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Förord 
 

ÄR VI I DECEMBER 2011 påbörjade arbetet i det tvååriga projektet 
”Effektiv kommunikation vid kris: Från kris till kontroll” (EKO) hade 
både Östersunds och Skellefteå kommun nyligen genomgått en kris 

föranledd av ett parasitutbrott i dricksvattnet. Genom projektet har vi haft 
förmånen att få värdefull inblick i hur kommunerna arbetade med intern och 
extern kommunikation i samband med krisen. Vi vill rikta ett stort tack till alla de 
kommunanställda och medborgare i Östersund och Skellefteå som på olika sätt 
deltagit i projektet. Vi vill också framföra ett stort tack till partners och 
referensgrupp som under hela projekttiden har bidragit med värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Vi tackar särskilt Ola Slettenmark som varit projektledare. Ett 
stort tack går också till Crister Molander och Magnus Forsberg på Microsoft som 
bidragit med sina kunskaper för att ta fram och presentera den IKT-baserade 
lösningen för kommunikation och samverkan i kris.  
 
Till sist vill vi tacka VINNOVA som gett oss ekonomiska möjligheter att 
genomföra det här projektet.  
 
Denna rapport, med titeln Effektiv kommunikation vid kris, har producerats som en 
populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten.   
 
 
Luleå 2014-01-22 
 
Åsa Wallström 
Anne Engström  
Maria Ek Styvén 
Esmail Salehi-Sangari 
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Bakgrund 
 

ET DIGITALA OCH SOCIALA MEDIELANDSKAPET har förändrat 
förutsättningarna för kommunernas kriskommunikation. Medborgarna 
har idag, via sociala media, en aktiv roll i spridningen av information. Vid 

kriser är det dessutom ofta flera aktörer inblandade och många olika kanaler som 
ska samordnas. Kommunerna ställs därför inför nya utmaningar när det gäller att 
kontrollera och samordna den externa och interna information som sprids i 
samband med en kris.  
 
Mot denna bakgrund var syftet med forskningsprojektet Effektiv kommunikation vid 
kris: Från kris till kontroll (EKO) att ta fram en beskrivning av hur kommunernas 
interna och externa kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas så att så 
många personer som möjligt snabbt kan informeras via olika kanaler (t.ex. 
kundtjänst/växel, traditionell media, hemsida, sociala medier, mobil) för att minska 
effekterna av en kris.  
 
Till skillnad mot tidigare studier i kriskommunikation som ofta inriktats på fasen 
efter en kris, tog EKO-projektet dessutom sikte på förberedelser inför en möjlig kris 
och kommunikation under en kris. Med vetenskaplig bas i marknadsföring 
inriktades denna studie på medborgares och kommunanställdas behov, beteenden 
och attityder relaterade till kriskommunikation. Studien tog sin utgångspunkt i två 
utbrott av Cryptosporidium som medförde en kris i dricksvattenförsörjningen i 
Östersund 2010 och i Skellefteå 2011. Tillgång till friskt vatten är något som de 
flesta i Sverige tar för givet. Dricksvattenförsörjningen är en samhällsviktig men 
sårbar verksamhet och klimatförändringar förväntas dessutom leda till ökade 
problem i dricksvattenförsörjningen. Hantering av vattenkriser har därmed blivit en 
högaktuell fråga, inte minst för många av landets kommuner. Den här typen av 
kriser påverkar många människor, ofta under en lång tid och en effektiv 
kommunikation är därför avgörande för att begränsa effekterna av kriser.  
 
Projektet, som pågått mellan december 2011 och januari 2014, delfinansierades av 
VINNOVA och genomfördes i samverkan mellan behovsägare (Stockholms stad, 
Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Kalix kommun, Västerbottens läns 
landsting och Livsmedelsverket), forskare (industriell marknadsföring och e-handel 
vid Luleå tekniska universitet, industriell marknadsföring vid Kungliga tekniska 
högskolan) samt tjänsteutvecklare (Microsoft).  
 
Även om vi i projektet har utgått från en kris i dricksvattensförsörjningen är de 
rekommendationer som presenteras i den här rapporten möjliga att applicera på 
andra krissituationer. 
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Metod 
 

E RESULTAT SOM REDOVISAS i nästa kapitel bygger på data från ett flertal 
undersökningar som gjorts inom projektet. Som sammanställningen nedan 
visar, har ett stort antal medborgare respektive anställda vid Östersunds 

kommun och Skellefteå kommun deltagit i enkäter och intervjuer. 

Kommunikation i samband med parasitutbrottet i Skellefteå och Östersund 
Delstudie Urval Antal svarande*  

Fokusgrupper 
(Experter) 

Krisledningsgruppen i Skellefteå respektive 
Östersunds kommun 

2 grupper, totalt 14 personer 
(9 Ske + 5 Öst) 

Fokusgrupper 
(Anställda)  

Anställda i Skellefteå respektive Östersunds 
kommun, kvinnor och män, 25-65 år  

6 grupper, totalt 40 personer 
(18 Ske + 22 Öst) 

Enkät I 
(Anställda) 

Anställda i Skellefteå respektive Östersunds 
kommun, kvinnor och män, 20-67 år, 
webb-enkät (inbjudan via e-post) 

1233 personer 
(837 Ske + 396 Öst) 

Fokusgrupper 
(Medborgare)  

Medborgare i Skellefteå och Östersund, 
kvinnor och män, 18-73 år  

5 grupper, totalt 24 personer 
(13 Ske + 11 Öst) 

Enkät II 
(Medborgare) 
 

Slumpvist urval av medborgare i Skellefteå 
och Östersund, kvinnor och män, 20-74 år, 
postenkät 

663 personer, svarsfrekvens 
44 % 
(306 Ske + 357 Öst) 

Kriskommunikation i Kalix och Stockholm
Delstudie Tema Urval 

Enkät III 
(Anställda) 

Kommunikation i samband med 
oroligheterna i Husby (och andra områden i 
ytterstaden) i maj 2013 

Anställda i Stockholms stad, 
webb-enkät 

Enkät IV 
(Anställda) 

Kommunikation i samband med President 
Barack Obamas besök i Stockholm i 
september 2013 

Anställda i Stockholms stad, 
webb-enkät 

Enkät V 
(Anställda) 

Scenario: Kommunikation i samband med 
brand i centralt belägen skola (inga 
personskador men skolan måste stängas) 

Anställda i Kalix kommun, 
webb-enkät 

Enkät VI 
(Anställda) 

Scenario: Kommunikation i samband med 
förorening av vattentäkt (leder till att 
vattnet stängs av på obestämd tid) 

Anställda i Kalix kommun, 
webb-enkät 

*) För enkäterna redovisas endast giltiga och fullständiga svar. 
 
I denna rapport presenteras resultaten från de studier som genomförts i Skellefteå 
och Östersund med fokus på parasitutbrottet (Cryptosporidium). Det är viktigt att 
notera att resultaten i projektet omfattar den del av befolkningen som är möjlig att 
tillfråga via enkäter. De behov som finns hos exempelvis personer med 
språksvårigheter (t.ex. invandrare och dyslektiker) eller vissa psykiska/fysiska 
funktionshinder måste undersökas på andra sätt. Resultaten från enkät III-VI som 
genomförts i Stockholm och Kalix ingår inte i denna rapport. 
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Resultat 
 

ESULTATEN I DETTA KAPITEL kommer från de studier som genomförts 
inom projektet i Östersund och Skellefteå, som bägge drabbats av 
Cryptosporidium-utbrott i dricksvattnet. Cryptosporidium är en parasit 

som orsakar magsjuka karaktäriserad av vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, 
huvudvärk och feber (mer sällan kräkningar). En del smittade får inga symtom alls. 
Den minsta mängd av smittämnet som behövs för att smittas är låg, vilket betyder 
att endast ett fåtal parasiter kan leda till infektion och sjukdom1.  
 
Snart efter att misstankar uppstått om att en vattenburen smitta förekom i 
Östersund, kunde Smittskyddsinstitutet konstatera att dricksvattenproverna 
innehöll Cryptosporidium. Detta ledde till att konsumenterna fick koka sitt vatten 
under 12 veckor mellan november 2010 och februari 2011. Totalt beräknas 
omkring 27 0002 av kommunens ca 59 000 invånare ha drabbats av magsjuka 
orsakad av parasiten. Bara två månader efter att vattnet i Östersund friskförklarades, 
skedde ett nytt utbrott i Skellefteå. Man utgick tidigt från att dricksvattnet var 
smittkällan. Några parasiter hittades aldrig i dricksvattnet, men det kan vara oerhört 
svårt att påvisa Cryptosporidium i vattenprover. De 40 000 abonnenter som fick 
sitt vatten från det misstänkta vattenverket fick koka vattnet under en 20-
veckorsperiod mellan april och september 2011. Omkring 20 0002 (av knappt 
72 000 invånare) uppskattas ha blivit sjuka. 
 

 

                                                           
1 Smittskyddsinstitutet (2011), Cryptosporidium i Östersund. Rapport nr 2011-15-4, Smittskydds-
institutet, Solna 
2 Eitrem, R. (u.å.), Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium. Internetmedicin.se, 
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3497 [2014-01-22] 

R 

Inledningsvis presenteras här expert-
gruppens – dvs. kommunernas kris-
ledningars – erfarenheter av kommu-
nikation under dricksvattenkrisen. 
Därefter följer kommunanställdas 
perspektiv. Sista delen i kapitlet foku-
serar på medborgarnas upplevelser av 
kriskommunikationen. Syftet är inte 
att ställa de båda kommunerna mot 
varandra, utan att redovisa de resultat 
som kommer ur den samlade 
erfarenheten hos personal och med-
borgare.   
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KRISLEDNINGSGRUPPENS SYN PÅ KRISKOMMUNIKATION 

RESULTATEN I DETTA AVSNITT grundar sig på de fokusgrupper som genomförts 
med deltagare från krisledningsgrupperna i Skellefteå respektive Östersund (jfr 
metodsammanställningen på sid. 2).  
 
