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Abstract 

The tsunami in Thailand in 2004, 9/11 and hurricane Katrina in New Orleans 2005 are all reminders 

that no organization is immune to crises, which also means that all organizations should be prepared 

and know how to handle a crisis if one was to occur.  

 

A case study has been conducted, on a crisis regarding a fire that occurred on the 31st of July 2014 

in Västmanland, Sweden. Through Qualitative interviews empirical data was gathered and then 

analyzed together with our theories and previous research. The purpose of the study is to analyze 

how the municipalities affected and the County Administrative Board of Sweden handled and 

communicated with/to the public during the fire that spread in Västmanland 2014.  

 

Our study shows that a risk analysis and analysis of surroundings is crucial in anticipating a crisis 

event and that it is essential for organizations to undergo training to prepare organization members 

on how to handle a crisis. Another conclusion is that the need for information is large during a crisis 

event and grows throughout the entire course of the crisis. The crisis that we studied had a lack of 

information, but at the same time the public’s need for information is a need that can’t be satisfied 

during a crisis. And if the organizations concerned do not satisfy the public’s need for information, 

rumors will start to disseminate to cater to the public’s needs. Rumors have always been a part of 

crisis communication but has with today’s technologies assumed a digital form which means that 

they can spread to a wider group of people. The digital and social media constituted of an essential 

tool for the affected stakeholders crisis communication and the local radio played an important role 

in managing the crisis. 
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1. Inledning 

Tsunamin i Thailand 2004, terrordådet den 11e september 2001 och orkan Katrina i Nya Orleans 

2005. Dessa naturkatastrofer är alla påminnelser om att ingen organisation är immun mot kriser. I 

och med att ingen organisation är immun, bör alla organisationer vara förberedda för en kris. Välj 

vilken dag som helst i veckan så kommer du hitta nyheter om ett plan som kraschat, explosioner i 

tillverkningsanläggningar eller en arbetare som blivit skjuten. Vad som helst kan hända, vem som 

helst kan vara med om en kris och det är därför viktigt att organisationer lär sig så mycket som 

möjligt om krishantering och kriskommunikation (Coombs 2007:1).  

 

Eftermiddagen torsdagen den 31 juli 2014 så tändes gnistan för vad som skulle bli en av de största 

skogsbränderna i Sverige sedan mitten på 1900-talet. Det var först på följande söndagen som det 

blev klart att situationen förvärrats och att branden stod bortom kontroll som det började byggas 

upp en krisplan. Samtliga kommunikatörer till de drabbade kommunerna blev inkallade från deras 

semester för att hantera krisen. Dagarna som följde var dramatiska och resulterade i att 

Länsstyrelsen efter ett samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 

cheferna för räddningstjänsterna beslutade att ta över ledningen av de kommunala 

räddningstjänsterna (Länsstyrelsen 2015).  

 

Ca 14 000 hektar av skog i Västmanland drabbades av denna händelse och många i Västmanland 

fick lämna deras hem. Novus genomförde en publikundersökning på uppdrag av Sveriges Radio 

som visade att de lokala mediernas närvaro i krishanteringen blev oerhört viktig för 

kommunikationen under branden (Benkö 2014).  

 

En stor andel människor har drabbats av denna brand. Länstyrelsen har uttalat att den här branden i 

Sverige har utan överdrift varit en samhällskris av stora mått och det återstår en hel del arbete för att 

reda upp alla skador som uppstått och endast tid kommer att läka alla sår (Länsstyrelsen 2015).  

 

Vi kommer i denna studie att undersöka hur de närmst berörda kommunerna och Länsstyrelsen 

hanterade skogsbranden som inträffade i Västmanland sommaren 2014. Detta för att se hur 

kommunerna och Länsstyrelsen valt att kommunicera angående krisen. Vi vill därmed studera hur 

de har valt att kommunicera med medborgarna och via vilka kanaler eller medier. Detta eftersom att 

kriser kan uppstå när man minst anar det och måste därför vara förberedd för hur man bör hantera 

och kommunicera vid kriser.   
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Kommunikation har stor påverkan på en kris då den har förmågan att styra loppet av en krisprocess 

till det positiva om den sköts bra men förvärras om den sköts dåligt, skriver Karen Freberg och 

Michael J. Palenchar  i Social media and strategic communications (Al-Deen& Hendricks 2013:85) 

När en kris eller katastrof sedan inträffat så är behovet stort hos allmänheten för snabb och öppen 

information och allmänheten är dessutom berättigad att få denna information (Eriksson 2014:7) 

Vi anser därför att det är viktigt att studera hur kommunikationen och hanteringen av en kris gått till 

för att därmed se hur det kan förbättras för att bättre kunna hantera en kris i framtiden. 

 

Strategisk kriskommunikationens samspel med olika medier är en av de områden som växer starkt 

inom kommunikationsforskningen. Karen Freberg och Michael J. Palenchar (2013) skriver att både 

organisationer och privatpersoner kan använda sig av sociala medier för att påbörja en dialog med 

många aktörer och samtidigt dela med sig om information på diverse digitala plattformar såväl som 

genom traditionella medier (Al-Deen& Hendricks 2013:83).  

 

Vi tänker därmed undersöka vilka medier som använts för att kommunicera under krisen och varför 

de valt att kommunicera via just dem. Vi kommer dessutom att titta på om kommunikationen skiljer 

sig kommunerna emellan. Detta för att få en djupare förståelse kring vilka strategier de olika 

kommunerna har för kriskommunikation och hur de kommunicerar med allmänheten.  

 

 

Karta över brandens spridning. 

 



8 

 

1.1 Studiens syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera hur de närmast berörda kommunerna och Länsstyrelsen i 

Västmanland hanterat och kommunicerat med allmänheten under branden som spreds i 

Västmanlands skogar 2014.  

 

1.2 Studiens frågeställningar 

- Hur förberedda var de berörda kommunerna och Länstyrelsen på att hantera en dylik kris? 

- Hur kommunicerade kommunerna och Länsstyrelsen med allmänheten och varandra under krisen? 

- Vilka kanaler använde kommunerna och Länsstyrelsen för att kommunicera med allmänheten 

under krisen? 

 

 

2. Teoretiska ramverk 

Vi kommer i det här avsnittet att skapa studiens teoretiska utgångspunkt. Vi börjar med att beskriva 

ett urval av tidigare forskningar som är av relevans för vår studie och kommer sedan att behandla 

teorier om kriskommunikation, krishantering och kanaler vid kriskommunikation. Men vi kommer 

först att definiera begreppet kris.   

 

2.1 Tidigare forskning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar upp i en rapport angående kommunernas 

uppgifter i samhällets krishanteringssystem att en av de uppgifter som kommunerna har fått av 

staten är att utföra ett s.k. ”geografisk områdesansvar”. Detta innebär att kommunerna ska göra en 

samlad analys av risker och sårbarheter som finns i kommunernas geografiska område som har 

möjligheten att leda till en extraordinär händelse och bör göra analysen känd för de aktörer som 

skulle beröras av krisen. Kommunerna har också som ansvar att se till att utbilda berörd personal 

regelbundet för att kunna lösa de uppgifter de får under en kris (Msb 2015:4f).  

 

Rapporten ”Storm” är ett projekt utfört av Sara Deltér där hon beskriver situationsbilder från ett 

antal av de kommuner och landsting som berördes av stormen Gudrun i januari 2005 (Deltér 

2005:17). Undersökningens resultat visar att samtliga berörda kommuner uppfattade att det fanns ett 

problem när det kom till att få en överblick över situationen som uppstått. När kommunerna väl fått 

en inblick i krisen så inleddes stora informationsinsatser. Hemsidorna uppdaterades kontinuerligt, 
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annonser med information publicerades i lokaltidningarna, lokalradion nyttjades för att sprida 

information och många av de drabbade kommunerna hade dessutom ett krisnummer tillgängligt för 

allmänheten (Deltér 2005:5). Studien visar dessutom att det inte var tydligt vilken roll som 

Länsstyrelsen hade under krisen och vissa kommuner ansåg att den information de fick av 

Länsstyrelsen inte var relevant medan andra ansåg att det fick mycket viktig information (Deltér 

2005:9).  

 

Larsåke Larsson och Stig Arne Norhrstedt utförde en studie om branden som inträffade på en 

festlokal i Göteborg 1998. Undersökningen behandlar myndigheternas kommunikation och 

krishantering, journalisters erfarenheter och hur ungdomarna i de drabbade områdena upplevde 

informationen kring branden samt hur krisen påverkade allmänhetens förtroende. Ett av studiens 

resultat var att informationen inte var felfri och inte tillgodosåg allmänhetens behov (Larsson& 

Nohrstedt 2000:244).  Ett annat resultat var att internet visade sig vara en viktig kanal under krisen 

och kommunernas hemsidor fick stora mängder besökare på kort tid. Ytterligare en viktig kanal för 

information var mobiltelefoner. Ett problem under krisen gällde informationen i Sveriges Radio P4 

kanal. Denna ska fungera som larm- och varningskanal i samband med allvarliga kriser och 

samhällsstörningar. I det här fallet så utnyttjades inte VMA, viktiga meddelanden till allmänheten. 

Programprofilering visade sedan att P4 inte når ut till vissa grupper i samhället (Larsson& 

Nohrstedt 2000:231). Forskarna nämner dessutom i deras forskning om att utebliven eller bristfällig 

information vid en kris kan leda till ryktesspridningar (Larsson& Nohrstedt 2000:5).  

 

Ytterligare en studie av bland annat branden i Göteborg genomfördes av Johanna Sandefeldt på 

uppdrag av Näringslivsrådet på Krisberedskapsmyndigheten vars mål var att undersöka och 

beskriva samverkan mellan näringslivet och den offentliga sfären vid kriser i Sverige under en 10-

årsperiod (Sandefeldt 2005:11). Under krisen arbetade de berörda aktörerna aktivt med att försöka 

minska och undvika felaktig information. Den här studien visade på samma resultat som Larsson 

och Nohrstedts studie och menar att myndigheterna i det här fallet inte använde P4 som främsta 

kanal då de som var berörda tillhörde olika etniska grupper som i stor utsträckning inte nås via 

radion. Det som framgick i den här studien var dessutom att det uppstod mycket ryktesspridningar i 

samband med branden som de arbetade med att korrigera (Sandefeld 2005:66). 

 

Mats Eriksson har skrivit en rapport som heter ”Kommunala kommunikatörers beredskap för 

kriskommunikation via sociala medier” från 2014. Studien undersökte de kommunala 

kriskommunikatörers föreställningar om sociala medier som ett verktyg i kriskommunikation 
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(Eriksson 2014:7). I studien kommer Mats Eriksson fram till att den största anledningen till 

kommunernas närvaro i de sociala medierna är att föra dialog med medborgarna (Eriksson 

2014:12). 

 

I en annan rapport skriven av Mats Eriksson kallad ”En kunskapsöversikt om krishantering, 

kriskommunikation och sociala medier” undersöker han de sociala mediernas användning  och roll 

vid samhällsstörningar. Han fokuserar bland annat på naturkatastrofer. I rapporten studeras orkanen 

Gustav, orkanen Ike och översvämningarna i East Queensland i Australien 2011, och vilken 

betydelse sociala medierna hade vid de kriserna. Sociala medier hade stor genomslagskraft när det 

kom till att sprida existerande information och för att bidra med information från personer som 

geografiskt befann sig nära krishändelserna. Vid översvämningarna i Australien fick Twitter en stor 

roll i spridningen av information gällande översvämningarna (Eriksson 2014:13f).  

 

En studie av Lea Wienerman behandlade dödskjutningen som skedde på ett universitet i Virginia 

den 16 april 2007. Studien visar att allmänheten vände sig till internet, framför allt till Facebook för 

att hämta och sprida information. Snabba inlägg kunde postas på Facebook vilket innebar att de 

berörda kunde ha en dialog med varandra via den plattformen. Facebooks snabbhet innebar att när 

universitetet kom ut med information om offrena var det redan gamla nyheter (Wienerman 

2009:376).  

Vi kommer att använda oss av samtliga forskningar genom att i vår analys jämföra våra resultat 

tillsammans med de resultat som dessa forskare har fått i deras studier angående kriser. Vi kommer 

att studera vilka kanaler och medier de berörda kommunerna och Länsstyrelsen valde att prioritera 

att kommunicera via och sedan om det finns likheter eller om det skiljer sig gentemot tidigare 

forskning. Vi kommer även använda dessa för att se hur det skiljer sig när det kommer till 

omvärldsbevakning och se om det finns några likheter eller skillnader i vår studie. Dessutom 

kommer vi att se hur ryktesspridningen skiljer sig i vår studie och den tidigare forskningen gällande 

branden i en festlokal i Göteborg.  

