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Abstract 
The purpose of this essay is to investigate how a local authority acts when an 
unexpected event occur. It´s done with a basis in two crisis communications 
theories; Coombs SCCT theory and Gilpin and Murphys complexity theory, 
which largely are each other’s opposites. To conduct the study, a case study 
of the floods that hit Kristinehamn in the summer of 2014 was carried out, 
which gave us a good opportunity the achieve the aim of the study. The 
method used was qualitative research interviews. A total of eight people were 
interviewed, all of whom in some shape or form were involved in solving the 
Kristinehamn crisis. Some of the questions we wanted answers to during the 
interviews were if the communication between the authorities and others 
word well or less well, and what it was that in that case made the communi-
cation successful or unsuccessful.  The result of the study shows that the staff 
and the people around the staff subconsciously uses the basics of the com-
plexity theory, which they also think is the best suitable theory of the two 
used in this study when it comes to resolving crisis in an effective way. 
Another result from this study was that in the minds of the people responsible 
for the handling of the crisis, this crisis was solved in the best possible way. 
And also that the critical factors behind this success was things directly 
linked to the basics behind the complexity theory, such as the formation of 
the crisis team, the personal knowledge of the people involved and that 
several of the crisis mangers had experience from similar events from earlier 
in their lives. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen var att göra en undersökning av hur en lokal 
myndighet agerar vid en oförutsedd händelse. Vi gör det med utgångspunkt i 
två kriskommunikationsteorier; Coombs SCCT-teori och Gilpin och Murphys 
komplexitetsteori, som till stor del är varandras motsatser. För att genomföra 
studien gjordes en fallstudie av översvämningarna som drabbade Kristine-
hamn sommaren 2014, vilket gav oss en bra möjlighet att uppnå syftet med 
undersökningen. Metoden som användes var kvalitativa forskningsintervjuer. 
Totalt intervjuades åtta personer, som alla på något sätt var inblandade i att 
lösa krisen som uppstod i Kristinehamn. Några frågor som vi ville ha svar på 
under intervjuerna var bland annat om kommunikationen mellan myndighet-
erna och övriga fungerade bra eller mindre bra, och vad det i sådana fall var 
som gjorde kommunikationen framgångsrik eller misslyckad. Resultatet av 
studien är att staben och personalen runt omkring staben omedvetet använder 
sig av grundprinciperna i komplexitetsteorin, och också anser att den teorin är 
den bäst lämpade av de två studien stöttar sig på när det handlar om att 
effektivt lösa kriser. Ett annat resultat som framkom var att krisen enligt de 
ansvariga för krishanteringen löstes på bästa tänkbara sätt, där de största 
framgångsfaktorerna var sådant som står i direkt anslutning till komplexi-
tetsteorins grundtankar: samgruppering, personkännedom och att flera av 
krishanterarna hade erfarenhet av liknande händelser sedan innan. 
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1 INLEDNING 

Begreppet kris kan definieras på många olika sätt (Falkheimer, Heide, & 
Larsson, 2009). I en rent lexikal mening handlar kris om en kritisk vändpunkt 
(Raboy & Dagenais, 1992) . Men den definitionen som kommer används i 
den här uppsatsen, för att den är bäst lämpad att besvara vårt syfte, är Pearson 
och Mitroffs (Pearson & Mitroff, 1993) variant. Definitionen gör gällande att 
en kris kännetecknas av fem punkter: att kriser är mycket synliga, att de 
kräver omedelbar uppmärksamhet, innehåller inslag av överraskning, kräver 
någon form av handling och står utanför en organisations fullständiga kon-
troll. 

Några av de största kriser som drabbat svenska myndigheter och företag är 
bland annat ubåtskränkningarna av svenskt vatten 1981 och 2014 och bran-
den i Västmanland i slutet av juli 2014, som sägs vara den största skogsbrand 
som härjat i Sverige under modern tid. En händelse som precis som ovanstå-
ende exempel innefattar de aspekter Pearson och Mitroff säger att en kris 
kännetecknas av är översvämningarna i Kristinehamn sommaren 2014. I 
Kristinehamn skedde inga dödsfall, det fanns inget hot mot nationens säker-
het och det var inte heller en del av något politiskt maktspel. Men det var 
likafullt en kris, där många olika aktörer var tvungna att samarbeta för att nå 
fram till en lösning. Vägar skulle göras farbara, människor skulle få informat-
ion om när det var utom fara att dricka kranvattnet och infrastrukturen skulle 
fungera tillfredställande. Därför var det av största vikt att kommunikationen 
mellan de iblandade aktörerna fungerade. Det är kommunikationen mellan 
dessa aktörer som vi genom en fallstudie av händelserna i Kristinehamn 
kommer att undersöka i den här uppsatsen. 

Vi använder oss flitigt av uttrycket organisationer i den här uppsatsen. Defi-
nitionerna är här, precis som i fallet med kris, många. Men i den här studien 
ska organisationer ses som en sammanslutning av människor som arbetar mot 
ett gemensamt mål. Vi väljer i flera fall att benämna både myndigheter, 
krisgrupper, privata aktörer och tillfällen då alla dessa samverkade i en form 
av krisgrupp som organisationer – eftersom i alla ovanstående exempel så 
handlar det om just en grupp människor som jobbar mot ett gemensamt mål. 
Det kommer även att diskuteras kring organisationers rykte. De organisation-
er som benämns i uppsatsens rykte handlar om till stor del om det förtroende 
som offentliga myndigheter vill ha – och sedan givetvis behålla – från all-
mänheten. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i SCCT- och komplexitetsteorin, 
ta reda på hur en lokal myndighet och de organisationer den samarbetar med 
under en krissituation anser att en kris ska behandlas. De två teorierna som 
studien baseras på har aldrig tidigare jämförts i en fallstudie av en krissituat-
ion.  

1.2 Frågeställning 

Med utgångspunkt från två kriskommunikationsteorier och med ut-
gångspunkt från det samhällsansvar som myndigheter och de företag de 
anlitar har för att lösa olika typer av naturkatastrofer, vill vi veta: 

a) Hur beskriver företrädare för en lokal myndighet och övriga 
inblandade aktörer problemställningar och framgångsfaktorer i 
dessa sammanhang? 

b) Hur beskriver samma företrädare att en organisation kan förbe-
redas för att på bästa sätt vara beredd på kommande oförutsägbara 
händelser? 

c) Använder sig företrädarna – medvetet eller omedvetet – av 
SCCT- och/eller komplexitetsteorin när de handskas med krissitu-
ationer? Och vilken, om någon, av teorierna beskriver de som den 
bäst lämpade för krishantering? 

1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till två teorier som ramverk för den här studien. 
Dessa två teorier, Coombs SCCT-teori och Gilpin och Murphys komplexi-
tetsteori, är till stor del varandras motsatser. Mer om detta i teorikapitlet 
längre fram i uppsatsen (3). 

Det har tidigare genomförts viss forskning på hur SCCT-teorin praktiskt kan 
tillämpas (Claeys, Cauberghe, & Vyncke, 2010) , samt hur teorin med viss 
framgång kan appliceras inom icke vinstdrivande organisationer (Sisco, 
2012). Gällande komplexitetsteorin finns inte någon studie som berör en 
liknande situation som den som beskrivs den här uppsatsen. Komplexitetsteo-
rin används istället som ett sätt för att beskriva komplexa situationer inom 
organisationer och kriser, bland annat på ett E.coli utbrott i USA (Gilpin & 
Murphy, 2008, s.12-13) . 
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Men likafullt finns i dagsläget ingen forskning som ställer de här två ytterlig-
heterna, som SCCT och komplexitetsteorin utgör, mot varandra ur ett kris-
kommunikationsperspektiv – vilket gör studien nödvändig för att täcka in 
denna lucka i kriskommunikationsforskningen. 

En annan av de avgränsningar vi gjorde för denna undersökning var att, trots 
deras vanligtvis stora roll inom den här typen av situationer, inte intervjua 
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Den bedömningen 
gjordes för att efter en inledande kontakt tagits med MSB så framkom det att 
deras roll inte var särskilt stor eller betydande under krisen i fallstudien. 
Krisen var i vårt fall en väldigt lokal händelse, vilket medförde att MSB 
enbart var inblandade som observatörer. De fick lägesrapporter om vad som 
skedde, men de blev aldrig operativa i krisen.  

En ytterligare avgränsning som gjordes var att fallstudien riktade in sig på det 
som hände i direkt anslutning till krisen, inte efterarbetet. Detta för att syfte 
vi hoppas få svar på genom undersökningen inte handlar om det som sker 
efter att det kritiska läget avstyrts, utan handlar om samarbetet mellan aktö-
rerna under kritiska lägen. 
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2 BAKGRUND 

Översvämningarna som den här fallstudien baseras på är ett av flera fall där 
lokala myndigheter drabbats av kriser. Även inom de värmländska länsgrän-
serna behöver vi som forskare inte gå särskilt lång tillbaka i tiden för att hitta 
exempel på kriser som liknar det som skedde i Kristinehamn sommaren 2014. 
Ett exempel är översvämningarna i Arvika år 2000. Vattenmassorna som 
flödade i Kristinehamn var dock inte lika stora som de i västra Värmland i 
början av milleniet. Det skarpa läget varade inte heller lika länge i Kristine-
hamn som sin motsvarighet i Arvika, utan i Kristinehamn skedde den mest 
kritiska delen av händelseförloppet under cirka ett dygn mellan den 21 och 22 
augusti. I Arvika höll det på i ungefär en och en halv månad (Blumenthal, 
Nyberg, Grahn, Gustafsson, & Hindersson, 2010, s. 13). 

En jämförelse mellan dessa två händelser anser vi vara ofrånkomligt i denna 
uppsats, eftersom det är två väldigt liknande händelser som drabbade två 
mindre kommuner i Värmland, vilket vi också återkommer till i analys-
kapitlet 6.2. Förutom vattenmassornas storlek, som var olika i de båda kom-
munerna, så fanns en annan viktig skillnad mellan de båda översvämningar-
na. I Arvika steg vattnet gradvis (Blumenthal,	  Nyberg,	  Grahn,	  Gustafsson,	  
&	  Hindersson,	  2010)	  , till skillnad från Kristinehamn där allt regn kom på en 
natt1. En annan skillnad är att det i fallet Arvika inte bara var just Arvika som 
drabbades. Eftersom det var Byälven som svämmade över berördes flera 
andra samhällen, bland annat Säffle och Nysäter, av vattenmassorna. Omfatt-
ningen var således mycket större i fallet Arvika än sin motsvarighet i Kristi-
nehamn.  

Det var bland annat med händelserna i Arvika i bakhuvudet som vi fick idén 
att göra en fallstudie på Kristinehamns hantering av översvämningarna. När 
vattenmassorna ökar så dramatiskt och snabbt som de faktiskt gjorde i Kristi-
nehamn under dygnet mellan 21-22 augusti, så sätts en oerhörd press på 
myndigheterna och förvaltningarna som bär ansvaret för att allt ska fungera 
som planerat. Kommunikationen mellan alla inblandade parter blir då väldigt 
viktig eftersom det utan kommunikation kan sluta i en kaosartad situation. 

                                                

 

 
1 Intervju med länsstyrelsen och räddningstjänsten november 2014 
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2.1 Ett ytterligare fall där en lokal myndighet drabbats av 
kris 

Hastiga förändringar i vardagen gör att myndigheter och förvaltningar måste 
reagera snabbt när en kris inträffar. Vi vill genom denna fallstudie av det som 
kommit att kallas skyfallen i Kristinehamn titta närmare på hur en kommun 
tänker kring hanterandet av ett sådant läge. En jämförelse med tidigare fall 
anser vi vara viktigt, för att försöka bilda sig en uppfattning av hur den här 
typen av situationer hanterats tidigare. Därför studerades även hur förvalt-
ningar och myndigheter reagerade vid skyfallen i Hagfors 2004.  

Översvämningarna som drabbade Hagfors 2004 liknar vår fallstudie på 
väldigt många sätt. Det kom mycket regn på kort tid, närmare bestämt cirka 
189 millimeter enligt SMHI:s mätstation, som ligger ett par kilometer utanför 
Hagfors. I ett litet samhälle utanför Hagfors som heter Sunnemo mätte 
ortsborna upp till ungefär 210 millimeter regn under tolv timmar, enligt den 
rapport som Länsstyrelsen sammanställt över händelsen (2004, s. 1). Det var 
helt enkelt väldigt mycket regn under en kort tidsperiod, vilket orsakade stora 
konsekvenser.  

Samma sak hände i Kristinehamn tio år senare, men där rörde det sig om 
ungefär 130-160 millimeter regn. En annan sak som gör det enkelt att dra 
paralleller mellan de bägge fallen är att SMHI inte fick ut några direkta 
varningar till räddningstjänsten i Hagfors (vilket sedan upprepades i Kristi-
nehamn ett decennium senare, mer om detta i resultatkapitlet 6.1). Istället 
gick SMHI enligt fastlagda rutiner enbart ut via radio, tv och internet (Läns-
styrelsen Värmland, 2004, s. 2). Om informationen istället kommit direkt till 
räddningstjänsten så hade de kanske varit bättre förberedda på händelsen. 
Detta är något som tas upp som viss kritik mot SMHI i Länsstyrelsens rap-
port, alltså att SMHI kanske bör se över fastlagda rutiner(2004, s. 2). Ett stort 
problem som fanns i Hagforsfallet, men inte alls i samma utsträckning under 
översvämningarna i Kristinehamn, var att det under regnet i nordöstra Värm-
land 2004 berörde flera olika kommuner. Det var Hagfors som drabbades 
värst av skyfallen, men enligt polisen var det problematiskt att samordna på 
ett bra sätt eftersom många olika aktörer blev berörda (Länsstyrelsen Värm-
land, 2004).  

2004 upprättade de inblandade aktörerna en krisstab som liknar den som 
upprättades i Kristinehamn (vilket vi återkommer till i resultatkapitlet 6.1), 
eftersom de drabbade aktörerna initierade och följde krisledningsplanen. 
Detta gjordes dock bara i Hagfors kommun, inte i de andra kommunerna som 
var drabbade. Detta gjordes förmodligen för att de inte var lika berörda av 
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regnet som Hagfors. Denna plan, som tidigare tagits fram av Hagfors kom-
mun, ska användas när en extraordinär händelse inträffar på orten, som till 
exempel skador och förstörelse inträffar.   

 

”Hagfors kommun bildade i enlighet med krisledningsplanen en 
arbets-/beredningsgrupp, vars syfte var att handlägga de fråge-
ställningar och problem som uppkommit i samband med och ef-
ter ovädret. Gruppen hade under första veckan möte varje mor-
gon, där den stämde av vad som skett och beslutade om nya åt-
gärder. I gruppen deltog kommunstyrelsens ordförande, kom-
munchefen, tekniska chefen, den informationsansvarige, rädd-
ningschefen, beredskapssamordnaren samt vice ordföranden i 
kommunstyrelsen. Då så ansågs nödvändigt bjöds även andra 
aktörer in såsom till exempel skolchefen, socialchefen och före-
trädare för Vägverket och Stora Enso.” 

(Länsstyrelsen Värmland, 2004, s. 6) 

 

Slutsatsen som går att utläsa av Länsstyrelsens rapport är att krisen sett ur ett 
kommunikationsperspektiv sköttes på ett tillfredställande sätt. Hagfors 
kommun satte ihop en krisledningsgrupp bestående av personer på betydande 
poster inom kommunen, beslutsfattande och poster med god insyn i kommu-
nens arbete (Länsstyrelsen Värmland, 2004). De berörda parterna hade en 
god internkommunikation, eftersom de inledde varje dag under den första 
veckan som gruppen sattes ihop med ett morgonmöte (Länsstyrelsen Värm-
land, 2004). Kristinehamnskrisen hade ett liknande arbetssätt, då de arrange-
rade möten med alla inblandade – med den skillnaden att de gjorde det 
betydligt oftare (6.1). Men av rapporten framgår inte mycket mer än så om 
hur gruppen kommunicerade internt. Den externa kommunikationen går det 
att kritisera en aning, eftersom det av rapporten framgår att kommunen inte 
fick igång jourtelefonen direkt. Den kom igång först en och en halv dag in på 
krisen, vilket resulterade i att många ortsbor försökte ringa in och hade 
många frågor angående regnet. Ortsborna ringde då till kommunens växel, 
vilket resulterade i att ingen visste vem som skulle svara på frågorna som 
folk hade (Länsstyrelsen Värmland, 2004). 
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3 TEORI 

Vi som uppsatsförfattare stöttar oss i två kriskommunikationsteorier, som 
representerar två skilda tankesätt kring kriskommunikation. Den ena, SCCT-
teorin, kan betraktas som den mer traditionella varianten. Det centrala i 
SCCT är att en kris i sig kan komma att påverka vilka kommunikationsstrate-
giska val som organisationer gör, samt att det går att placera kriser i olika 
övergripande kategorier. När man sedan placerat krisen i någon av dessa 
kategorier, finns det planer för de olika kategorierna, vilket gör att organisat-
ionen slipper att utforma individuella krisplaner för varje enskild kris 
(Coombs, 2006). Den andra teorin som vi i den här studien utgått ifrån är 
komplexitetsteorin (Gilpin & Murphy, 2006; Gilpin & Murphy, 2008) . 
Denna teori handlar i korthet om att varje kris är unik, och måste behandlas 
som en enskild, komplex händelse. Där ligger fokus inte på att ha planer på 
plats, utan istället på att ha kunnig och erfaren personal, samt att personalen 
ska god relation sinsemellan och att rollerna ska vara specificerade. På detta 
sätt påstår författarna bakom komplexitetsteorin att en kris kan hanteras utan 
att förutbestämda planer finns.  