I såväl Östersund som Skellefteå kom de första indikationerna på att något var fel 
från Smittskyddsenheten. Kort därefter startades krisledningsgruppens arbete i 
Östersund respektive Skellefteå. I Östersund fanns en krisplan där 
kommunledningsgruppen (KLG) i händelse av kris tillika skulle utgöra 
krisledningsgrupp. När det stod klart att det var Cryptosporidiumsmitta hade de 
som var mest berörda redan påbörjat arbetet och kom därför att utgöra 
krisledningsgrupp istället. Detta resulterade sedermera i att krisplanen i Östersund 
ändrades. Idag är inte krisledningsgruppen densamma som KLG, istället ingår fyra 
fasta funktioner (fyra personer) samt andra funktioner relevanta för krisen. 
 
Inledningsvis misstänktes inte vattnet vara orsaken till parasitutbrottet i Östersund 
men eftersom man inte kunde utesluta problem med dricksvattnet fattades beslut 
om att gå ut med kokningspåbud och ”viktigt meddelande till allmänheten” 
(VMA). Skellefteå kommun hade inte heller någon tydlig indikation att det rörde 
sig om ett Cryptosporidium-utbrott i vattnet men fann det logiskt att misstänka 
problem med dricksvattnet och gick därför också ut med kokningspåbud och 
VMA. I båda kommunerna kom representanter från VAKA3 in som en viktig och 
stödjande resurs i samband med utbrottet.  
 
I samband med krisen öppnade Östersund en särskild jourtelefon där 
miljöhandläggare svarade på allmänhetens frågor. Detta ansågs inte nödvändigt i 
Skellefteå eftersom man redan hade etablerat en kundtjänst med uppgift att ta emot 
och hanterar alla typer av ärenden (”en-väg-in”). Gemensamt för båda 
kommunerna var att krisledningsgrupperna hade kontinuerliga möten där det bl.a. 
bestämdes vad som skulle kommuniceras samt av vem: talespersoner utsågs. Media 
inbjöds till presskonferenser och man ”tog kontroll” genom kontinuerlig 
information på pressträffar och via pressreleaser. Det ”fick inte bli tyst” – man 
skapade regelbundet nyheter bl.a. för att påminna allmänheten om 
kokningspåbudet. Båda krisledningsgrupperna ansåg att hög transparens var en 
viktig faktor för ett bra samarbete med media.  
 
Krisledningsgruppen i Skellefteå upplevde en stor fördel av att få ta del av all den 
information som Östersund hade sammanställt, exempelvis en FAQ-bank som 
Östersund hade kvalitetsgranskat samt webb-enkät för smittspårning. Därutöver 
fick Skellefteå ta del av erfarenheter från Östersunds kommuns arbete med 

                                                           
3 VAKA – Nationell vattenkatastrofgrupp vid Livsmedelsverket 
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kriskommunikation. På inrådan från Östersund valde Skellefteå att kontinuerligt 
informera allmänheten via annonser i lokalpressen utöver all den information som 
spreds via pressrealeaser och pressträffar. I båda fallen var kommunens hemsida den 
viktigaste kanalen för informationsspridning. All information hämtades via 
hemsidan för att säkerställa entydig och kvalitetssäkrad information. Skellefteå hade 
sedan tidigare startat upp arbetet med sociala media (Facebook och Twitter) och 
hade därför möjlighet att nyttja dessa kanaler för informationsspridning och 
kommunikation. Att vara aktiv på sociala media framstod även som en 
nödvändighet, inte minst för att bemöta felaktigheter och för att hindra 
ryktesspridning. Kommunens hemsida samt lokalpress ansågs av båda kommunerna 
vara de mest effektiva kanalerna för informationsspridning till medborgare.  
 
Slutligen uppger båda krisledningsgrupperna att Cryptosporidium-utbrotten gett 
dem erfarenheter som förberett organisationen att hantera eventuella framtida 
kriser. Några förbättringsområden som lyfts fram är den interna kommunikationen, 
omvärldsbevakning, samt att snabbt nå ut med information till medborgare med 
särskilda behov, som t.ex. flyktingar och andra som inte förstår språket.  
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PERSONALENS SYN PÅ KRISKOMMUNIKATION 

DE RESULTAT SOM PRESENTERAS här kommer från de fokusgrupper och enkäter 
som genomförts med kommunanställda i Skellefteå och Östersund (jfr avsnittet 
Metod, sid. 2). Fokusgrupperna gjordes med personal från olika funktioner och 
nivåer; såväl tjänstemän på förvaltningarna som chefer och medarbetare ute i 
verksamheterna.  
 
De totalt 1233 personer som svarade på enkäten var i åldrarna 20-67 år, med en 
genomsnittlig ålder på 48 år. Samtliga svarande var anställda vid kommunen under 
hela eller delar av perioden som parasitutbrottet pågick. Tre fjärdedelar av de 
svarande var kvinnor vilket överensstämmer relativt väl med andelen kvinnliga 
kommunanställda i Sverige generellt. 17 % uppgav att de hade personalansvar i sin 
tjänst vilket innebär en överrepresentation som kan förklaras med att många 
anställda inom exempelvis vård och omsorg var svåra att nå via e-post i arbetet. 
76% bodde i ett område där dricksvattnet försörjdes av den vattentäkt som var 
smittad med Cryptosporidium. Drygt hälften (54 %) av alla svarande uppgav att de 
själva och/eller någon i hushållet blev sjuk av vattnet. Det var fler i Östersund 
(63%) än i Skellefteå (49 %) som uppgav att de blivit sjuka.  
 
I början 

De flesta anställda fick den allra första informationen om (det misstänkta) 
parasitutbrottet genom externa kanaler, snarare än internt inom organisationen. 
Man hörde det på nyheterna i TV eller radio eller läste det i lokaltidningen. Vissa 
fick veta det genom arbetskamrater men få verkar ha fått informationen direkt från 
sin chef eller motsvarande. Tidpunkten har troligen spelat in här, åtminstone i 
Östersund där VMA med kokrekommendation gick ut på en fredag kväll då 
anställda med dagtidstjänst förstås var lediga.  
 
Viktig information att få från början var t.ex.:  

 Vad som var fel med vattnet  
 Vilka åtgärder som behövdes – hur man skulle göra, hur länge vattnet 

skulle koka  
 Var man kunde få tag på färskt vatten 
 Vart medborgare skulle vända sig för information 
 Symptom – ”hur sjuk man blir” 

 
Informationsbehoven varierade förstås också mellan olika grupper av anställda. För 
dem som jobbade exempelvis i kök, med äldre eller med barn blev frågorna 
viktigare och mer akuta än för anställda med kontorsarbete. Hur skulle man t.ex. 
hantera disk och handtvätt? Hur hindrar man småbarn eller dementa åldringar från 
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att dricka kranvattnet? Hur förklarar man situationen för nyanlända flyktingar eller 
psykiskt funktionshindrade?  
 
I fokusgrupperna lyfte man att det saknas ett snabbt sätt att nå ut till personal vid 
centrala funktioner, och att det borde säkerställas att dessa får information direkt. 
Detta kunde exempelvis ske genom ett internt meddelande i form av SMS 
och/eller e-post som går ut samtidigt som VMA. På en direkt fråga i enkäten om 
man hade önskat få information på något annat eller ytterligare sätt, svarade endast 
ett fåtal (8 %) ja. De öppna svar som dessa personer skrev handlade egentligen inte 
så mycket om specifika kanaler (vissa nämnde e-post eller SMS), utan till största 
delen om att de hade velat ha informationen snabbare från början. Exempel på 
svar: 

”Någon typ av intern info t.ex. via sms. Upplevde VMA väldigt overkligt då det gällde 
dricksvatten och min arbetsplats var […]. Borde kommit info till oss anställda innan 
allmänheten fick kännedom om cryptoutbrottet.” 

 
”Om vi fått informationen via arbetsplatsen (XX kommun) istället för att någon ’råkade’ 
läsa om det hade jag fått informationen tidigare och hade kanske sluppit bli sjuk.” 
 
”Vi som jobbar i kök ska inte få sådan information på nyheterna eller liknande medier.” 
 

 
 

I relation till detta kan det förstås vara relevant att veta hur nåbara de 
kommunanställda är via mobil. Av de 53 % som uppgav att de har en mobil som 
arbetstelefon kunde färre än hälften (44 %) oftast eller alltid nås på jobbmobilen 
utanför arbetstid. Dock angav nästan 8/10 av de anställda som har arbetsmobil att 
de även har lämnat sitt privata mobilnummer till arbetsgivaren. De som inte hade 
någon arbetsmobil kunde i stor utsträckning nås på privat mobil, eftersom nästan 9 
av 10 uppgav att de lämnat sina mobilnummer. 



 

8 
 

Under tiden 
Under pågående kris, dvs. den period då det i stort sett var allmänt känt att man 
rekommenderades att koka dricksvattnet pga. parasitsmitta, fortsatte de anställda att 
i stor utsträckning använda externa informationskanaler. Framför allt lokalpressen 
spelade en viktig roll, vilket diagrammet nedan visar.  
 

 
Diagram 1: Kommunanställdas användning av informationskanaler. 

Siffrorna avser andel i procent som uppgav att de använde kanalen för att få information under tiden 
krisen pågick. De flesta svarande uppgav flera alternativ. 

 
Det var få som använde sociala media som informationskanal under krisen. Vid 
tiden för krisen hade Skellefteå kommun en officiell Facebook-sida och ett 
Twitter-flöde, men det var totalt endast 8 % av de svarande från Skellefteå som 
använde något av detta. Sociala media i övrigt (dvs. utöver kommunens sidor) var 
vanligare; 13 % i Skellefteå och 22 % i Östersund uppgav att de skaffade 
information på detta sätt.  
 
De källor som uppfattades som mest pålitliga var i första hand interna. Främst 
nämndes intranätet, den externa kommunwebben och direkt kommunikation med 
chef, kolleger eller krisledning. Men även lokaltidningarna, landstinget och 
Smittskyddsinstitutet framhölls som pålitliga. Användningen av intranätet ändrades 
dock inte under krisen – 7 av 10 besökte den varje dag normalt sett och den 
frekvensen var densamma under tiden då parasitutbrottet pågick. Däremot besöktes 
kommunens externa webbplats betydligt mer under perioden. Medan 14 % uppgav 
att de vanligtvis brukar besöka externwebben varje dag, var andelen dagliga 
besökare under krisen 30 %. 
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Som redan nämnts så spelade lokala media en viktig roll för informationen både i 
början och under hela tiden utbrottet pågick. I fokusgrupperna nämndes att media 
(främst kvällspress) då och då var ”sensationslystna” och förstorade upp saker, men i 
stort sett var medarbetarna ganska nöjda med hur media hanterade händelsen. 
Enkätsvaren pekar också på att de anställda har en övervägande positiv bild av 
mediabevakningen, vilket illusteras i diagrammet nedan. 
 

