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Informationsfunktionen är samverkansstabens kom-
munikationsstrategiska resurs, och ska utgöra ett stöd både för 
hemmastaber och samverkansstab. Funktionens uppdrag är att 
samordna de samverkande aktörernas information och kommu-
nikation.

Funktionens uppdrag innebär bland annat att:

•	 	Värdera den information som samlas in via omvärldsbe-
vakning och samverkansaktörernas lägesrapporter - och 
samtidigt beakta den gemensamma lägesbilden.

•	 	Formulera en strategisk	inriktning för att underlätta 
ambitionen om att vara drivande i det samordnade informa-
tionsarbetet

•	 	Formulera ett budskap anpassat att förmedlas till allmän-
het och media . Dela det formulerade budskapet till sam-
verkande aktörer via mappen Information till allmänhet och 
media i WIS. 
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Analysfunktionens främsta uppdrag är att agera 
djävulens advokat, reflektera över scenarion, både troliga 
och värsta tänkbara, samt ur olika tidsperspektiv. 

Funktionen behöver ta ställning till frågor såsom;

• Vad betyder den information som vi har att utgå från, 
nu och på sikt?

• Vilka ytterligare konsekvenser kan vi ha att vänta, nu 
och på sikt?

• Vad är det troligaste respektive värsta scenariot?

• Vilka tänkbara händelseutvecklingar och resurs-
behov, (såväl materiella, personella som expertis), kan 
vi se?
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GEMENSAM LÄGESBILD

Lägesfunktionens uppdrag är att begära in, värdera och 
smälta samman all inkommande information från samverkande aktö-
rer och omvärldsbevakning. 

Syftet med de lägesrapporter som begärs in är att de ska överblicka 
både händelse och informationsbehov. Funktionens ansvar samman-
fattas i fyra punkter:

•	 	Begär	in en första lägesrapport från samverkande aktörer, i 
första hand via kopplad mapp i WIS. Ange inriktning och detalje-
ringsnivå - vad vi behöver veta? Kommunicera tidpunkt då rap-
porten ska vara staben tillhanda samt när gemensam lägesbild 
beräknas publiceras. 

•	 	Värdera	inkomna lägesrapporter och skapa utifrån den samlade 
informationen en gemensam lägesbild. Ha samverkansstabens 
syfte i åtanke, sett ur helikopter-och samordningsperspektiv.

•	 	Fastställ gemensam lägesbild i samband med stabsorientering, 
tillsammans med staben i sin helhet. 

•	 	Publicera fastställd gemensam lägesbilden i WIS, Krissamverkan 
Kronoberg | Gemensam lägesbild. 



Stabschefens uppdrag är att leda och samordna 
arbetet inom samverkansstaben.

Stabschefen ansvarar för att;

•	 	Starta upp arbetet, få till stånd en god	dialog och 
strukturerad	process.

•	 	En gemensam lägesbild sammanställs, kommunice-
ras och uppdateras.

•	 	Vid behov föredra läget för beslutsfattare.

•	 	Hålla stabsorienteringar.

•	 	Utvärdera stabens arbete.

Vid stabsorienteringen fastställs gemensam lägesbild i 
samklang med information och analys. Samverkanssta-
bens mål,	syfte och inriktning omprövas fortlöpande.
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