2.2 Teori 

2.2.1 Kris 

En kris är uppfattningen av en oförutsägbar händelse som hotar aktörers förväntningar och kan ha 

allvarliga påverkningar på organisationers prestation som generera negativa utfall och som kräver 

snabba insatser (Falkheimer et al 2006:6).  
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Det finns en mängd olika definitioner på vad en kris är/innefattar. Karen Freberg och Michael J. 

Palenchar skriver i Social media and strategic communications (2013:84) att en kris är ett stort 

problem som uppstår plötsligt och kan vara uppfattningen av en händelse snarare än händelsen i sig. 

Detta tyder på att reaktionerna på en kris kan upplevas olika. Faktorer som påverkar en kris 

uppfattning är allvaret av en kris och omfattningen av händelsen, sannolikheten av krisen och den 

upplevda kontrollen av en kris. Uppfattningen om en kris varierar beroende på om man tillhör de 

berörda organisationerna eller hur mycket krisen påverkar enskilda människors vardag (Al-Deen & 

Hendricks 2013:84).  

 

Krissituationer uppstår i olika former och kan delas in i olika kategorier beroende på vilken typ av 

kris det handlar om. Det finns en mängd olika typer av kriser såsom orkaner, terrorism, 

översvämningar, rykten, sexuella trakasserier, och listan kan göras lång (Fearn-Banks 2007:6; 

Flodin 1999:9f). Beroende på vilken kris det handlar om så kommer det behövas olika strategier 

och olika kristeam för att arbeta och hantera krisen. Man kan exempelvis inte tillämpa samma 

strategier gällande en kris för ryktesspridningar som för en orkan. Det används olika strategier för 

olika kristyper (Coombs 2007:64).  

 

Vi kommer i denna uppsats presentera olika strategier för kriskommunikation och krishantering för 

kriser som kategoriseras som en naturkatastrof. Naturkatastrofer definieras som följande av W. 

Timothy Coombs (2007:65): 

”When an organization is damaged as a result of the weather or ‘acts of God’ such as earthquakes, 

tornados, floods, hurricanes, and bad storms”.  

En naturkatastrof är alltså när ett samhälle skadas som följd av vädret eller av ”Guds vilja” som 

jordbävningar, tornados, översvämningar, orkaner, och stora stormar.  

 

2.2.2 Kriskommunikation 

MSB definierar kriskommunikation som information som förmedlas inom och mellan myndigheter, 

organisationer, medierna, drabbade individer och grupper före, under och efter en kris (Brolin et al 

2011:188). Det kan handla om kommunikation till delgrupper i samhället som berörs direkt av 

krisen, anhöriga eller den del av befolkningen som bor där krisen utbreder sig. Att hantera en kris 

innebär till stor del att kommunicera (Falkheimer et al 2009:23). Kommunikation får därmed en 

central roll i en kris (Eriksson 2009:13).  
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Kriskommunikation är en interaktiv process med utbyte av information och opinioner under 

pressande tidsförlopp mellan individer och organisationer. Kriskommunikation handlar om 

kommunikation av verifierad och saklig information i samhället men den innehåller även en 

ryktesdimension där den interpersonella kommunikationen från person till person har stor 

betydelse. I och med detta är ryktesspridningar en central del av kriskommunikationen och blir 

därför viktigt att hantera (Eriksson 2009:38). 

Förtroendedimensioner är en viktig del i all krishantering och kriskommunikation oavsett krisens 

omfattning. Detta eftersom att ett bristande förtroende för myndigheter både kan skapa kriser, men 

också försvåra krishanteringen vid exempelvis mer fysiska kriser som naturkatastrofer (Eriksson 

2014:22). 

Framgångsrik och strategisk kommunikation i ett krisläge är viktig för såväl människor som 

organisationer, oavsett om de ska hantera krisen själva eller drabbas av den. Människors behov av 

information eskalerar i en krissituation och de behöver få veta vad det är som händer, vad som görs 

för att hantera krisen och vad som förväntas av dem som bor i det drabbade området (Falkheimer et 

al 2009:23f). Det är därför viktigt att se till att det finns tillgänglig information för alla som behöver 

den för att minska på osäkerheten som medförs av en kris, enligt Karen Freberg och Michael J. 

Palenchar (Al-Deen & Hendricks 2013:84).  Det finns diverse meddelanden som kan spridas till 

allmänheten för att minska oron. De begrepp som följer är exempel på vad ett VMA kan innehålla.  

 

Instruktiv information (instructive information) fokuserar på att informera allmänheten om vad de 

bör göra för att skydda sig själva i en kris. Allmänheten är första prioritet i en krissituation och 

instruktiv information bör därmed vara det första organisationer ger. När en kris inträffat så vill 

allmänheten veta vad det är som hänt och de behöver veta hur den kommer att påverka dem. De 

behöver dessutom veta om det finns något som de kan göra eller behöver göra för att skydda sig 

som att exempelvis evakuera eller söka skydd. Genom att organisationer går ut med instruktiv 

information så visar de samtidigt att de har situationen under kontroll (Coombs 2007:134; Olsson 

2014:115ff). 

 

Uppdaterad information (adjusting information) hjälper allmänheten att klara av krisen 

psykologiskt. Det uppkommer mycket stress i en krissituation och allmänheten behöver veta exakt 

vad det var som hände, vart, varför och hur det hände. De behöver dessutom få information om vad 

som görs för att undvika att en sådan kris inträffar igen (Coombs 2007:135).  
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Kommunikationsinsatser för att förhindra en liknande kris kallas för korrigerande åtgärder 

(corrective action). Korrigerande åtgärder reducerar psykologisk stress genom att försäkra 

allmänheten om att deras säkerhet är en prioritering. Kriskommunikationen fortsätter under hela 

krisens skede och bör fortsätta även efter att krisen bedöms vara över (Coombs 2007:135,147). 

 

Grunden för bra kriskommunikation är trovärdighet, öppenhet, snabbhet och begriplighet. 

Trovärdighet bygger på att kommunikationen i samtliga organisationer ska vara enhetlig. De krav 

som kan ställas på trovärdigheten och begripligheten kan ibland vara ett dilemma när det gäller 

allmänhetens behov av snabb information. Det här för att allmänhetens behov av snabb information 

kan ställa till med problem för organisationerna eftersom att det tar tid att forma en helhetsbild av 

krisen att förmedla till allmänheten. Öppenhet innebär att organisationerna redovisar vad de vet så 

snart som möjligt. Detta eftersom att öppenhet ökar trovärdigheten vilket minskar risken för 

ryktesspridningar. Medierna kan vara en stor tillgång när det kommer till att sprida information 

genom att minska oron och motverka ryktesspridningar (Brolin et al 2011:189ff). Men en kritik mot 

det här är att eftersom allmänheten befinner sig på de digitala och sociala medierna så kan de själva 

starta ryktesspridningar som sprids vidare vilket i sig kan skapa oro. Det kan dessutom vara svårt 

för organisationer att hitta ryktesspridningar som skapas av allmänheten eftersom dessa publiceras 

på deras personliga internetsidor.  

Att kriskommunikation i organisationer och myndigheter ska vara öppen, snabb och begriplig låter 

väldigt enkelt på papper men kan dock leda till konflikter i praktiken. Det är enkelt att 

organisationer hamnar i ett transmissionstänkande och endast ägnar sig åt envägskommunikation 

(Falkheimer et al 2006:7).  

Att få ut snabb information under en kris kan också ifrågasättas på grund av problematiken som 

uppstår hos kommunikatörerna, då det kan ta tid att få igång kommunikationen med allmänheten. 

Telefonjouren kanske inte fungerar som den ska, personal saknar information och allmänheten som 

har frågor blir rasande då de inte besvaras på en gång (Falkheimer et al 2006:7).  

Vi kommer i vår studie att kolla hur de drabbade kommunerna och Länsstyrelsen kommunicerade 

med allmänheten under branden för att tillgodose informationsbehovet som medförs av en kris och 

se hur de förhöll sig till vad kriskommunikation bör bestå av.  
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2.2.3 Krishantering  

Krishantering (crisis management) är ett begrepp som beskriver hur organisationer sköter eller bör 

sköta kriser som kan uppstå. Hur en kris bör skötas beror på vilken typ av kris det handlar om. En 

kris kan betraktas som en enstaka och isolerad händelse vilket betyder att krisen är oförutsägbar och 

orsakades av en specifik händelse. Krishanteringen syftar på att förhindra, undvika eller minska på 

de negativa konsekvenserna som en kris medför och därmed skydda organisationen och/eller 

allmänheten. En kris kan också betraktas som något som orsakas av en mängd olika faktorer och 

blir då en process där fokus ligger på att hantera krisens dynamik och där krisledningen arbetar 

under krisens alla faser (Larsson 2008:289f). Dessa olika faser av en kris är den förebyggande 

fasen, förberedelsefasen, akutfasen, återhämtningsfasen och till sist lärofasen (Larsson 2008:291).  

 

Den förebyggande fasen har som syfte att förhindra att en krissituation uppstår. Förberedelsefasen 

innebär att skapa en förmåga att hantera och förbereda sig inför en kommande kris. Det betyder 

bland annat utformningen av krisplaner, krisövningar och krisutbildningar. Det räcker inte att 

endast utforma en plan eller strategi utan det kräver också en ständig uppdatering och träning av 

personal (Brolin et al 2011:182). Forskning visar att de organisationer som varit bäst förberedda 

inför en kommande kris också hanterat krissituationen bäst. Akutfasen är själva krissituationen som 

uppstått där det främst handlar om att hantera krisen som inträffat. Återhämtningsfasen (s.k. 

bearbetningsfasen) handlar om att få tillbaka den vanliga vardagen efter det att krisen är över. 

Lärofasen, vars syfte är att lära sig av vad man gjorde rätt respektive fel och ser på kriser som en 

möjlighet till utveckling (Larsson 2008:291f; Coombs 2007:5). Efter att ha gått igenom Timothy 

Coombs bok ”Ongoing crisis communication” så uppmärksammade vi att han tagit dessa fem faser 

och lagt in dem i ett större perspektiv. Han har därmed delat upp dessa i tre faser: före, under och 

efter en kris. Dessa faser täcker de steg som Larsåke Larsson (2008) tagit upp i ”Tillämpad 

kommunikationsvetenskap”, men Timothy Coombs går in mer djupgående i dessa faser. För att 

avgränsa vår undersökning har vi valt att endast beröra frågor kring det förberedande arbetet i en 

kris och den första responsen när en kris inträffat som främst rör sig om kommunikationsinsatser. 

Det här för att se om de berörda aktörerna kunde förutse branden och om de sedan var förberedda 

för att hantera en kris av denna karaktär.  

 

2.2.3.1 Förebyggande insatser 

De flesta kriser utelämnar många varningstecken. Om det tas tidiga åtgärder så kan dessa kriser 

undvikas. Man måste identifiera källor för varningstecken, samla in information som är relaterade 

till dem och analysera informationen (Coombs 2007:18; Flodin 1999:12). Då varningstecken är 



15 

 

centrala för att undvika en kris att inträffa blir det förebyggande arbetet centralt (Fearn-Banks 

2007:17). 

 

En kris kan undvikas om det vidtas lämpliga åtgärder vid varningstecken. Förebyggande åtgärder är 

den ideala formen av krishantering då de bäst hanterade kriserna är de kriser som helt och hållet 

undviks. Dock är det tyvärr orealistiskt att anta att alla kriser kan undvikas. Vissa varningstecken är 

svåra att upptäcka förrän efter att en kris inträffat eftersom man efter en kris vet vad som orsakat 

den vilket gör det lätt att identifiera sambanden mellan händelserna som ledde till krisen (Coombs 

2007:21).   

 

Organisationsmedlemmar bör vara proaktiva och ta till sig alla möjliga åtgärder för att hindra en 

kris att inträffa. Dock, kan inte alla kriser förebyggas vilket betyder att organisationer måste vara 

förberedda för kriser (Coombs 2007:18).  

 

2.2.3.2 Förberedande insatser 

Krishanterare måste vara förberedda för att en kris kan inträffa. Förberedelser går oftast ut på att 

identifiera krissårbarheter och omvärldsbevaka, skapa ett kristeam, välja ut talesperson och utarbeta 

planer för krishantering (Larsson 2008:296f; Flodin 1999:12). 

 

Under förberedelsefasen så förbereder sig organisationer för oundvikliga kriser som kan drabba 

dem. Organisationer kan inte förlita sig på att deras förebyggande arbete kommer att skydda dem 

från all skada i framtiden. Alla organisationer bör vara förberedda att hantera en kris genom att utgå 

från de ovannämnda punkterna (Coombs 2007:63).  