3.1 Situational crisis communication theory 

Situational crisis communication theory (SCCT) utvecklades från studier som 
undersökte hur en kris i sig kan komma att påverka vilka kommunikations-
strategiska val organisationer gör, och vilka eventuella effekter detta kan 
komma att få på organisationens rykte (Coombs, 2004). Rykte är enligt 
flertalet forskare (Fombrun, 1996; Klein, 1999; Nakra, 2000) viktigt att 
skydda, för att ett bra rykte gör att organisationen på flera punkter kan upp-
visa bra resultat. Coombs tanke var att genom ett teoribaserat tankesätt 
matcha krishanteringen till krisen för att på bästa möjliga sätt försöka bevara 
organisationens rykte (Coombs, 2004, s. 266). Länken mellan krisen och 
valet av kriskommunikationsstrategi hämtar SCCT-teorin från Weiners 
(1985) attributionsteori – som även är en grundpelare för hela teorin. SCCT 
har även rötter i den neoinstitutionella teorin (Coombs, 2006, s. 247), som 
gör gällande att organisationer förväntas bete sig och agera enligt samhälle-
liga normer och förväntningar (Allen & Caillouet, 1994) . Detta har också 
stor vikt när det kommer till att bestämma vilken typ av krishanteringsstrategi 
som lämpar sig för vilken typ av krissituation. 

Attributionsteorin gör gällande att vid varje utsatt och negativt läge, till vilka 
kriser definitivt hör, så kräver människor att någon ska ta ansvar för det 
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inträffade (Weiner, 1985), vilket i sin tur påverkar hur människor ser på 
organisationen de placerar detta ansvar på.  

Grundtankarna i Coombs SCCT-teori föreslår alltså att krishanterare bör 
matcha sina kommunikationsstrategiska val efter vilket hot krisen utgör mot 
den berörda organisationens rykte och vilket ansvar organisationens intres-
senter kan tänkas utkräva gentemot organisationen. 

Det tre centrala delarna i SCCT, krissituationen, krishanteringen och ett 
system för att matcha krishanteringen till krisen (Coombs, 2006), har kort 
berörts här ovan, men här kommer en mer utförlig förklaring.  

 3.1.1 Krissituationen 

I det första steget utvärderas krisen, eftersom det är genom att ta reda på hur 
stor inverkan den kan komma att ha på organisationens rykte man sedan 
bestämmer vilken typ av kommunikationsstrategiska val som ska göras. 
Enligt Coombs (2006) SCCT-synsätt tas här hänsyn till två faktorer: vem 
som bär ansvar för krisen – vilket i den här fallstudien inte går att spåra till en 
enskild organisation eller liknande, då denna krissituation orsakades av 
vädret – och förstärkande faktorer (det vill säga saker som ytterligare bidrar 
till krisens utveckling). Genom att analysera dessa två delar går det sedan att 
se hur stort hot krisen utgör mot organisationens rykte (Coombs, 2006).  

Enligt Coombs (2006) har SCCT-teorin genom existerande forskning från 
Fearn-Banks (1996), Lerbinger (1997), Marcus & Goodman (1991) och 
Pauchant & Mitroff (1992) identifierat ett att antal kristyper efter vilken typ 
av ansvar som lagts på organisationerna (enligt attributionsteorin, som finns 
beskriven ovan).  

När dessa kristyper identifierats ”klusteranalyserades” de sedan av Coombs 
och Holladay (2002). Duon kom då fram till en uppdelning av kristyperna i 
tre olika kategorier, baserade på hur mycket ansvarsutkrävande som varje 
kris genererade. I fallstudien genomförd på översvämningarna i Kristine-
hamn hamnar krisen i den kategorin som kallas ”victim cluster”, då det till 
största delen handlade om en naturkatastrof och att kommunen själv tillhörde 
de som drabbades.  

Coombs satte för att belysa detta ihop en tabell (2006, s. 244), som vi valt att 
illustrera, med vissa översättningar, här nedan:  
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Genom att på det här sättet dela upp kriserna i olika kategorier menar 
Coombs, vars tankesätt delas av krisexperten Ian Mitroff och dennes kollega 
Katharine Harrington (Mitroff & Harrington, 1996) , att det går att göra 
gemensamma krisplaner för de olika kategorierna. De tre kategorierna kallas 
victim cluster, accidental cluster och preventable cluster. En översättning av 
dessa skulle enkelt sett bli offerkategorin, olyckskategorin och den förebygg-

Victim	  cluster	  [offerkategorin],	  när	  organisationen	  själv	  ses	  som	  ett	  offer	  i	  krisen	  

Natural	  disaster:	  	   Naturkatastrofer	   som	   skadar	   en	   organisation,	   exempelvis	   en	  
jordbävning.	  	  

Rumors:	  	   Falsk	  och	  skadlig	   information	  om	  en	  organisation	  som	  cirkulerar	  
runt.	  	  

Workplace	  violence:	  	   Nuvarande	   eller	   tidigare	   anställda	   som	   attackerar	   anställda	   på	  
arbetsplatsen.	  

Product	  tampering/	  Malevolence:	   En	  utomstående	  aktör	  orsakar	  organisationen	  skada.	  

Preventable	  cluster	  [den	  förebyggnadsbara	  kategorin],	  här	  tog	  organisationen	  medvetet	  risker,	  som	  ligger	  bakom	  
krisen	  

Human	  breakdown	  accidents:	  	   	  Den	  mänskliga	  faktorn	  orsakar	  en	  industriell	  olycka.	  	  

Human	  breakdown	  recalls:	  	   Den	  mänskliga	  faktorn	  gör	  så	  att	  en	  produkt	  måste	  återkallas.	  

Organizational	  misdeed	  with	  no	  injuries:	  	   Intressenterna	  blir	  förda	  bakom	  ljuset,	  utan	  att	  någon	  skada	  sker.	  	  

Organizational	  misdeed	  management	  misconduct:	  

Organizational	  misdeed	  with	  injuries:	  

Ledningen	  bryter	  mot	  lagar	  eller	  förordningar.	  	   	  

Intressenterna	   utsätts	   för	   risk	   av	   ledningen,	   och	   skador	  
inträffar.	  

	  

Accidental	  cluster	  [olyckskategorin],	  organisationens	  handlingar	  ligger	  omedvetet	  bakom	  krisen	  

Challenges:	  	   	  Intressenterna	  anser	  att	  organisationen	  opererar	  på	  ett	  okorrekt	  
sätt.	  	  

Megadamage:	  	   En	  teknisk	  olycka,	  där	  fokus	  ligger	  på	  de	  miljöbetingade	  skadorna	  
av	  olyckan.	  	  

Technical	  breakdown	  accidents:	  	   En	   teknisk	   eller	   utrustningsfelaktighet	   orsakar	   en	   industriell	  
olycka.	  

Technical	  breakdown	  recalls:	   En	   teknisk	   eller	   utrustningsfelaktighet	   gör	   så	   att	   en	   produkt	  
tvingas	  återkallas.	  	  
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nadsbara kategorin. Till offerkategorin hör bland annat naturkatastrofer och 
rykten, och i denna kategori räknas även organisationen själv som ett offer i 
krissituationen. När en kris sorteras in i olyckskategorin beror det på att 
organisationen har orsakat krisen själv – till exempel en industriell olycka 
som orsakats av tekniska problem eller att organisationens intressenter 
hävdar att organisationen handlat på ett oriktigt sätt – men att organisationen 
inte gjorde detta medvetet. Den tredje kategorin, den förebyggnadsbara, 
handlar om att organisationen medvetet har utsatt människor för risker eller 
brutit mot lagar och regler, till exempel genom att organisationens ledning 
ger order om att bortse från miljöaspekter i tillverkningen eller liknande 
(Coombs, 2006).   

Om kriserna i samma kategori antas vara ganska lika, så kan den ansvarige 
för kriskommunikationen på organisationen ha en kriskommunikationsplan 
som gäller för en grupp av kriser, istället för att försöka göra en plan för varje 
enskild liten kris som kommer upp. Man skapar helt enkelt det som Mitroff 
och Harrington kallar en “krisportfolio” (Mitroff & Harrington, 1996)   

Övriga aspekter som också tas med i beräkningen av krissituationen, och som 
i förlängningen orsakar organisationens rykte större skada när de är närva-
rande, är det som tidigare omnämndes som förstärkande faktorer. Hit hör 
organisationens hanterande av eventuella tidigare kriser och kvalitén på 
interaktionen mellan organisationen och dess intressenter (Coombs, 2006). 
Sammanfattningsvis kan det sägas att en krissituation består av fyra faktorer, 
som alla analyseras för att beräkna det potentiella hotet mot organisationens 
rykte: 1) typen av kris, 2) allvarlighetsgraden på skadorna som krisen orsakat, 
3) organisationens krishistorik och 4) kvalitén på den tidigare interaktionen 
mellan organisationen och dess intressenter (Coombs, 2006).  

Att bedöma det potentiella hotet mot organisationens rykte är enligt Coombs 
(2006) SCCT-teori en tvåstegsprocess. Först identifierar krishanteraren 
kristypen, bestämmer hur mycket ansvar som organisationen kan komma att 
utkrävas för krisen och hur stor skada som skett på organisationens rykte som 
skett i inledningsfasen av krisen. Genom att göra detta kan sedan den ansva-
rige för kriskommunikationen placera in krisen i ett av de tre "krisklustren" 
som finns beskrivna i tabellen ovan. Därefter tas det hänsyn till effekterna av 
allvarlighetsgraden, krishistoriken och hur organisationen tidigare presterat i 
krissituationer. Om en kris till exempel har hög allvarlighetsgrad borde den 
ansvarige för kriskommunikationen behandla krisen som om den vore en del 
av den del av kriskategorin som är starkare än där den från början placerats. 
Det vill säga om att en kris från början placerades i offerkategorin, men har 
hög allvarlighetsgrad, så ska den behandlas som om den egentligen hörde 
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hemma i olyckskategorin och så vidare (Coombs, 2006). Detsamma gäller 
om organisationen kris- och prestationshistorik är negativ (Coombs, 2006). 
Här kommer ett citat som i vår mening belyser kärnan i SCCT:  

”SCCT assesses the reputational threat of a crisis situation in 
order to select the appropriate crisis response strategy(ies). An 
appropriate crisis response strategy matches the level of reputat-
ional damage generated by the crisis situation with the “pro-
tective powers” of the crisis response strategies”.  

(Coombs, 2006, s. 245) 

Anledningen till att vi valde detta citat är för att det som nämns här, att SCCT 
bedömer hotet mot organisationens rykte för att sedan rekommendera rätt 
krishanteringsstrategi, är precis vad teorin som helhet handlar om.   

 3.1.2 Krishanteringen 

När det kommer till processen att på rätt sätt välja vilken kriskommunikat-
ionsstrategi organisationen ska använda sig av tar Coombs genom SCCT-
teorin stöd i den tidigare nämnda attributionsteorin(Weiner, 1985), men 
också den neoinstitutionella teorin – som gör gällande att organisationer 
förväntas bete sig och agera enligt samhälleliga normer och förväntningar 
(Allen & Caillouet, 1994) . Annars anser Coombs att SCCT på ett systema-
tiskt sätt tar sig an processen att identifiera vilka kriskommunikationsstrate-
giska val som passar bäst till varje typ av kris(2006).  

Innan en kris slår till med full kraft gäller det att organisationen är förberedd 
på att snabbt informera de drabbade om vad som skett och ska ske i fortsätt-
ningen. Första delen i denna inledande kommunikation från en organisation i 
kris ska då innehålla det Coombs (2006) kallar för instruerande information, 
vilket kan beskrivas som det organisationens intressenter vill och behöver 
veta när en kris inträffar. Av denna så kallade instruerande information finns 
det tre typer: 1) basinformationen, det här var vad som hände när krisen 
inträffade, 2) skydd, det här är det intressenterna behöver veta för att kunna 
skydda sig själva och 3) det här gör vi som organisation för att undvika att 
den här krisen inträffar igen (Bergman, 1994; Coombs, 2012; Sturges, 1994). 
Den instruerande informationen är enligt Coombs (2006) ett absolut måste, 
det går helt enkelt inte att låta bli att ge den här typen av information. Det är 
däremot inte valet av kriskommunikationsstrategi, som ses som valfritt – men 
nyckeln är att välja rätt. Coombs (2012) argumenterar även för att det som 
kallas adjusting/adapting information (Coombs, 2007) – vilken kort förklarat 
ska hjälpa människor att handskas med de psykologiska påfrestningar en kris 
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kan innebära – är en väldigt viktig del i krishanteringsprocessen (Coombs, 
2012, s. 146).  

De tre alternativen ser vi i tabellen nedan, där vi på samma sätt som innan 
valt att översätta vissa delar för tydlighetens skull (Coombs, 2006, s. 248):  

 

Diminish	  response	  option	  	  

[förminskningsalternativet]	  

Excuse:	  	   Krishanteraren/organisationen	   minimerar	   organisationens	   ansvar	   genom	   att	   förneka	   att	  
organisationen	   agerade	  med	   ond	   avsikt,	   och/eller	   att	   organisationen	   inte	   kunde	   kontrollera	  
händelserna	  som	  föregick	  krisen.	  	  

Justification:	  	   Krishanteraren	   minimerar	   den	   upplevda	   skadan	   som	   krisen	   orsakat,	   eventuellt	   hävdar	   att	  
skadorna	  av	  krisen	  inte	  var	  särskilt	  omfattande.	  	  

Deny	  response	  option	  	  

[förnekelsealternativet]	  	  

Attack	  the	  accuser:	  	   	  Krishanteraren	  konfronterar	  personen	  eller	  gruppen	  som	  påstår	  att	  något	  är	   fel	  med	  organi-‐
sationen,	  exempelvis	  hotar	  att	  stämma	  personen	  som	  påstår	  att	  en	  kris	  har	  skett.	  

Denial:	  	   Krishanteraren	  och	  organisationen	  hävdar	  att	  det	  inte	  förekommit	  någon	  kris.	  	  

Scapegoat:	  	   Krishanteraren	  anklagar	  någon	  som	  står	  utanför	  organisationen,	  exempelvis	  en	  underleveran-‐
tör,	  för	  att	  vara	  ansvarig	  för	  krisen	  som	  uppstått.	  	  

Deal	  response	  option	  	  

[agera-‐alternativet]	  

Ingratiation:	  	   Krishanteraren	   lovordar	   intressenterna	  och/eller	   påminner	   dem	  om	   tidigare	   fina	  prestationer	  
som	  organisationen	  stått	  för.	  Exempelvis	  tackar	  organisationerna	  för	  intressenternas	  hjälp,	  och	  
påminner	  dem	  om	  det	  fina	  arbetet	  de	  tidigare	  gjort	  för	  miljön	  och	  samhället.	  	  

Concern:	  	   Krishanteraren	  uttrycker	  sin	  oro	  för	  de	  som	  drabbats	  av	  krisen.	  	  

Compassion:	  	   Krishanteraren/organisationen	  erbjuder	  pengar	  eller	  andra	  presenter	  som	  kompensation	  till	  de	  
som	  drabbats	  av	  krisen.	  	  

Regret:	  

	  

Apology:	  

Krishanteraren/organisationen	   berättar	   att	   organisationen	   mår	   dåligt	   över	   den	   inträffade	  
krisen.	  	  

	  

Krishanteraren/organisationen	  går	  och	  säger	  att	  de	  tar	  på	  sig	  det	  fulla	  ansvaret	  för	  krisen	  och	  
ber	  om	  intressenternas	  förlåtelse.	  	  
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Förnekelsealternativet, som är en översättning av det Coombs väljer att kalla 
deny response option, är ett alternativ där organisationen hävdar att ingen kris 
existerar, alternativt att organisationen inte hade något som helst med krisen 
att göra (Coombs, 2006). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en 
fullastad oljetanker plötsligt blir stående i Mexikanska golfen, och när den 
senare börjar röra på sig lämnar den ett rejält spår med oljespill efter sig. 
Organisationen skulle i detta exempel kunna frigöra sig från ansvar för det 
som skett genom att bevisa att tankern blev kapad, och att det var kaparna 
som förstörde båten för att den inte skulle kunna ta sig därifrån. Ett annat 
alternativ som Coombs beskriver är diminish response option, som enkelt 
översatt skulle kunna benämnas som förminskningsalternativet. Inom det 
alternativets ramar reflekterar Coombs kring attributionsteorindelen av SCCT 
(2006). Här accepteras det att en kris har inträffat och att organisationen var 
inblandad, men försöker istället att ändra intressenternas uppfattning om 
krisen för att minska skadeverkningen på organisationens rykte (Coombs, 
2006). För att lyckas med detta pekar SCCT på två alternativa förhållanden 
för att tackla problematiken. För det första kan de ansvariga för kriskommu-
nikationen genom sin kriskommunikation hävda att organisationen hade 
minimalt med det inträffade att göra, det var helt enkelt omständigheter 
bortom deras kontroll som låg bakom det inträffade. Taktik nummer två går 
istället ut på att hävda att krisen inte alls är så allvarlig som intressenterna 
möjligen först föreställt sig (Coombs, 2006). Det tredje alternativet är deal 
response option, vilket vi väljer att kalla ”agera-alternativet”, som tar stöd i 
den neoinstitutionella teorin som beskrevs i inledningen av teorikapitlet. 
Inom den teorin behandlas också de förstärkande faktorer som nämndes 
tidigare, exempelvis hur organisationen tidigare hanterat kriser (Coombs, 
2006). Annars handlar det här alternativet till stor del om att återuppbygga 
sin legitimitet mot intressenterna, ”genom att direkt adressera hur intressen-
terna uppfattar organisationens ansträngningar att omforma dess rykte” 
(Coombs, 2006, s. 249)   

 3.1.3 Kritik 

En del av kritiken som framförts mot SCCT-teorin är den emot de ovan 
beskrivna delarna kring instruerande och adjusting/adapting, där det enligt 
Kim och Sung (2014) inte finns särskilt mycket stöd för SCCT-teorin. Kim 
och Sung argumenterar för att de rekommendationer SCCT gör – bland annat 
för kriser i offerkategorin och den förebyggnadsbara kategorin (se figur 1?) – 
för att bäst lösa kriser inte är särskilt mycket bättre än basalternativ så som 
instruerande information (2014). Kim och Sung påstår dessutom att SCCT-
teorin förenklar förhållandet mellan en organisations intressenters utkrävande 
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av ansvar och deras attityd mot organisationen när de genomlever en kris 
(2014).  