 
Diagram 2: Kommunanställdas uppfattning om mediabevakningen under krisen. 
Siffrorna avser andel i procent som är övervägande positiva respektive negativa till 

mediabevakningens allmänna ton, riktighet och rättvisa. 
 
Åsikterna om den allmänna tonen i media gentemot kommunen var ganska 
splittrade. Medelvärdet var 4,0 på en sjugradig skala från mycket ofördelaktig (1) till 
mycket fördelaktig (7). Samtidigt uppfattades riktigheten i rapporteringen som 
tämligen hög (medelvärde 4,6), och medierapporteringen ansågs också ha varit 
någorlunda rättvis gentemot kommunen (medelvärde 4,4). Anställda i Skellefteå 
hade generellt sett mer positiva erfarenheter av media än i Östersund. Detta har 
troligen flera förklaringar: Östersund var ”först ut” – när parasitutbrottet skedde i 
Skellefteå ett par månader efteråt var nyhetsvärdet inte lika stort. Världscuptävlingar 
i skidskytte hölls i Östersund i början av perioden vilket gjorde att många 
representanter från riks- och internationella media fanns på plats. Vidare har 
Skellefteå en dominerande lokaltidning medan det i Östersund finns två som 
konkurrerar om läsare, vilket sannolikt gör att Skellefteå kommun har tydligare 
avgränsade kontaktytor med lokalpressen. 
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De anställda var överlag nöjda med den information som kommunen stod för 
under tiden parasitutbrottet pågick. Diagrammet nedan visar i hur stor utsträckning 
som de svarande tyckte att informationen var relevant, pålitlig, tillräcklig och 
aktuell. 
 

 
Diagram 3: Kommunanställdas uppfattning om informationen från kommunen under vattenkrisen. 

Siffrorna avser medelvärden på en sjugradig skala (1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt). 
 
Det kan noteras att även om de som blev sjuka av vattnet (själva och/eller någon i 
hushållet) var något mindre nöjda med informationen, så är fortfarande 
medelvärdet långt över mittpunkten (4) på alla frågorna.   
 

 
 

Det var inte heller särskilt många (14 %) som tyckte att de saknade, eller fick för 
lite av, någon information. Bland dessa var de som varit sjuka (själva och/eller 
någon i hushållet) klart överrepresenterade. Bilden på nästa sida ger en överblick av 
vilken typ av information de anställda hade velat ha mer av.  
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Diagram 4: Områden som kommunställda hade velat ha mer information om. 

Siffrorna avser andel i procent (av de som först svarat Ja på frågan om man saknade, eller fick för lite 
av, någon information under den aktuella perioden). De flesta svarande markerade flera alternativ. 

 
Som synes så var information om tidsramar (hur lång tid det skulle ta innan vattnet 
gick att dricka igen), själva parasiten (t.ex. hur farlig den var, hur symptom kunde 
mildras, ev. långtidsverkan/komplikationer), samt möjlig smittkälla/smittkällor de 
ämnen som personalen hade velat veta mer om. De öppna svaren i kategorin Annat 
innehöll ganska mycket överlapp med befintliga alternativ, t.ex. sjukdomsbild och 
smittkällor (hur det hela började). Övrigt som nämndes där var bl.a. var och hur 
vatten kördes ut eller kunde hämtas. 
 

 
 

I fokusgrupperna framkom att en del anställda tog egna initiativ till att sprida 
information internt, t.ex. genom e-postlistor och telefon. Detta följdes upp i 
enkäten genom frågor om huruvida man såg det som en del av sina arbetsuppgifter 
att sprida information internt, och vilka kanaler man i så fall använde. Resultaten 
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visar att 45 % i viss eller hög utsträckning såg intern informationsspridning som en 
del av arbetet, medan 55 % inte gjorde detta alls, eller mycket lite4. Anställda med 
personalansvar såg naturligt nog till större del den interna informationsspridningen 
som en del av sina arbetsuppgifter – nästan 8 av 10 gjorde detta i viss eller hög 
utsträckning. 
 
De kanaler som de anställda uppgav att de använde för att sprida information inom 
organisationen visas i bilden nedan.  
 

 
Diagram 5: Kanaler som användes för intern informationsspridning. 

Siffrorna avser andel i procent (av de som först svarat 4 eller högre på frågan om de såg som en del 
av dina arbetsuppgifter att sprida information inom organisationen under parasitutbrottet/ 

vattensmittan). Många svarande markerade flera alternativ. 
 

De öppna svar som gavs under kategorin ”Annan intern kanal” handlar till allra 
största delen om direktkontakt; alltså samtal som inte sker i organiserad mötesform. 
Förutom samtal med kolleger nämndes exempelvis vårdtagare och elever, som ju 
egentligen är ”externa” i den meningen att de är ”kunder” till kommunen och inte 
anställda, men som uppfattas som en del av organisationen då man möter dem i 
arbetet varje dag. Sammanfattningsvis var det alltså till mycket stor del genom 
personlig kontakt, både i form av möten och mer informella samtal, som 
informationen spreds inom kommunen. 

                                                           
4 Andel svar 4-7, resp. 1-3, på en sjugradig skala där 1 = Nej, inte alls och 7 = Ja, i hög grad. 
Medelvärdet var 3,6. 
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En annan fråga är om man som anställd tycker att borde ingå som en del av 
arbetsuppgifterna att sprida information internt. Detta höll 4 av 10 med om i viss 
eller hög utsträckning, medan övriga inte alls instämde, eller till mycket liten del5. 
Bland anställda med personalansvar ansåg 72 % att intern informationsspridning i 
någon mån borde vara en del av arbetsuppgifterna. Jämför man detta med 
andelarna och medelvärdena för hur många som i åtminstone viss omfattning såg 
det som en del av sina arbetsuppgifter att sprida information internt, så verkar det 
som att ganska många kände ett ansvar för informationsspridning, men det var inte 
alla av dessa som tyckte att det borde ingå i arbetet.  
 

 
 
Det var färre – 30 % – som ansåg att extern informationsspridning (utanför 
organisationen) i viss eller hög grad var en del av deras arbetsuppgifter. 
Motsvarande andel bland anställda med personalansvar var 42 %. Något färre tyckte 
att det borde ingå i deras arbete att sprida information externt (27 % totalt; 40 % 
bland de som personalansvar).  
 
Varför tyckte man då att det borde, eller inte borde, ingå i arbetsuppgifterna att 
sprida information internt och/eller externt under en sådan här händelse? Svaren på 
den öppna frågan, som ställdes både för extern och intern informationsspridning, 
varierade förstås en del men kan övergripande sammanfattas så här: 
 
Varför sprida information? 

• Det ingår i mitt arbete 
• Alla har ett ansvar; man är i första hand medmänniska 
• Jag träffar föräldrar/barn/vårdtagare och det är naturligt att berätta vad man 

vet för dem 
 

Exempel på svar: 
”Alla anställda hos […] kommun har ett ansvar att hjälpa till att jobba på bästa sätt för 
våra kommuninnevånare oavsett befattning eller tjänsteställe. Vi är anställda av 
innevånarna så det vore ju konstigt ifall någon tyckte att man inte skulle arbeta med att 
sprida viktig information vidare.” 

                                                           
5 Andel svar 4-7, resp. 1-3, på en sjugradig skala där 1 = Nej, inte alls och 7 = Ja, i hög grad. 
Medelvärdet var 3,2. 
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Varför inte sprida information? 
• Minskad trovärdighet och större risk för fel om ”alla” sprider information 
• Det finns andra som kan bättre och/eller har formellt ansvar 
• Jag har inte tid 
• Alla visste redan om det 

 

Exempel på svar: 
”Vi har en informatör och förvaltningschef och avdelningschef som jag tycker ska stå för 
informationen. Jag tror att det är bra om det inte blir för många kockar i soppan...” 
 

 
 

Hur man som anställd upplevde kommunikationen under krisen beror förstås också 
på hur pass mycket man påverkades i sitt arbete av problemen med dricksvattnet. 
58 % av de svarande upplevde att de i viss eller hög utsträckning påverkades i 
arbetet6. De som påverkades mer i arbetet upplevde också informationen som 
något sämre, och det var betydligt fler som kände att de saknade eller fick för lite 
information.  
 
En del yrkesgrupper berördes förstås mer än andra, beroende på vilka 
arbetsuppgifter man hade. Exempelvis måste personal i vård och omsorg förse 
vårdtagare med vatten och se till att de inte drack från kranen, och de som arbetade 
i kök fick det besvärligt med disk och matlagning. Andra fick lägga tid på 
mediakontakter och information utöver det vanliga arbetet. Att 
informationsenheten var helt fokuserad på vattenkrisen gjorde också att mycket 
annat kring kommunikation fick vänta. En effekt av parasitutbrottet som också 
påverkade många var att det blev högre arbetsbelastning då andra blev sjuka. 
Chefer insåg snart att det behövdes någon form av strategi för att hantera 
sjukfrånvaro och i en av fokusgrupperna beskrevs hur man hade arbetat efter olika 
scenarios, utifrån hur många som kunde tänkas bli sjuka. Enkätsvaren visar också på 
att anställda med personalansvar i högre grad anger att de påverkades i arbetet.  
                                                           
6   Andel svar 4-7 på en sjugradig skala där 1 = Nej, inte alls och 7 = Ja, i hög grad. Medelvärdet 
var 4,2. 
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Efter krisen 

De anställdas förtroende för kommunen har inte rubbats av vattenkrisen – det finns 
t.o.m. en tendens att det har ökat snarare än minskat, som bilden nedan visar. Det 
är heller ingen skillnad i förtroende beroende på om man varit sjuk eller ej. 
 

 
Diagram 6: Anställdas förtroende för kommunen jämfört med före parasitutbrottet. 

En sjugradig skala har använts, där 1 = Mycket mindre, 4 = Oförändrat och 7 = Mycket större. 
I diagrammet motsvarar ”Mindre” andelen som svarat 1-3; ”Oförändrat” andelen som svarat 4; 

och ”Större” andelen som svarat 5-7. 
 