 

Det finns en mängd potentiella kriser som kan inträffa i en organisation, dock har varje organisation 

särskilda krissårbarheter. Dessa påverkas av faktorer såsom organisationens storlek, placering, 

personal och riskfaktorer. Olika typer av organisationer är benägna att drabbas av olika typer av 

kriser. Placeringen är en faktor som är viktig då det är den som indikerar vilka typer av 

naturkatastrofer som mest sannolikt kan inträffa (Coombs 2007:64f).  

 

Ett krishanteringsteam är en tvärfunktionell grupp av människor i en organisation som har utsetts 

till att hantera en kris som skulle kunna inträffa och är ett kärnelement i krisförberedelserna 

(Coombs 2007:66). Organisationer bör dessutom utse en talesperson i kristeamet. Genom att utse en 
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talesperson så undviker man risken att ge ut dubbla eller oenhetliga budskap (Fearn-Banks 2007:17; 

Larsson 2008:297). 

 

Organisationer bör ha gjort upp en krishanteringsplan (crisis management plan). En 

krishanteringsplan är till för att alla i en organisation ska veta hur de ska agera när en kris uppstår 

och varje organisation ska därmed se till att det finns handlingsplaner, krisutbildad personal och 

även upparbetade kontakter med externa aktörer som kan bistå på olika sätt vid behov (Brolin et al 

2011:181). 

En krisplans främsta syfte är att fungera som stöd till organisationer under en kris. En årlig översyn 

och uppdatering av handlingsplanen är viktigt i och med att omvärlden förändras hela tiden (Brolin 

et al 2011:197ff). Det är viktigt att planen testas med en simulerad kris för att se om planen 

fungerar. Dessa simuleringar hjälper till med att upptäcka brister i krishanteringsplanen och/eller 

svagheter i kristeamet. Det är kristeamet som är ansvarig för att utveckla en krisplan och att 

tillämpa den  när en kris väl inträffat (Coombs 2007:66). 

Sedan råder det dubbla uppfattningar om en krishanteringsplan bör följas till punkt och pricka. 

Exempelvis så anser Falkheimer et al (2006:13) att direkt handling i en krissituation är att föredra 

istället för att förlita sig på förhandsbestämda planer men samtidigt så går det inte heller att agera 

hur som helst utan man måste tänka sig för. De menar alltså att organisationers och myndigheters 

agerande vid en kris bör utgå från improvisation inom ett strategiskt ramverk. Improvisation i en 

krissituation handlar främst om flexibilitet och anpassning till situationen och att inte helt och hållet 

följa en krishanteringsplan. 

 

Det är omöjligt att planera inför alla potentiella kriser som kan inträffa vilket betonar vikten av att 

agera snabbt och kan då ibland vara bra att släppa krishanteringsplanerna eftersom att det också kan 

ta tid för personalen att sätta sig in i dessa planer och utföra dem i tid (Falkheimer et al 2009:74f). 

Det är viktigt att medlemmarna i ett kristeam övar så att de blir bekanta med krisplanerna och 

därmed inte behöver sätta sig in i dem under själva krisen (Falkheimer et al 2009:75). 

 

Att integrera nätet i ens kriskommunikation är viktigt eftersom att allt fler vänder sig till den för 

mer information, inte endast intressenter utan även journalister. Ett bra sätt att förbereda sig är att 

skapa en så kallad ”dark site”. Hemsidan ger utomstående intressenter möjligheten att få tillgång till 

information om krissituationen. En ”dark site” kan aktiveras på en särskild server när krisen 

inträffat som är kopplad till ens egna eller en utomstående hemsida. En sådan webb är ett bra sätt 
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för en organisation att förbereda sig inför en krissituation. Sedan så är det viktigt att medborgarna 

känner till att organisationen erbjuder krisinformation via webben (Eriksson 2009:111). 

 

2.3.2.3 Krissituationen  

Detta steg markeras med en utlösande händelse som blir början till en kris och avslutas när krisen 

anses vara över. Under krisen så måste kristeamet veta att organisationen befinner sig i en kris och 

ta till sig lämpliga åtgärder. Kommunikation med de som berörs av krisen är en central del i denna 

fas. Fasen fokuserar bland annat på organisationens första respons av krisen, dess innehåll och 

kommunikationens förhållande till att hantera rykten (Coombs 2007:19). När en kris väl slagit till 

bör också krishanteringsplanen snabbt implementeras och bör därmed vara välkänd för alla 

ansvariga aktörer (Falkheimer et al 2009:133).  

 

När en kris inträffar måste kristeamet jobba för att undvika att krisen sprider sig och begränsa dess 

varaktighet (Fearn-Banks 2007:11). Kommunikationen får här en väsentlig roll då det blir viktigt 

för de berörda organisationerna att kommunicera med allmänheten och har dessutom stor påverkan 

för hur framgångsrik krishanteringen blir. Det första budskapen bör ge instruktiv information om 

krisen och hur allmänheten bör förhålla sig till den, och ska sedan följas av uppdaterad information 

genom krisensförlopp (Coombs 2007:127-133).  

 

2.2.3 Medierna för kriskommunikation  

Vi kommer här skriva om de olika kanalerna som kan användas inom kriskommunikation. Det 

eftersom att en del av studiens syfte går ut på att besvara vilka kanaler respektive kommun och 

Länsstyrelsen använde i deras kommunikation med allmänheten och vilken roll samtliga medier 

hade i deras kommunikation.  

 

I det kriskommunikativa arbetet används det en mängd olika kanaler, som till exempel 

telefontjäntser, anslagsblad, webben och mer traditionella medier såsom den lokala radion. Vid 

många kriser skapas stora belastningar på kommunikationskanaler, telefonväxlar och hemsidor blir 

ansträngda och i många fall överbelastade. Vi anser därför att det är viktigt vid en krissituation att 

sprida information över ett flertal kanaler och inte utesluta det ena för den andra utifall att ena 

kanalen skulle överbelastas och för att nå olika målgrupper (jmf Falkheimer et al 2009:36).  
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2.2.3.1 Traditionella medier 

Historiskt sätt när det kommer till kriskommunikation så har massmedierna, alltså tv, radio och 

tidningarna, alltid haft en stor roll. De har haft makten att förmedla sin berättelse om krisen till 

samhället och förmedlar en mycket omfattande och intensiv bevakning av krisen (Eriksson 2009,25; 

Falkheimer et al 2009:36; Flodin 1999:17). 

Massmedierna spelar en betydande roll i en kris eftersom att de förmedlar information till en bred 

publik. Bilden medierna förmedlar är oftast densamma som krishanterarna har men kanske ännu 

bredare bild då det också visar på allmänhetens reaktion gentemot krisen (Larsson 2008:295; 

Falkheimer et al 2009:107). Bilden som förmedlas är ofta densamma eftersom att medierna ofta 

använder myndigheterna som reguljära källor och intar dessutom en relativ okritisk hållning 

gentemot krisen (Falkheimer et al 2009:36f).   

Men om medierna anser att myndigheterna har agerat fel eller skötte krisen felaktigt så är de snabba 

med att förmedla kritik mot de ansvariga. Medierna har delvis makten att styra krisens förlopp 

genom hur de väljer att rapportera kring den. I vissa fall har medier och journalister blivit 

huvudaktörer i krishanteringen (Larsson 2008:295).  

Dock finns också ett antal motsättningar när det kommer till medier och myndigheters rapportering 

angående en kris. Tidskonflikten är en av dem, medan myndigheterna vill få en helhetsbild innan de 

rapporterar så kan medierna ha bråttom med deras rapportering. En annan motsättning är 

prioriteringskonflikten som innebär att medier och myndigheter prioriterar olika när det kommer till 

vad som främst bör förmedlas. Trovärdighetskonflikten innebär att den första informationen som 

förmedlas av de traditionella medierna i vissa fall kan vara felaktig vilket skapar konflikt mellan 

myndighet och medier eftersom att felaktig rapportering skapar oro bland allmänheten. En annan 

konflikt är ansvarskonflikten som menar att myndigheterna har ett ansvar i att hantera krisen vilket 

medierna inte har (Falkheimer et al 2009:106; Larsson 2008:296).  

 

2.2.3.2 Digitala medier 

När en kris uppstår och medborgare fått kännedom om den skapas ett omfattande informations- och 

kommunikationsbehov. Om detta behov inte uppfylls snabbt så kan ryktesspridningar och 

missuppfattningar uppstå hos medborgarna vilket kan få allvarliga effekter på krisen (Eriksson 

2009:62). 
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Vid en kris som exempelvis branden i Västmanland så får informations- och kommunikationsfrågor 

en central roll i och med att kommunikationsteknologin har förändrat massmediernas och 

journalistikens maktfunktion. Innan internets framväxt så var organisationer och allmänheten 

många gånger tvungna att gå till de etablerade massmedierna för att kommunicera med varandra. 

Idag sprids information snabbt genom digitala och sociala medier. Allt fler organisationer väljer att 

använda sig av internet för att sprida information då de kan förmedla sin egen bild av krisen 

(Eriksson 2009:13). 

Internet skapar dessutom ett virtuellt och geografiskt gränslöst rum för kriskommunikation som har 

börjat konkurrera ut det traditionella medierummet, något som påvisats efter Tsunamin som slog till 

under julhelgen 2004 i Thailand där allmänheten la upp bilder och information via internet och fick 

därmed möjligheten att visa upp sina egna bilder av krisen. Det resulterade i att massmedierna och 

de svenska myndigheterna vars uppgift var att rapportera angående krisen nationellt förlorade till 

viss del sin funktion/roll. Den bild som myndigheterna inledningsvis gav av katastrofen stämde inte 

överens med den bild som snabbt skapades av medborgarna själva, och detta i och med de nya 

medieteknikerna (Eriksson 2009:14). 

 

2.2.3.3 Sociala medier 

Vid kriser såsom naturkatastrofer så skapar sociala medier förutsättningar genom att medborgarna 

delar med sig av sin egen krisinformation och bidrar till kollektiva lägesbilder som blir användbara 

för de som hanterar krisen (Eriksson 2014:36).  

Allmänheten har idag möjlighet att interagera med varandra via sociala medier. Nya medietekniker 

ger organisationer och myndigheter flera kanaler att hantera en kris via, eftersom att medborgare 

idag finns på internet, så skapas möjligheter till att få ut snabb information till en bred publik 

(Hallahan 2009:412f). 

Det är dock viktigt att betona att ingen kanal är ensidig positiv eller negativ. De nya och 

traditionella medierna erbjuder båda möjligheten till både positiv och negativ användning, kontroll, 

tolkning och konsekvenser (Falkheimer et al 2009:109).  

Därför är det viktigt att kombinera de traditionella medierna med de nya medierna för att försäkra 

organisationerna att medborgarna tar del av informationen. Detta eftersom att det finns vissa 

medborgare som litar mer på de traditionella medierna än de digitala (Eriksson 2009:114). 
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Dock så har de digitala och sociala medierna blivit en källa för ryktesspridningar och falsk 

information i samband med kriser, samtidigt som tillgången till internet erbjuder medborgarna 

alternativa informationskällor (Eriksson 2009:79f). 

Teorierna och de tidigare forskningarna kommer att fungera som utgångspunkt i att förstå och 

analysera vårt empiri.  

 

 

3. Metod 

Vi kommer här att presentera studiens val av insamlingsmetod samt valet av krisen och 

informanterna.  

3.1 Kvalitativ metod 

Metoden som vi valt att tillämpa för studien är en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är att 

föredra när studien går ut på att försöka särskilja eller belysa organisationers och människors olika 

handlingsmönstren, vilket stämmer överens med studiens syfte (jmf Trost 2012:20,23).  

 

Med kvantitativa studier vill man generalisera och på sådant sätt att kunna dra generella slutsatser, 

medan kvalitativa studiens går ut på att exemplifiera. Därmed anser vi att den kvalitativa metoden 

är mer passande till studien i och med att syftet är att exemplifiera hur kommunikationen till 

allmänheten har gått till vid en specifik kris (jmf Svenning 2003:86).   

 

Larsåke Larsson anser att fallstudier inriktar sig bland annat till att studera specifika händelser och 

vår studie har inslag av en fallstudie (Ekström& Larsson 2010:19). I och med att vi ska studera en 

händelse som redan inträffat i en organisation så rekommenderas intervjuer som huvudsaklig metod 

vilken vi valt att tillämpa i vår studie. Intervjuer är särskilt bra i studier inom exempelvis 

krisforskning där man ska granska samhällskriser och katastrofer genom att intervjua berörda 

aktörer som varit inblandade i krishändelsen, vilket är det vi ska göra (jmf Ekström&Larsson 

2010:54f).  