3.2 Komplexitetsteorin  

Gilpin och Murphys komplexitetsteori är något av en motsats till den ovan 
beskrivna SCCT-teorin, i och med att den påstår att det kort beskrivet inte går 
att vara helt förberedd på en kris eftersom det är ett komplext problem och att 
ingen kris är den andra lik (Gilpin & Murphy, 2006) . Komplexitetsteori är 
för övrigt en teori som finns inom många olika forskningsområden, bland 
andra natur- och samhällsvetenskapen (Chettiparamb, 2014, s.6; Stoehrel, 
2010, s.230) . Gilpin och Murphy (2006) applicerar komplexitetsteorin på 
kriskommunikation, de beskriver en kris som en komplex aktivitet som måste 
behandlas från fall till fall, i och med att varje kris är en unik händelse (Gil-
pin & Murphy, 2006) . Enligt Gilpin och Murphy (2006; 2008) löses kriser 
bäst genom att ha personal som har arbetat inom organisationen tidigare, eller 
har erfarenhet av krishantering sedan tidigare. Med de kompetenta personer-
na så ska nätverk och samordningar bildas för att personerna ska lära känna 
varandra och hur de arbetar. Då bildas en samförståelse mellan de inblandade 
krishanterarna i organisationen så att arbetet flyter på bättre. På så sätt kan 
organisationen stoppa en kris innan den blir för stor och dramatisk (Gilpin & 
Murphy, 2006; Gilpin & Murphy, 2008) . 

 3.2.1 Erfarenhet och personkännedom 

Gilpin och Murphy förespråkar ett samförstånd mellan de som kommer 
arbeta med kriser. På så sätt blir krisen enklare att hantera, eftersom de 
inblandade personerna vet vad varje enskild individ kommer att köra i sitt 
krishanteringsarbete. Så här säger Gilpin & Murphy i sin bok Crisis Man-
agement in a Complex World; ”Therefore, we need a stronger connection 
between crisis management and knowledge management that addresses how 
individuals and groups acquire and transfer knowledge and information 
within an organization” (Gilpin & Murphy, 2008, s. 5) . Det här citatet visar 
att Gilpin och Murphy trycker på vikten av erfarenhet hos de som arbetar 
med krisen. Anledning till att erfarenheten är så pass viktig som Gilpin och 
Murphy menar, är för att krishanteraren ska kunna improvisera på ett skick-
ligt sätt (Gilpin & Murphy, 2006, s. 336) . Anledningen till improvisationen 
är att det är bättre med kompetent folk som har löst kriser förut, och improvi-
serar skickligt i krissituationer. Därför går det inte att följa färdiga planer när 
kriserna uppstår, eftersom varje kris är unik och då är erfarenheten bättre 
(Gilpin & Murphy, 2006, s. 335-336) . Olika nätverk av personer som har 
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erfarenhet av krishantering blir därför viktiga, men också att personerna 
känner varandra så de snabbt kan sätta i gång med krishanteringen och 
minimera de eventuella skadorna som den kan orsaka (Gilpin & Murphy, 
2006; Gilpin & Murphy, 2008) . Skador på organisationen är aldrig bra, 
därför måste organisationen se till att få igång krishanteringen så fort som 
möjligt.  

Den idag mest dominerande paradigmen menar att en organisation bör vara 
som en "industriell maskin", den ska bara gå, helt enkelt (Gilpin & Murphy, 
2006) . Medan den komplexa teorin säger att man inte alls ska se på organi-
sationer som en "maskin", utan den hävdar istället att organisationer är 
ganska långt ifrån något som kan jämföras med en sådan. En organisation ska 
istället ses som en komplex enhet som tar hand om olika uppkommande 
beteenden allt eftersom de uppkommer (Anderson, 1999; Gilpin & Murphy, 
2006, s.335) . Som tidigare beskrivet så vill också komplexitetsforskare 
belysa att en kris inte heller kan ses som en maskin som bara rullar på i 
samma hjulspår. Varje kris ska ses som en unik händelse, den måste också 
lösas genom att organisationen har en erfaren personal och att personal 
känner varandra sedan tidigare (Gilpin & Murphy, 2006, s. 335) . Att ha 
kunnig personal och att de personerna har rätt att fatta beslut är enligt Gilpin 
och Murphy essentiellt, eftersom improvisation spelar en stor roll i komplexa 
sammanhang (2006, s. 335). Med rätt erfarenhet och tillit i gruppen av 
medlemmar så blir improvisation en lösning som fungerar i stressiga sam-
manhang (Gilpin & Murphy, 2006) . Efter krisens slut ska de inblandade ta 
sig tid till att utvärdera vad de gjorde under arbetets gång, samt att undersöka 
och ta lärdom av de många komplexa händelserna som var upprinnelsen till 
krisen. När utvärderingen är avklarad ska krishanterarna sedan göra de 
nödvändiga ändringarna för att garantera långtidslegitimitet för organisation-
en (Gilpin & Murphy, 2006, s. 335-336) .  

Forskning visar att en organisation som är centraliserad inte är särskilt 
komplex, eftersom informationen inte kan flöda fritt på grund av regler i 
företaget (Ashmos, Duchon, & McDaniel Jr, 2000, s. 583) . Likt Gilpin och 
Murphy så säger även Ashmos, Duchon och McDaniel att ett nätverk på en 
arbetsplats skapar en bättre samförståelse och samarbete i informationsväx-
lingar, samt att en organisation blir mer komplex på det sättet och inte lika 
strikt hållen som i en centraliserad dito. En komplex organisation, alltså ej 
centralstyrd, är bra när det kommer till att fatta snabba beslut (Ashmos et al., 
2000). Att göra organisationer bättre och enklare är ett mål som chefer 
arbetar med dagligen. Ett exempel på just detta är att begränsa att en eller 
några få personer har makten att fatta beslut och att specificera roller 
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(Ashmos et al., 2000, s. 591). I och med detta så styrker Aschmos, Duchon 
och McDaniel Gilpin och Murphys teori kring komplexitet inom kriser. 
Staber som sätts ihop för att lösa kriser, exempelvis en krisstab går att likna 
vid de komplexa-organisationer som Achmos, Duchin och McDaniel beskri-
ver i sin artikel (2000).  

 3.2.2 Kritik 

Kritik som framförts mot denna teori är att det tar lång tid att inpränta detta 
tankesätt inom en organisation, eftersom den dominerande synen på kris-
kommunikation inte är komplexitetsteorin (Gilpin & Murphy, 2006)  – utan 
att i stället ha en strikt plan för krisen, precis som i den ovan beskrivna 
SCCT-teorin. Kritiken som Gilpin och Murphy tar upp är att det krävs 
mycket kunskap hos dem som ska arbeta med krisen. Om inte alla har rätt 
kunskap så fallerar tanken att kunna improvisera, eftersom krishanterarna inte 
har någon erfarenhet och kunskap att bygga upp improvisationen på (Gilpin 
& Murphy, 2006; Gilpin & Murphy, 2008) . Cristine Pearson (2010) riktar 
också kritik mot komplexitetsteorin som kriskommunikations metod (Pear-
son, 2010). Enligt Pearson, är det svårt att kunna applicera detta synsätt på en 
redan beprövad metod (Pearson, 2010) Enligt henne, kommer teorin förmod-
ligen bara var till nytta inom den akademiska världen och inte så mycket för 
krishanterande personal (Pearson, 2010, s.1-2). 

Det essentiella i denna teori är som tidigare nämnt att decentralisera organi-
sationer, så att fler har möjlighet att fatta beslut i kriser och andra samman-
hang. En annan del i teorin är att specificera roller så att alla vet vad de ska 
göra, samt att skapa nätverk och samarbeten. Personerna ska ha erfarenhet av 
krishantering för att veta vad som ska göras, samt att kunna improvisera vid 
kriser som personalen inte tidigare upplevt. Då är det som sagt viktigt med 
erfarenhet, eftersom de som ska lösa krisen kan ta hjälp av vad som hänt vid 
tidigare kriser. 
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4 METOD 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i SCCT- och komplexitetsteorin, 
visa hur lokala myndigheter och organisationer anser att en kris ska behand-
las.   

För att uppnå ett tillfredställande resultat har vi därför valt att använda oss av 
forskningsintervjuer, för att få en djupare förståelse om vad våra responden-
ter egentligen tycker. Boken Metoder för medievetenskap tar upp några 
exempel på varför det är bra att använda sig av intervjuer som metod (Hel-
land, Knapskog, Larsen, & Östbye, 2004) . Genom detta tillvägagångssätt går 
det att få ut information som är djupgående hos respondenten, som vid 
exempelvis användande av en enkät skulle vara svårt att få ut från responden-
terna (Helland et al., 2004).  

Det fanns flera möjliga infallsvinklar till denna studie. En hade kunnat vara 
en kvantitativ eller kvalitativ innehållsanalys av mediebevakningen av 
kriserna i lokal och nationell media, men då ingen av dessa metoder hade gett 
något svar på studiens syfte valdes dessa bort. Inledningsvis hade vi dock 
vissa tankar på att faktiskt använda oss av en kvantitativ forskningsmetod, 
nämligen enkät, för att undersöka hur Kristinehamns kommuns kriskommu-
nikation uppfattades och fungerade även hos medborgarna och inte bara rent 
organisatoriskt. Det framkom dock att detta skulle bli en allt för stor och 
svårhanterlig undersökning. Då syftet bakom studien är att gå mer på djupet i 
hur vad organisationernas representanter anser om deras kriskommunikation 
och samverkan under krissituationer skulle inte heller användandet av enkät 
som metod bli särskilt effektiv. 

Intervjuer handlar inte bara om frågor i sig, utan det är hela samtalet som är 
målet, samt att i en intervju får vi också reda på tonläge och kroppsspråk som 
kan säga mycket mer är bara orden i sig (Helland et al., 2004). Vi som 
författare funderade även på att använda fokusgrupper/gruppintervjuer, för att 
då få ”samtalen att utvecklas på ett sätt som forskaren aldrig annars skulle nå 
fram till” (Morgan, 1998, citerad i Helland et al., 2004, s.103). Men då vår 
avsikt för den här studien var att undersöka hur de olika myndigheterna 
samarbetade – och då löpte viss risk att någon av respondenterna skulle hålla 
inne med information om vad den egentligen tyckte om någon annan respon-
dents arbete när denne befann sig i samma rum – valdes sedan gruppinter-
vjuer bort och enbart enskilda intervjuer genomfördes. 
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För den här studien använde vi oss av ett snöbollsurval (mer om detta under 
rubriken urval och genomförande 4.3) i det avseende att vi i studiens inled-
ningsskede inte visste vilka personer som kunde vara relevanta för uppsatsens 
syfte. När vi efter några telefonsamtal fick reda på i vilken ände vi borde 
inleda våra efterforskningar började arbetet med att fastställa en intervjuma-
nual för denna första respondent. Den första myndighet vi valde att intervjua 
och som fick kontakt med var Länsstyrelsen i Värmland. Vi valde då att 
utforma en manual som vi tyckte passade vår frågeställning och syftesbe-
skrivning. 

Intervjuguiden går att läsa i bilagorna, men vi var lite tveksamma till hur vi 
skulle kunna använda oss av samma intervjuguide till alla olika respondenter, 
då varje respondent representerar olika myndigheter eller förvaltningar, samt 
att alla hade olika roller under krishanteringen. Därför bestämde vi oss sedan 
för att ha en manual som har samma standardfrågor i början, med bland annat 
bakgrund och arbetsuppgifter (se bilaga 10.1 för denna första manual). Men 
allt eftersom vi intervjuade respondenter så kom det upp fler följdfrågor som 
vi ställde som inte fanns med i vår intervjuguide. När vi avslutade intervjuer-
na så frågade vi om det fanns någon som respondenten tyckte att vi skulle 
intervjua för att få mer kunskap om händelsen, det gjorde att vi fick anpassa 
våra frågor till olika personer.  

4.1 Fallstudie 
Vi har valt att använda oss av metoden fallstudie med kvalitativa intervjuer 
som bas för insamlandet av information, samt några få dokument som vi fått 
ta del av från Länsstyrelsen och Kristinehamns kommun. En fallstudie ska 
enligt Gagnon (2010) genomgå åtta steg för att lyckas. De stegen är 1) 
fastställande, lämplighet och användbarhet, 2) försäkra resultatets giltighet, 
3) förberedelse, 4) välja fall, 5) samla in data, 6) analysera data, 7) tolka data 
och 8) rapportera resultat. (Gagnon, 2010)   

Här följer en kortare beskrivning av varje steg. Steg ett; att fastställa studien, 
om den är lämplig att genomföra och om den kommer bli användbar (Gag-
non, 2010, s.11). Steg två; se till att resultaten man förhoppningsvis kommer 
få fram ska vara giltiga för studiens syfte (Gagnon, 2010, s.21). Steg tre; 
förbereda inför studien, fastställa forskningsfråga och ta reda på bakgrunds-
fakta (Gagnon, 2010, s.39). Steg fyra; välja fall som stämmer överens med 
vad man vill ta reda på med hjälp av studien, som forskare vill man inte 
spendera massa tid i onödan på ett fall som inte kommer kunna ge det resultat 
man söker (Gagnon, 2010, s.51). Steg fem; en fallstudie använder sig nästan 
alltid av kvalitativa metoder för att få fram information, här gäller det att hitta 
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rätt respondenter som forskaren tror kommer kunna svara på de frågor som 
vill undersökas (Gagnon, 2010, s.57). Steg sex; analysera data forskaren får 
fram via sin informationsinsamling. Transkribering av intervjuer bland annat 
(Gagnon, 2010, s.71). Steg sju; här ska man ta informationen man fått in och 
ta det till en högre nivå, alltså vilka mönster man hittat osv. Även en jämfö-
relse med till exempel tidigare forskning för att dra en större slutsats (Gag-
non, 2010, s.85) Steg åtta; publicera de resultat forskaren kan dra av studien, 
visa att någonting är som det förväntades, eller något helt annat. Helt enkelt 
de slutsatser som kan dras av studien och sedan publicera dem (Gagnon, 
2010, s.95). 

Genom att gå igenom dessa åtta steg klarar man enligt Gagnon (2010) att 
genomföra en fallstudie och få ut ett resultat av densamma.  

4.2 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju är enligt Ringdal (2001, citerad i Helland et al., 2004, 
s.101-102) ”att hämta information eller att bli informerad av intervjuobjektet 
i stället för att mäta på förhand definierade variabler”. Genom att använda 
denna metod går det att kartlägga processer och sociala relationer, få tag i 
information som annars kan vara svår att få tillgång till, få information 
inhämtad från flera olika källor bekräftade eller dementerade och få tillgång 
till hur aktörer inom organisationen samtalar med varandra (Helland et al., 
2004). Det är just detta som behövs för att besvara studiens syfte och fråge-
ställningar och därmed gjorde den kvalitativa intervjun till det självklara valet 
för den här studien.  

4.3 Urval och genomförande 

När det skulle väljas intervjupersoner för studien hade vi som skribenter en 
ganska klar plan klar för vilka typer av respondenter som skulle intervjuas för 
att bäst få svar på det undersökningen skulle belysa. Det var, eftersom syftet 
med studien är att granska hur krishanterare anser att en kris ska hanteras och 
hur de olika myndigheterna som samarbetade under krisen gjorde detta, var 
det inte särskilt svårt att veta var studien skulle ta avstamp – eftersom navet i 
både översvämningen som fallstudie och därmed också undersökningen som 
sådan är Kristinehamns kommun. De myndigheter/förvaltningar/civila 
aktörer som intervjuades var representanter för Länsstyrelsen, Kristinehamns 
kommun, Räddningstjänsten (räddningschef och säkerhetsansvarig), Fortum, 
Trafikverket och polisen, eftersom alla ovanstående aktörer – mer eller 
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mindre – samarbetade med Kristinehamns kommun och därmed blir rele-
vanta att intervjua.  

 

Totalt intervjuades sammanlagt åtta personer. Eftersom respondenterna 
utlovats att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt använde vi 
oss av namnet på deras organisation istället för deras riktiga namn. För att 
inte heller avslöja könet på respondenten valdes personliga pronomen som 
han och hon bort till förmån för det könsneutrala substitutet hen (mer om 
detta under rubriken etiskt förhållningssätt 4.6). I redovisandet av intervjuer-

na har vi satt ordet hen inom hakparenteser, för att visa att det är vi som 
skribenter som gjort det för att skydda respondenternas personuppgifter.   