Det starka förtroendet för kommunen är kopplat till en känsla av att man faktiskt 
klarade av krisen bra. I fokusgrupperna framhöll många att de nu efteråt kände sig 
nöjda och stolta över hur kommunen och de själva hanterat det hela. Att 
medborgarna fått en ökad krismedvetenhet lyftes också som något positivt. Man 
upplevde att det var nyttigt att få öva på en ”liten” kris som ofta inte ens kändes 
som en kris. Samtidigt fanns där funderingar om vad som skulle hända vid en 
”stor” kris, som att man blir helt utan vatten eller el. Hur skulle kommunen nå ut 
vid t.ex. ett stort strömavbrott?  
 

 

Även enkätsvaren pekar på att de anställda 
ser mycket positivt och lärorikt med 
händelsen. 86 % tror att det finns något att 
lära sig av att ha varit med om detta. 8 av 10 
känner att kommunen på längre sikt kan dra 
nytta av händelsen och över hälften tycker 
att det resulterat i något bra i slutänden. 
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MEDBORGARNAS SYN PÅ KRISKOMMUNIKATION 

RESULTATEN I DETTA AVSNITT grundar sig på de fokusgrupper och enkäter som 
genomförts med kommuninvånare i Skellefteå och Östersund (jfr avsnittet Metod). 
De 663 personer som svarade på enkäten var i åldrarna 19-74 år, med en 
genomsnittlig ålder på 51 år. Samtliga svarande bodde eller vistades i kommunen 
under den period som parasitutbrottet pågick. Kvinnor var något 
överrepresenterade (58 %). Liksom i de anställdas enkätsvar var tre fjärdedelar av de 
svarande boende i ett område där dricksvattnet försörjdes av den vattentäkt som var 
smittad med Cryptosporidium. Även andelarna sjuka var ungefär lika stora som 
bland de anställda: Hälften av alla svarande angav att varken de själva eller någon i 
hushållet blev sjuk av vattnet; 17 % att de själva blev sjuka; 15 % någon annan i 
hushållet; och 19 % att både de själva och någon annan i hushållet blev sjuk. Fler i 
Östersund (56 %) än i Skellefteå (43 %) uppgav att de blivit sjuka av vattnet.  
 
I början 

I krisens inledningsskede, dvs. när det först blev känt att det var problem med 
dricksvattnet, fanns ett akut behov av information om fakta. Detta gällde sådant 
som hur länge kranvattnet måste koka och var man kunde hämta vatten. En annan 
vanlig fundering som dök upp redan från början var hur länge detta skulle pågå. 
Många undrade också varför inte landsting och kommun reagerat tidigare, då man 
menade att det fanns tecken på vattenburen smitta långt innan kok-
rekommendationen kom. Exempelvis upplevde man att fler än vanligt var sjuka, 
med symptom som inte motsvarade den vanliga vinterkräksjukan. Detta pekar på 
vikten av någon form av tidigt varningssystem, där man systematiskt samlar 
information som t.ex. internetsökningar på och telefonsamtal till 1177 gällande 
vissa symptom, samt hastigt ökad försäljning av livsmedel med probiotika. 
 
De vanligaste kanalerna som medborgarna uppgav att de nåddes genom när det 
gällde den initiala informationen var lokaltidningen (främst pappersversionen), TV 
(många nämnde textremsan som rullade i överkanten, dvs. det VMA som gick ut), 
familj, vänner och bekanta, samt radio. Två tredjedelar av alla som besvarade 
enkäten kunde tänka sig att lämna sitt mobilnummer till kommunen för att kunna 
få direkt information via SMS om något liknande skulle hända igen. Lika många 
var villiga att lämna sin e-postadress.  
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Under tiden 

Under tiden krisen pågick var informationsbehovet hos kommuninvånarna något 
mer varierande. Man ville gärna veta hur arbetet fortskred, hur länge det skulle ta 
tills vattnet blev drickbart igen, hur farlig parasiten var, och vad smittkällan kunde 
vara. Frågan om smittkällan upplevdes speciellt viktig i Östersund, vilket kan bero 
på att man där hittade parasiter i vattenproverna, vilket man aldrig gjorde i 
Skellefteå. Det fanns också fortfarande osäkerhet kring detaljerna i 
kokrekommendationen – räcker det att bara koka upp vattnet hastigt eller måste 
det bubbla en viss tid? Blir vattnet i kaffeautomaterna tillräckligt varmt?  
 
Även om det fanns ett stort informationsbehov under tiden krisen pågick så verkar 
det till stor del ha tillgodosetts. Den generella bilden utifrån enkätsvaren är att det 
inte var så många som tyckte att de saknade information. Endast en sjättedel uppgav 
att de saknade information, och bland dessa var personer som blivit drabbade av 
parasiten klart överrepresenterade7. Utöver de frågor som nämnts ovan hade dessa 
personer velat ha mer information om sådant som hur man kunde mildra 
symptomen när man blivit smittad, och vilken långtidsverkan eller vilka 
komplikationer som fanns. Det framkom också i fokusgrupperna att vissa upplevde 
en brist på information från sjukvården till dem som redan drabbats. 
 
Mycket få, endast 5 %, av de som svarade på enkäten hade aktivt kontaktat 
kommunen med anledning av dricksvattnet. Även här var andelen som själva blivit 
sjuka av parasiten, och/eller hade någon i hushållet som blivit sjuk, betydligt större 
än bland de svarande som helhet (nästan 8/10, jämfört med ca hälften). Telefon 
och/eller kontaktformulär på kommunwebben var de vanligaste kontaktsätten. 
Hälften av de som kontaktat kommunen tyckte inte att de fick tydliga svar på sina 
frågor. Det är dock möjligt att vissa av de frågor som ställdes borde ha vänts till 
sjukvården, snarare än till kommunen. 
 
Det bör betonas att medborgarna på det stora hela var nöjda med kvaliteten på den 
information som de tog del av från kommunen under tiden parasitsmittan pågick. 
Diagrammet på nästa sida visar i hur stor utsträckning som de svarande tyckte att 
informationen var relevant, pålitlig, tillräcklig och aktuell.  
 
 

                                                           
7 68 % av de svarande som uppgav att de saknade information hade varit sjuka (själva och/eller 
någon i hushållet). Motsvarande andel bland de svarande som inte saknade information var 47 %. 
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Diagram 7: Invånarnas uppfattning om informationen från kommunen under vattenkrisen. 

Siffrorna avser medelvärden på en sjugradig skala (1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt). 
 
Som diagram 7 visar, var personer som blivit sjuka av parasiten (själva och/eller 
någon i hushållet) mindre nöjda med kommunens information. Ser man på de fyra 
frågorna sammanlagt, så var 1/3 av ”de sjuka” mer eller mindre missnöjda8. 
Motsvarande andel bland de som inte blivit sjuka var knappt 1/5. Denna tendens är 
alltså densamma som visade sig i resultaten från fokusgrupperna och i svaren på 
enkätfrågorna om saknad information och kontakt med kommunen. Samtidigt 
menade många av deltagarna i fokusgrupperna att händelsen egentligen inte ens 
kändes som en ”kris” – man vande sig fort vid att koka vattnet och påpekade att 
det ju hade varit mycket värre att vara helt utan vatten. Variationen i upplevelsen 
av krisen och kommunikationen kring denna verkar alltså har varit stor; naturligtvis 
mycket beroende på hur pass direkt man själv eller ens närstående påverkades.   
 
När det gäller vilka kanaler kommuninvånarna främst använde sig av för att få 
löpande information under tiden krisen pågick, är det tydligt att lokaltidningarna 
spelade en viktig roll (se diagram 8 på nästa sida). 
 

                                                           
8 Definierat som medelvärde under mittpunkten (4) på skalan.  
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Diagram 8: Invånarnas användning av informationskanaler. 

Siffrorna avser andel i procent som uppgav att de använde kanalen för att få information under tiden 
krisen pågick. De flesta svarande uppgav flera alternativ. 

 
De kanaler som ansågs mest pålitliga var främst lokaltidningarna (både i pappers- 
och webversion) och kommunens webplats. Även radio nämndes ofta, och då 
främst lokalradion. Under fokusgrupperna framkom förslag om att kommunen 
kunde ha ordnat öppna informationsträffar där kommunrepresentanter möter 
medborgare och svarar på frågor. Vissa framhöll att de hade velat ha lättläst 
information som enkelt kunde förstås även av barn och äldre.  
 
Sociala media hade en ganska liten roll som informationsbärare. Någon enstaka 
procent av de svarande använde sig av Skellefteås Facebook-sida och/eller Twitter-
flöde för att få löpande information (Östersund hade inga egna sidor i sociala media 
vid den tiden) och ca 15 % skaffade information via sociala media generellt; dvs. 
utöver kommunens sidor. En knapp femtedel spred själva information genom att 
kommentera eller diskutera parasitutbrottet/vattensmittan i sociala medier. Detta 
skedde dock i allmänhet mycket sporadiskt. Däremot skedde förstås mycket 
personligt informationsutbyte genom att man berättade för vänner och bekanta om 
saker man hört eller läst – nästan 8 av 10 gjorde detta varje vecka eller dagligen.  
 
Även när det gäller såväl informationsinhämtning som –spridning finns vissa 
skillnader mellan de personer som blev sjuka (själva eller närstående) och de som 
inte blev det. De förstnämnda tenderade att använda sig mer av Internetkällor som 
kommunens, landstingets och Smittskyddsinstitutets webplatser. De fick också i 
större utsträckning information från mer informella källor som familj, vänner och 
bekanta och från sociala media (utöver kommunens sidor). Dessutom spred de 
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oftare information till andra, både via sociala media och genom att berätta för 
vänner och bekanta om sådant de hört eller läst om parasitutbrottet/vattensmittan. 
Man engagerar sig alltså mer i händelserna då man blir mer direkt påverkad av 
dem, vilket förefaller naturligt. 
 
Efter krisen 

När vattnet till slut hade friskförklarats var det många, troligen de allra flesta, som 
direkt började dricka vattnet utan betänkligheter. I den mån man kände behov av 
ytterligare information handlade det om huruvida det verkligen var tryggt att dricka 
och vad som skulle hända framöver. Vissa har ännu kvardröjande funderingar om 
detta kan hända igen, vems ”fel” det var och vad smittkällan egentligen var. 
Rykten spreds under tiden parasitutbrottet pågick och det förekommer fortfarande 
misstankar om att kommun och/eller sjukvård har undanhållit viktig information. 
En del har känt avsmak för att dricka kranvatten under lång tid efteråt, även om de 
vet att det numera är säkert. Både fokusgrupper och kommentarer i enkätsvar tyder 
på att de personer som blev mycket sjuka av parasiten och fortfarande upplever 
biverkningar har svårt att lägga det hela bakom sig och i någon mån känner sig 
bortglömda av framför allt sjukvården. 
 