 

Att en kvalitativ studie och dess urval inte är representativt för hela populationen kan ses som en 

nackdel. Eftersom urvalet inte representerar en del av befolkningen på sådan grad att de skulle 

kunna ses som en miniatyr av en hel population. Men och andra sidan så tillåter den kvalitativa 
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studien en djupare förståelse av materialet och sedan finna ett mönster i det istället för att endast 

finna ytlig kunskap (Trost 2012:24,29).  

3.2 Urval  

3.2.1 Kris och kommuner 

När det kommer till urvalet av den kris vi valt att studera så ville vi främst välja en kris som är 

aktuell och geografiskt nära oss för att möjliggöra genomförandet av intervjuer med de aktörer som 

berördes av krisen. Vi har därför valt att skriva om branden som inträffade sommaren 2014 i 

Västmanland då vi anser att det är ett högt aktuellt ämne. De kommuner vi intervjuat för 

insamlingen av empirin är de fyra kommuner som närmast berördes av branden vilka består av 

Norberg, Surahammar, Fagersta och Sala kommun. Vi har dessutom intervjuat Länsstyrelsen i 

Västmanland då de tog över krishanteringen och hade ansvaret för räddningstjänsterna under 

branden. För att få ett utifrånperspektiv på händelsen så har vi intervjuat en expert som är verksam i 

centrum för naturkatastroflära, som följt hela krisens förlopp och bland annat publicerat en 

nyhetsartikel i Svd om sina åsikter kring krisen. Intervjun med experten ger oss en utifrånperspektiv 

på aktörernas hantering och kommunikation under krisen. Vid det tillfället vi intervjuade samtliga 

aktörer hade det redan gått sex månader och de har därför kunnat utvärdera deras egna insatser 

under krisen.  

 

3.2.2 Urval av intervjupersoner 

När det kommer till kunskapskällor så finns det framförallt tre saker som man måste tänka på. För 

det första så måste kunskapskällorna kunna ge oss den information som vi behöver, de ska rent 

praktiskt vara tillgängliga och så måste det vara etiskt tillåtet att använda dem som kunskapskälla. 

De två vanligaste kunskapskällorna som används i en kvalitativ studie är observationer och 

intervjuer (Hartman 2004:280). Just därför har vi valt att använda oss av intervjuer som 

kunskapskälla. 

 

Urvalet av intervjupersonerna gjordes utifrån deras yrkesroll, och deras inblandning i krisens 

förlopp. I och med att det är att föredra att begränsa sig till ett mindre antal intervjuer så valde vi att 

intervjua åtta personer. Detta eftersom att med för många intervjuer så kan materialet bli ohanterligt 

(jmf Trost 2010:137,143). 
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Vi kommer i vår studie att samla in material genom intervjuer med informanter, vilket innebär att vi 

intervjuar personer som ger sak- och bakgrundsupplysningar kring en organisation, en händelse 

eller en situation och som ofta tar form av fallstudier som Larsåke Larsson tar upp i boken Metoder 

i kommunikationsvetenskap, vilket är fallet för vår studie (Ekström& Larsson 2010:57). 

 

3.2.2.1 Urvalsproblematiken 

Vi måste ha i åtanke att de urvalet av personer som vi intervjuat har en stor påverkan på studiens 

resultat. Detta för att om vi valt andra personer kanske resultatet hade blivit annorlunda och att de vi 

valt att intervjua kanske inte förhåller sig kritiskt till deras egna insatser under krisen (jmf Hartman 

2004:284).  

3.3 Material och avgränsningar 

Som material har vi använt oss av litteratur om kriskommunikation, strategisk kommunikation, 

traditonella, sociala och digitala medier i samband med kriskommunikation. För att samla in 

studiens empiri har vi utfört kvalitativa intervjuer med de berörda kommunerna, Länsstyrelsen i 

Västmanland och med en expert inom naturkatastroflära. 

 

Vi har avgränsat oss genom att endast titta på en specifik kris och kartlägga denna istället för att 

jämföra olika kriser med varandra, vilket var den ursprungliga idéen men valde detta för att kunna 

gå in mer på djupet i en kris. Vi kommer dessutom definiera begreppet kris för att få bättre 

förståelse kring vad det innebär och kommer då utgå från definitionen av kris som en naturkatastrof. 

Detta eftersom att en kris är ett brett begrepp som kan innebära olika saker och att den kris vi 

undersöker kategoriseras som en naturkatastrof. Ytterligare ett sätt för oss att avgränsa studien är 

genom valet av intervjupersoner där vi bland annat utesluter att intervjua exempelvis landstinget, 

polisen och räddningstjänsten.  

 

Därutöver avgränsade vi oss genom att bortse från kommunernas krishanteringsplaner vilket var 

idén från början. Det eftersom att studiens syftet inte är att studera om kommunernas krishantering 

skedde i enlighet med deras krishanteringsplaner utan rättare sagt att studera hur deras krishantering 

och kriskommunikation faktiskt såg ut och gick till under branden.  
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3.4 Insamling av data 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vid insamling av empiri. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att vi på förhand har förberett en intervjuguide (se bilaga) och är en metod som 

ger oss möjligheten att naturligt ställa följdfrågor under intervjun (jmf Östbye et al 2008:103).  

 

Intervjuer handlar inte endast om att ställa frågor till människor, det krävs en förmåga att kunna 

forma frågor och strukturera ett samtal som kommer täcka hela studies syfte. Vi har därmed format 

våra frågor utifrån studiens syfte, teorier och frågeställningar, vilket Larsåke Larsson tar upp i 

boken Metoder i kommunikationsvetenskap (jmf Ekström&Larsson 2010:56f).  

 

3.5 Analys metod 

En kvalitativ textanalys kommer att tillämpas vid analysen av empirin. Textanalysen går ut på att 

man tar fram det viktigaste och nödvändigaste innehållet genom att noggrant ha läst igenom textens 

olika delar. Per Widén skriver i Handbok i kvalitativ analys att ett viktigt skäl till att använda denna 

metod är att man anser att vissa delar i texten anses vara viktigare än andra, medan om det hade 

tillämpats en kvantitativ/kvalitativ innehållsanalys hade vi behövt behandla alla delar utifrån 

intervjuerna likvärdigt (Esaiasson et al 2012:210; Fejes&Thornberg 2015:176f). Denna kommer att 

tillämpas genom att vi efter transkriberingen av respektive intervju väljer ut de delar som är av 

relevans för studiens syfte och analyserar sedan endast de delarna. Det eftersom att all empiri vi 

samlat in inte är av värde för studiens ändamål.  

 

För att använda textanalys som analysmetod så förutsätter det att man har en frågeställning och ett 

begrepp som fungerar som riktlinjer för att kunna förstå texterna vid analysen. Vi kommer därför att 

använda oss av våra teorier och frågeställningar som riktlinjer vid analysen av vårat material (jmf 

Östbye et al 2004:63).  

3.6 Tillvägagångssätt 

En traditionell syn på forskningsprocessen kallas för analytisk induktion, vilket innebär att man 

undviker teoretiserande medan man samlar in data och karaktäriseras av ett linjärt arbetssätt. Idén 

bakom detta är att vi inte, medvetet eller omedvetet, vill påverka de människor som vi intervjuar. 

Vilket innebär att vi först när intervjuerna är genomförda börjar analyserandet av dessa. Ett mer 

komplext alternativ till en analytisk induktion är den interaktiva induktionen. Vi valde att inte 
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tillämpa denna i vår studie då vi inte ville påverka de människor vi intervjuade. Hade vi valt att 

använda oss av en interaktiv induktion så hade datainsamlandet och dataanalysen skett omväxlande 

(jmf Hartman 2004:276f). 

 

Den första fasen i den analytiska induktionen är planeringsfasen som innehåller två viktiga moment. 

Det första man gör är att formulera flera frågor som undersökningen ska besvara. Det andra 

momentet i planeringsfasen är utformningen av själva undersökningen, vilket betyder att man väljer 

ut en insamlingsmetod som ska besvara studiens frågeställningar. Insamlingsmetoden vi valt att 

använda oss av är intervjuer. När vi sedan gjort urvalet av intervjupersoner, utformat frågorna så är 

det dags för den andra fasen, vilket är att genomföra intervjuerna. När intervjuerna sedan är gjorda 

så påbörjas den sista fasen, analysfasen där det insamlade materialet analyseras (jmf Hartman 

2004:278). 

3.7 Studiens genomförande 

I och med att vi bor i Umeå och att våra informanter bor i södra Sverige så valde vi att åka till dem 

för intervjuerna. Detta för att underlätta deras arbete och även att de kan känna sig trygga i deras 

egna miljö, då intervjuerna utfördes på samtligas arbetsplats (jmf Trost 2010:65). Av den orsaken 

att vi inte fick möjligheten att träffa experten inom naturkatastroflära och kommunikatören från 

Surahammar kommun under de intervjutillfällena som vi befann oss i Västmanland så utförde vi 

dessa över telefon och via mejl utifrån deras önskemål. Surahammar kommunikatör fick hjälp av 

kommunens beredskaps- och säkerhetsansvarig med att besvara studiens frågor. Vi kompletterade 

dessutom intervjun med kommunalchef på Norbergs kommun, med en telefonintervju med Norberg 

kommuns kommunikatör, det eftersom att hon var mer kvalificerad att besvara vissa av våra frågor 

som kommunalchefen inte kunde besvara. Vi gjorde det främst för att få en rättvisare bild av deras 

krishantering och kriskommunikation för vår analys. 

 

Vi medverkade båda två vid alla intervjutillfällen och turades om att ställa frågor. Alla intervjuer 

spelades in med både en ljudinspelare och med våra telefoner utifall att den ena skulle sluta fungera, 

detta för att sedan kunna transkribera intervjuerna (jmf Trost 2010:66f). 

 

Vi har valt att utföra alla intervjuer separat, alltså inte i grupper så att alla får lika tillfälle att 

besvara frågorna utan att deras svar påverkas av de andras (jmf Trost 2010:67). Målet med 

intervjuerna är att få de berörda aktörernas syn på hur de hanterat krisen och kommunicerade med 

allmänheten och varandra under krissituationen.  
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När vi utfört alla intervjuer är det dags för transkriberingen. I diverse metodböcker står det att man 

vid transkriberingen av intervjuerna ska skriva ut alla ord som sägs och bör notera skratt, tvekljud 

och pausernas längd. Men detta beror naturligtvis på vad det är som ska studeras. I vissa fall kan 

man utesluta delar av intervjun som saknar betydelse för studiens syfte vilket kan verka olämpligt 

inom vissa vetenskapsområden. Larsåke Larsson anser att inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen så kan det fungera utan några större problem och vi valde därmed i 

vår transkribering att inte notera sådant som pauser och tvekljud (jmf Ekström&Larsson 2010:69).  

 

Ett problem när det kommer till att transkibera intervjuerna är att det är en mycket tidsödande 

process. För en timmes intervju ska man räkna med att det tar cirka fem till sex timmar att 

transkribera (Bryman 2011:429). 

3.8 Bearbetning av materialet 

Efter att intervjuerna var genomföra och transkriberingen slutförd så kategoriserade vi intervjuerna 

utifrån våra olika frågeställningar, vilket Larsåke Larsson förespråkar (2010:70f). Alltså koda 

materialet för att sedan analysera och tolka det utifrån vårt teoretiska ramverk (jmf 

Ekström&Larsson 2010:70f). När vi kodade materialet uppmärksammade vi sådant som var ofta 

förekommande eller avvikande samt svarade på studiens frågeställningar.  

 

När det kommer till kodningen så är det viktigt att börja med den så tidigt som möjligt. Detta kan 

öka förståelsen av data och bidra till de teoretiska urvalet (Bryman 2011:523f). När vi transkiberat 

intervjuerna så läste vi igenom utskrifterna för att sedan skriva ned om det var något som vi tyckte 

var särskilt intressant eller viktigt. När vi gick igenom empirin så kategoriserade vi materialet efter 

våra frågeställningar och uppmärksammade innehåll som var av relevans för vår studie. Detta är då 

att göra en kodning som bidrar till den tolkning som görs av datan. När detta var gjort så gick vi 

igenom koderna på nytt för att se om det fanns samband mellan koderna (jmf Bryman 2011:525).  

De problem som rör själva kodningen kan vara att kontexten går förlorad i det som sägs. Vi har 

därmed valt att transkribera hela intervjuerna och inte endast de delar som var intressant för att inte 

förlora kontexten (jmf Bryman 2011:526). 
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3.9 Metoddiskussion 

Det är ytterst viktigt att en undersökning mäter det som den är avsedd att mäta för att inte mista dess 

mening. Det är det som menas med begreppet validitet. Det är därför viktigt att de frågor vi ställer i 

intervjuerna resulterar i att besvara studiens frågeställningar (jmf Trost 2010:133). Genom att vi 

främst intervjuar kommunikatörer från de berörda kommunerna och Länsstyrelsen som alla var med 

under brandens förlopp och därmed har mycket kunskap om krissituationen ökar det studiens 

validitet då våra informanter kommer kunna hjälpa oss besvara våra frågeställningar och således 

mäta vad vi är avsedda att mäta.  