 

 

Respondent	   Datum	   Intervjuplats	   Längd	  

Länsstyrelsen	  1	   2014-‐11-‐11	   Länsstyrelsen	  i	  Karlstad	   56.33	  min	  

Kommun	   	  2014-‐11-‐20	   Kommunhuset	  i	  Kristinehamn	   51.29	  min	  

Räddningstjänsten	  1	   2014-‐11-‐20	   Räddningsstjänststationen	  i	  Kristinehamn	   44.37	  min	  

Räddningstjänsten	  2	   2014-‐11-‐28	   Räddningstjänststationen	  i	  Kristinehamn	   57.39	  min	  

Polis	   2014-‐11-‐28	   Polisens	  lokaler	  i	  Kristinehamn	   44.17	  min	  
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För att få fram de intervjupersoner som ses i tabellen ovan användes ett 
snöbollsurval (Bryman & Nilsson, 2002, s.301) , detta för att vi frågade varje 
person vi intervjuade om de hade några tips på personer som kunde vara 
intressanta för vår studie. Telefonsamtal med diverse personer på MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) var det första som gjordes, 
eftersom vi tidigt fick tips från mer erfarna forskare att den myndigheten på 
något sätt måste varit inblandad. Detta visade sig vara en utmärkt utgångs-
punkt, då en kontakt där rekommenderade ett antal personer, bland annat 
respondenten från Länsstyrelsen. Denna intervju, som var den första som 
genomfördes, ledde sedan till ytterligare rekommendationer och i slutändan 
fler intervjuer. De här inledande rekommendationerna och efterforskningarna 
underlättade väldigt i det fortsatta arbetet, då det visade sig att en rapport om 
händelsen höll på att sammanställas – men inte skulle färdigställas förrän på 
våren 2015 och det därmed inte fanns något material som sade oss vilka 
personer som varit inblandade.  

Vi fortsatte fråga respondenterna om tips på namn tills vi inte fick fram några 
nya tips, vilket i det läget gjorde att vi ansåg att vi hade uppnått mättnad. Vi 
kunde inte vara helt förberedda på vad vi skulle få fram under intervjuerna, 
eftersom det är så många parter inblandade vid en sådan här händelse. Att det 
var på det här sättet var en av anledningarna till att vi valde att göra semi-
strukturerade intervjuer.  

För den här fallstudien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, främst 
för att det var på det sättet som vi inför studien genomförde ett antal pilotin-
tervjuer. Pilotintervjuerna gav enligt vår mening tillfredställande resultat, då 
vi fick svar på de frågor vi ville samt kunde utveckla med följdfrågor under 
intervjuernas gång. Detta gjorde att vi som uppsatsförfattare kände oss trygga 
med det arbetssättet. En stor fördel med just semistrukturerade intervjuer är 
att vi som skribenter har en bättre och enklare möjlighet att ställa följdfrågor, 
till skillnad från den strukturerade varianten som kan hämma respondenten 
(Holme, Solvang, & Nilsson, 1997) . Samtidigt gör valet av den semistruktu-
rerade metoden att intervjun fortfarande får lite bättre struktur – och därmed 
minskar risken att missa något viktigt – till skillnad från den helt ostrukture-
rade varianten (Helland et al., 2004). Efter att intervjuerna med åtta respon-
denter var färdiga och materialet ansågs tillräckligt omfattande sammanställ-

Fortum	   2014-‐11-‐28	   Fortum	  kontor	  I	  Karlstad	   64.49	  min	  

Trafikverket	   2014-‐12-‐02	   Trafikverket	  I	  Karlstad	   43.04	  min	  

Länsstyrelsen	  2	   2014-‐12-‐08	   Länsstyrelsen	  i	  Karlstad	   42.26	  min	  
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des sedan resultaten. Mer om detta finns att läsa i resultat- och analyskapitlet 
5.  

För att på ett enkelt och smidigt sätt plocka ut de citat som behövdes för att 
försöka besvara studiens syfte och frågeställningar transkriberades intervju-
erna. När detta gjordes valdes den traditionella metoden att transkribera allt 
som sägs under intervjuerna, så som att belysa om vissa ord uttalades snabbt 
eller långsamt, hummanden och annat bort. Detta för att vi som skribenter 
anser att det sett till den här studiens syfte helt saknar relevans att plocka med 
sådana saker. Det är själva budskapet i vad som sägs som är det centrala, inte 
om någon uttalar något specifikt ord med dialekt eller inte. Om det var något 
som var oklart när transkriberingarna sedan granskades var det dessutom bara 
att gå tillbaka till den sparade inspelningen av intervjun i fråga och lyssna 
igenom ytterligare en gång.  

4.4 Metodkritik 

Det finns viss kritik mot intervju som forskningsmetod, bland annat att det 
inte går att få någon statistisk generalisering (Ekström & Larsson, 2010, s. 
76) . Denna kritik är också berättigad, men vår studie undersöker ett fall där 
vi intervjuade de som ingick i krisstaben i Kristinehamns kommun samt 
några andra aktörer utifrån. Detta tillvägagångssätt gör att vi har intervjuat 
personer som hade en betydande roll under krisen, vilket gör att vi får en bra 
bild av hela operationen. Vi söker heller inte svar på någon forskningsfråga 
där vi vill veta några statistiska variabler, eftersom det inte är relevant för vår 
undersökning. Vår målsättning var att genom detta ändå skapa en tillfredstäl-
lande skildring av gruppen som hanterade krisen.  

Mer kritik som riktas mot intervjumetoden är att det är svårt att få fram 
sanningen eller vad som respondenten egentligen menar. Vi vill som inter-
vjuare gå så djupt som möjligt, och få ut så mycket kunskap vi kan av re-
spondenten. Men är det som respondenten säger verkligen vad denne innerst 
inne känner och menar? Eller är det bara för intervjun i sig som denne säger 
som den gör (Ekström & Larsson, 2010, s. 78) .  

Mer kritik nämns i Kvalitativ intervju – från vetenskaplig teori till fältstud-
ier(Ryen & Torhell, 2004) . Där nämns att intervjuer beskylls för att vara 
intellektualistiska, vilket innebär att intervjuerna exkluderar det känslomäss-
iga och emotionella i kunskapen som kommer fram (Ryen & Torhell, 2004, s. 
97) . Vår egen studie är känslomässig på det sättet att personerna vi intervju-
ade har kopplingar till Kristinehamn, vilket innebär att de också blev person-
ligt drabbade och berörda av översvämningarna.   
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Ryen (2004) tar också upp problematiken med så kallade stolsintervjuer, eller 
det hon också kallar orörliga intervjuer (Ryen & Torhell, 2004, s. 97) . 
Respondenterna blir tagna från sin naturliga arbetsplats där de till vardags 
utför sitt arbete. Detta går enligt Ryen (2004) att förhindra genom att inter-
vjuerna utför på respondenternas naturliga arbetsplats, eller i exempelvis 
hemmet (Ryen & Torhell, 2004, s. 97) . Under vår studie tog vi fasta på detta 
genom att alla intervjuer som genomfördes tog plats på respektive respon-
dents arbetsplats. 

4.5  Validitet och reliabilitet 

Målet med den här uppsatsen är att få svar på det syfte och frågeställningar 
som ställdes i inledningen. För att uppnå detta krävs såväl hög giltighet som 
tillförlitlighet – med andra och validitet och reliabilitet. För att lyckas med 
detta utformades en intervjuguide (eftersom metodvalet var forskningsinter-
vjuer) utifrån den frågeställning som togs fram i syftet. Denna intervjuguide 
bestod hela tiden av samma standardfrågor i inledningen, men ändrades i 
övrigt sedan lite inför varje intervju, då vi hela tiden tillskansade oss ny 
kunskap.  

Frågor som kan ställas är bland andra om vi intervjuar rätt personer för vårt 
syfte (Ekström & Larsson, 2010, s. 77) och om personerna kommer från 
relevanta orter och organisationer (Ekström & Larsson, 2010, s. 77). Genom 
den här metoden ämnade vi att undersöka hur medarbetarna på de olika 
organisationerna ansåg att krisen i Kristinehamn löstes, samt på vilket sätt. 
Detta har genom våra intervjuer framkommit så pass bra att vi vet vad som 
hände, samt detaljer som underlättar vårt skrivande och analyserande. De 
personer som intervjuas kommer samtliga från organisationer som var in-
kopplade under krisen, samt att respondenterna hade betydande, problemlö-
sande roller i krishanteringen.  

Vi garanterade våra respondenter att vi skulle behandla deras personuppgifter 
konfidentiellt, vilket uppnås genom att inte använda några av deras riktiga 
namn i uppsatsen. Det gjorde vi av den enkla anledningen att de skulle kunna 
prata på ett sätt som gjorde att de inte blev bundna vid sin identitet. Vi ville 
veta hur andra myndigheter än den de representerade skötte sig under krisen, 
så därför ville vi inte att de inte skulle våga vara kritiska mot sina kollegor, 
vilket ledde till garantin med att deras uppgifter skulle behandlas konfidenti-
ellt. När det gäller den här frågeställningen anser vi att vi lyckats bra och fick 
respondenterna att berätta det de visste. Denna slutsats drar vi eftersom de 
allra flesta av respondenterna som medverkat i studien säger samma saker, 
utan att de vet att vi intervjuat den andre.  
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En annan viktig aspekt att ta med i beräkningen är respondenternas minne. 
Intervjuerna studien hämtar sitt resultat ifrån genomfördes knappt fyra 
månader efter det at händelsen inträffat. Man skulle kunna argumentera för 
att detta gör att respondenternas minne av händelserna skulle svikta, men så 
var inte fallet. För att när vi jämförde alla intervjuer med varandra, specifikt 
hur de upplevde händelseförloppet och de små detaljerna i händelseutveckl-
ingen, visade det sig att beskrivningarna stämde väldigt bra överens, till och 
med gällande klockslagen för vissa händelser.  

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Intervju som tillvägagångssätt är en ganska stor och känslig metod, eftersom 
respondenten sitter ner och pratar under en lång stund och berättar mycket 
om sig själv, andra och kanske sin arbetsplats. I vårt fall berättar responden-
terna om hur det interna arbetet med att lösa en kris i en kommun går till, 
vilket gör att de också pratar om kollegor som står dem ganska nära och som 
de träffar regelbundet. Därför är det viktigt att prata om de etiska aspekterna 
med respondenterna innan man börjar intervjun. Intervjuaren kan lova att 
behandla uppgifterna konfidentiellt, vilket innebär att ”forskaren vidtar 
åtgärder för att skydda försökspersoners [i vårt fall intervjupersonernas] 
integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv” (Vetenskapsrådet, 2011, 
s. 69) . Efter att ha tagit med detta i beräkningen bestämde vi oss för att vi 
inte kommer nämna någon vid namn i uppsatsen, utan som kodnamn i form 
av namn på deras respektive organisation. Vi har efter vidare efterforskningar 
kommit fram till att det, om någon verkligen skulle vilja, trots detta inte är 
särskilt svårt att lisa ut vilken person som döljer sig bakom kodnamnet. 
Därför informerades respondenterna om detta och gavs möjlighet att granska 
sina citat innan publiceringen av uppsatsen.  

Det informerades också om att respondenten har rätt till att när som helst 
avbryta intervjun om denne ville det, utan några följder. Samt att responden-
ten inte behövde svara på frågor som denne inte ville (Vetenskapsrådet, 
2011). Alla respondenter gick med på detta och intervjuerna gick som plane-
rat utan bekymmer. 
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5 HÄNDELSEFÖRLOPPET 

Eftersom det ännu inte kommit ut någon rapport om skyfallen i Kristinehamn 
från någon myndighet, så kommer vi här nedan att beskriva händelseförlop-
pet utifrån det resultat som vi har fått fram i våra intervjuer – som utvecklas 
ytterligare i resultatkapitlet – samt ett kortfattat skriftligt underlag från 
Kristinehamns kommun. Bilder (som publiceras med tillstånd av Kristine-
hamns kommun) på skadorna skyfallet orsakade finns som bilagor i slutet av 
uppsatsen (10.2). 

Översvämningarna tog sin början natten mot torsdag den 21 augusti 2014. De 
första larmen började strömma in vid tvåtiden på fredagsmorgonen. Det rörde 
sig då om översvämningar på vissa ställen och en mindre brand. Men rädd-
ningstjänsten började redan då (de som var ute för att handskas med de 
inledande larmen) att misstänka att den här händelsen inte skulle bli som 
vilken rutinmässig utryckning som helst. Misstankarna var berättigade 
eftersom det enligt räddningstjänsten ”på sina ställen forsade fram vatten och 
inte riktigt kändes normalt” (Intervju räddningstjänsten). Det som då gjordes 
var att insatsledaren, som själv var ute på fältet och observerade, ringde till 
räddningstjänstchefen för Bergslagens räddningstjänst. De bestämde sig för 
att på natten att åka ut och rekognosera, alltså att titta och försöka bilda sig en 
uppfattning om varifrån vattnet kunde tänkas komma. Detta skedde någon 
gång mellan klockan fyra och fem på fredagsmorgonen. 

 

”… Vi var ute och orienterade oss lite grann, och det var ju vat-
ten överallt. Det var ju rikliga mängder som kom, och från bör-
jan förstod vi kanske aldrig riktigt var ifrån vattnet kom. Först 
tänkte vi att det hade blivit något dammbrott uppe vid soptip-
pen, så vi åkte dit och tittade om den dammen hade rämnat, men 
det hade den inte. Då tänkte vi att det kanske kom ifrån Niklas-
damm, eftersom det var så stora massor, men det gjorde det inte 
heller. Då fick vi lite påringningar om att det var likadant bortåt 
Ölme och att det hände på flera ställen, och då förstod vi ju att 
det var regnvattnet som hade kommit, och det kändes inte riktigt 
normalt. Eftersom det var ett så stort och utbrett område…”  

– Räddningstjänsten 1 
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När de två personerna från räddningstjänsten som varit ute och rekognoserat 
under natten kom tillbaka till stationen så började räddningstjänsten omedel-
bart med att organisera sig själva, sedan ringde de till kommunen och polisen 
för att informera dem om läget. Kommunen har som bekant ansvar för de 
kommunala vägarna och verksamheterna, så ansvaret att informera invånarna 
om vad som händer (vilka vägar som är farbara och så vidare) är deras 
ansvar.  Räddningstjänsten satte också ihop en stab på sammanlagt ungefär 
20 personer. De ansvariga för krislösningen valde att lägga hela krishante-
ringen i räddningstjänstens lokaler, vilket alltså innebär stationen. När alla 
var samlade innebar detta att 40-50 personer fanns på plats från de olika 
verksamheterna. De myndigheter och organisationer som var inblandade i 
krishanteringen var kommunen, polisen, räddningstjänsten, länsstyrelsen och 
hemvärnet. På plats för att konsultera krisstaben fanns också ett antal privata 
aktörer. Bland dessa ingick bland annat en dammsäkerhetsexpert från For-
tum, vars uppgift var att utvärdera risken (och vad de eventuella konsekven-
serna skulle kunna bli) om dammarna i närområdet hade brustit.  

När de inblandade aktörerna upprättat staben började arbetet med att få ut 
information till människor i kommunen, vilket som tidigare nämnt är kom-
munens uppgift. Kommunen hade informatörer på plats, som kontinuerligt 
arbetade med att få ut information på kommunens webbplats. Kommunen har 
också en Facebooksida, som vanligtvis brukar vara en bra plattform för att 
snabbt informera många människor. Just i det här fallet uppdaterades dock 
ingenting om händelsen via Facebook, eftersom resurserna var begränsade 
och fokus låg på webbplatsen och att bemanna telefonerna. Räddningstjäns-
tens roll var i det här läget att ta hand om alla akuta ärenden, alltså att rycka 
ut och hjälpa människor i nöd och liknande. De hjälpte till exempel inte till 
med att med att pumpa vatten i förebyggande syfte, utan endast om det var en 
akut situation. För i läget som då rådde fanns det annars inte så mycket de 
kunde göra. 

 ”Vattnet kommer ju att rinna undan, det gör det alltid. Så det 
gäller ju att ha lite is i magen.”    

– Räddningstjänsten 1 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet inleds med en enklare tabell över händelseförloppet. En mer utförlig 
förklaring finns i föregående kapitel.  

 

Här nedan presenteras resultatet av de åtta intervjuer som genomfördes i 
slutet av november och början av december 2014. 

6.1 Resultat 
Som beskrivits i metodkapitlet har vi valt att använda oss av kvalitativa 
forskningsintervjuer för att genomföra en fallstudie av Kristinehamns kom-
muns kommunikation och samarbete med andra myndigheter under krisen 
vid översvämningarna 2014. Resultaten som vi fick fram av dessa var kortfat-
tat att kommunikationen – och även hanterandet av situationen i övrigt – 
enligt alla inblandade fungerade bra. Kommunen och övriga inblandade 
upprättade väldigt snabbt en stab, som tog hand om de frågor som kom upp 
och vem som skulle göra vad. Räddningstjänsten skulle ta hand om akuta 
ärenden som kom upp om folk i nöd.   

 

”Vi hade hand om räddningsinsatserna, folk som var i nöd och 
så. Sedan var vi oroliga för ett dammbrott, det var vi också med 

Torsdag 21/8, ca 
02.00 

Första larmen kommer in till räddningstjänsten om översvämningar 

Torsdag 21/8, ca 
07.00 

Kommunen upprättar stab på kommunhuset i Kristinehamn 

Torsdag 21/8, ca 
09.00-10.00 

Kommunen åker ner till räddningstjänstens lokaler och skapar en 
gemensam stab tillsammans med räddningstjänst och polis.   