Men det finns även positiva sidor av händelsen. I fokusgrupperna lyftes aspekter 
som att man fick något gemensamt (”alla pratade med alla”) och att man fick 
perspektiv på tillvaron genom att inse till vilken grad man tar ständig tillgång på 
färskvatten för given och hur sårbart samhället är. Även enkätsvaren visar på att 
många kan se positiva sidor av det inträffade. 7 av 10 tror att det finns något att lära 
sig av att ha varit med om detta, och nästan hälften (46 %) av alla svarande tycker 
att händelsen resulterat i något bra i slutänden. Exempel på detta gavs i en del 
kommentarer till enkätsvaren, där man bl.a. pekade på att kommunen börjat 
projektera grundvattentäkt istället för ytvatten. 
 
Har då denna utdragna kris påverkat medborgarnas förtroende för sin kommun? 
Nej, inte i någon större utsträckning. De flesta, drygt 7 av 10, litar på att 
kommunen gör det den ska och vill medborgarnas bästa. Det sammanlagda måttet 
på förtroende har ett medelvärde på 5,0 på en sjugradig skala. De som varit sjuka 
hade något lägre förtroende i genomsnitt, men skillnaden var inte särskilt stor. 
Och, som diagrammet på nästa sida visar, anger de flesta av de svarande att 
förtroendet för kommunen inte har påverkats av vattenkrisen. 
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Diagram 9: Invånarnas förtroende för kommunen jämfört med före parasitutbrottet. 

En sjugradig skala har använts, där 1 = Mycket mindre, 4 = Oförändrat och 7 = Mycket större. 
I diagrammet motsvarar ”Mindre” andelen som svarat 1-3; ”Oförändrat” andelen som svarat 4; 

och ”Större” andelen som svarat 5-7. 
 

 
Skillnader i upplevelse av information 

Man kan tänka sig att det finns samband mellan hur medborgarna har upplevt 
kommunens kommunikation, och deras attityder och beteenden. För att undersöka 
detta identifierades olika grupper (segment) av medborgare. Det finns förstås många 
individuella skillnader inom varje grupp, men skillnaderna mellan segmenten är 
större. Segmenteringen, dvs. indelningen i grupper, gjordes genom en s.k. 
klusteranalys av medborgarna baserat på de fyra frågorna om informationskvalitet 
som visades i diagram 7 (sid. 18). Analysen resulterade i tre grupper, som bilden på 
nästa sida visar. 
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Diagram 10: Segment baserade på upplevd informationskvalitet. 

Siffrorna avser medelvärdet av de fyra frågorna om informationskvalitet sammanvägda 
(sjugradig skala). Storleken på cirklarna är proportionerlig mot storleken på resp. grupp. 

 
Den största gruppen är de Ganska nöjda (medelvärde 4,46, alltså en bit över 
skalans mittpunkt). 47 % av de svarande tillhörde detta segment. En tredjedel (33%) 
tillhörde segmentet Mycket nöjda; dvs. personer som i väldigt hög utsträckning 
uppfattade kommunens information som relevant, pålitlig, tillräcklig och aktuell 
(medelvärde 6,35). Betydligt färre, 20 %, kunde alltså klassificeras som Missnöjda 
(medelvärde 2,25). Det var inga skillnader mellan segmenten med avseende på 
ålder, kön, utbildning, sysselsättning eller Internetvana – däremot fanns det andra 
faktorer som utmärkte de olika grupperna. Det följande avsnittet innehåller därför 
en sammanställning där de två ytterligheterna jämförs, dvs. segmenten Missnöjda 
och Mycket nöjda. (Gruppen Ganska nöjda hamnar emellan dessa två på i stort sett 
alla värden.) Alla redovisade skillnader är statistiskt signifikanta. 
 
Citaten som följer efter sammanställningen är kommentarer som svarande har 
skrivit i sina enkätformulär. Dessa är ordagrant återgivna, förutom att detaljer som 
identifierar vilken kommun det gäller har tagits bort. De citat som återges är valda 
för att illustrera upplevelser och attityder som verkar ha varit vanliga bland 
medborgarna, av enkätsvar och fokusgrupper att döma. 
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Missnöjda Mycket nöjda
… saknade information (52 % uppgav att 
de saknade någon information) 

… fick den information man behövde (4 % 
uppgav att de saknade någon information)

… kontaktade i större utsträckning 
kommunen med anledning av dricksvattnet 
(11 %)... och var inte nöjda med svaren  
(93 % av de som kontaktade kommunen 
tyckte inte att de fick tydliga svar) 

… kontaktade sällan kommunen med 
anledning av dricksvattnet (4 %)… och var 

nöjda med svaren 
(87 % av de som kontaktade kommunen 

tyckte att de fick tydliga svar)
… tenderade att sprida mer information: 
83 % berättade om saker de hört/läst minst 
en gång/vecka 
17 % skickade någon gång vidare länkar till 
artiklar 

… spred inte information lika ofta: 
72 % berättade om saker de hört/läst minst 

en gång/vecka 
9 % skickade någon gång vidare länkar till 

artiklar
… har lågt förtroende för kommunen (3,55 
på en sjugradig skala) 

… har stort förtroende för kommunen (5,74 
på en sjugradig skala)

… har lägre förtroende för kommunen nu 
jämfört med före parasitutbrottet: 
Medelvärde 3,12 (4 motsvarar oförändrat) 
51 % mindre el. mycket mindre förtroende 
46 % oförändrat  
3 % större eller mycket större 

… har större förtroende för kommunen nu 
jämfört med före parasitutbrottet: 

Medelvärde 4,26 (4 motsvarar oförändrat) 
2 % mindre eller mycket mindre förtroende 

83 % oförändrat 
16 % större eller mycket större

… ser inte positivt på händelsen i stort 
(3,37 på en sjugradig skala som fångar 
”positiv mening”) 

… ser ganska positivt på händelsen i stort 
(4,33 på en sjugradig skala som fångar 

”positiv mening”)
… har i större utsträckning varit sjuka
(55 % uppger att de själva blev sjuka av 
parasiten)  

… har i mindre utsträckning varit sjuka  
(25 % uppger att de själva blev sjuka av 
parasiten)  

 

Citat från gruppen Missnöjda: 
 
 
 

Trots mängder av samtal och 
frågeställningar fick vi inga 
konkreta svar. Min sambo 

insjuknade svårt i flera veckor och 
trots ivägskickade prover fick vi 
inget svar förrän efter vår lokala 

tidning gick ut med infon. Vi fick 
olika svar om vilket vattenverk 

vårt vatten var från. 

1. Ingen info vad jag och alla andra 
som fortfarande lever med 

biverkningar av smittan kan/ska göra. 
Alltså efter smittan. Jag kan 

fortfarande ej dricka vattnet utan att 
må dåligt. 2. Vi har haft kontakt med 

kommunen i samband med 
översvämmade källare efter regn (pga. 

för trånga dagvattenledningar). 
Samma känsla där, att vi inte får den 
info vi behöver och skall ha, att de 

undanhåller oss info/sanningar. 

Kvinna, 61 

Man, 34
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Citat från gruppen Mycket nöjda: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citat från gruppen Ganska nöjda: 
 
 

Jag hade inga problem alls 
med något under den tiden. 
Och jag känner mig väldigt 
säker på kommunen. Om 
det skulle hända igen så får 

vi reda på det väldigt 
snabbt. 

Kvinna, 32

Om det blir aktuellt med
information från kommunen via 

mobil/e-post (vid liknande 
situationer) är det viktigt med 
integritet och definition av om 
vad som får informeras om via 

dessa kanaler. 

Man, 56 

Har inte så bråttom att 
jag behöver veta direkt 
genom mobil. Hör på 
radio och TV så jag får 

nog information. 

Kvinna, 71

Det stora problemet, som jag ser 
det, var att kommunen var dåliga 
på att förmedla dagliga rapporter 
om arbetet med vattenreningen, 
sjukdomsfallen och alternativa 

vattentäkter (som fanns). Överlag 
dock, skötte sig kommunen väl, 

och det är jag tacksam för. 

Man, 35

Jag vill se detta som en nyttig 
väckarklocka dels för hur sårbara 

vi är trots att vi moderna 
människor gärna inte vill tro det, 
men också för hur viktigt det är 
att kunna sprida info via många 
olika kanaler. Det är en sak för 
personer med dagens teknik 
tillgänglig men andra får det 

självklart svårare att hålla sig à 
jour. 

Kvinna, 28 
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IKT‐lösning för kommunikation och samverkan i kris 
 

ORSKNINGSPROJEKTETS SYFTE VAR att ta fram en beskrivning 
(”tjänstedemonstrator”) av hur kommunernas interna och externa 
kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas så att så många 

personer som möjligt snabbt kan informeras via olika kanaler. Utgångspunkten var 
att ta fram en lösning baserad på standardmjukvara. Genom att använda befintliga 
system och program kan lösningen göras på ett för behovsägarna kostnadseffektivt 
sätt. Lösningen som presenteras i denna rapport baseras på en mobil standardiserad 
plattform i ”molnet” med ett gränssnitt som alla använder i vardagen, dvs. 
förutsättningarna för en modern lösning. 
 
FRAMGÅNGSFAKTORER 

VIKTIGA FRAMGÅNGSFAKTORER för effektiv kommunikation och samverkan i kris 
är att ha rätt bild, rätt metod och rätt stöd. 
 
Rätt bild  

En gemensam operativ bild och information i realtid är en avgörande framgångsfaktor för 
vår förmåga att ge ett samordnat och effektivt skydd för våra medborgare i händelse 
av kris. Kriser, naturkatastrofer eller olyckor till följd av mänskligt beteende, något 
som gått över styr, kan uppstå var som helst, i städer och på landsbygden och i 
omfattning allt från en lokal villabrand som spridit sig till regionala översvämningar, 
föroreningar i dricksvatten, stormen Sven och kemiska utsläpp, till nationella hot 
som pandemier och kärnkraftsolyckor som Tjernobyl eller det som inträffade i 
Japan 2011. Samtidigt är offentlig förvaltning under press att minska sina drifts-
kostnader och öka sin effektivitet. Detta innebär att man också behöver utveckla 
sina former, se över sina verktyg och sina möjligheter att samordna verksamheten 
mellan myndigheter och alla tänkbara parter för att förbättra förmågan att rädda liv 
och minska skador på egendom och infrastruktur.  
 