 

En nackdel med den valda metoden kan vara att validiteten skadas på grund av urvalsfel som 

uppstått då de valts fel människor för undersökningen (Svenning 2003:164). Vi har därför fått hjälp 

via kommunerna och Länsstyrelsen att komma i kontakt med rätt personer för vår undersökning 

(jmf Svenning 2003:66f). 

 

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet, dess resultat ska vara den samma vid en ny mätning. 

Orsaker som kan sänka reliabiltetsgraden är genom slarvfel under insamlingen av empirin och den 

efterföljande bearbetningen av vår data. Detta på grund av slarviga anteckningar som är svårlästa. 

Därför har vi valt att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon så att det inte blir några slump- 

eller slarvfel vid transkriberingen av vår datainsamling (jmf Esaiasson et al 2012:63; Östbye et al 

2004:121).  

 

I och med att validitet och reliabilitet är begrepp som främst är kopplade till den kvantitativa 

metoden så kan det vara bra att i en kvalitativ studie dessutom kolla på begrepp såsom trovärdighet, 

äkthet och etiska aspekter (Trost 2012:63).  

 

Vi ska kunna bevisa för de som senare läser vår studie att den är trovärdig. Vi måste därmed 

reflektera över de val vi gjort angående datainsamlingen och exempelvis formuleringen av frågorna 

för att uppnå trovärdighet och undvika egna påståenden. Om det vid intervjutillfällena förekommer 

begränsat med följdfrågor så avgränsas studiens trovärdighet. Vi har därför strävat efter att öka på 

studiens trovärdighet genom att ställa följdfrågor under insamlingen av empirin (jmf Trost 

2010:133f). 

Det finns ett antal kriterier för att uppnå äkthet i en studie. Det handlar bland annat om att ge en 

rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som informanterna har. Sedan är det viktigt att se till att 
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insamlingen sker noggrant för att sedan kunna analysera data. Vi har därför som vi nämnde tidigare 

spelat in intervjuerna för att på sådant sätt stärka studiens äkthet (jmf Bryman 2011:356f). 

När undersökningar görs med exempelvis intervjuer så är det viktigt att man som forskare tar 

ställning till etiska frågor (Östbye et al 2004:126). Det finns en mängd olika krav som ställs på en 

undersökning eller forskning såsom informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjande 

kraven. Men informationskrav innebär att man som forskare är skyldig att informera 

intervjuperonerna om studiens syfte och vilken roll de har i undersökningen. Samtyckeskravet berör 

frågor om intervjupersonernas medverkan i studien vilket innebär att de som intervjuas har rätten att 

avgöra om de vill medverka i undersökningen och har därmed också rätt att dra sig ur studien när de 

vill. Med konfidentialitetskravet menas att den information som intervjuarna ger ska behandlas så 

att deras integritet är skyddat. Och till sist så har vi nyttjandekravet som går ut på att det material 

som samlas in enbart ska användas för studien och inte i ett exempelvis kommersiellt syfte (Östbye 

et al 2004:126f). Vi kommer av etiska skäl i vår undersökning att försöka fylla och uppnå dessa 

krav och har därmed undvikit att skriva ut informanternas namn i analysen eftersom vi intervjuat 

dem i deras yrkesroller.  

 

 

4. Analys och resultat 

Vi kommer i följande kapitel att presentera studiens analys sammanflätat med resultaten.Dessa 

redovisas utifrån studiens tre frågeställningar och exemplifieras med citat från studiens 

informanter. Vissa informanter citeras mer än andra då vi valt ut de mest talande citaten. 

4.1 Hur förberedda de berörda kommunerna och Länsstyrelsen var inför 

en dylik kris 

4.1.1 Att förutse en kris 

Det råder olika åsikter kring om den här krisen var något som kunde förutses. Medan de flesta 

kommunerna ansåg att det var omöjligt att förutse att branden skulle inträffa var de överens om att 

det i alla fall var omöjligt att förutse dess spridning. Det fanns dock skilda åsikter om man på något 

sätt borde ha haft möjlighet att förutse brand som en potentiell kris.  

Informatören på Fagersta kommun menar att:  
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     “Vi som kommun kanske skulle ha haft skogsbrand tänket mer nära än vad vi har haft eftersom 

att våra kommuner består så mycket av skog. Vi har så mycket skog i området och vi kanske inte 

hade skogsbrand överst på våran lista på vad vi skulle kunna tro hände”. 

 

Samtidigt så menar kommunikatören på Länsstyrelsen i Västmanland och i Nordbergs kommun att 

risken för skogsbrand var relativt hög eftersom det var torrt, varmt och inte hade regnat på över en 

månad. Kommunikatören i Norberg menar att de inte hade kunnat förutse det läget som de hamnade 

i med den extrema brandsförloppet som skedde under måndagen den 4e augusti. 

 

Det är oftast i efterhand lättare att identifiera sambanden mellan de olika händelserna som ledde till 

en kris. Att det var torka, extrem värme och att de berörda kommunerna befinner sig i ett skogstät 

område är varningstecken som de först efter branden uppmärksammade, vilket stämmer överens 

med Coombs (2007:21) teori om att det är lättare att upptäcka varningstecken efter den att krisen är 

över.   

 

4.1.2 Krishanteringsplan 

Alla de berörda kommunerna och Länsstyrelsen har en krishanteringsplan förberedd inför en 

eventuell kris. Kommunikatören på Sala kommun berättar att de har en krishanteringsplan de ska 

följa under en kris, men att det inte var någon på deras kommun som använde sig av denna. Hon 

anser att om man använder sunt förnuft så klarar man kriserna ändå. 

 

     “Nää, jag tror inte att det var faktiskt någon som tittade i den men jag tycker ändå att det som 

gjordes, gjordes rätt. Vi gjorde ändå rätt saker. Men jag tror inte att det var det som stod i 

krishanteringsplanen var det som gjordes. Använder man sunt förnuft och har någon som är 

strukturerad så fixar man det här även då utan...”.  

 

Sedan tyder teorin på att det råder dubbla uppfattningar om att en krishanteringsplan bör följas helt 

och hållet och att direkt handling vid en kris istället är att föredra eftersom att man inte kan förlita 

sig på förbestämda planer. På detta sätt så kanske Sala kommun agerade rätt när de valde att 

improvisera under krissituationen. Men Falkheimer et al (2006:13) teori menar inte att man helt och 

hållet bör bortse från planen då det är en bra riktlinje att utgå ifrån, men menar att det är viktigt att 

kunna vara flexibel. Vi anser också att Sala kommun bör ha vetat vad som står i planen och tittat på 

den när krisen inträffat samtidigt som det var bra att det inte utgick från planen till punkt och pricka. 
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Fagersta kommun ansåg att deras krishanteringsplan kom till nytta framför allt när det kom till 

kontakten med personer de arbetade med under krisen och hade dessutom övat med simulerade 

kriser vilket var till hjälp, även fast det inte övat just det här scenariot. Kommunikatören på 

Fagersta kommun anser dock att man bör tänka om lite när det kommer till krishanteringsplanen 

och gå bort från den när en kris inträffat då det är för mycket text och det är ingen som hinner läsa 

igenom den under en kris. Det skulle därför vara bättre med checklistor. För respektive kommun är 

det kris och beredskapssamordnare som sammanställer krishanteringsplanen och inte själva 

krisledningsgruppen, vilket skiljer sig från teorin där krishanterarnas främsta uppgift är att utarbeta 

en krishanteringsplan (jmf Coombs 2007:66).  

 

4.1.3 Kristeam 

Samtliga kommuner och Länsstyrelsen hade en krisledningsgrupp förberedd vilket går i linje med 

teorierna om att organisationer bör ha en förberedd plan för att underlätta arbetet när en kris 

inträffar. Genom övningar ser man om planen håller och genom att utbilda personalen kring 

användningningen av planen så vet de hur de ska agera vid en kris (jmf Larsson 2008:297).  

 

Norberg, Surahammar, Fagersta kommun samt Länsstyrelsen har genomgått övningar med 

krishanteringsplanen och fått utbildning i hur de ska agera vid en kris. Sala kommun skiljer sig dock 

från dem och från den tidigare forskningen/teorierna genom att inte ha utbildat personalen och övat 

planen med simulerade kriser. Kommuner har ansvar för att utbilda berörd personal om en kris 

skulle uppstå vilket Sala kommun inte hade gjort. Om Sala kommun hade haft fler övningar och 

testat planen hade de på så sätt haft bättre koll på hur de ska agera under en kris och vetat om 

krisplanens riktlinjer. Det hade därför varit mer acceptabelt att de improviserade under krisen och 

frångått krisplanen helt och hållet (jmf Falkeimer et al 2006:13; Brolin 2011:182).  

 

I det förberedande arbetet ingår det dessutom att utse en talesperson som blir kommunens “ansikte 

utåt”. De flesta av kommunerna hade en talesperson förberedd och de utdelade rollerna var något 

som stod med i deras krishanteringsplan. Surahammar kommun och Länsstyrelsen hade dock inte 

utsett en talesperson förrän det att krisen redan inträffat. Det viktigaste är att organisationer har en 

talesperson under själva krisen för att kunna ge enhetliga budskap till allmänheten och vi anser 

därmed att de går i linje med teorierna (jmf Larsson 2008:297).  
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4.1.4 Dark site 

När en organisation ska förbereda sig för en eventuell kris så bör internet ingå i beredskapen. Ett 

bra sätt att förbereda sig är att bygga en så kallad ”dark site” (Eriksson 2009:111). Ingen av 

kommunerna har en “dark site”, men Surahammar och Sala kommun kan snabbt få igång en 

alternativ hemsida om det skulle behövas. Fagersta kommun diskuterar om att ha en annan hemsida 

redo om en kris skulle inträffa. I och med att Länsstyrelsens och Norbergs kommuns hemsidor båda 

kraschade under krisen på grund av överbelastning anser vi att det är viktigt för organisationer att 

ha ett liknande system som den så kallade ”dark site” för att på sådant sätt ha en backup utifall att 

något skulle inträffa.  

4.2 Hur kommunerna och Länsstyrelsen kommunicerade med 

allmänheten under krisen 

 

4.2.1 Första responsen och första informationen 

Kommunikationen får en väsentlig roll då det blir viktigt för de berörda organisationerna att 

kommunicera med allmänheten när en kris väl inträffat. De första budskapen bör ge instruktiv 

information om krisen och hur allmänheten bör förhålla sig till den, och ska sedan följas av ständig 

uppdaterad information (Coombs 2007:127-133). Vi kan utifrån det anse att kommunerna och 

Länsstyrelsen delvis hade en bra första respons till krisen när det kom till deras 

kommunikationsinsatser. Det eftersom att samtliga aktörer gick ut med information till allmänheten 

om branden via webben, Facebook och Twitter och varnade om eventuella evakueringar. Samtliga 

kommuner försökte ge instruktiv information om lägesbilden vilket uppfattades svårt att få då de 

inte hade så mycket information vid detta skede om hur branden såg ut och dess utbredning. 

Norbergs kommun gick ut med en rekommendation på deras facebooksida och via P4 om att de 

som kan, bör evakuera. Vi anser därmed att deras första respons var bra då de hade allmänhetens 

säkerhet som första prioritet och spred den information de hade och ständigt uppdaterade den. 

Surahammars första information var att branden inte var under kontroll, vilket delvis går ihop med 

teorin men skiljer sig eftersom att den första informationen främst ska beröra information om hur 

allmänheten ska gå till väga (jmf Coombs 2007:134; Olsson 2014:115ff). 

 

Den första informationen angående branden skickades av Länsstyrelsen till P4 Västmanland som 

sedan gick ut med VMA innan dess att alla andra kommuner fått information om detta. Människor 

som evakuerade från Ängelsberg gick till Fagersta kommun, men kommunen var inte förberedd för 
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hur de skulle hantera situationen då de inte fick reda på något förrän att VMA kom ut på P4. Vi 

anser därmed att det var bristande kommunikation mellan de berörda aktörerna, vilket också 

framgick i en del kritik de fått av allmänheten som berörde informationen. Medborgarna hade gärna 

fått mer information än vad de fick och upplevde att de fick olika information och svar på frågor 

beroende på vilken kommun de kontaktade, istället för att kommunerna alla förmedlade en enad 

bild. Bristen på information var något som också framgick i den tidigare forskningen om branden i 

Göteborg 1998 där studiens resultat visar på att informationen under branden inte var felfri och inte 

tillgodosåg allmänhetens behov. Informationen som ges ut av samtliga aktörer bör vara enhetlig för 

att undvika att skapa förvirring bland medborgarna. Samtidigt så anser vi att bristen på information 

är något som man i en krissituation, kanske inte kan undvika (jmf Larsson& Nohrstedt 2000). Det 

framgick exempelvis i intervjuerna med Surahammar och Sala kommun att informationen inte var 

tillräcklig och att medborganra egentligen hade velat att de kom och knackade på deras dörrar för 

att ge en information om branden, vilket inte är realistiskt eller möjligt i en krissituation.  

