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Utvärdering av Övning .info 2011
Dokumentet som Du har framför dig bygger på följande underlag:

•	 Utvärderingsseminarie i Krissamverkan Kronoberg 29 novem-
ber 2011, dokumenterat av Towe Lindqwister, Combitech.

•	 Extern utvärdering av Henrik Severed, informatör på Länssty-
relsen	i	Jönköpings	län,	baserad	på	reflektioner	i	samverkans-
staben.

•	 Göran Palms, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap 
vid	Linnéuniversitetet,	reflektioner	baserad	på	observationer	i	
samverkansstaben.

•	 Reflektioner	från	Magnus	Edenmyr,	resursperson	för	regional	
övning,	Myndigheten	för	Samhälsskydd	och	Beredskap.

•	 Enkät om övningswebb / sociala medier utskickad till lokala 
övningsledare.

Text:	Pererik	Österström	och	Martina	Lennartsson,	2012-02-01

Deltgande aktörer
Polismyndigheten i Kronobergs och Kalmar län, Landstinget Krono-
berg, SOS Alarm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, länets samtliga 
räddningstjäster, sju av länets åtta kommuner, Linnéuniversitetet, 
Sveriges Radio Kronoberg, Småland Airport samt två gymnasiesko-
lor i länet.



Länsstyrelsen sökte och beviljades stöd från 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
för att genomföra ytterligare en samverkansöv-
ning 2011. Styrgruppen i Krissamverkan Kro-

noberg beslutade 5 maj 2011 att utse representanter 
från respektive organisation till en projektgrupp med 
ansvar för övningens uppbyggnad. I projektgruppen 
ingick även en representant från MSB (Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap) för att ge stöd i 
upplägg och genomförande. Temat för övningen var 
kriskommunikation vilket man lagt extra fokus på i 
Krissamverkan Kronoberg under 2011. 

Den regionala samverkansövningen ”Övning .info” 
gick av stapeln 24 november 2011. Övningen genom-
fördes som en enkel simuleringsövning med motspel 
vilket möjliggjorde för respektive organisation att i 
stor utsträckning själva sätta sin ambitionsnivå. I öv-
ningen användes även en övningswebb för simule-
ring av medier och sociala medier. 

Mål och syfte
Målet med Övning .info var att pröva samverkanssta-
bens och länets samlade förmåga att hantera krisin-
formation i ett föränderligt medielandskap, samt 
relationen mellan samverkansstab och hemmastab. 
Övningen omfattade tre huvudsakliga frågor som 
konkretiseras i fem övergripande mål.

Information in
Hur ser vår förmåga till omvärldsbevakning ut? Både 
från traditionell media, sociala medier samt informa-
tion från samverkande aktörer in till samverkanssta-
ben.

Information ut
Hur ser vår förmåga till informationsspridning ut? Alla 
aktörer i krisarbetet har viktig information att nå ut 
med, och det ställs stora krav på att den är välavvägd 
och rätt formulerad. Det är även avgörande vilka ka-
naler som används för att nå ut med informationen 
för att nå rätt målgrupper och det större antalet. 

Informationssamordning
Hur ser vår förmåga till informationssamordning ut? 
Det är av största vikt och en stor utmaning att in-
formationssamordningen fungerar mellan samtliga 
samverkande aktörer. I Krissamverkan Kronoberg ska 
alla aktörer kunna vara bärare av det gemensamma 
budskapet - ett budskap, flera budbärare. 

Syftet med Övning .info var att prova, identifiera bris-
ter och utveckla 
• rutiner och arbetssätt för samverkansstaben
• samverkansstabens och länets samlade förmåga 

att hantera krisinformation
• samspel, kommunikation och informationssam-

ordning mellan samverkansstab och hemmastab
• förmågan att leva upp till förhållningssättet; ett 

budskap flera budbärare genom koordinerad 
kommunikation och information gentemot media 
och allmänhet

• samt ge möjlighet för övande aktörer att öva res-
pektive krisledningsorganisation

Huvuddragen från övnings-
utvärderingen
Informationshantering
Samverkansstaben lyckades i huvudsak att sam-
manställa och kommunicera ensad information men 
det tog för lång tid. Flera organisationer gick ut med 
mycket knapphändig information i väntan på den en-
sade informationen från samverkansstaben. I efter-
hand kunde vi gemensamt konstatera att respektive 

Övningen omfattade både hemmastaber och samver-
kansstab och scenariot var inte på förhand känt av de 
övande. Sju av länets åtta kommuner övades (Växjö, 
Älmhult, Uppvidinge, Ljungby, Markaryd, Tingsryd 
och Lessebo) tillsammans med samtliga räddnings-
tjänster (Värends, Ljungby, Markaryd, Älmhult och 
Östra Kronoberg), Polismyndigheten, Landstinget 
och Länsstyrelsen. SOS Alarm, Småland Airport och 
Sveriges Radio deltog som motspel och i vissa delar 
av övningsplaneringen. Linnéuniversitetet samt två 
gymnasieskolor deltog som motspel.
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aktör måste känna sig fri att gå ut med den informa-
tion man har angående t.ex. sin kommun – istället 
för att vänta på en sammanställd infomation.