Rätt metod 

När en nödsituation uppstår arbetar man i en komplex ständigt föränderlig arbets-
miljö där det är viktigt att maximera de involverades operativa effektivitet och 
effektivitet. Man kan behöva arbeta med personer, grupper, organisationer som 
man aldrig haft kontakt med tidigare. Tjänstemän som representerar t.ex. social-
tjänst, väg & vatten, medicinska team, grannskapet, frivilliga grupper, välgörenhets-
organisationer, räddningstjänsten och andra. Att tillhandahålla relevant och exakt 
information samtidigt, till rätt nivå av de inblandade – oavsett om man är med-
borgare, arbetar i en verksamhet som kan komma att bli berörd, bakom ett 
skrivbord, i ett fordon, i luften eller på marken – är av avgörande betydelse. 

F 
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Information behöver inhämtas och samordnas för att kunna få en gemensam 
dynamisk operativ bild; en som kan hjälpa krisledningsgruppen i ”kontrollrummet” 
att planera, hantera, reagera och fatta evidensbaserade beslut. 

 
Rätt stöd 

Det finns ett antal karaktärsdrag på de lösningar som syftar till att stödja samverkan 
och informationsspridning i kris. Oavsett vem som erbjuder dessa lösningar 
behöver de adressera ett antal fundamentala krav för bl.a. informationshantering, 
säkerhet, analys, informationsspridning, samverkan och kommunikation, men 
behöver det verkligen skilja sig mot de redskap som används i vardagen?  Det 
kanske till och med är en fördel om samma systemstöd som används i vardagen 
också kan användas i situationer som uppstår i kris. En av fördelarna är att det finns 
en förståelse för hur systemstödet är utformat och användaren är familjär och 
bekväm med att använda de medel som står till buds. 
 
Utvecklingen av IT på senare år kan på en övergripande nivå delas in i fyra större 
områden som på olika sätt formar vårt sätt att arbeta och samverka. Information, 
Social, Cloud och Mobilitet är områden som också inbegriper funktionalitet för att 
möta samverkan och kommunikation i kris. Dessa områden interagerar naturligtvis 
på olika sätt med varandra. Information skapas och uppdateras i olika sammanhang 
och information konsumeras av användare på de platser där användaren befinner 
sig och är mest produktiv och förväntas göra mest nytta i olika mobila enheter 
anpassade för olika typer av verksamheter. Förmågan att göra information 
tillgänglig för andra, även utanför den egna organisationen underlättas av att 
lösningar numera finns som publika molntjänster för organisationer och företag. 
Likaså finns behovet av att effektivt samverka och följa utvecklingen i en kris 
genom att hålla sig uppdaterad med aktuell information (sociala nätverk). Figur 1 
på nästa sida illustrerar hur en lösning för samverkan och kommunikation i kris 
bygger på ett antal standardiserade och integrerade funktioner. 
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Figur 1: Bilden illustrerar hur en lösning för samverkan och kommunikation i kris bygger på ett 
antal standardiserade och integrerade funktioner. Dessa funktioner finns i den infrastruktur som 
organisationer redan har eller avser att investera i, för att möta generella krav inom samverkan, 

kommunikation, mobil åtkomst och informationshantering. 
 
 
IT‐FÖRMÅGOR SOM SAMVERKAR 

ATT KUNNA SAMVERKA OCH UPPRÄTTA en effektiv kommunikationskanal i kris är 
viktigt och för att understödja detta behöver även ett antal IT-förmågor samverka, 
på ett för användaren intuitivt sätt. Behovet av att upprätthålla, samla in och göra 
information tillgänglig för olika målgrupper är uppenbart en viktig förmåga av flera 
anledningar. Med tillgång till information i både ostrukturerad och strukturerad 
form ges möjlighet att förutspå potentiella risker, analysera händelseutvecklingen, 
planera för fortsatta aktiviteter och informera olika intressenter med flera. Kvalitet 
på informationen behöver upprätthållas och säkras innan den bearbetas, publiceras 
eller kommuniceras vidare för fortsatta beslut. 
 
Samla in information  

Behovet av att samla in strukturerad information är stort, det hjälper bland annat 
till att skapa struktur, förståelse och att driva aktiviteter i rätt riktning. Elektroniska 
formulär måste finnas och på ett enkelt sätt kunna skapas och distribueras i olika 
scenarier. Rapporter som presenterar en viss händelseutveckling behöver kunna 
kompletteras med sådan information som inte ryms i den ursprungliga rapport-
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mallen. I de utredningar och de löpande inventeringar som görs behöver 
information kunna samlas in för att enklare hitta och förstå samband eller för att 
rapportera status i en kris. Den informationen kan sedan på olika sätt analyseras och 
dras slutsatser utifrån, gärna tillsammans med sådan information som är av mer 
ostrukturerad karaktär. 
 
Fältstudier och rapportering understöds med fördel av formulär som kan skapas och 
publiceras i olika mobila enheter.  
 
Analysera information 

Information finns på ett flertal platser och i olika form. Förståelse för vilka källor 
som är betydelsefulla i olika sammanhang och att kunna analysera dessa ger 
förutsättningar till stöd att tidigt förutspå en potentiell kris eller följa en 
händelseutveckling. 
 
Teknologier för att analysera och indexera större och komplexa 
informationsmängder – t.ex. aktivitet i sociala nätverk, data som samlas in från 
olika typer av sensorer och CCTV-övervakning – kan ge en tidig varning som ger 
underlag för proaktiv planering.  
 
Dessa förmågor ger en visuell och gemensam operativ bild. Strukturerad data som 
samlas in kombineras med fördel av ytterligare data som andra valt att göra 
tillgänglig. Sammantaget ges en rikare bild av händelseförloppet eller möjlighet att 
tidigare förutspå en kris. 
 
Dokumentera 

Att dokumentera händelseutvecklingen för spårbarhet och efterarbete är lika viktigt 
som förmågan att kunna ta del av aktuell och rättsklassad information i rätt tid. 
Riskerna kan bli katastrofala och kan förvärra krisen ytterligare om felaktig 
information sprids eller om information hamnar i fel händer vid fel tillfälle. För att 
säkerställa detta så är det viktigt att kunna tillhandahålla en grundstruktur som 
medger en god kvalitet på den information som skapas men det finns också behov 
att enkelt kunna anpassa den för att möta olika behov och typer av kriser. Sådana 
anpassningar kan t.ex. vara att enkelt kunna skapa eller ändra mallen som används 
för dokumentation, definiera egenskaper som kan används för uppföljning, 
filtrering eller för att initiera ärendeflöden och automatisera processer. Vidare måste 
det finnas en struktur som medger att information sparas undan och upprätthålls på 
ett kvalitativt sätt. Detta för att öka möjligheterna att på ett rättssäkert och 
kontrollerat sätt medge en effektiv informationsdelning. Om informationen inte 
kan klassas på ett enkelt sätt riskerar fel information att nå grupper som inte bör 
eller ska få tillgång till den.  
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Idag finns standardiserat IT-stöd för att bl. a: 
• dokumentera effektivt gemensamt med andra, 
• sätta säkerhet på informationen som distribueras,  
• automatiskt informationsklassa dokument,  
• bjuda in externa intressenter till samverkan,  
• hantera informationen över tid med regelverk, principer och policys,  
• spåra förändringar och händelser som sker på ett dokument,  
• skicka information för granskning och beslut via arbetsflöden,  
• prenumerera på information som kontinuerligt uppdateras och förändras, 

läggs till eller ändrar status,  
• arkivera information för efterbearbetning och hantera samt återta versioner 

om så måste ske. 
 

Skapandet av information i samverkan med andra behöver integreras med 
funktionalitet för att lagra och göra information tillgänglig på olika sätt och i olika 
kanaler och olika enheter. Det är t.ex. en fördel om information som har skapats 
kan hanteras och lagras i webbaserade grupparbetsplatser som är enkla att 
distribuera till användare att skapa, förvalta och underhålla, men också nå via olika 
mobila enheter eller från platser där användaren befinner sig. En annan viktig 
funktion är att kunna hitta information som skapas och naturligt bör en sådan tjänst 
då integrera och förstå den grupparbetsplats i vilken information med fördel skapas 
ifrån och lagras i. 
 
Hitta information 

En effektiv sökmotor hjälper användare att snabbt hitta information i strukturerade 
och ostrukturerade källor, men den hjälper också till att hitta kompetens, ansvariga 
och nyckelpersoner som på olika sätt bidrar och är aktiva i krisen. En sökmotor bör 
därför förstå den plats där information och personer finns och är aktiva. Det är av 
betydelse att information som användaren söker efter kan visualiseras på det sätt 
som lämpar sig bäst för att illustrera en viss situation. På samma sätt som 
information i många fall är viktig att dela med andra så måste viss information 
också kunna skyddas för att undvika falsk ryktesspridning. Sökfunktionen måste 
därför förstå strukturer och rättighetsmodeller och kunna anpassas till olika 
situationer, olika krav och olika roller.  
 
Prioritera och eskalera information för beslut 

I kriser är händelseutvecklingen inte alltid enkel att förutsäga, informationsklassning 
och hanteringen av information måste därför vara följsam och anpassningsbar för att 
möta olika situationer. Information som samlas in kan snabbt förändra en situation 
och handlingsplan. Informationen måste därför nå rätt grupp av beslutsfattare på 
snabbast möjliga sätt, risken finns annars att aktuell och verklig information inte 
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värderas med följden att fel prioriteringar görs, fel beslut tas och fel åtgärder sätts in. 
Viktigt för en lösning är därför möjligheten att tidigt få förståelse för utvecklingen 
och att samla informationen in i en beslutsmodell som når alla intressenter och 
beslutsfattare och som tillåter insyn, prioritering och eskalering.  
 