 

4.2.2 Framgångsrik kriskommunikation 

De berörda aktörerna hade en enhetlig uppfattning om vilka faktorer som skapar en framgångsrik 

kriskommunikation och var väl medvetna om hur deras kommunikation till allmänheten bör vara. 

Nyckelord som nämndes vid samtliga intervjuer var bland annat snabbhet, enkelhet, samma 

budskap och korrekt information (ärlighet). Dessa går i linje med teorierna och att en framgångsrik 

kriskommunikation bör vara trovärdig, öppen, snabb och begriplig. Det framgick dock att de fick 

negativ feedback från allmänheten, som vi nämnde tidigare, vilket var att medborgarna kunde få 

olika svar och information beroende på vilka kommuner de kontaktade vilket går emot 

trovärdigheten i en bra kriskommunikation. Det eftersom att med trovärdighet menas att 

kommunikationen i samtliga kommuner ska vara densamma och ha samma budskap, vilket inte var 

fallet (jmf Brolin et al 2011:189).  

 

4.2.3 Strategier i kriskommunikation 

Kommunerna och Länsstyrelsen hade en enhetlig bild gällande strategier när det kommer till 

prioriteringar av kommunikationen angående branden. De ansåg att det är viktigt att snabbt ge 

information till medborgarna, när den har blivit bekräftad från en säker källa och därmed var 

kvalitetssäkrad. De försökte därmed gå ut med kvalitetssäkrad information så snabbt som möjligt 

vilket går i linje med att kommunikationen bör vara öppen under en kris vilket dessutom leder till 

ökad trovärdighet. Det här eftersom att det minskar mediernas möjlighet att göra sensationella 
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avslöjanden och minimera risken för ryktesspridning och spekulationer (jmf Brolin et al 2011:189f). 

Experten inom naturkatastroflära ansåg att det var en bra strategi eftersom att det är bättre att 

avvakta och ge korrekt information än att gå ut tidigt med felaktig information då det kan påverka 

mottagarnas förtroende för aktörerna.  

 

4.2.4 Information som prioriterades 

Vi finner ett dilemma i och med att de avvaktar med att ge ut information förrän det att de fått en 

helhetsbild av branden. Utvecklingen av en kris är extremt snabb vilket innebär att situationen 

ständigt ändras och kan därmed vara oerhört svårt eller omöjligt att få en helhetsbild under själva 

krisen och är kanske något man endast får efter det att krisen bedöms vara över. Snabb information 

kan därmed istället vara att föredra och att sedan uppdatera den och bekräfta den i efterhand, vilket 

är något som Fagersta kommun håller med om. Allmänhetens behov av snabb information är så 

pass stor i akuta situationer att det kan skapa problem för kommunerna att forma en helhetsbild av 

krisen för att sedan förmedla den till allmänheten i och med att det är något som faktiskt tar tid (jmf 

Brolin et al 2011:189). Vilket är ett dilemma som vi uppmärksammat efter vi genomfört 

intervjuerna. 

 

Forskningen “Storm” som undersökte  kommunerna och landstinget som berördes av stormen 

Gudrun 2005 visade att samtliga berörda aktörer uppfattade att det fanns ett problem med att få en 

helhetsbild och överblick över krisen. När de sedan hade fått en helhetsbild så började samtliga 

kommuner med informationsinsatser där de ständigt uppdaterade deras hemsida, spred information 

via radion och inrättade krisnummer. Vilket stämmer med vår studie där det visade sig vara 

problematiskt att få en helhetsbild av branden som hade en så pass snabb spridning. Kommunernas 

informationsinsatser går också i linje med kommunerna som drabbades av stormen Gudrun (jmf 

Deltér 2005:17).   

 

Ytterligare ett dilemma är att kommunerna höll sig till en överenskommelse som gjordes med 

Länsstyrelsen om att de skulle vara den primära informationskällan vilket innebar att kommunerna 

väntade på att få information av Länsstyrelsen för att sedan sprida den vidare. Kommunikatörerna i 

Norberg och Sala kommun ansåg att det tog för lång tid att sprida vidare informationen till 

allmänheten och ansåg även att den bestod av för lite lokal information. Kommunikatören på 

Norberg kommun bestämde sig då för att använda sin privata facebooksida för att sprida 

information som hon fick från diverse håll. Det eftersom att hon främst såg sig själv som 
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medborgarnas företrädare och ansåg att de behövde mycket snabbare och mer information än vad 

de fick.  

 

Experten inom naturkatastroflära anser att om han själv befann sig i hennes situation där han hade 

en viktig roll att sprida information så hade han kanske gjort samma sak och sprida obekräftad 

information. Men anser att man sen också kan vara efterklok beroende på om man har frångått en 

gemensam plan för hur man ska sprida information när man gått ut med den via ens egna privata 

kanaler. Vi anser att det delvis inte var rätt att gå ut med obekräftad information då kommunerna 

hade en överenskommelse med Länsstyrelsen om att avvakta med att gå ut med information till det 

att Länsstyrelsen hade bekräftat den. Även fast Norbergs kommunikatör gick ut med informationen 

på sin egna facebooksida som privatperson och att det inte var själva Norbergs kommun så kan det 

ställa till med problem för de andra kommunerna som agerar utifrån överenskommelsen. Det 

eftersom att det kan skada förtroendet som allmänheten har för de andra kommunerna när de lägger 

ut informationen flera timmar efter det att kommunikatören för Norbergs kommun gått ut med den 

på hennes facebooksida. 

 

Det här kan vi också se en koppling till forskningen om stormen Gudrun då intervjuerna med 

Norberg kommun visade på att den information de fick av Länsstyrelsen inte bestod av mycket 

information som berörde just Norbergs kommun, vilket också uppfattades av  kommunerna som 

berördes av stormen Gudrun. Dock så skiljer sig vårt resultat delvis från den forskningen då den 

visade på att kommunerna ansåg att Länsstyrelsens roll i krisen inte var tydlig, vilket den var i 

denna kris.   

 

Efter det att krisen var över så gick samtliga kommuner och Länstyrelsen ut med information om 

hur allmänheten ska gå till väga om de behöver hjälp. När Länsstyrelsen och regeringen kommer ut 

med deras utvärdering kommer allmänheten dessutom få reda på exakt vad det var som hände under 

branden och vilka åtgärder som vidtas av samtliga berörda. Vilket stämmer överens med teorierna 

om uppdaterad information och korrigerande åtgärder som främst riktar sig till att belysa 

medborgarna om vad som hänt och säkra dem att det inte kommer att ske igen (jmf Coombs 

2007:135).   

 

4.2.5 Ryktesspridning 

Samtliga kommuner och Länsstyrelsen bortsett från Sala kommun kände till ryktesspridningar 

under krisen som pågick på bland annat Facebook. Länsstyrelsen gjorde ytterligare en profil på 
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Facebook för att gå med i grupper där det spreds rykten för att dementera dem. Men medlemmarna i 

grupperna trodde inte på dem och Länsstyrelsen valde därmed att endast skriva på deras egna 

facebooksida.  

 

Fagersta kommun uppmärksammade rykten som spreds om att det plundrades i Ängelsberg som 

under branden var evakuerat och stod tomt. Dessa försökte de hantera genom att besvara dem via 

deras egna kanaler såsom kommunens hemsida och egna facebooksida istället för att besvara direkt 

på grupperna i Facebook, för att bättre kunna styra innehållet. Det spreds dessutom rykten i Norberg 

kommun om att de skulle evakuera hela kommunen vilket skapade mycket oro bland befolkningen. 

De korrigerade desinformationen som uppstod genom att gå ut med korrekt information.  

 

I teorin så nämns det att kommunikationen under en kris handlar om verifierad kommunikation och 

saklig information i samhället som dessutom innehåller en ryktesdimension där den interpersonella 

kommunikationen från person till person har stor betydelse. Samtliga kommuner och Länsstyrelsen 

uppmärksammade flera ryktesspridningar som till stor del skedde i sociala medier som de hanterade 

genom att gå ut med korrekt och bekräftad information. Vi  kan därför utifrån vår analys anse att 

ryktesspridningar är en viktig del av kriskommunikation som måste hanteras och som sker till stor 

del i sociala medier (jmf Eriksson 2014:22,38).  

 

Norberg tar dessutom upp under intervjun att: 

 

     “Det blev ganska tydligt tycker jag i sociala medier att när människor inte hittade den 

information man sökte efter i de traditionella myndighetskanalerna så började man lyssna på 

rykten istället och det tror jag är jättefarligt så därför försökte jag gå ut med så mycket information 

som möjligt som jag hade och även ange varifrån den kom utifall att den inte skulle vara helt 

korrekt”.  

 

Detta styrker vikten av att ständigt under en kris omvärldsbevaka och ha koll på vad som sker i 

sociala medier för att upptäcka ryktesspridningar och korrigera dem. Det styrker också hur viktigt 

det är att allmänheten får så mycket information som möjligt för att minimera på 

ryktesspridningarna, vilket dessutom framgår i Larsåke Larssons och Stig Arne Nohrstedts tidigare 

forskning.  
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Larsåke Larsson och Stig Arne Nohrstedt (2000:5) studie visar på att utebliven information vid en 

kris kan leda till ryktesspridningar från allmänheten. Det framgick i intervjuerna med exempelvis 

Norberg kommun som vi nämner ovan, att när allmänheten inte får den information de önskar eller 

behöver från myndigheterna så hämtar dem det någon annanstans vilket i sin tur skapar 

ryktesspridningar. Studien visar därför att det finns en stark koppling med brist på information och 

ryktesspridningar och kan därmed minska eller undvika ryktesspridningar genom att uppfylla och 

tillfredsställa allmänhetens behov av information. Men som vi nämnde tidigare så kan 

informationsbehovet vara svårt att tillfredsställa. Rykten är en kris i sig enligt Fearn-Banks (2007:6) 

och vi anser därmed att det uppstod, med rykten en kris i krisen.  

 

4.2.6 Ryktesspridning i traditionella medier  

Tisdagen den 5e augusti uppstod ett oro bland allmänheten efter att Dagens Nyheter och 

Aftonbladet hade skapat en ny rubrik om att Länsstyrelsen sagt att man skulle evakuera Norberg 

vilket inte var sant. Kommunikatören på Norberg kommun ringde därmed till P4 Västmanland som 

sedan fick tala i direktsändning där hon berättade att det var desinformation och att man inte ska tro 

på vad som står i kvällspressen utan att man i så fall ska söka upp information från myndigheternas 

kanaler eller på P4 istället. Under en kris så skapas det en hel del osäkerhet och oro bland 

allmänheten och det blir därmed viktigt för myndigheterna att se till att det finns tillgänglig 

information för att dämpa på denna osäkerhet och oro (jmf Falkheimer et al 2009:23f; Al-Deen & 

Hendricks 2013:84). 

 

Vi kan här dessutom se en koppling till teorierna om vissa motsättningar som finns i mediernas och 

myndigheternas rapportering angående en kris. I detta fall skapades det en motsättning när det kom 

till trovärdighetskonflikten som innebär att informationen som rapporteras i vissa fall är felaktig 

vilket skapar konflikt mellan medier och myndigheter eftersom att felaktig rapportering skapar en 

misstro hos medierna som sedan får kritik av myndigheterna. Ett annat problem är också 

prioriteringskonflikten som innebär att medier och myndigheter prioriterar olika när det kommer till 

vad som bör förmedlas. Medan myndigheterna inte gick ut med någon evakueringsplan eftersom 

det inte ännu var aktuellt och inte fått bekräftad information om denna av Länsstyrelsen så gick 

medierna ändå ut med sådan information då de inte prioriterar att den information de går ut med är 

bekräftad eller kvalitetssäkrad (jmf Larsson 2008:296; Falkheimer et al 2009:106).  
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4.3 Kanaler som användes vid kommunikationen med/till allmänheten 

under krisen 

4.3.1 Kanaler som användes och prioriterades 

Alla kommuner valde att använda sig av mail, telefon, respektive kommuns hemsida, Facebook och 

vissa använde dessutom Twitter som kanal. Kanalen som prioriterades var deras hemsidor. 