Input ger output – det är viktigt att staberna fokuse-
rar på att dela information med samverkande aktörer. 
Samtliga aktörer måste bidra för att en gemensam 
lägesbild ska kunna skapas och förmedlas.

Informationshanteringen kan vid en så här stor hän-
delse vara mycket resurskrävande och övningen be-
lyser vikten av att tidigt stärka upp med personella 
resurser för informationshanteringen. En kommun 
lyfte fram värdet av att våga släppa resurser från 
hemmastaben till samverkansstaben eftersom att 
delta i det gemensamma arbetet ger både överblick 
och avlastar hemmastaben.

Under övningen lades mycket fokus på de sociala me-
dierna och verktygen i övningswebben. Detta bidrog 
till att de traditionella medierna inte nyttjades fullt ut 
av de övande. Sveriges Radio och motspelet framhöll 
dock att de intervjusituationer som förekom, främst 
av blåljusorganisationerna, hanterades mycket bra. 
I några fall uttalade sig organisationer om sakfrågor 
som inte var ”deras”, ändå uppfattas uttalandena 
överlag som förtroendeingivande. 

Analys och omfall
Arbetet med analys och omfall i samverkansstaben 
fungerade mycket bra. Det breda perspektivet med 
möjliga händelseutvecklingar och eventuella konse-
kvenser fångades upp och åtgärder analyserades ti-
digt. 

Övningstekniska hinder
Övningens händelseförlopp i uppstarten ansågs vara 
orealistiskt, vilket främst påverkade samverkanssta-
bens initiala arbete. Staberna hade en startsträcka 
som inte tillräckligt togs i beaktning vid övningspla-
neringen. Dessutom fanns det inte någon utsedd 
kommunrepresentant att delta i samverkansstaben 
från början, vilket det i en verklig händelse skulle ha 
gjort. 

Tystnad är inget alternativ
Henrik Severed, Länsstyrelsen i Jönköpings län

• Samverkansstaben fungerar bra med ett öppet 
och inkluderande arbetsklimat. 

• Staben behöver fokusera mer på reaktion än att 
konstant kunna leverera ny information. ”Vi arbe-
tar med det här just nu” kan vara nog så viktigt 

och ger en förståelse för arbetet. Tystnad är ald-
rig ett alternativ. Ingen information är också in-
formation. Att samverkansstaben inte i själv är 
budbärare utan arbetar för alla samverkansparter 
är ett bra mål.

• I infoarbetets uppstart diskuterades aldrig kanal-
val och långsiktig strategi och en väl förankrad 
och kommunicerad (internt i staben) plan för ar-
betet saknades. Policydokument för uppstart av 
gemensamt informationsarbete finns framtaget 
men användes inte fullt ut. 

• Samverkansstabens roll och uppgift gällande
informationsarbetet måste förtydligas. Det måste 
kommuniceras att info är en strategisk resurs som 
arbetar med inriktning och stöd till samverkans-
parterna och inte är en renodlad produktionsen-
het. Info ska fånga upp vad som efterfrågas, vilka 
insatser som behövs för stunden och framöver. 

• Ska krissamverkan vara en aktör på kommunika-
tiva arenan vid händelse? Idag förväntas infor-
mationsfunktionen i staben publicera informa-
tion, men det måste finnas en större självklarhet 
i att varje person fortfarande publicerar i sin egen 
organisations redan upprättade kanaler. 

Stor vilja - olika övningsmognad
Övningsreflektioner, Magnus Edenmyr, MSB

Samverkansstaben uppfattas som väl förberedda, 
välorganiserade och välövade. Både vilja och för-
måga är stor, liksom insikten att behovet av hög för-
måga och samverkan i länet. Övningen påverkades 
dock av att alla deltagande organisationer i övningen 
inte har samma övningsmognad. 

Det finns ett behov av utbildningsinsatser och mindre 
lokala övningar kan vara till hjälp för att skapa en 
större kunskap och kännedom om styrkor och svag-
heter i sin egen organisation.