Torsdag 21/8, 
eftermiddagen 

Fortum (dammteknisk sakkunnig) och Länsstyrelsen anländer och 
placeras i analysgruppen.  

Fortlöpande under 
torsdag 21/8 

Fler och fler vägar blir ofarbara, eftersom läget förändras hela 
tiden. 

Torsdagskvällen 
21/8 

Vattnet börjar sjunka undan på vissa ställen.  

Natten till fredag 
22/8 

Staben är fortfarande igång, samt flertalet andra nyckelpersoner i 
krishanteringen.  

Fredagsmorgonen 
22/8 

Vattnet börjar sjunka undan, och det kritiska läget avslutas, så 
också det operativa arbetet. 

Lördag 23/8-
söndag 24/8 

Stabschefen står fortfarande som kontaktperson om det skulle 
komma in några nya uppgifter att hantera. 
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på om det skulle brista. Vi hade en dammteknisk sakkunnig här 
ifrån Fortum, som också var med för att assistera.”  

– Räddningstjänsten 1 

 6.1.1 En stabschef utses – val av lokaler 

Att samköra kommunens- och räddningstjänstens stab på samma ställe var 
från början inte självklart. På torsdagsmorgonen, när räddningstjänsten och 
kommunen började få en bild av hur omfattande översvämningarna faktiskt 
var, upprättades två staber, en på kommunhuset, där kommunens krisledning 
sammanträdde, samt en på räddningstjänstens station i Kristinehamn. Men 
efter ett par timmar så förstod båda parter att det inte skulle gå att lösa krisen 
på enklast möjliga sätt om de fortsättningsvis befann sig på två olika platser. 
Därför beslutade stabschefen på kommunen, efter diskussion med räddnings-
tjänsten, att de skulle sitta på samma ställe – alltså räddningsstationen i 
Kristinehamn.  

 

”Sedan åkte vi tillbaka till stationen, där började vi organisera 
oss för vi förstod att det kommer ta lite tid att fixa detta. Därför 
tog vi då kontakt med både kommunen och polisen, för att upp-
rätta en gemensam stab. 

[…] 

Att det löste sig så bra tror jag har att göra med att vi valde att 
gruppera oss på samma ställe, vi var ju här [räddningsstationen] 
både vi och kommunen. Till en början var vi på olika ställen. Då 
hade vi kommunikationsproblem och märkte därför tidigt att 
”om ni [kommunen] ska sitta där och vi ska sitta här så kommer 
det aldrig att funka”, så därför kom kommunens personal ner hit 
till oss. Det är också en slutsats som vi har dragit, att samgrup-
pera sig fysiskt. Det är en erfarenhet vi tar med oss.”  

– Räddningstjänsten 1  

Kommunens respondent delar åsikt med respondent ett från räddningstjäns-
ten. 

”De kom upp från polisen [polisens är till vardags stationerade i 
samma byggnad som kommunledningen] och då beslutade jag 
att vi skulle flytta ner till räddningstjänsten, där vi upprättade 
gemensam stab [polis, räddningstjänst och kommun]. Det som 
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hände när vi kom dit var att samordna och framför allt att få 
kartunderlag för att se vad som hände och vart.” 

– Kommunen  

Räddningstjänstens andra respondent tycker också att det underlättade kraf-
tigt när de olika organisationerna samgrupperades.  

”… därefter togs beslutet att flytta ledningscentralen hit [rädd-
ningstjänstens lokaler], vilket var ett enkelt beslut. Här hade vi 
betydligt bättre möjligheter att sköta arbetet, ett lite större led-
ningsrum för våra möten, flera små utrymmen med kök och an-
nat som bland annat kunde användas av det vi kallade analys-
gruppen.” 
[…] 
… samarbetet hade ju fortsatt, mellan räddningstjänst och polis, 
medan kommunen blev sittandes på sin egen ö däruppe och vi 
tillsammans härnere. Vi hade löst uppgiften, men den hade lösts 
annorlunda. Många ”aha-upplevelser”, “har ni gjort det”, eller 
“varför har ni inte gjort det” eller “vem har inte tänkt på det” 
och så vidare. Detta var den stora fördelen med att vi kom att 
organisera oss tillsammans på det här sättet.”  

– Räddningstjänsten 2  

 

När kommunen flyttade ner sin krisledningsstab till räddningstjänstens 
lokaler blev den person som till vardags tjänstgör som kanslichef på kommu-
nen stabschef. Denne blev stabschef istället för säkerhetssamordnaren, 
eftersom kanslichefen känner sin personal bättre än vad den egentligt tilltänk-
tänkta stabschefen gjorde.  

 

”… sedan var jag inte så familjär med alla som jobbade på 
kommunen, så om någon nämndes vid namn hade jag inte riktig 
koll på vad det var för en person. Så då kom jag och kansliche-
fen tillsammans överens om att göra ett byte. [Hen] kan ju sin 
personal, plus att [hen] dessutom är gammal militär så att vara 
stabschef är inget nytt för honom.” 

– Räddningstjänsten 2 

Kommunens respondent berättar om hur hen tillträdde som stabschef istället 
för säkerhetssamordnaren.  
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”Jag har också en säkerhetsamordnare hos mig. I händelse av 
kriser är det oftast säkerhetsanordnaren eller kommunchefen 
som går in, men under krisen 21 augusti var det jag som klev in 
som stabschef efter att vi samordnade tre av myndigheterna.” 

– Kommunen 

Arbetet som stabschefen gjorde blev mycket uppskattat av alla parter som 
intervjuats, det har framkommit genom att respondenterna som var med i 
krishanteringen belyser att hen gjorde ett bra jobb med beslutsfattande.   

 6.1.2 Länsstyrelsen kliver in 

Den ansvarige på Länsstyrelsen blev inkopplad när de fick in information om 
att det var mycket höga flöden i Kristinehamn. Länsstyrelsen har ett geogra-
fiskt områdes- och samordningsansvar, vilket innebär att de ska hjälpa till att 
stötta kommuner vid extraordinära händelser. Därför tog Länsstyrelsen 
kontakt med kommunen och frågade om de behövde stabspersonal, och det 
tog kommunen emot. En representant från Länsstyrelsen åkte därefter till 
Kristinehamn under förmiddagen på torsdagen för att delta i staben och 
komma med råd och kunskap. Länsstyrelsen hade också en person som satt 
kvar i Karlstad och skötte all kommunikation från Kristinehamn och sedan 
vidare till MSB, som ständigt ville ha lägesrapporter om händelserna. Vi fick 
under intervjuerna med Länsstyrelsen berättat för oss att det är en vanlig 
missuppfattning är att Länsstyrelsen bara ska hjälpa till om det drabbar flera 
kommuner samtidigt, och inte när det enbart är en kommun som behöver 
assistans. Men så är det alltså inte, Länsstyrelsen har alltid ett geografiskt- 
och samordningsansvar i länet.   

”Vi har alltid ett geografiskt områdes- och samordningsansvar. 
Så oavsett om bara en kommun blir drabbad så ska vi stödja 
dem. Behöver de hjälp med information och/eller resurser samt 
myndighetssamordning ska vi hjälpa till med det. Vi ska inte gå 
in och ta över ansvaret.”  

– Länsstyrelsen 2 

Respondent Länsstyrelsen 1 berättar hur händelseförloppet utvecklades från 
sin position. 

”Jag satt på kontoret som vanligt. Sedan är det ju frågan om vad 
klockan kan ha varit, men på förmiddagen var det i alla fall. Vi 
fick information om händelsen genom medias rapportering, 
larm till vår TiB [Tjänsteman i Beredskap] och larm från TiB på 
MSB. Det vi fick reda på var att de var väldigt hårt belastade i 
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Kristinehamn. Redan på morgonen började det flyta in bildun-
derlag, vilket gjorde att vi fick en klar bild av vilken allvarlig si-
tuation de hade. Då erbjöd jag två saker, det ena var att skicka 
dit stabspersonal, och det slutade med att jag åkte dit själv. ” 

– Länsstyrelsen 1        

 6.1.3 Kontakt tas mellan organisationerna  

Representanten från Länsstyrelsen som var på plats i Kristinehamn satt med i 
en analysgrupp. Medlemmarna i den gruppen hade till uppgift att analysera 
de potentiella skadorna, hur stor risk det var att dammarna i det drabbade 
området skulle brista och släppa ut ännu mera vatten än det som redan fanns. 
I analysgruppen satt det även med en dammteknisk sakkunnig, som blev 
uppringd och tillfrågad av Länsstyrelsen.  

”Vi hade också förstått att det var två dammar som kommunen 
var oroliga för att de kunde brista. Då frågade jag om de behöv-
de hjälp av någon dammteknisk sakkunnig, och det gjorde de. 
Nu så var ju dammarna privatägda, men de experter jag känner 
arbetar åt Fortum. De har ingen anledning alls att engagera sig, 
men det gjorde de ändå. De ställde upp helhjärtat och utan några 
kostnader från kommunen, det gillar jag. Då fungerar samver-
kan i länet.”  

– Länsstyrelsen 1  

 

”De behövde en dammteknisk sakkunnig, vi ringde då till For-
tum, där vi fick prata med en expert som ställde upp av god 
vilja. Vi har varit i kontakt med samma expert i andra ärenden, 
så vi känner till honom sedan tidigare.”  

– Länsstyrelsen 2 

Här nedan följer den dammteknisk sakkunniges upplevelser av den första 
kontakten mellan hen och Länsstyrelsen.  

”Jag tog mig till jobbet och vid tvåtiden på eftermiddagen 
ringde sedan en person på Länsstyrelsen mig och sa ”du, de har 
ringt mig från räddningstjänsten i Kristinehamn och de har pro-
blem med flödena där borta. Och de har några dammanlägg-
ningar som är hårt ansträngda.” [Hen] undrade då om [hen] 
kunde ange mitt namn till de på räddningstjänsten där borta för 
att de skulle ha någon att rådfråga, vilket jag sa att det gick bra. 
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20 minuter senare ringde räddningsledaren upp mig. Och jag 
frågade lite vad som hänt och hur läget var. Under tiden för 
samtalet mailade hen över en del av de här flygbilderna som de 
hade. Sedan gav jag bara mitt yttrande och min spontana reflekt-
ion över vad jag kunde tolka av det jag såg på bilderna. Sedan 
tackade hen för det och vi la på, med reservation för att de 
kanske skulle höra av sig igen. Sedan dröjde det bara fem minu-
ter så var det en annan inom räddningsgruppen som hörde av sig 
och ville att jag skulle komma dit för att finnas på plats. De be-
hövde någon som kunde vara med och ta beslut i dammsäker-
hetsfrågor på platsen. Så jag slängde mig i bilen och var på plats 
på brandstationen trekvart senare.” 

– Fortum    

 

Det var Länsstyrelsen som hade kontakt med Fortum angående den damm-
teknisk sakkunnige, vilket innebär att det alltså inte var kommunen själv som 
tog den första kontakten. Detta beror på att Länsstyrelsen har kontakt och 
samarbete med Fortum i andra ärenden i länet. De båda ingår i samverkans-
grupper och nätverk i länet för att förebygga andra skador och katastrofer 
som kan uppstå. När vi frågar den dammteknisk sakkunnige om varför hen 
ställde upp frivilligt, när det egentligen inte var Fortums dammar (vilket 
betyder att hen inte var tvungen att åka dit), så svarade hen följande:  

 

”… det är via de här älvgrupperna som vi har. [En person på 
Länsstyrelsen] har hand om dem, så det är via det arbetet jag är 
bekant med [hen]. Sedan är det ju så att om någon hamnar i en 
krissituation och jag kan hjälpa till så ställer jag självklart upp 
om så är möjligt.” 

– Fortum  

 6.1.4 Stabsarbetet 

En annan sak som varit genomgående genom de flesta intervjuerna är att det 
enligt de inblandade är bra att dela samma lägesbild. Det pratades flitigt hos 
stabsmedlemmarna om hur viktigt det var att alla som arbetade kunde se 
samma sak. Det fanns annars risk för att en del av gruppen skulle tycka att ett 
område var mer viktigt än något annat, när det i själva verket inte alls var så. 
Därför, för att slippa all intern förvirring och underlätta stabsarbetet, flögs en 
polishelikopter upp från Göteborg. Den flög över Kristinehamn för att ge 
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staben en ständig uppdatering över hur läget såg ut, minut för minut. Det var 
en uppskattad hjälp som polisen bidrog med under krishanteringen. En 
ytterligare sak som uppskattades framför allt av den privata aktören, som i 
det här fallet var den dammteknisk sakkunnige från Fortum, var arbetet med 
kartunderlaget.  

”Det är viktigt att man delar samma lägesbild, helikoptern i luf-
ten gjorde att vi fick en sådan. Den filmen körde vi gemensamt, 
så alla såg samma sak. Vi vill ju att alla ska jobba mot samma 
mål, samma målbilder. Det får inte blir att någon tror att det är 
kris på olika ställen där det inte är det. Det är en viktig erfaren-
het att ta med oss.” 

– Räddningstjänsten 1 

 

“Jag vill framställa ett stort beröm till GIS [GIS=Geometriska 
Informationssystem] -ingenjörerna på kommunen, som gjorde 
ett jättefint jobb med att ge oss kartunderlag och uppdatera detta 
kontinuerligt.” 

– Fortum 

Länsstyrelsen 2 belyser också att det var viktigt med samma lägesbild, 
och att det numera finns tillgång till en helikopter i Värmlands län.  

 

”Det kom upp en polishelikopter från Göteborg för att fotogra-
fera, vilket underlättade för dem. Numera finns det en ambu-
lanshelikopter i Karlstad också, vilken också går att använda till 
detta i den mån de har tid, det får inte störa ordinarie verksam-
het. Numera får de även flyga i mörker.” 

– Länsstyrelsen 2  

Alla respondenter delade uppfattning om helikopterns positiva aspekter, och 
att de via den kunde dela lägesbilden med alla parter.  

 

”Vi fick efter lite tjat en helikopterflygning över dammarna, det 
var nog till viss del för att vi hade polisen här på plats som 
gjorde att vi fick den [helikoptern]. De [polisen] insåg efter ett 
tag att det nog var lite läge att göra något. Så då fick vi den här 
överflygningen.” 

– Räddningstjänsten 2  
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”Även polisen var till stor hjälp, de bistod bland annat med en 
helikopter från Göteborg som gjorde att vi kunde se hur det såg 
ut ovanifrån.”  

– Kommunen 

 6.1.5 Det kritiska läget mattas av 

Det akuta och kritiska läget varade inte längre än ett drygt dygn, då vattnet 
redan på fredagen började sjunka undan. Det visste räddningstjänsten, vis av 
tidigare erfarenheter, skulle hända – alltså att vattnet förr eller senare skulle 
komma att sjunka undan. Det gäller, enligt vad vi fick berättat för oss av 
räddningstjänsten, bara att vänta och ha lite is i magen. Som tidigare finns 
beskrivet i bakgrundskapitlet kan inte räddningstjänsten gå ut och pumpa 
vatten ur var mans källare om det inte råder akutläge, det går heller inte att 
hjälpa alla med sådana smärre missöden. När vattnet började rinna undan på 
fredagen så beslutades det i staben att det kritiska läget var över, vilket också 
betyder att det operativa arbetet slutade. Växeln som tog emot samtal från 
allmänheten hölls öppen också på natten mellan torsdag och fredag. 

 

”Minnet sviker mig lite, men jag har för mig att på torsdags-
kvällen kom fram att flödena vid Niklasdamm hade kulminerat 
och därmed att tillrinningen därifrån var under kontroll. Men 
om detta var på torsdagskvällen eller fredagsmorgonen är jag 
osäker på nu. Jag tror det var torsdagskvällen.” 

– Fortum 

 

”Natten mellan torsdag och fredag hade vi växeln öppen hela ti-
den, för vi ansåg att det här med information var en av de vik-
tigaste delarna, som jag också tryckte på hela tiden.  
[…] 
Sedan stod jag som kontaktperson under lördag och söndag. Då 
kom det fler rapporter från Ölme och Broby, men där var det 
mest diskussioner mellan de boende och räddningstjänsten.”  

– Kommunen 

 

Där ungefär upphörde som sagt det operativa arbetet och krisen var till stor 
del över, vilket innebar att staben upplöstes. Stabsarbetet flöt, enligt resultatet 
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av intervjuerna på bra och kommunikationen har enligt de inblandade också 
fungerat så bra som det kan krävas av en kommun som Kristinehamn – både 
internt och externt.  

 6.1.6 Kommunikationens funktion 

De genomgående mönster som går att utläsa av alla intervjuer som genom-
förts är att enligt de inblandade aktörerna fungerade kommunikationsarbetet 
”friktionsfritt”, för att citera Länsstyrelsen 1s benämning på hanteringen. Alla 
vi har pratat med svarade i princip samma sak när vi frågade dem om hur 
kommunikationsarbetet fungerade.  

”Friktionsfritt måste jag säga. Jag tycker att de gjorde ett riktigt 
bra arbete. Sedan kan man heller inte kräva så mycket mer av en 
så liten kommun, så de gjorde så bra de kunde, det går som sagt 
inte kräva mer.” 