Länsstyrelsens och Norberg kommuns hemsida gick ned och valde då att använda sig av 

krisinformation.se under den tiden. Sedan lades det ut mycket information på exempelvis 

Aftonbladets hemsida angående branden. Länsstyrelsens kommunikatör säger: 

”Det kunde då ligga ute på Aftonbladet innan den låg ute på våran hemsida. För att det går så 

otroligt snabbt via den digitala världen så blir det liksom trovärdighetsproblem”. 

Det var endast Fagersta kommun som valde att sätta upp affischer med information på biblioteket, 

så att de personer som inte hade tillgång till internet skulle få ta del av informationen.  

 

I det kriskommunikativa arbetet används det en mängd olika kanaler, liksom telefontjäntser, 

flygblad, webben och mer traditionella medier såsom den lokala radion. Vid många kriser skapas 

stora belastningar på kommunikationskanalerna, telefonväxlar och hemsidor blir i många fall 

överbelastade. Därför är viktigt vid en krissituation att sprida information över ett flertal kanaler 

och inte utesluta det ena för den andra utifall att ena kanalen skulle överbelastas och krascha, vilket 

var fallet för Länsstyrelsen och Norberg kommun under krisen (jmf Falkheimer et al 2009:36).  

 

Tidigare forskning visar att det vid en kris är viktigt att använda sig av olika kanaler, vilket stämmer 

överens med kommunernas och Länsstyrelsens val av kanaler. Det endast var Fagersta kommun 

som valde att göra affischer  för att nå de som kanske inte har tillgång till eller befinner sig på 

internet och uteslutar därmed inte de målgrupperna. Det är därför viktigt att kombinera olika 

kanaler och metoder för att sprida information så brett som möjligt (jmf Eriksson 2009:114). 

4.3.2 Kommunikationen via traditonella medier 

Sala, Fagersta och Surahammar kommun kommunicerade väldigt lite med de traditionella medierna 

men anser att deras rapportering hade en stor roll under krisen och dess förlopp. Detta i och med att 

P4 radio gick ut med all information som var bekräftat. Medan Aftonbladet och Expressen 

förvärrade situationen, menar Sala och Norbergs kommun genom att de valde att felcitera 

Länsstyrelsens kommunikatör för deras egna vinst. Problematiken med myndigheters och 

mediernas rapportering är något vi berörde tidigare och vi kan här se ett tydligt exempel på de som 

nämns i teorierna om att det ställs olika krav på myndigheter och medier på rapporteringen av en 
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kris. Medan myndigheter prioriterar att förse allmänheten med korrekt information så kan medier 

istället prioritera bra rubriker. Traditionella medier har dessutom inget ansvar i att rapportera under 

en kris eller att hantera den vilket påverkar den information som de sprider gentemot en myndighet 

(jmf Larsson 2008:296; Falkheimer et al 2009:106). Det här med undantag av Sveriges radio som 

utifrån ett avtal med staten har ett ansvar i att rapportera och sprida information under kriser och 

samhällsstörningar Deras rapportering blir dessutom densamma som kommunernas eftersom att 

deras primära källa är bekräftad information från Länsstyrelsen (jmf Falkheimer et al 2009:36f).  

 

Länsstyrelsen hade kontinuerlig kontakt med de traditionella medierna eftersom att både 

journalister från radion, tv och tidningar hörde av sig till dem. Men det var P4 Västmanland som 

hade den viktigaste rollen i rapportering om krisen. Länsstyrelsen menar att medborgare vänder sig 

till P4 när de vill ha kvalitetssäker information i sådana här krissituationer men att allmänheten även 

läser allt som skrivs på till exempel Aftonbladet. Men menar att en stor del av allmänheten inte litar 

på allt det som sägs via de kanalerna och väljer istället att lita på det som kommer från P4 

Västmanland, Länsstyrelsen samt de berörda kommunerna. Alla kommuner anser att P4 

Västmanland var den trovärdigaste kanalen som nådde flest under krisen. 

 

Det här skiljer sig från den tidigare forskningen, både den av Johanna Sandefeldt (2005:66) och den 

av Larsåke Larsson och Stig Arne Nohrstedt (2000:231) vars resultat visade att de ansåg att det 

fanns ett problem med användningen av Sveriges radio (P4) i nyhetsrapportering under krisen. Det 

för att de ansåg att P4 inte nådde ut till vissa grupper i samhället och nyttjade därmed inte den 

kanalen. Johanna Norhstedt menar att en stor mängd av de berörda områdena bestod av olika 

etniska grupper som i stor utsträckning inte nås av radion då det inte är en kanal de använder. Det 

skiljer sig från vår studie som visar att P4 var den mest genomslagskraftiga kanalen när det kom till 

att få ut korrekt information till en bred publik. Vi anser dessutom att även fast en del av deras 

målgrupp kanske inte befinner sig på den kanalen så bör de samtidigt inte utesluta den då det 

samtidigt uteslutar de människor som faktiskt använder sig av radion och som anser att den är en 

trovärdig kanal. Sammanfattat så visade det sig att Sveriges radio i den tidigare forskningen 

skapade ett problem medan den i vår studie var hyllad av de berörda aktörerna.  

 

4.3.3 Kommunikation via digitala medier 

Alla kommuner använde sig av digitala medier såsom hemsidan som ständigt uppdaterades och 

ansåg att den hade en stor roll i deras krisrapportering. Surahammar kommun valde hemsidan som 

främsta kanal att arbeta med då de ansåg att den nådde flest medborgare. Sala kommun betraktade 
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dock att tidsglappet angående informationen från Länsstyrelsen är något som måste förbättras. Det 

eftersom att de ansåg att den information de fick från Länsstyrelsen kom försent och valde då att 

ibland inte lägga ut informationen på deras facebooksida eftersom att det vid den tiden hade hunnit 

hända så pass mycket. De väntade istället tills nästa information eftersom att de inte ville ha massa 

onödiga kommentarer på Facebook. Det här styrker ännu en gång på vikten av snabb information i 

ett krisläge eftersom att en kris utvecklas så pass snabbt och understryker dessutom de digitala 

mediernas roll när det kommer till rapporteringen under en kris. Det här eftersom att när en nyhet 

går ut via traditionella medier såsom tidningarna så var det redan gamla nyheter, medan det endast 

tar några sekunder för myndigheterna att komma ut med uppdaterad och ny information via 

internet. Norberg kommun nämner under intervjun att: 

 

     “När det gäller pressen så ligger den ju efter i en händelser som är så här snabbt utvecklande, 

den hänger ju inte med. När det kommer ut så är det ju gammal information, de ligger steget efter”.  

 

Allt fler vänder sig till nätet för att få information angående en kris. Den tidigare forskningen som 

behandlade branden i Göteborg 1998 visade att internet var en viktigt kanal under krisen och att 

kommunernas hemsida fick stora mängder besökare på kort tid. Under branden i Västmanland så 

vände sig allmänheten till myndigheternas hemsidor för att få mer information angående krisen. 

Vilket i sin tur innebär att nätet ändrar på massmediernas och journalistikens maktfunktion till viss 

del (till viss del eftersom att radion fortfarande har en central roll i rapportering av en kris) (jmf 

Larsson&Nohrstedt 2000:231).  

 

4.3.4 Kommunikationen via sociala medier 

Alla kommuner och Länsstyrelsen anser att sociala medier är viktigt eftersom att man snabbt kan nå 

ut till ett stort antal människor. Fagersta kommun säger: 

 

     ” ...men sen kan man också diskutera ska vi verkligen förlita oss på en facebooksida för 

kriskommunikation när det egentligen inte är vi som äger vad som finns där. Det kanske man ska 

diskutera, men som ett komplement tror jag att det är alldeles utmärkt”. 

 

Sala kommun anser att Facebook hade en viktig roll då vi med våra smartphones har tillgång att gå 

in på internet när som helst, vilket stämmer överens med den tidigare forskningen som behandlar 

branden i Göteborg 1998 av Larsåke Larsson och Stig Arne Nohrstedt som i deras studie visar att en 

viktig kanal i kriskommunikationen var smartphones. Mobiltelefoner som smartphones möjliggör 
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för människor att ha tillgång till information vart dem än befinner sig. Sala kommun anser att man 

når fler via Facebook, även om man utesluter de som inte har det men att det måste finnas en 

kombination mellan de traditionella och de sociala medierna. Norberg kommun och Länsstyrelsen 

anser att Facebook var den absolut primära kommunikationskanalen under branden. De menar att 

sociala medier var helt avgörande, och att det blev ännu viktigare i och med att deras hemsida gick 

ned.  

 

När det kommer till Facebook och Twitter anser Länsstyrelsen att Facebook var bättre än Twitter då 

Facebook är mer spridd bland ”vanliga människor”, medan han samtidigt anser att Twitter har 

större spridningskapacitet. Men anser att problemet med Twitter är att man har ett begränsat antal 

tecken och kanske inte får plats med hela sitt budskap. Twitter hade därför inte lika stor betydelse 

som Facebook under branden. 

 

I rapporten angående en dödsskjutning på ett universitet i Virginia den 16 april år 2007 så vände 

allmänheten sig till Facebook för att sprida information. De kunde då posta snabba inlägg på 

Facebook vilket innebar att de berörda kunde ha en dialog med varandra (Wienerman 2009:376). 

Detta stämmer överens med vår studie eftersom att de berörda kommunerna och Länsstyrelsen alla 

ansåg att de med Facebook snabbt kunde lägga ut information som sedan fick en stor spridning och 

förde dessutom dialog med allmänheten och besvara deras frågor.  

 

Utifrån Mats Erikssons rapport ”Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation 

via sociala medier” från 2014 så visade det sig att den största anledningen till kommunernas närvaro 

i de sociala medierna är för att föra dialog med medborgarna (Eriksson 2014:12). Vilket stämmer 

överens med vår studie då myndigheterna ansåg att det var viktigt att kunna föra dialog med 

allmänheten och besvara deras frågor. Norbergs kommunikatör sa i intervjun att: 

 

     “...fick ögonblickligen flera hundra nya följare och det visade sig efteråt att det var många som 

sa att det var den bästa informationskällan och att det var där dem hittade den information dem 

sökte”.  

 

Det är därmed viktigt för kommunerna att befinna sig på sociala medier då allmänheten befinner sig 

där och måste därmed vara tillgängliga för dem, dialogen måste ske där medborgarna är.  
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I Mats Erikssons rapport”En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala 

medier” framgick det att sociala medier hade stor genomslagskraft när det kom till att sprida 

existerande officiell information och för att bidra med information från personer som geografiskt 

befann sig nära krishändelserna (Eriksson 2014:13). Samtliga kommunerna och Länsstyrelsen i vår 

studie ansåg att de sociala medierna hade en betydande roll. Speciellt när Norberg kommuns och 

Länsstyrelsens hemsidor gick ned och kunde då sprida information via de sociala medierna. Dock 

framgick det i vår studie att en stor del av ryktesspridningarna spred sig på Facebook. I och med 

detta så är sociala medier inte helt felfria när det kommer till information då medborgare, 

myndigheter samt medier har möjlighet att sprida falsk information. Dock stryker det vikten för 

myndigheterna att befinna sig på sociala medier för att på sådant sätt kunna upptäcka dessa 

ryktesspridningar och sedan korrigera dem.  

 

En naturkatastrof som Mats Eriksson behandlar i hans rapport är angående översvämningar i East 

Queensland i Australien år 2011 och vilken betydelse sociala medier hade vid krisen. Studiens 

resultat visade att Twitter fick en stor roll som en knytpunkt i spridningen av informationen 

gällande översvämningarna (Eriksson 2014:14). Detta skiljer sig i vår studie då alla kommuner inte 

använde sig av Twitter under krisen. De berörda kommunerna ansåg inte att Twitter hade lika stor 

betydelse som Facebook i deras rapportering. Twitter kanske därmed är en bättre kanal vid större 

kriser som berör ett större geografiskt område och som påverkas en större mängd av befolkningen, 

och kanske inte vid kriser som den här branden. Dock framgick det efter intervjun med experten i 

naturkatastroflära att Twitter var den informationskällan som han främst använde och vände sig till 

för att få information. Han ansåg att Twitter var den bästa källan för att inhämta information från då 

det är en snabb och effektiv kanal.   