Informationsarbetet var under-
dimensionerat
Göran Palm, Linnéuniversitetet

Övningen spelade upp en situation där en av de se-
naste decenniernas värsta flygkatastrofer inträffat. 
Detta skulle ha inneburit stora påfrestningar för de 
som ansvarar för information och kommunikation:

• Massivt mediepådrag från de ”traditionella” medi-
ernas sida, både svenska och internationella.

• Tryck från de drabbade, de omkomnas och de 
skadades familjer och anhöriga.

• Hårt tryck från allmänheten. 
• Hårt tryck myndigheterna emellan.

Övningen visade att informationsarbetet under hela 
övningen var underdimensionerat och det hade un-
derlättat arbetet att från början bemanna informa-
tionsfunktionen med fler personer. 

Övningswebb - förståelse för 
sociala medier
Under Övning .info 24 november 2011 användes en 
övningswebb innehållandes en kriswebbplats för res-
pektive deltagande organisation, nyheter i text, ljud 
och bild samt sociala medier. Ett flertal av de övande 
organisationerna anser att övningswebb är ett bra 
övningsmoment. 

Främsta användningsområdena var omvärldsbe-
vakning, att besvara allmänhetens frågor och 
samla in kunskap om sina målgrupper att använ-
da som underlag till vidare kommunikationsstrategier. 
Det påpekas att en övningswebb skapar en grundläg-
gande förståelse för sociala medier. Dess genomslag-
skraft gällande informationsspridning, i både positiv 
och negativ bemärkelse, visas på ett tydligt sätt. De 
aktörer som inte har några riktlinjer i den egna orga-
nisationen för användning av sociala medier påpekar 
att det efter denna övning finns ett uttalat behov av 
detta. 

Slutsatser
Efter en omfattande utvärdering konstateras att öv-
ningen på ett bra sätt har bidragit till att synliggöra 
ett antal punkter där de övande aktörerna behöver 
utvecklas och förbättras. Följande slutsatser kan 
dras:

• Användningen av WIS för lägesbildshantering be-
höver förtydligas och vanan vid systemet utveck-
las. 

• Samverkansstabens roll och syftet med informa-
tionshanteringen behöver tydliggöras ytterligare 
inom Krissamverkan Kronoberg. Den gemensam-
ma lägesbilden samt information till allmänhet 
och media är en vägledning. 

• Den organisationsspecifika och grundläggande 
informationen kommuniceras enligt rådande rutin 
i respektive organisation. / kronoberg?



• Målgruppsanpassning, val av kommunikations-
kanal och kunskap om de kanaler som används 
behöver utvecklas i både hemmastaber och sam-
verkansstab.

• Under övningen uppmärksammades åter igen att 
en regional kriswebb skulle underlätta arbetet 
med att förmedla samlad information om läget 
i länet samt att ha en adress att kunna hänvisa 
vidare till i t.ex. sociala medier.

Åtgärder
• Ytterligare övning och utbildning i WIS under 

2012 samt utse redaktörsadministratörer i WIS 
inom samtliga organisationer.

• Genomförande av regional utbildning i kriskom-
munikation med fokus på förankring av Krissam-
verkan Kronobergs gemensamma rutiner för in-
formation och kommunikation samt

”Även om en övning belyser många brister så är det viktigt att vi inser att kraven på 
oss och vår kompetens när det gäller sociala medier hela tiden förändras och i snabb 
takt. Var och en av oss kanske inte har inte så många resurser men tillsammans har 
vi kraft. Området information och kommunikation kräver en ständig kompetensut-
veckling och i och med den här övningen har vi tagit utvecklingen av vår krishan-
teringsförmåga flera viktiga steg framåt. Jag vill tacka alla som bidragit i övningen 
på ett förtjänstfullt sätt i det här arbetet inom ramen för Krissamverkan Kronoberg.” 

Linda Kazmierczak, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

fördjupningsutbildningar i t.ex. intervjusituationer 
och användning av sociala medier i kommunika-
tionsarbetet.

• Analysera behovet samt möjligheterna för att 
skapa en regional kriswebb, t.ex. i samarbete 
med krisinformation.se.

Avslutande ord
Övning .info har inneburit viktiga lärdomar och det 
identifierades flera utvecklingsområden där samtliga 
aktörer i Krissamverkan Kronoberg gemensamt be-
höver göra en insats för att stärka förmågan och be-
redskapen. Med anledning av detta kommer arbets-
grupperna i Krissamverkan Kronoberg tilldelas ett 
antal uppdrag under det första kvartalet 2012 med 
syfte att utveckla de nyvunna erfarenheterna från 
ord till handling. Arbetsgruppernas uppdrag delas ut 
efterhand efter styrgruppens möte 16 februari 2012. 
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