– Länsstyrelsen 1 

 
”Jag tycker de [kommunen] skötte sin kommunikation på ett jät-
tebra sätt. Och eftersom alla var härnere på stationen så blev det 
heller aldrig några direkta kommunikationsproblem. Till en bör-
jan var det dock lite problem, eftersom de [kommunen] satt 
uppe hos sig och vi härnere. Så just i inledningsfasen var det lite 
mer problematiskt. Så vi sa att ”det inte kommer funka om ni 
ska sitta där och vi ska sitta här”, så då kom de ner hit på för-
middagen. Det underlättade det hela väldigt mycket. 

[…] 

Jag fick ta en del av det mediala trycket, sen fick kommunen ta 
en del. Men de jobbade mycket med sin hemsida för att få ut in-
formation till allmänheten.” 

– Räddningstjänsten 1  

 
Påståendet om att kommunikationen fungerade bra styrks också av rädd-
ningstjänsten 2. 

”Att jobba tillsammans i någon form av stab är inte skolboksex-
emplet. Men ska vi lösa fler sådana här kriser i den här kommu-
nen så ser jag bara att det är fånigt att gå och hitta på någon an-
nan lösning. Varför inte använda en metod som funkade bra? 
Den kan dock slipas lite grann, som om vi till exempel ska vi 
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vara här i räddningstjänstens lokaler? Då saknar vi kommunens 
uppkoppling till deras informationskanaler. Vi har utvecklat 
egna eftersom vi startade ett förbund, men de sitter inte ihop 
[med kommunens] utan det är brandväggar emellan. Det har vi 
sagt att om vi ska fortsätta på detta sätt så måste vi komma på 
ett sätt att lösa det, för det måste lösas om vi ska arbeta tillsam-
mans i fortsättningen.”  

 – Räddningstjänsten 2   

 
Även kommunen var nöjd med sin egen insats.  

”Jag tycker det fungerade jättebra, vi hade bra koll.”   
– Kommunen 

 
Trafikverket, som själv inte fanns på plats i Kristinehamn, berättade hur hen 
såg på kommunikationsarbetet ur hens perspektiv. Dennes uppfattningar 
delas till stor del även av Länsstyrelsen 2.  

”Jag har telefonkontakt med staben i Kristinehamn. Min be-
dömning är att kommunen och räddningstjänsten var ute jäkligt 
tidigt och sammankallade till en krisstab. Så av det jag har hört 
om arbetet så är det bara positivt, vad jag vet så finns det finns 
inget direkt att klaga på. Så det sköttes riktigt bra.”  

– Trafikverket 

 

”… det visade sig under samtalets gång med MSB att Kristine-
hamn hade skött informationsarbetet väldigt bra, både internt 
och externt. De hanterade till exempel information till allmän-
heten på ett bra sätt via sin hemsida.  Ja, hela händelsen hante-
rades på ett mycket bra sätt. Stabschefen och dennes kollega är 
en bra duo som jobbar väldigt bra ihop. Sedan har väl stabsche-
fen även en militär bakgrund, vilket hen säkert har mycket stor 
nytta av när det gäller stabsarbete.” 

– Länsstyrelsen 2 

 
Även polisen var imponerad över hur kommunen skötte sitt arbete, 
både sett ur ett kommunikationsperspektiv och rent organisatoriskt.  
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”Jag tycker det fungerade över förväntan faktiskt. Det gick 
bättre än vad jag hade trott. Jag är speciellt imponerad av kom-
munens organisation, hur man lyckades få till allt. Räddnings-
tjänsten och vi inom polisen är rätt vana vid det, men inte kom-
munen, i alla fall inte på det sättet. Att de lyckades styra den jät-
teapparaten och såg till att samgruppera med räddningstjänsten, 
det gör att jag tycker att de ska ha den största guldstjärnan.”  

 

Det känns inte som att ni jobbar så tätt ihop särskilt ofta med kommunen? 

”Från och till med räddningstjänsten, på övningar och sådant. 
Men inte så mycket på slutet, vi har fullt sjå att hinna med vårt 
arbete, det är svårt att hinna utbilda sig och träna ihop. Så det är 
inte ofta det blir så här som en stab. Men jag ser ju ändå att det 
är mer naturligt för oss och för räddningstjänsten än för kom-
munen. Därför blir jag imponerad av det. Nu var ju inte jag ner 
dit och såg hur det såg ut i början, men det jag såg när jag kom 
ner var bra. De tänkte hela tiden på medborgarnas bästa och för-
sökte alltid tillmötesgå dem på alla tusentals frågor. Sedan är det 
alltid många som är missnöjda internt mellan olika enheter, men 
nej, de ska vara extra nöjda med sin insats.” 

– Polisen 

Den interna kommunikationen under en kris är mycket viktig, då alla parter 
ska veta vad som behöver göras (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009) . 
Detta uppnås genom god internkommunikation. Det märks att respondenterna 
tycker att kommunikationen sinsemellan fungerade väldigt bra under de här 
dagarna i augusti 2014. Alla intervjupersoner pratade glatt och berömde 
varandra, trots att de var anonyma och intervjuades var och en för sig. Kom-
munen berömde räddningstjänsten för sitt arbete, och räddningstjänsten 
berömde kommunen för sitt. Som ni ser ovan stämde även Länsstyrelsen in i 
hyllningskören. Den enda som hade någon form av kritik att ge var den 
externa aktören, alltså den dammteknisk sakkunnige från Fortum, som 
inledningsvis tyckte att det rådde viss förvirring på den tillfälliga lednings-
centralen.  

 

”Det fungerade bra. Enda förvirringen var när jag kom dit, vart 
jag skulle anmäla mig och vart jag skulle. Någon som tog emot 
mig, det saknade jag och det skulle man kanske ha utsett någon 
till att göra. Sedan märktes det att många blev väldigt engage-
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rade i alla olika roller, så även om alla kanske hade koll på sina 
roller blev det kanske lite ostrukturerat där i början. Men detta 
strukturerades upp då direkt på stormötet. Det fungerade alltså 
väldigt bra enligt min mening. Det som stack ut var det fina ar-
betet som gjorde med kartunderlaget. Sedan märkte jag också 
att…, det kanske är standard men ändå, det fanns tillgång till 
mat, godis och frukt hela tiden. Vilket också är något jag vill 
dela ut extra plus för. Det visade att de är vana att hantera såd-
ana här situationer och att det finns planer på hur detta ska ord-
nas.” 

– Fortum 

 
Här ett ytterligare ett utdrag ur intervjun med Fortums representant på plats 
under översvämningarna, där denne reflekterade kring struktureringen av 
arbetet och samarbetet mellan de olika aktörerna på plats.  

Hur skulle du säga att samarbetet fungerade i analysgruppen du jobbade i? 

”Mycket bra. Vi kom in ett helt gäng och blev direkt operativa. 
Det som inte fungerade var att det inte fanns någon ordnad 
struktur i organisationen. Ett exempel var det här med hemvär-
net, att de stack iväg och inte var riktigt organiserade med vem 
som skulle göra vad. Jag saknade ett organisationsschema, så 
jag bad till och med Länsstyrelsen 1 att ”nu får vi rita upp ett 
schema så vi får lite struktur på det”. Mycket för min egen skull, 
för att jag själv inte riktigt visste de olika rollerna. Så rollbe-
skrivningar, organisationsstruktur i en sådan grupp, det skulle 
egentligen ha funnits färdigt i förväg. Vid sådana här katastrofer 
då gäller den här organisationen (respondenten smäller näven i 
borden för att illustrera sin poäng).”  

Då pratar vi analysgruppen. Kände du samma sak överlag? 

”Nej, för då hade vi de här stormötena, eller vad man nu väljer 
att kalla det. Då var vi 20-25 personer, med polis, räddnings-
tjänst, gatuingenjörer och alla funktioner inom kommunen på 
plats i ledningsrummet. Då var stabschefen ordförande för de 
mötena, och det gjorde hen alldeles utomordentligt. Väldigt di-
sciplinärt och ordnat, hen måste ha varit militär i ett tidigare liv, 
för det var en väldigt bra ordning.  

(…) 
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Ordning och reda, disciplin och struktur fungerar skitbra. Tyd-
liga beslut som säger att ”du har uppdraget”, det går liksom inte 
att misstolka på något sätt. Så det är guld värt. Länsstyrelsens 
representant på plats under krisen har sin tidigare bana från det 
militära så hen är också väldigt rak och bra på det sättet.” 

– Fortum 

 6.1.7 Vikten av personkännedom i krishantering 

Under intervjuerna framkom också vad två av respondenterna anser vara 
viktigt för att göra kommunikationen så enkel som möjligt, samt det som i 
deras mening gjorde att arbetet flöt på så bra som det gjorde. Det de pratade 
om var vikten av personkännedom och erfarenhet. Båda respondenterna hade 
höga beslutsfattningspositioner under krishanteringen, den ena inom kommu-
nen och den andra inom räddningstjänsten. En av fördelarna som duon såg 
med just personkännedom var att de kände att riskerna för interna stridigheter 
minimeras, om de som ska arbeta ihop känner till varandra sedan tidigare.  

 

”Interna stridigheter kan det ju givetvis bli, men det är viktigt att 
vi har skickligt folk, så man inte fastnar i den fällan. Det är ju 
det allt handlar om. Men visst, det som är viktigt när det jobbas 
tillsammans är att de som jobbar ihop känner varandra lite 
grann. Det har jag märkt är en väldigt stor fördel, de inblandade 
behöver kanske inte ha jobbat tillsammans innan men att vi 
ändå är hyggligt bekant med ansiktena. Det gör att folk släpper 
garden mycket snabbare, det behöver inte kännas att man har 
någon fasad att leva upp till, det tror jag är jätteviktigt.” 

 – Räddningstjänsten 1 

 
Så här svarade kommunens representant när vi pratade om vikten av att 
känna till och att ha någon sorts relation till varandra.  

”Absolut, det är jätteviktigt. Då vet man vad personerna man 
samarbetar med verkligen går för. Det är något jag har med mig 
från den militära världen. Du möter så många olika situationer 
så du vet hur människor reagerar. Det är samma sak här. Du vet 
att ”den här kan jag skicka ut”, ”den här går att lita på” och så 
vidare. Framför allt är känslor viktiga att ha koll på, för olika 
människor känner olika vid olika lägen.” 

  – Kommunen  
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Denna syn på krishantering är genomgående hos de flesta respondenter som 
intervjuats. De pratade alla om hur gott samarbetet fungerar när de som ska 
arbeta tillsammans har relationer till varandra och att de vet vad alla går för i 
vissa lägen. En av respondenterna från räddningstjänsten berättade dock att 
det inte bara är personkännedom som i dennes mening ligger till grund för ett 
lyckat samarbete. Detta framkom i en del av intervjun när krisplaner diskute-
rades:  

”Är det så att du har en plan, då vet du inom vilket spann du har 
att göra något inom. Då kan du improvisera utifrån det, och 
kanske till och med lämna planen och jobba enligt planens 
grundintentioner, på ett sätt som är anpassat till just den här 
händelsen. Har man inte planen så tror jag att man kan fastna 
borta i ena hörnet och glömma bort allt som man borde gjort 
samtidigt. 
[…] 
Det finns en skolbok att gå efter, sen finns det en verklighet som 
blir. Jag tror att om man får köra det här själv ur en räddnings-
tjänstsynvinkel – och inte tänka på andra sådana här faktorer 
som påverkar runt omkring – så hade vi nog kört det mer "by 
the book", så att säga. Vi hade organiserat upp det, nu gav man 
lite till varandra i alla lägen gjorde att det fungerade. Jag tror att 
alla jobbade på lite annorlunda sätt än vad som var tänkt att de 
ska göra. Och det visade sig att det funkade alldeles utmärkt.”  

 – Räddningstjänsten 2 

 
När vi intervjuade räddningstjänsten för andra gången, med en annan respon-
dent, sa hen så här om hur relationer skapas i en liten kommun. 

”Kristinehamn är en ganska liten kommun. Fördelen med att ar-
beta i en sådan typ av kommun är väl att man har en närmare re-
lation till andra som arbetar inom kommunen, eftersom man ser 
dem så ofta. Hade det varit en större kommun så kommer man 
förmodligen inte så nära de andra inom kommunen, vilket jag 
tycker är bra att man gör här.”  

 – Räddningstjänsten 2 

 
Även Länsstyrelsens båda respondenter pratade mycket om vikten av känne-
dom och samverkan vid en kris. Länsstyrelsen har ett samordningsansvar vid 
extraordinära händelser i länet, och det var som tidigare beskrivits på grund 
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av samverkansgrupperna som Länsstyrelsen hade så bra kontakt med For-
tums dammteknisk sakkunnige, vilket gjorde att de kunde få tag på denne 
snabbt och enkelt.  

”Vi har något som kallas för älvgrupper, som är en samverkans-
grupp. Därigenom har vi bra kontakt med Fortum, och det var 
därför vi snabbt kunde ta kontakt med Fortum i fallet med 
Kristinehamn. Personkännedom är alltid viktig i samverkans-
grupper, så man vet vilka man arbetar med. Kännedomen blir då 
nyttigt, man vet vad alla går för.” 

– Länsstyrelsen 2 

 

”… Och den damteknisk sakkunnige ingår även i våra älvgrup-
per, samt att hen ingår i våra nätverk. Det belyser vikten av 
detta ganska bra tycker jag, nätverkens betydelse och person-
kännedomen när man ska utföra stabsarbete.” 

– Länsstyrelsen 1 

 

Trafikverket berättade också om vikten av nätverk och samordning i länet när 
en kris uppstår. Respondenten på Trafikverket förklarade att hen själv med-
verkade under en samverkanskurs som Länsstyrelsen anordnade förra året. 
Det var enligt respondenten från Trafikverket en bra kurs, som hjälpte denne 
att knyta kontakter och få en personkännedom om de som var med. I och med 
att de kommer ha kontakt under stressiga förhållanden, så var det bra att få en 
kännedom om personerna så hen vet vad de går för i en krissituation.  

”Det blir lite enklare med personkännedomen i en mindre kom-
mun så sett. Länsstyrelsen är väl med och håller i en kurs, som 
heter RSK [Regional Samverkanskurs]. Den handlar lite om ar-
bete med stabsgrupper och liknande. Man får vara med om si-
mulerade kriser och handskas med dem. Bara att få vara med på 
en sådan kurs och knyta till sig kontakter gav mig ganska myck-
et, tycker jag. Som den här situationen som uppdagades nu.”  

– Trafikverket 

 

Här ovan nämnde Trafikverket en kurs som Länsstyrelsen håller i. På den 
kursen medverkar personer från olika delar i samhället som blir berörda vid 
en kris (exempelvis polis och räddningstjänst), för att träna sig i stabsarbete, 
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knyta kontakter och lära sig krishantering. Som Trafikverket nämnde så knyts 
det en hel del kontakter, vilket kan vara väldigt nyttigt när det kommer till 
krishantering. Länsstyrelsen nämnde också de kurserna som uppskattade och 
att de hjälper till med nätverkandet inom länet.  

 

”Vi har något som heter RSK – Regional Samverkanskurs. Där 
har vi Trafikverket, Sveriges radio, Fortum, polis med flera på 
plats. Där arbetar vi bland annat för att få en utökad, privat of-
fentlig samverkan i de här utbildningarna. Vi för också ut stab-
smetodik, där man skapar förmåga som man kan använda sig av 
vid sådana här [översvämningarna i Kristinehamn] händelser. 
Sedan blir det samtidigt också en sorts "lära känna"-tillfälle, då 
de medverkande bor på internat i fem dagar och tre nätter. Man 
lär känna varandra eftersom man umgås ganska mycket till-
sammans under de dagarna. Det hjälper ju till när det blir sådana 
här situationer.” 

– Länsstyrelsen 2  

 

”Därför finns det ju kurser i länet, där man jobbar aktivt med 
dessa frågor. Det är Länsstyrelsen som håller i dem, regionala 
samverkanskurser. Där man går gemensamma kurser för att 
motverka de här fenomenen, att man inte ska trampa någon på 
tårna, så det inte blir interna stridigheter under ett stabsarbete.”  

– Räddningstjänsten 1  

6.2 Analys 

Som tidigare beskrivits i teorikapitlet utgår vi i vår undersökning från två 
teorier – SCCT- och komplexitetsteorin – inom kriskommunikationsforsk-
ning. De teorierna (vilket också finns beskrivet i teorikapitlet 3 och avgräns-
ningar 1.3), står i motsats till varandra. När vi började intervjua våra respon-
denter så var det några svar som var återkommande från dem alla. De pratade 
om hur positivt det är att känna de man arbetar med, och hur mycket enklare 
arbetet då blir. Erfarenhet var också en faktor som kom upp i många inter-
vjuer, att det är en fördel att ha löst kriser eller att ha arbetat i staber tidigare.  
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 6.2.1 Personkännedomen – en viktig del 

Komplexitetsteorin säger i korthet att god personkännedom om de personer 
man arbetar med, erfarenhet hos krishanterarna och en typ av rollspecifice-
ring behövs för att lösa kriser på bra och smärtfria sätt (Gilpin & Murphy, 
2006) . Teorin gör gällande att de tre nyss nämnda delarna är viktiga för att, 
som organisation ska kunna improvisera på ett skickligt sätt. Just improvisat-
ion behövs enligt komplexitetsteorin för att ingen kris är den andra lik, vilket 
gör att det helt enkelt inte är möjligt att ha färdiga planer för krishantering 
(Gilpin & Murphy, 2006) . 