 
SAMVERKA KRING INFORMATION 

KOMMUNIKATIONEN SKER I SAMVERKAN med intressenter internt och externt, 
inom och mellan olika organisationer, olika roller och olika funktioner. Den 
information som delas kan delas med stöd av ett antal tjänster eller förmågor för 
samverkan - olika tjänster används i olika situationer och kriser. Det är därför 
önskvärt att kunna välja den tjänst som är bäst anpassad för ändamålet men det är 
också önskvärt att kunna förflytta information mellan dessa tjänster. Den ena 
tjänsten utesluter inte den andra och samspelet tjänsterna sinsemellan minskar 
kostnader för integration samtidigt som integrationen ökar slutanvändarnas 
effektivitet och kortar ledtider i processen. 
 

Figur 2: Bilden illustrerar hur olika tjänster kan adressera olika behov och därmed olika situationer 
som kan uppstå i samverkan och i krisen. 
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Samverka med strukturerad information 

Strukturerad information utbyts vanligen mellan organisationer i flöden och 
processer samt mellan olika tillämpningar och system. Den formella hanteringen av 
information gör det möjligt att säkerställa kontroll, spårbarhet samt att den följer 
uppsatta riktlinjer och legala krav för efterarbete, kontroll och spårbarhet.  
 
Tjänster som inryms i plattformen för strukturerat informationsutbyte är t.ex. 
ärendeflöden, transaktioner, elektroniska formulär, informationsskydd, integration, 
beslutsstöd och funktioner för att skapa översikt av en viss situation. 
 
Om önskemål finns att öka förutsättningar för andra organisationer att kunna göra 
egna analyser så finns möjlighet att nyttja molntjänster för att publicera och lagra 
större mängder öppen data och komplex information från sensorer, videoströmmar 
etc. Möjligheten att interagera med sådan delad information samt kombinera den 
med annan extern information och information som organisationen själv bidrar 
med kan ge underlag till mer välgrundade slutsatser och beslut. Likaså kan det 
finnas anledning för externa parter att utveckla tillämpningar och applikationer som 
i sin tur bygger på och konsumerar information från dessa källor. 
 
Samverka med ostrukturerad information 

Utbyte av ostrukturerad information sker vanligtvis i dialog mellan individer, i 
kommunikation över telefon, i samtalet, under mötet, i dokument etc. För att hitta 
information används stöd för att söka och indexera information och klassificera 
ostrukturerad information med stöd från det sammanhang vari informationen 
skapades. Detta görs för att kunna filtrera, sortera och gruppera information utifrån 
nämnda egenskaper och för att koppla ostrukturerad information till en mer 
formell process.  
 
Tjänster för ostrukturerat informationsutbyte är t.ex. e-post, bloggar, wikis, 
dokument, snabbmeddelanden, det fysiska mötet, stöd för anteckningar, 
diskussionsforum och nyhetsflöden, communities. Om önskemål finns att t.ex. 
förbättra dialogen med medborgare så kan teknologier som wikis, bloggar, 
portaltjänster och kommunikation via webb eller mötestjänster som Skype eller 
motsvarande nyttjas. Internt och mellan organisationer finns stora fördelar att 
upprätta externa arbetsytor och samarbetsgrupper som hanterar information. 
Genom att sätta upp extern och öppen federering av tjänster för kommunikation så 
som möteshantering, tillgänglighet, chatt, kalendrar etc., så kan information mellan 
organisationer kommuniceras mer effektivt med fortsatt hög säkerhet och kontroll. 
Det finns en stor fördel med att basera dessa tjänster med höga säkerhetskrav på 
standardiserade plattformar och med stöd av sådan teknologi som redan används för 
kommunikation. Om infrastrukturen för kommunikation på förhand konfigureras 
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med öppen federation så underlättas samverkan mellan organisationer och med 
externa intressenter. Om det finns en externt uppsatt tillgänglig mall för 
informationsdelning och samverkan som på ett enkelt sätt kan tas i bruk i kris så 
reduceras led- och uppstarttider. 
 
 
KOMMUNICERA INFORMATION 

INFORMATION MÅSTE KUNNA KOMMUNICERAS på bästa sätt och med hög 
säkerhet. Det finns ett flertal sätt att kommunicera information och olika 
situationer ställer olika krav. I ett krisperspektiv är emellertid möjligheten att 
kommunicera med hög säkerhet och med möjlighet till god spårbarhet 
betydelsefull. Likaså finns stort värde i att kunna kommunicera information för att 
möjliggöra ett distribuerat beslutsfattande i samverkan med ett flertal andra 
intressenter. Kommunikation med teknologier som chatt, webb- och 
videokonferens och IP- telefoni erbjuder möjligheter att dela på information 
samtidigt som kommunikation via ljud och bild samt informationsdelning sker 
parallellt. Det ger möjligheter att korta ledtider och att på ett enklare sätt skapa en 
gemensam bild av en given situation, även om beslutsfattare och kris- och 
beredskapsorganisationen är distribuerad. Idag är det vanligt att använda dessa 
förmågor som konsument och inom den egna organisationen används vanligtvis 
infrastrukturer som t.ex. Lync. För att effektivisera kommunikation i kris måste 
dock möjlighet ges att också samverka över organisationsgränser så att externa 
intressenter kan delta utan att annan infrastruktur eller programvara behöver 
installeras. Samverkan kan då underlättas genom federering av kalenderdata, 
katalogtjänster och kommunikationstjänster, mellan sådana organisationer som 
vanligtvis deltar i en krissituation. Kommunikation med allmänhet och press kan 
ske genom externa webbsidor, extranet, bloggar och chattforum som integrerar 
med teknologier som konsumenter föredrar och vanligtvis använder t.ex. Skype för 
chatt, telefoni och e-post. 
 
Rapportera och presentera 

Ett annat sätt att kommunicera är att rapportera händelseutvecklingen via 
webbsidor och webbaserade arbetsytor som används i krisarbetet. Rapportering kan 
ske i form av styrkort som beskriver ett antal nyckelområden som är intressanta att 
följa utvecklingen av. Dessa styrkort finns också representerade som applikationer 
tillgängliga för mobila enheter och surfplattor. Genom styrkorten ges en 
översiktsbild och möjligheten att kunna navigera sig ner i en större 
informationsmängd för att göra analysen är betydelsefull.  
 
 
 



 

33 
 

 
Figur 3: Bilderna ovan illustrerar hur ett styrkort i bakgrunden kan användas som underlag för att 
navigera sig ner i en beslutsmängd för att analysera beroenden i en modell som skapats utifrån det 

data som samlats in. Med denna förmåga ges möjlighet att å ena sidan skapa överblick å andra sidan 
skapa förståelse och förenkla analysarbetet. 

 
GIS 

Ett vanligt sätt att illustrera data idag är via geografiska informationssystem (GIS). 
Med kartor som underlag ges möjlighet att rapportera och visualisera rapportering 
och inmatning. Idag finns möjligheter att illustrera händelseutveckling och 
scenarier genom inbyggda funktioner i t.ex. Excel. Dessa funktioner kan användas 
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tillsammans med större och komplexa datamängder som andra tillhandahåller 
genom externa publicerade datakällor. 
 

 
Figur 4: Bilden ovan visar på hur datamängden kan visualiseras på en karta genom inbyggda kart-

och analys funktioner i Excel.  
 

Presentera  

Stöd för rapportering och analys kan och bör användas när information presenteras. 
Dessutom bör det säkerställas att rätt information når de som har bäst behov av 
den. För att hantera detta på ett strukturerat sätt behöver det finnas stöd för att 
samla in och rikta information till de som bäst behöver den. Det betyder å andra 
sidan inte att det räcker med att publicera information i en samlad portal, men den 
kan vara en kanal. Det som är mest intressant är att samla och centralisera 
informationen, strukturen och rättighetsmodellen, så att information kan nå olika 
användare och mottagare i olika kanaler. Genom att lagra information och 
klassificera den så kan logik i webb-publiceringsstödet rikta informationen till rätt 
intressent. Information kan omvandlas och presenteras i olika format och kan 
distribueras till olika enheter med bibehållen central kontroll. Rättigheter kan sättas 
på informationen vilket gör att åtkomstkontroll till information kan ske även om 
informationen distribueras ut i mobila enheter oss av olika karaktär.  
 
En stark och bra integration mellan informationspublicering och kontaktcenter-
funktionen ökar möjligheten att agera följsamt i takt med situationer uppdagas och 
förändras. I många fall är det just kontaktcenterfunktionen som agerar på en stor 
del av allmänhetens frågeställningar och oro. Deras källor till information måste 
vara kvalitetssäkrade och klassade så att rätt information kan nå allmänhet och 
övriga intressenter. Om dessa förutsättningar finns så kan situationsanpassade 
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portaler och krisinformationswebbar understödja och avlasta personal i kund- och 
kontaktcenterfunktionen. Integrationen mellan informationen, IT stöd för hand-
läggning och publicering och personal måste alltså finnas för att detta system ska 
fungera friktionsfritt med bibehållen kontroll och aktualitet.  
 
Behovet av att dela på information och publicera aktuell information är högt 
prioriterat i flera myndigheters och organisationer. Idag när sociala nätverk gjort 
entré i första hand på konsumentmarknaden, så adderas ytterligare behov. Kraven 
konkretiseras och samlas runt dessa förmågor specifikt men likväl så behövs 
grunden för samverkan. Till förmågor för samverkan som tidigare har presenteras, 
så läggs möjligheter för grupper att kunna följa varandra och följa information som 
ändras. Funktioner för att bevaka, prenumerera, betygssätta, dela och bjuda in 
intressenter till communities och forum av olika karaktär m.fl. kan på olika sätt 
även understödja samverkan och kommunikation i kris.   
 
De standardiserade funktioner som idag finns integrerade i plattformen underlättar 
för användarna att dra fördel av dessa även i en krissituation med följd av att en 
rikare och mer kontrollerad informationsspridning kan ske. Om integrationen finns 
mellan sociala förmågor och funktioner och de funktioner som finns i plattformen 
för att i övrigt understödja samverkan t.ex. funktioner som att söka och hitta 
information, lagra dokumentation, publicera och kommunicera på olika sätt, så kan 
sociala funktioner också understödja krisarbetet på ett kvalitativt sätt ihop med 
information som hanteras. 
 