Räddningstjänsten pratade bland annat om hur viktigt det är att ha en relation 
mellan alla inblandade i krishanteringen, samt att det är en fördel om de 
inblandade personerna har arbetat med liknande typer av händelser förut. 
Räddningstjänsten 2 pratar även om fördelarna med att arbeta i en liten 
kommun som Kristinehamn. Kommunen har endast 24 002 invånare (Statist-
iska centralbyrån, 2014), vilket enligt respondent räddningstjänsten 2:s 
uppfattning, som vi också delar, ger de inblandade en större chans att känna 
de personerna som de kommer att arbeta tillsammans under en eventuell kris. 
Räddningstjänsten menar att ha de här två delarna (relationer till varandra och 
erfarenhet) inom organisationen på ett bra sätt kan undvika interna stridighet-
er i krisledningsgruppen. Detta synsätt stämmer också bra överens med 
komplexitetsteorins grundtankar (Gilpin & Murphy, 2006, s.336) . Fortsätt-
ningsvis så frågade vi under intervjuerna om de kände till komplexitetsteorin, 
för att se om aktörerna använde sig av detta i sitt kommunikationsarbete. 
Detta togs dock upp först i slutet av intervjuerna, för att respondenterna inte 
skulle svara på de efterföljande frågorna utifrån teorin och därför möjligen 
anpassa sina svar.  

Föregående stycke behandlar vikten av personkännedom, om man jämför det 
i vårt fall viktiga begreppet personkännedom med fallet i Hagfors 2014 (som 
behandlas mer i bakgrundskapitlet 2.1). Personkännedomen blir mer framträ-
dande i vårt fall än i Hagfors, mycket för att vi har studerat Kristinehamnsfal-
let mer noga. En annan anledning som vi kan utläsa av rapporten är att det 
inte var någon risk för att några dammar skulle kunna brista, som det däremot 
var i Kristinehamn. En dammteknisk sakkunnig kunde snabbt ringas in i 
Kristinehamn som kom och gjorde en utvärdering över dammarna, det var en 
fördel de kunde dra av personkännedomen. Men det finns fler likheter i båda 
händelserna, till exempel om att båda är minde kommuner vilket förmodligen 
gjorde att även de som arbetade i Hagfors hade någon slags relation till 
varandra innan stabsarbetet började. De slutsatserna kan vi såklart inte veta 
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säkert men det kan mycket väl vara så som i Kristinehamn, att man stött på 
varandra sedan tidigare.     

När vi frågade respondenterna om de hade någon kännedom om komplexi-
tetsteorin svarade de alla nej. Ingen hade hört talas om teorin innan, men var 
däremot väldigt nyfikna på vad den handlade om. Vi förklarade då i korthet 
vad den gick ut på, vilket gjorde alla respondenter häpna och fick dem att 
svara att det är precis så de menar att krishantering ska skötas. De pratade 
också en hel del om att det är svårt att dela in kriser i olika fack, alltså göra 
planer för var och en av dem. Till och med omöjligt, enligt vissa. Dessa 
uttalanden står i kontrast till Coombs SCCT-teori, som förespråkar just detta 
med att dela in kriser i olika kluster och sedan genom teori bestämma ett sätt 
att hantera kriskommunikationen. Men respondenterna tyckte som sagt att det 
är betydligt bättre att ha kompetent folk som har någon slags relation till 
varandra, att sedan specificera rollerna så att den bäst lämpade personen för 
en uppgift hamnar just där.  

För att uppnå den här typen av personkännedom som myndigheterna före-
språkar tar respondenterna – framför allt Länsstyrelsen, som har ett mer 
övergripande ansvarsområde än övriga inblandade – upp några åtgärder som 
används för att lyckas med detta nätverkande. Länsstyrelsen har, som nämnts 
flertalet gånger, ett samverkansansvar om det skulle inträffa någon extrem 
händelse, som exempelvis en översvämning. För att på bästa sätt underlätta 
under en kris har Länsstyrelsen satt ihop en kurs där de bjuder in olika 
aktörer att medverka. De inbjudna är bland andra räddningstjänsten, polisen 
och Sveriges radio. Kurserna kallas, som nämnts i resultatkapitlet, RSK – 
Risk- och samverkanskurs. De här sammankomsterna har som mål att utbilda 
deltagarna inom krishantering, stabsarbete och andra ting som Länsstyrelsen 
anser vara nyttigt (intervju med Länsstyrelsen)2. Det som, sett utifrån syftet 
för den här studien, sticker ut som extra intressant ur vårt perspektiv – som 
går att koppla till komplexitetsteorin – är att det även är en internatkurs. 
Internatkurs innebär i det här fallet att kursen sträcker sig över tre nätter och 
fem dagar, där deltagarna bor, äter och sover tillsammans. Detta gör, som 
Länsstyrelsen poängterade, att det även tjänstgör som en typ av "lära känna"-
läger. På detta sätt står inte bara utbildningen i sig i fokus, utan det blir även 

                                                

 

 
2 Intervju med Länsstyrelsen november 2014 
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fokus på att komma varandra närmare (Intervju med Länsstyrelsen och 
Fortum)3. 

Samverkan i länet är något som tillhör Länsstyrelsens skyldigheter, eftersom 
de har ett ansvar att samordna vid extrema händelser. Det finns därför en hel 
del samverkan i Värmlands län för att förebygga kriser. En av dem är den 
som Länsstyrelsen och Fortum pratade om, det som kallas för älvgrupper. De 
innebär att Länsstyrelsen samverkar med olika aktörer som blir drabbade om 
en älv skulle svämma över. Två av de älvar i länet som det handlar om är 
Klarälven och Byälven. Möten hålls varje år innan vårfloden, för att säker-
ställa att inget sköljs bort i vattenmassorna. Grupperna är också nätverk som 
de medverkande använder sig av för att snabbt få kontakt med berörda parter 
vid händelse av kris. Fortum berättade att det är via de här grupperna som de 
kom i kontakt med Länsstyrelsen, och lärde känna de som arbetar med dessa 
frågor. Det ledde till att Länsstyrelsen snabbt fick tag i den dammtekniske 
sakkunnige när det krisade i Kristinehamn. Den här samverkansbiten är något 
som enligt Länsstyrelsen fungerar väldigt bra i länet. ”Det är så samverkan 
ska fungera”, sa representanten från Länsstyrelsen till oss under intervjun 
(Intervju med Länsstyrelsen)4. Samverkan och nätverkande är saker som 
stämmer överens med komplexitetsteorin, för utan samverkan och nätver-
kande lär inte de inblandade känna personerna som man eventuellt kommer 
att arbeta med, vilket enligt komplexitetsteorin är en väldigt viktig faktor i 
krishantering. Samma sak gäller även för de samverkanskurserna som Läns-
styrelsen håller i. Där hjälps det inte bara till med nätverkande, utan där 
förebygger de också interna stridigheter vid en krishantering. På de kurserna 
lär man som sagt att känna personerna som deltagarna ska arbeta med, vilket 
kan kopplas till komplexitetsteorins (Gilpin & Murphy, 2006)  uppmuntrande 
till personkännedom (Intervju med Länsstyrelsen och Fortum)5. 

 6.2.2 Erfarenheten 

Erfarenhet är också en aspekt som komplexitetsteorin tar upp som en viktig 
del vid krishantering (Gilpin & Murphy, 2008, s.5) . Enligt komplexitetsteo-
rin måste erfarenheten finnas om en krishanterare i en organisation ska kunna 
improvisera på ett skickligt sätt (Gilpin & Murphy, 2006, s.336; Gilpin & 
                                                

 

 
3 Intervju med Länsstyrelsen november 2014, samt Fortum november 2014 
4 Intervju med Länsstyrelsen november 2014 
5 Intervju med Länsstyrelsen november 2014, samt Fortum november 2014 
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Murphy, 2008, s.5) . Den aspekten kom också fram under vår studie. Med det 
menar vi att det var personer med rätt erfarenhet som sattes på rätt positioner 
för att lösa fallet. Främst tänker vi på stabschefen. Hen har, som det kom 
fram i intervjuerna, en bakgrund inom det militära. Stabschefen var inte 
heller bara en vanlig menig, utan hade även högre poster. Hen hade bland 
annat varit med om att ansvara för bataljoner på 800 man, så därför var 
stabsarbete och beslutsfattning inget nytt för denne (Intervju med kommu-
nen6). Med de erfarenheterna i ryggen var det förmodligen inget svårt beslut 
för övriga inblandade att stödja denne som stabschef. Genom detta kommer 
vi in på ännu en central del i komplexitetsteorin, nämligen att specificera 
rollerna. Stabschefen var som bekant lämpad till att leda staben genom sina 
tidigare erfarenheter, vilket i detta fall gjorde rollspecificeringen enkel. 
Stabschefen tror själv att hen hade nytta av sina militära kunskaper när det 
gällde stabsarbetet. Det är en skillnad mot vad vi har fått fram ur de tidigare 
händelserna i Hagfors och Arvika. Vad vi fått fram, så hade ingen där i de 
krishanteringsgrupperna militär erfarenhet, det kan vara en av anledningarna 
till att Kristinehamnshändelsen gick över så smidigt och krishanteringen gick 
så bra som den faktiskt gjorde.  

 6.2.3 Rollspecificering 

På ett liknande sätt som i fallet med stabschefen utsågs en person på rädd-
ningstjänsten som den som skulle ansvara för presskontakterna. Den ”press-
ansvarige” (som hade andra typer av uppgifter, men denna var en av de mer 
uttalade) fick också sin roll specificerad i och med sina erfarenheter. Det kom 
fram genom intervjuerna att denne hade haft hand om kontakterna med 
pressen även i tidigare arbetsuppgifter. Därför sa hen att hen kunde ta hand 
om massmedia den här gången också, vilket utifrån sett förmodligen var ett 
bra beslut. Där går stabens handlingar återigen hand i hand med komplexi-
tetsteorins grundtankar (Gilpin & Murphy, 2006; Gilpin & Murphy, 2008) , 
trots att de inte på något sätt utgick från någon teori när de arbetade med 
krisen (Intervju med Räddningstjänsten7). Efter vad vi fått fram i våra inter-
vjuer var det en bra rollspecificering på alla poster. Ett annat exempel är de 
som satt med i analysgruppen. Där hade de medverkande alla unik kompetens 
om till exempel kartor, GIS och dammsäkerhet. Det gjorde att de kunde lösa 

                                                

 

 
6 Intervju med Kristinehamns kommun november 2014  
7 Intervju med räddningstjänsten november 2014 
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och räkna ut krisens förlopp, vara säkra på att dammarna inte skulle brista 
och därmed få händelserna under kontroll. Rollspecificering är också som 
bekant en viktig del enligt komplexitetsteorins synsätt (Gilpin & Murphy, 
2006) , och enligt oss gjorde staben bra ett bra arbete med detta. De som hade 
kompetens på sina specialområden fick också den rollen, vilket gjorde att 
krisen kunde lösas på ett bra sätt.  

Det är mycket från de resultat som framkommit i undersökningen som går att 
koppla till komplexitetsteorin. Erfarenhet, personkännedom och rollspecifice-
ring är alla centrala delar i komplexitetsteorin, och behövs för att en kris ska 
lösas (Ashmos et al., 2000; Gilpin & Murphy, 2006; Gilpin & Murphy, 2008) 
. De tre bitarna har enligt vad vi fått fram av den kris vi har studerat fungerat 
utmärkt. Rätt personer har använts på rätt poster, och i krishanteringen har de 
inblandade parterna också arbetat med personer som har någon slags relation 
till varandra sedan tidigare. Länsstyrelsen gör insatser för att försöka bidra till 
ökad personkännedom och samverkan i länet via sina samverkningskurser. 
De kurserna utbildar inte bara deltagarna i stabsarbete och krishantering, utan 
hjälper även deltagarna att lära känna varandra. Kurserna genomförs enligt en 
internatmodell, vilket gör att deltagarna umgås ganska intensivt, som i 
förlängningen skapar bra kompisanda.  

Den andra teorin vi valt att stötta studien på är SCCT-teorin, (se teorikapitel 
för längre beskrivning 3.1). Inom SCCT är det planerna som står i fokus, 
vilket är något av en motsats till komplexitetsteorin. Det var inte så många 
respondenter som svarade att de gillade att använda sig av planer, bland annat 
så sa kommunen att de inte kan plocka fram en krispärm när det krisar, för 
vem har egentligen tid att sitta och läsa i en sådan då? Räddningstjänstens 
andra respondent tog däremot upp viktiga synpunkter angående planer i deras 
yrke och utövning. Hen menar, som det också tas upp i resultatdelen, att om 
räddningstjänsten hade fått skött krisen på sitt sätt, så hade det gått mer efter 
skolboken. Vilket vi väljer att tolka som att hen menar att de skulle löst det 
med något mer ”färdiga” planer från räddningstjänstens sida, inte på samma 
sätt som det löstes nu. Räddningstjänsten pratar även om vikten av att ha en 
plan i grunden, så krishanterarna vet vad de har för spann att röra sig inom. 
Alltså att man som organisation inte bara improviserar utan att det ska vara 
ganska planlagt, så organisationen inte tappar bort sig längs vägen. Detta 
synsätt går att spåra till SCCT-teorin, som precis som räddningstjänstens 
respondent gör gällande att krishanterarna ska använda en viss typ av planer 
för att lösa krisen (Coombs & Holladay, 2002; Coombs, 2004; Coombs, 
2008; Coombs, 2007; Coombs, 2006; Coombs, 2012) . Räddningstjänsten vill 
dock också poängtera att det är viktigt att de ska kunna gå utanför planen 
också, det kan enligt dem med andra ord inte vara hugget i sten att planen ska 
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följas till punkt och pricka. Det kan enligt räddningstjänsten vara en fördel att 
gå utanför planen, om de som ska lösa krisen har tillräckligt med erfarenhet 
som gör att de klarar av det. Då kan det rent av bli ett bättre resultat, eftersom 
varje kris är unik.  

Hos räddningstjänstens andra respondent går det att göra kopplingar till båda 
de teorier som vi valt att stödja oss på. Hens uttalanden går dels att spåra till 
SCCT-teorin i och med att denna till viss del vill ha planer på plats att för-
hålla sig till, men även till komplexitetsteorin. Detta genom att respondenten 
säger att det är svårt att hålla sig till planen hela vägen och det kan vara svårt 
utan rätt erfarenhet. En övergripande analys som går att göra efter alla våra 
intervjuer är att det förmodligen är en bra idé att ta hänsyn till båda de teorier 
vi använt oss av i den här undersökningen, när en organisation ska handskas 
med kriser. Detta diskuteras mer ingående i diskussionskapitlet 8.  
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7 SLUTSATS 

Här nedan följer de slutsatser som vi kunnat dra av undersökningen. Vi 
kommer ställa upp de forskningsfrågor som presenterades i inledningen av 
uppsatsen för att sedan gå igenom de respektive svar vi nått fram till.  

7.1 Hur beskriver företrädare för en lokal myndighet och 
övriga inblandade aktörer problemställningar och 
framgångsfaktorer i dessa sammanhang? 

En av de första slutsatser som kan dras med bakgrund i det respondenterna 
berättade om samverkan i länet, är att den samverkan som finns i länet mellan 
olika aktörer beskrivs som väldigt viktigt för att nå framgång i pressade 
situationer. Om de inblandade har lärt känna varandra sedan tidigare, exem-
pelvis genom någon av de samverkanskurser som Länsstyrelsen anordnar, så 
bidrar detta till att personerna kan jobba effektivare som team när en kris 
inträffar. Hit går det även att spåra det respondenterna berättade om hur 
viktigt de ansåg det vara att samgruppera krisstaben på ett och samma ställe, 
vilket de lyfte fram som något som kunnat bli ett problem, men nu istället 
bidrog till vad de anser vara en bra lösning av krisen. En annan slutsats som 
går att koppla till denna forskningsfrågas del om problemställningar utläser vi 
från det som den dammtekniskt sakkunnige, som var den enda respondenten 
som var något så när kritisk i sina uttalanden, berättade. Hen efterlyste någon 
som tog emot de externa aktörerna när de anlände till krisledningscentralen, 
och påpekade att det rådde viss förvirring om var hen skulle inställa sig när 
denne först anlände. En ytterligare framgångsfaktor som beskrevs av rädd-
ningstjänsten var att den personkännedom som finns i en liten kommun. 
Även om människorna inom kommunen jobbar på olika avdelningar så 
beskrivs en känsla av sammanhållning, som respondenten antar inte finns 
inom större kommuner.  

7.2 Hur beskriver samma företrädare att en organisation 
kan förberedas för att på bästa sätt vara beredd på 
kommande oförutsägbara händelser? 

När det gäller frågeställningen kring hur man som organisation bäst kan 
förbereda sig på kommande oförutsägbara händelser så kan vi efter det 
resultat vi fått fram dra slutsatsen att de respondenter vi intervjuat under 
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studien anser att en god samverkan mellan organisationer är ett bra sätt för att 
hantera denna typ av problem.  

Ett annat sätt att vara förberedd som beskrivs är att det, trots att vikten av 
improvisation framhålls av alla respondenter, kan vara bra att ha någon typ 
av krisplan på plats. Genom att ha detta beskrivs att det gör att man kan 
behålla en röd tråd genom krishanteringen, utan att riskera för förvirring och 
överse viktiga detaljer.  

7.3 Använder sig företrädarna – medvetet eller omed-
vetet – av SCCT- och/eller komplexitetsteorin när de 
handskas med krissituationer? Och vilken, om någon, 
av teorierna beskriver de som den bäst lämpade för 
krishantering? 

Vi upptäckte att även om krisledningsgrupperna inom de organisationer som 
undersökts kanske inte alltid är medvetna om det, så finns det ett grundläg-
gande teoretiskt sätt att hantera de kriser organisationerna drabbas av. Detta 
genom att organisationerna, som reflekterats kring i resultat- och analys-
kapitlet, gärna ser att de som utses till att hantera krisen har kännedom och 
relationer till de personer som de ska komma att arbeta med – vilket är precis 
det som komplexitetsteorin förespråkar. Organisationerna såg dessutom till 
att, för det mesta, sätta personer med erfarenhet av liknande händelser på 
positioner de kände sig bekväma med och hade haft tidigare. Detta är också 
något som klart och tydligt går att koppla till komplexitetsteorin.  

Komplexitetsteorin gör gällande att dessa saker – personkännedom, erfaren-
het och rollspecificering – gör att organisationerna lägger en bra grund för att 
kunna hantera kriserna genom skicklig improvisation, då varje kris är unik 
och därför inte kan planeras. Detta var något som förespråkades av näst intill 
alla respondenter, och då de alla hade relativt högt uppsatta positioner inom 
de organisationer som undersökts i studien kan slutsatsen dras att det är på 
detta sätt som lokala myndigheter ofta väljer att arbeta under kriser. Det var 
endast en av respondenterna som förespråkade någon typ av plan när det 
kommer till krishantering, och då enbart i någon lite enklare, ospecificerad 
form. Detta gör att denna respondent tankar kring krishantering går att koppla 
till SCCT-teorins tankesätt, som gör gällande att det är möjligt att placera 
kriser i olika kluster, för att sedan se hur man som organisation bäst avstyr 
det kritiska läget.  
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Ingen av respondenterna var medvetna om varken SCCT- och komplexi-
tetsteorin innan vi berättade om dem under intervjuerna. Men en ytterligare 
slutsats som går att dra utifrån resultatet är att den teori respondenterna 
förespråkar var komplexitetsteorin, både omedvetet och efter att de fått en 
kortfattad förklaring av teoriernas grunder.  

  



”Det	  är	  så	  samverkan	  ska	  fungera”	   	   Johan	  Kullberg	  &	  Felix	  Kullgren	  

52 

 

8 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att kortfattat diskutera slutsatserna och den lucka i 
kriskommunikationsforskningen som vi har undersökt. Vi har även med en 
kritisk granskning av uppsatsen samt ett avsnitt om vilka implikationer vår 
studie kan ha på yrkeslivet.   

8.1 Kort sammanfattning av slutsatserna  

Några av de första slutsatser vi kunde dra var att de största framgångsfak-
torerna som beskrevs var samverkan, dels genom den grund Länsstyrelsen 
lagt genom de kurser de anordnat, men också att man valde att samgruppera 
krisstaben på ett och samma ställe så snabbt som man gjorde. Även person-
kännedom och fördelen med att jobba tillsammans i en liten kommun lyftes 
av respondenterna fram som framgångsfaktorer. För att vara förberedd för 
den här typen av situationer förespråkades återigen samverkan. Här kunde 
dock slutsatsen att även krisplaner till viss del kan vara bra för att förbereda 
organisation för krishantering dras.  För även om det viktigaste som respon-
denterna lyfte fram var improvisation, så talade en av dem även om vikten av 
en plan för att inte förvirring ska sprida sig och för att minimera risken att 
viktiga detaljer förbises. Men den viktigaste slutsatsen som vi ser är att de 
inblandade i hanterandet av krisen i Kristinehamn omedvetet använder sig av 
komplexitetsteorins grundprinciper när de berättade om hur de handskades 
med krisen sommaren 2014.  

 8.1.1 Samgruppering 

Det går också att spekulera en aning kring vad som kunnat hända om rädd-
ningstjänsten skött krisen på sitt sätt, det som respondent två från räddnings-
tjänsten väljer att kalla "efter skolboken", och att kommunen hade skött sin 
krishantering från kommunhuset. Räddningstjänsten hade förmodligen, om vi 
utgår från räddningstjänstens andre respondent, utgått mer från sina rutiner 
som de har på stationen. Det tror vi hade kunnat ge en bra lösning av krissitu-
ationen det också, eftersom räddningstjänstens yttersta ansvar ligger i att 
undsätta och rädda människor i nöd. Räddningsinsatsen hade förmodligen 
löpt på utan större problem, problemet tror vi hade kommit när kommunen 
skulle lösa krisen själva, utan att samgruppera med räddningstjänsten. Att 
krisledningen samgrupperade i räddningstjänstens lokaler beror på att de är 
bättre än kommunens motsvarighet, bland annat genom bättre möjligheter att 
ge inblandad personal mat och annan utrustning. En kommun som helhet är 
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heller inte van att lösa kriser som den här till vardags (undantaget var den 
tillförordnade stabschefen, med sin bakgrund av militärt stabsarbete). Därför 
tror vi att samarbetet mellan kommunen, räddningstjänsten och till viss del 
också Länsstyrelsen, var nyckeln till att lösa den här krisen. Kommunen med 
sin stora organisation, med många olika förvaltningar som ska samarbeta, 
gjorde det klanderfritt under stabschefen. Även räddningstjänsten med deras 
erfarenhet av tidigare fall av krishantering hjälpte med största säkerhet 
kommunen och sig själva genom att gruppera personalstyrkan på samma 
ställe. Vi tror också att diskussionen som förs mellan alla parter blir bättre 
och framför allt att den sker oftare om man som krishanterare samgrupperar 
den stora organisationen, precis som i det här fallet. Diskussionen blir i vår 
fallstudie förmodligen väldigt viktig eftersom det är så många olika parter 
som är inblandade, och alla är experter på sitt område, exempelvis som den 
dammtekniskt sakkunnige. Om ingen diskussion hade förts mellan hen och 
de andra, hade kanske dammsäkerheten riskerat att falla utanför ramen. 
Diskussionen tror vi därför blir både bättre och sker oftare vid en samgruppe-
ring än om alla parter hade suttit på sina respektive arbetsplatser. Det är en 
positiv aspekt som vi tror har kommit av att parterna samgrupperade sig hos 
räddningstjänsten så tidigt som de faktiskt gjorde.  

 8.1.2 Militär bakgrund, underlättar eller stjälper? 

Personer som vi nämnt i tidigare kapitel – kommunen, Länsstyrelsen samt 
polisen – har alla tre en bakgrund inom det militära. Kommunen, som hade 
stabschefsuppdraget under krisen, behövde handla snabbt och ta kommandot 
på de möten som hölls i krisledningscentralen. Enligt Fortum så skötte 
stabschefen detta mycket bra, faktiskt rent exemplariskt, om vi använder oss 
av respondentens ordval. Stabschefen tog direkt kommandot och bestämde 
vem som skulle göra vad. Fortum sa faktiskt också under intervjun, som går 
att läsa i resultatkapitlet, att stabschefen måste ha varit ex-militär, så bra och 
tydlig som denne var. En av de slutsatser vi kan dra efter att ha granskat vårt 
fall är att en bakgrund från det militära kan ha en stor fördel när det kommer 
till beslutsfattning i krishantering. Mycket för att det är en stor del av det man 
som högt uppsatt inom militären har som uppgift – det vill säga att säga åt 
folk vad och hur de ska göra saker samt fatta snabba beslut. Mycket av det 
går också stabsarbetet ut på, speciellt om personen i fråga har en chefsroll. 
Om vi istället antar att det hade varit en person som inte hade haft bakgrund 
inom militären, hur hade stabsarbetet sett ut och fungerat då?  

En tanke som slagit oss under reflekterandet över vad vi fått fram är att vi har 
svårt att se att stabsarbetet hade fungerat så bra som det gjorde om inte 
kanslichefen hade haft sin militära bakgrund. I stort sett alla intervjuer pekar 



”Det	  är	  så	  samverkan	  ska	  fungera”	   	   Johan	  Kullberg	  &	  Felix	  Kullgren	  

54 

 

på samma sak, krisen hade inte löst sig så bra som den gjorde om inte kansli-
chefen hade blivit stabschef, mycket då på grund av sin militära bakgrund 
och vana att fatta snabba beslut. Men andra viktiga aspekter ska också tas 
med i det arbetet, att hen kände sin personal väldigt väl. Stabschefen visste 
vilka personer som var mest lämpade för olika uppgifter i ett skarpt läge. 
Erfarenheten spelar också en stor roll i krishanteringen. Och en stor del av sin 
egen erfarenhet tror vi att stabschefen tillskansade sig under sin tid i för-
svarsmakten. De här variablerna, erfarenhet och personkännedom, går ound-
vikligen att koppla ihop med en av de teorier studien stöttar sig på, alltså 
komplexitetsteorin. Komplexitetsteorin går som bekant ut på at kriser enklast 
och effektivast löses genom erfaren personal, personkännedom i gruppen och 
rollspecificering (Gilpin & Murphy, 2006; Gilpin & Murphy, 2008) . Till viss 
del gick det även att se vissa kopplingar till den andra teorin vi använt oss av, 
SCCT. Detta efter att en respondent nämnde att även om krishanteringen inte 
utgår direkt ifrån en förutbestämd plan så kan det vara nyttigt att ha några 
enklare grundlinjer att utgå ifrån – annars kanske de som ska lösa krisen 
tappar bort sig på vägen om alla lösningar ständigt måste improviseras fram.  

 8.1.3 Forskningslucka 

Den forskningslucka vi försöker täcka in med vår studie är, som tidigare 
beskrivet, att ställa SCCT-teorin och komplexitetsteorin mot varandra ur ett 
kriskommunikations perspektiv (se avsnittet om avgränsningar för längre 
beskrivning 1.3). Det tycker vi att vi har lyckats bra med när vi nu avrundar 
vår uppsats, vi har täckt in de delar vi vill med uppsatsen och fått svar på de 
frågor vi ställde när vi inledde arbetet. Det som kan sägas i korthet om lyckan 
i forskningen är nu följande: komplexitetsteorin används i stor utsträckning i 
vårt fall utan att de som utövade krishantering och stabsarbete kände till 
teorins funktion. SCCT-teorin försvinner enligt respondenterna en aning i 
krishanteringen, eftersom det är svårt i stundens hetta att plocka fram kris-
pärmen, som en av våra respondenter uttryckte det. Vi tycker att vi med den 
här studien börjat täcka in luckan i forskningen som saknas. Vi har fått fram 
ett resultat som pekar på att det är komplexitetsteorin som tillämpas, även om 
detta sker omedvetet från krishanterarna. För att kunna göra någon sorts 
generalisering för andra organisationer och verksamheter för samma teori och 
liknande fall krävs det fler studier i ämnet. Det går inte att säga att det är 
likadant överallt där myndigheter och förvaltningar ska handskas med kriser, 
det krävs därför mer arbete inom fältet för att kunna säga det. Vi har med 
denna studie täckt upp den lucka vi ville täppa igen när vi gick in i arbetet, 
kanske kan denna studie också var en ingång till mer forskning inom vårt 
ämne, vilket vi också hoppas att den ska vara.   
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 8.1.4 Större perspektiv 

För att få igång en spekulation kring vad vår studie kan visa ur ett större 
perspektiv kan vi anta att det finns kulturella skillnader i olika myndigheter, 
förvaltningar och företag kring hur en kris ska lösas på bästa sätt. Det skulle 
då kunna ske en kulturkrock vid sådana gemensamma stabsupprättningar som 
gjordes i vår studie. I vår studie skedde inte detta, men detta tror vi beror på 
just det vi diskuterat tidigare – främst personkännedomen. Men om det skulle 
krävas en större gemensam ansträngning mellan olika länder och makthavare 
exempelvis, skulle det fungera lika bra då?  

Vårt svar på den frågan blir nej, vilket vi stödjer på det aktuella exemplet 
som är miljöfrågan i världen. Miljöfrågan drabbar och engagerar många, men 
makthavare har försökt att komma överens om olika mål som ska uppnås vid 
olika tidpunkter. Stora länder som ingår i förhandlingarna är bland andra 
USA, Kina och Japan. Men det är inte alltid de här målen uppnås, det tror vi 
kan ha att göra med att människor ser olika på lösningen på miljöfrågan (som 
kan liknas vid en kris som ska lösas). Länderna ser ur sitt eget perspektiv och 
tror sig kunna lösa saken på sitt sätt, vilket vi tror är själva problemet. Vi tror 
att samarbetet inte fungerar för att länderna inte har samma kulturella bak-
grund till problemlösning, utan att alla har sin egen filosofi. Det kan vara 
något att ta med sig till framtida forskning. Kulturella skillnader och pro-
blemlösning över kulturgränserna, hur förebygger vi detta?  

8.2 Kritisk granskning av det egna arbetet  

Eventuell kritik mot studien skulle kunna vara att antalet intervjupersoner 
kunde varit fler ur själva krishanteringsgruppen. Vi intervjuade nu totalt åtta 
personer som på alla på ett eller annat vis var inkopplade vid krishanteringen. 
Vi tänker att det inte hade skadat att ha några fler. Främst med någon av 
kommunikatörerna på kommunen. Nu sökte vi båda kommunikatörerna, men 
de var under intervjuernas genomförande antingen bortresta eller sjukskrivna, 
vilket gjorde en intervju med någon av dem omöjlig att genomföra. Det ska 
dock sägas att det enligt vår mening inte påverkar slutresultatet av studien, då 
vi ändå tycker oss fått en bra helhetsbild. En annan sak vi kan se hos vårt 
arbete, mer specifikt i själva intervjumanualen, är att vi hade kunnat utforma 
den med fler frågor kring våra teorier. Det tror vi nu i efterhand hade kunnat 
ge oss ett mer utvecklat samtal kring teorierna. Nu fick vi istället lägga in den 
typen av frågor allt eftersom fler intervjuer genomfördes, vilket också funge-
rade på ett bra och tillfredställande sätt. 
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Vi är nöjda med att valet till sist föll på forskningsintervju som metod, då 
detta gav oss en djupare kunskap om fallet, krishanteringen samt hur den 
löstes. Det vi också hade kunnat göra, om det funnits mer tid, är att utformat 
en enkät. Denna skulle kunna ha skickats ut till invånarna i kommunen för att 
få deras syn på hur krisen hanterades från myndigheterna och förvaltningar-
na. Detta valdes dock bort, då detta inte skulle bidragit till att besvara studi-
ens syfte och frågeställningar.  

8.3 Implikationer på yrkeslivet 

Vår studie kan bidra med till krishanteringsfältet på flera olika sätt. Bland 
annat så skulle företag och organisationer kunna få upp ögonen för komplexi-
tetsteorins fördelar. Ingen av våra respondenter hade hört talas om komplexi-
tetsteorin innan vi berättade om den, trots att de omedvetet använde sig av 
just den teorins tankesätt inom sitt krishanterande. Vi tror att om fler studier 
med komplexitetsteorin som utgångspunkt görs, så kommer krishanterare 
upptäcka fördelarna med teorins grundtankar och kanske implementera dem 
på sin egen organisation, och på det sättet också förhoppningsvis lösa kriser 
bättre. Men som beskrivet i tidigare stycke så krävs det mer studier för att ta 
reda på om komplexitetsteorins grundtankar fungerar inom alla typer av 
organisationer och situationer. Men det är också just därför det är bra för 
yrkesutövare av kriskommunikation att våga prova teorin och dess synsätt på 
krishantering – för att om möjligt bryta ny mark inom kriskommunikations-
fältet.    
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10 BILAGOR 

10.1 Bilaga 1 – Den första intervjuguide som utformades 
inför studien 

Berätta om att personuppgifterna kommer behandlas konfidentiellt.  

Du kan avbryta intervjun när du själv vill.  

Om du inte vill svara på någon fråga så behöver du inte det.  

Berätta för respondenten att vi kommer att göra en ljudupptagning, och 
klargör att denne är tillfreds med det.  

   

Beskriv dina arbetsuppgifter i stort? Hur ser en vanlig dag ut för dig?  

Vad gjorde du under dagen då de första uppgifterna om översvämningarna 
började komma in?  

Hur skulle du beskriva din roll ut när situationer av den här typen inträffar?   

Vilka ingick/ingår i din stab?  

Hur upplevde du händelseförloppet?  

Upplevde du att det var ett kritiskt läge?  

Var det mycket rapporter som kom in om folk i nöd och kris?  

   

Vilka myndigheter/förvaltningar/kommuner var inblandade i hanterandet av 
den här krisen?  

Skiljer det sig från fall till fall, alltså vilka olika myndigheter/förvaltningar 
som är inblandade i arbetet?  

Hur fungerade kommunikationen mellan myndigheterna/förvaltningarna som 
var berörda av krisen?   

Vad var det i så fall som gick bra/dåligt? Varför?   

Hur ser du på din egen insats under krisen? Vad gjorde du exakt?  
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Hur ser du på de andra myndigheternas/förvaltningarnas insats? Bra/dålig? 
Vad det något som kunnat sköttas annorlunda?  

  

Vem är det som bestämmer "mest" i sådana här lägen? Är det kommunen 
själva, ni eller någon annan? Vem har största ansvaret?  

Gick er kriskommunikation som planerat? Fanns det en kriskommunikations-
plan? Följdes den?  

Vad ingick i så fall i kriskommunikationsplanen?  

Använder ni er något av kriskommunikationsteorier när ni förebygger kriser? 
komplexitetsteorin? Hur och varför/varför inte? 

Något övrigt att tillägga? Några personer som du rekommenderar att vi pratar 
med och varför?   

 

Om vi kommer på några fler frågor i efterhand, är det okej om vi kontaktar 
dig via mail eller dylikt då? 
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10.2 Bilaga 2 – Bilder från översvämningarna i Kristine-
hamn. 
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