Molnbaserade lösningar kan i realtid hantera obegränsade mängder information och 
kan nås oberoende av tid, plats eller enhet. Det är också en styrka att utlokalisera 
IT-stöd för att hantera krisarbetet då vi indirekt ökar tillgänglighetenen och risken 
minimeras för ett system som till följd av en kris kanske inte skulle finns 
tillgängligt.  
 
 
INFRASTRUKTUR OCH PLATTFORM SOM TJÄNST I KRISARBETET 

IBLAND FINNS BEHOV av att kunna dela på, och ta del av, stora volymer ljud- och 
bilddata från t.ex. olika videoövervakningssystem och sensorer. Den informationen 
kan, tillsammans med data från t.ex. SMHI och andra centrala informationskällor, 
kan ge värdefull information för att kunna planera proaktivt för att minska 
konsekvenser av en uppkommen situation eller förhindra en spridning av denna. 
Dessa stora volymer av data kan med fördel hanteras i infrastruktur som kan möta 
behovet av datakraft för effektiv och snabb analys. I takt med att behovet av 
datakraft ökar så finns möjlighet att lägga till ytterligare datakraft och infrastruktur, 
när behovet minskar så lämnas datakraften tillbaka och kostnaden minskas i samma 
stund. I dessa tjänster finns möjlighet att enbart nyttja den infrastruktur som 
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molntjänsten tillhandahåller och i sådana fall tillåts egna system för beräkningar och 
analys vila. I andra fall kan molntjänsten förutom infrastruktur också erbjuda data 
och integrationsstöd beroende på vad behoven är.  
 
Samverkan och kommunikation som molntjänst  

Molnbaserade tjänster för samverkan och kommunikation finns idag med samma 
funktionalitet som lösningar och plattformar som normalt sett skulle ha installerats i 
den egna datahallen. Kostnaden för att låta ett krisinformationssystem vila på den 
plattformen och ligga i vila till dessa det behöver tas i bruk är i regel billigare då de 
egna organisationerna inte behöver betala för infrastruktur och underhåll som inte 
används. Ledtiderna för att komma igång att effektivt förse systemet med aktuell 
information minskar då igenkänningsfaktor med interna system finns sedan tidigare, 
samt att systemet finns tillgängligt i den stund de behövs. Möjligheterna att bjuda in 
och dela information med externa intressenter är redan förberett i tjänsten och 
hanteringen av externa intressenter för att kunna dela information på ett säkert sätt 
i den egna miljön kan helt undvikas.  
 
Funktioner för samverkan och kommunikation inom den egna organisationen men 
främst över organisatorisk gränser är av högsta betydelse och med molntjänsten 
ökar möjligheten att nå information oavsett tid och plats. Personalen kan tillåtas 
vara på den plats där personalen gör mest nytta. Molntjänsten ökar med andra ord 
möjligheten att agera följsamt genom hela händelseförloppet, från rapportering till 
analys och bidrar till att understödja kommunikation i alla led, från kommunikation 
inom den interna kris- och beredskapsorganisationen till kommunikation med 
medborgare och allmänhet via social nätverk, kontaktcenter, press och media. 
 
Oavsett var användaren befinner sig bör det vara möjligt att på ett säkert sätt ta del 
av aktuell information. Möjligheten att publicera information på ett ställe för att 
sedan konsumera den från andra enheter, ökar möjligheten att agera följsamt och 
rörligt. Ett mobilt system för samverkan och kommunikation i kris bör inte vara ett 
eget system. Istället bör systemet utgöra en förlängd arm av den befintliga 
lösningen för samverkan och kommunikation, först då kommer beslut på samma 
information kunna tas tillsammans med andra, även om dessa nyckelpersoner inte 
finns samlade på samma plats.  
 
Idag finns stora fördelar att basera lösningen för samverkan och kommunikation i 
kris på standardiserade tjänster. I dessa plattformar finns en naturlig integration med 
den infrastruktur som behövs för att understödja en hög säkerhetsnivå, spårbarhet, 
integritet och kontroll. Dessutom finns alla applikationer och system för att tillåta 
personal att ta del av, konsumera och skapa information tillsammans med andra på 
andra platser än den egna arbetsplatsen. 
 



 

37 
 

En mobil arbetsplats i en krissituation kan inte heller frikopplas från den egna 
organisationen utan att äventyra kravet på den höga säkerheten som måste följa 
med systemet, den struktur som omgärdar en distribuerad organisation och 
förmågan att hantera intressenter från flera organisationer på ett effektivt sätt. 
 
 
SAMMANFATTNINGSVIS  

MOLNTJÄNSTEN OFFICE 365 TILLGODOSER SAMLAT de behov och krav som en 
organisation kan ställa på en lösning för kommunikation och samverkan i kris 
2014. Den är tillgänglig och nåbar från olika mobila enheter och av personal som 
är rörlig och har ett stort behov av att kunna samverka med externa intressenter 
över olika geografiska och organisatoriska områden. Office 365 möter de höga 
säkerhets- och integritetskrav som ställs på dessa lösningar och de funktions-
områden som belysts i denna rapport. Utöver att lösningen möter enskilda behov 
så integreras funktionsområden sinsemellan och med befintlig infrastruktur på ett 
sätt som gör att lösningen blir ekonomisk fördelaktig över tid.  De flesta 
organisationer och slutanvändare har lång vana av att arbeta i en Microsoftmiljö 
och vi ser stora fördelar att basera lösningen på gränssnitt och teknologer som redan 
används, stöd som är intuitivt, även för sällananvändaren. 
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Slutsatser och rekommendationer 
 

 YFTET MED FORSKNINGSPROJEKTET ”Effektiv kommunikation vid kris: Från 
kris till kontroll” var att ta fram en beskrivning av hur kommunernas interna 
och externa kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas så att så 

många personer som möjligt snabbt kan informeras via olika kanaler (t.ex. 
kundtjänst/växel, traditionell media, hemsida, sociala medier, mobil) för att minska 
effekterna av en kris. Studien tog sin utgångspunkt i två utbrott av 
Cryptosporidium som medförde en kris i dricksvattenförsörjningen i Östersund 
2010 och i Skellefteå 2011. För att samla in erfarenheter från kriserna har ett stort 
antal medborgare respektive anställda vid Östersunds kommun och Skellefteå 
kommun deltagit i enkäter och intervjuer. Utöver detta har fokusgrupper 
genomförts med krisledningsgruppen i respektive kommun. Baserat på vår analys 
av insamlad data har vi i samarbete med Microsoft tagit fram en beskrivning av en 
IKT-baserad lösning för kommunikation och samverkan i kris (se sid. 25-37).  
 
Resultaten från studien sammanfattas nedan i ett antal åtgärder för att uppnå en 
effektiv intern och extern kriskommunikation. Rekommendationerna delas in i tre 
delar; förberedande åtgärder, åtgärder vid och efter krisen. 
 
 
FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 

 Identifiera vilka funktioner (personer) som ska ingå i krisledningsgruppen vid 
olika typer av kriser 

 Genomför krisövningar och utbildningar med rätt organisation utifrån olika 
scenarios 

 IKT-verktyg som inte används i vardagen bör inte användas vid en kris. Då 
finns det inte tid att lära sig ett nytt system 

 Använd IKT-verktyg som så många som möjligt kan använda i vardagen  
 Säkerställ att rätt personer (internt) kan nås på ett enkelt och flexibelt sätt, vid 

rätt tidpunkt och via rätt kanal (dvs. den kanal som de är möjliga att nås på) 
 Säkerställ att kommunikation kan ske enkelt och att man inom 

krisledningsgruppen kan nå varandra även vid hög belastning  
 Medieträna de personer som kan komma att bli talespersoner vid en kris 
 Förbered arbetet med sociala medier i kriser och ta fram strategier för hur 

informationsspridning, kommunikation och bevakning av informationsflöden 
på sociala medier ska hanteras i samband med kriser. Möjliggör 
kriskommunikation och information på flera olika språk  

 Möjliggör kriskommunikation och information till medborgare med särskilda 
behov och ta fram strategier för hur dessa ska nås 

 

S 
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ÅTGÄRDER VID KRIS 

 Utse talespersoner och tydliggör deras olika roller 
 Kom ihåg den interna kommunikationen – vilka funktioner 

behöver få information omedelbart? Vilka funktioner behöver 
informeras löpande under krisen? 

 Agera snabbt, vänta aldrig 
 Arbeta aktivt med sociala media (informera, kommunicera, bevaka). 

På sociala media förväntas svar dygnet runt 
 Var lyhörd för det som sägs och skrivs för att undvika 

ryktesspridning 
 Bemöt frågor, kommentarer och osäkerhet snabbt  
 Var ärlig. Om ni inte har ett svar, meddela att ni återkommer när ni 

vet mer 
 Kommunikationen kan aldrig göras för enkel – välj budskap, 

upprepa meddelande 
 Var uthållig och se till att kommunicera information kontinuerligt 
 Skapa förtroende (internt och externt) 
 Skapa en förståelse i organisationen för den tid som krisarbetet tar 

från vissa medarbetare/funktioner under krisen 
 Säkerställ att kundtjänst/växel är uppdaterad 
 Arbeta proaktivt – förbered, leverera och dela med er av 

information till media  
 Transparens underlättar samarbetet med media 
 Schemalägg och bjud in till regelbundna pressmöten – det ger 

bättre möjlighet att styra över tiden. Öka kontrollen över 
krisinformation genom att kombinera pressträffar och pressreleaser 
med regelbunden annonsering i lokalpress med kommunen som 
tydlig avsändare  

 Arbeta med omvärldsbevakning (inkl. mediebevakning) 
 Kom ihåg dem som redan drabbats av krisen 
 Identifiera om det finns några grupper av medborgare som kommer 

att få särskilda behov på grund av krisen (som i vardagen inte har 
särskilda behov, men som under krisen hamnar i en ny svår/utsatt 
situation) 
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ÅTGÄRDER EFTER KRIS 

 Skapa en förståelse i organisationen för det arbete som krävs av vissa funktioner 
även efter krisen 

 Följ upp arbetet med omvärldsbevakning (inkl. mediebevakning) 
 Fortsätt informera även efter krisen. Medborgarna har i regel ett behov av att 

veta vad som händer efter krisen och hur det säkerställs att liknande kris inte 
uppstår igen 

 Kom ihåg information till dem som drabbats och fortfarande har problem eller 
sviter efter krisen 

 Utvärdera kriskommunikationen och identifiera förbättringsåtgärder   
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