 

 

5. Slutdiskussion 

5.1 Hur förberedda de berörda kommunerna och Länsstyrelsen var inför 

en dylik kris  

Samtliga kommuner och Länsstyrelsen hade en krishanteringsplan och ett krishanteringsteam 

förberett utifall att en kris skulle inträffa vilket tyder på att de var förberedda för hur de skulle agera 

och hantera en kris. Något som samtliga aktörer inte hade var en så kallad ”dark site” som används i 

förebyggande syfte. Sala kommun var den kommun som inte genomgått några krisövningar för att 
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bekanta sig med deras krishanteringsplan och krisledningsgrupp, vilket de andra kommunerna och 

Länsstyrelsen gjort. Om de hade kunnat förbereda sig och förutse den här specifika krisen var något 

som kommunerna och Länsstyrelsen hade skilda uppfattningar om.  

 

Vi anser utifrån analysen att krisen hade kunnat förutses med bättre omvärldsanalys och utifrån 

organisationernas sårbarheter fanns det tecken på att en brand skulle kunna inträffa på grund av den 

extrema värmen, torkan, bristen på regn och att kommunerna befinner sig i ett så pass skogstät 

område. Dock anser vi att det inte hade varit möjligt att förutse brandens spridning, vilket 

kommunerna var ense om.  

 

Det är viktigt att organisationer är väl förberedda inför en kris genom att utföra ständig 

omvärldsbevakning och ha bra koll på organisationens sårbarheter. Organisationers geografiska 

placering är något som inte bör förbise då det är den som indikerar vilka kriser och naturkatastrofer 

som mest troligt kan inträffa och påverka en. Det visar dessutom på att ingen organisation står 

immun mot en kris och bör därmed ha en krishanteringsplan och krisledningsgrupp förberedd och 

utsedd. Genom övningar och utbildningar blir organisationers personal förberedda för hur de ska 

agera i en krissituation och ökar därmed möjligheten att bättre kunna hantera den. Sedan kan det 

behövas mer krisanpassade planer då det krävs olika beredskap för olika typer av kriser.  

 

Vi kan se en länk mellan de organisationer som genomgått krisövningar och de som inte har det i 

vår studie i och med att de enda som inte använde sig av deras krishanteringsplan var de som inte 

hade utbildats. Det tyder på vikten för alla organisationer att öva inför en kris. Om man har en 

krishanteringsplan ska man använda den eftersom att den inte blir en verklighet om man inte övar. 

Vilket vår studie indikerar då det tar för lång tid för behörig personal att sätta sig in i en krisplan 

under krisen.  

 

5.2 Hur kommunerna och Länsstyrelsen kommunicerade till/med 

allmänheten under krisen 

De drabbade kommunerna och Länsstyrelsen i Västmanland hade en enhetlig uppfattning om vilka 

faktorer som skapar en framgångsrik kriskommunikation. De delade dessutom samma bild gällande 

strategier när det kommer till vilken information som bör prioriteras i kommunikationen under en 

kris. De prioriterade att kommunicera information som är bekräftad från en säker källa och därmed 

kvalitetssäkrad och sedan sprida den så snabbt som möjligt.  
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Ett problem som studien visar är dilemmat med att ge ut snabb information och att ge ut bekräftad 

information. Om det ges ut mycket information snabbt utan att den är bekräftad kan informationen 

vara felaktig och kan därmed skada allmänhetens förtroende för myndigheterna. Men för lite 

information skapar oro och ryktesspridningar. Vad ska då prioriteras? Istället för att organisationer 

och myndigheter är tysta medan beslut tas bör de ständigt gå ut med information om vad de gör för 

att ge svar på allmänhetens frågor och vad allmänheten kan göra så länge. Genom att gå ut med 

sådant ”underhållande” information och gå ut med att organisationerna tagit emot frågor från 

allmänheten som de behandlar så minskar de på allmänhetens oro. 

 

Sedan handlar det inte under en kris om att bara ge ut vilken information som helst, det gäller att få 

ut rätt information som efterfrågas av medborgarna. Det finns mycket fokus på myndigheterna och 

vad de ska gå ut med för information eller vad de jobbar med och inte tillräckligt mycket om vad 

just medborgarna behöver. Behovet av information kan se olika ut beroende på kommun.  

 

Det uppstod mycket ryktesspridningar vilket de berörda aktörerna var medvetna om, utom Sala 

kommun. En viktig del av kommunernas och Länsstyrelsens kommunikation med allmänheten blev  

att korrigera desinformationen som spreds.  

 

Ytterligare ett dilemma som studien visar är svårigheten att tillfredsställa allmänhetens 

informationsbehov. Kommunerna och Länsstyrelsen avvaktade med att ge ut information tills den 

var bekräftad vilket skapade stora glapp i informationsspridningen. Det är tydligt att 

informationsbehovet under en kris är stor, men efterfrågan är större än den tillgängliga 

informationen. Ett problem är kommunikationen myndigheterna emellan som tar för lång tid. När 

det sker stora glapp i informationsspridningen skapas ryktesspridningar då allmänheten vänder sig 

till varandra för information, som berörda myndigheter sedan måste korrigera. Informationsbehovet 

som allmänheten har kanske inte går att tillfredsställa eftersom att allmänheten alltid kommer vilja 

ha mer informaton än den de får.  

 

Ett annat problem är att avvakta med att ge information till det att organisationer skapat en 

helhetsbild av en kris. Detta eftersom att det kan vara omöjligt att få en helhetsbild under själva 

krisen, då en kris ständigt förändras och utvecklas.  

 



43 

 

När en kris inträffar så är behovet stort hos allmänheten för snabb och öppen information vilket 

bidrar till frågor kring vilken information som ska prioriteras och forskning kring detta blir därmed 

viktig.  

 

5.3 Kanaler som kommunerna och Länsstyrelsen använde sig av under 

krisen 

Det används en mängd olika kanaler i det kriskommunikativa arbetet. Samtliga kommuner och 

Länsstyrelsen använde sig av kanaler som telefontjänster, sociala medier, såsom Facebook, deras 

officiella hemsida och Sveriges radio, P4 Västmanland. Det är endast Länsstyrelsen och Fagersta 

kommun som har Twitter.  

 

När det kommer till kriskommunikation så har de traditionella medierna historiskt sett alltid haft en 

stor roll vilket stämmer, eftersom att P4 Västmanland hade en central roll i rapporteringen angående 

krisen. Att radion var en effektiv kanal vid den här krisen och inte vid Göteborgs branden kan bero 

på att Västmanland är ett relativt homogent samhälle och därmed når ut till fler medan det vid 

Göteborgs branden berörde många olika etniska grupper som inte nåddes av radion.  

 

Facebook och P4 Västmanland visade sig vara de absolut primära informations/kommunikations 

kanalerna under branden. Att en stor del av ryktesspridningarna befann sig i de sociala medier visar 

på att en stor del av medborgarna befinner sig på dessa kanaler och vänder sig till dessa för att få 

mer information angående krisen. Vi anser att det var anmärkningsvärt att endast Fagersta kommun 

tänkte på de medborgarna som inte har tillgång till eller nås av de digitala medierna genom att sätta 

upp affischer med information angående branden.  

 

Digitala medierna hade en central roll när det kom till kommunerna och myndigheternas 

rapportering under krisen. Allmänheten vände sig mycket till kommunernas och Länsstyrelsens 

egna hemsidor för information, så pass att hemsidorna överbelastades. Att digitala medier är ett 

verktyg för att sprida snabb information till många har bidragit till att kanaler som pressen, inte är 

en lika effektiv kanal vid kriser vilket i sin tur förändrar de traditionella mediernas och 

journalistikens maktposition.  

 

Lokaljournalisterna som jobbar för lokaltidningarna eller radion där en kris inträffar jobbar mer för 

samhället eftersom det är deras egna hem som är i risk vilket gör att det blir en annan typ av 
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journalistik för dem jämför med större tidningar som Aftonbladet och DN. Vilket vår studie 

indikerar då deras kontor är på annan ort och deras drivkraft är istället att vara först med en nyhet 

vilket kan skapa desinformation. 

 

De digitala medierna har förändrat en kris jämfört med tidigare när det kommer till 

ryktesspridningar. Det har alltid spridits rykten under kriser men har idag fått en digital form. De 

digitala massmedierna har också bidragit till att det sprids rykten på nätet. I och med att digitala 

medierna är omedelbara och direkt så har det uppfostrat medborgare till att vilja få information 

mycket snabbare. Detta ökar vikten av snabb information via de digitala medierna och att det idag 

finns en stor mängd kanaler att använda under en kris gör att det blir viktigt att dessa kanaler fylls 

med information. 

5.4 Reflektioner 

Informationsbehovet är stor hos allmänheten under en kris och ingen information kommer någonsin 

att räcka heller. Allmänheten kommer alltid vilja ha mer information än den de får under en kris. 

Hur vet man då vad som är ”good enough”? Hur mycket information är tillräckligt? 

Att sådan stor del av landet består av skog borde vara tillräckligt för att Sverige skulle ha en bra 

krisberedskap inför en brand. Men ändå var det bristande när det kom till branden i Västmanland.   

Utifrån vår undersökning kan vi anse att det behövs mer forskning inom hur man kan förbereda sig 

bättre inför en naturkatastrof som denna och sedan hur man kan under en kris tillfredsställa 

allmänhetens behov av information. Man skulle dessutom kunna forska vidare om hur allmänheten 

uppfattade kriskommunikationen och hanteringen men även se huruvida kommunerna och 

Länsstyrelsen arbetade utifrån deras krishanteringsplan.  

 

Branden i Västmanland är en påminnelse för alla om att det är viktigt att göra riskanalyser och 

omvärldsbevaka för att se vilka risker som finns i den del av världen där man befinner sig. Att 

exempelvis vattenbomber inte fanns kvar i svenskt luftförsvar och att vi därmed under branden var 

beroende av helikoptrar från andra länder tyder på att vi i Sverige har en bristande beredskap. Med 

en proper omvärldsanalys hade det framgått att det var en resurs som behövs i Sverige. Det 

förändrande klimatet är också något som påverkar de risker som finns i Sverige, och i takt med att 

klimatet blir varmare så ökar det också risken för bränder i Sverige.  
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7. Bilagor  

7.1 Presentation av informanterna 

Vi kommer här kort presentera olika informanterna som medverkat i vår studie. 

 

De kommunerna som var inblandad i branden var Surahammar, Fagersta, Norberg och Sala. Sedan 

så blev Länsstyrelsen inblandad då de tog över under måndagen den 5 augusti år 2014. Vi har då 

intervjuat kommunikatörer på varje kommun och på Länsstyrelsen men för att få ett 

mottagarperspektiv så valde vi att intervjua Daniel Nohrstedt som är docent i statsvetenskap och 

verksam vid centrum för naturkatastroflära. Han under det att krisen utvecklades tog del av 

informationen som gavs av respektive kommun och länsstyrelsen.  

Surahammar kommun ligger mitt i Mälardalen, strax norr om Västerås. Genom hela kommunen 

slingrar sig Strömsholms kanal (Surahammar,2015). Vi intervjuade Mariann Grant som arbetar som 

kommunikatör och även Anderas Karlsson som är beredskaps- och säkerhetsansvarig på 

Surahammar kommun. 

Fagersta ligger i nordvästra Västmanland. De närmsta grannkommunerna är Norberg, 

Skinnskatteberg och Avesta. Fagersta tätort är byggt i dalgången ner mot Kolbäcksån 

(Fagersta,2015). På Fagersta kommun intervjuade vi Lena Bylund som är kommunikatör och 

arbetade med kommunikationen under hela branden.  

Norberg är en bergslagskommun och utgör centrum i en av landets äldsta bergslagsbygder. 

Kommunen består av centralorten Norberg med Kärrgruvan och Karbenning samt ett antal mindre 

bergsmansbyar. Kommunen är belägen i Västmanlands norra del med gräns mot Fagersta och Sala 

samt Dalarna (Norberg,2015). Från Norberg kommun intervjuades Staffan Mood som är 

kommunchef, men i och med att han inte hade lika stor inblandning gällande kommunikationen som 

Åsa Eriksson, kommunikatör, så valde vi även att intervjua henne för att få våra frågor besvarade. 

Den 1 januari 1971 upplöstes Sala stad, Möklinta, Tärna och Västerfärnebo landskommuner, för att 

tillsammans bilda en ny kommun – Sala kommun. De nya kommunerna byggdes upp kring 

centralorter och omfattade områden som kommersiellt, ekonomiskt och kommunikationsmässigt 

hörde samman (Sala,2015). Nina Nilsson från Sala intervjuades då hon arbetade under hela krisen 

som kommunikatör.  
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Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. De är en viktig länk 

mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den 

andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och 

informera regeringen om länets behov (Lansstyrelsen, 2015). I och med att Länsstyrelsen i 

Västmanland tog över på måndagen så intervjuade vi Erik Bergman som är kommunikatör och 

arbetade under hela branden. 

7.2 Kontakt och intervju 

Vi valde att mejla de kommuner som berördes av branden i Västmanland 2014. Mejlen till 

respektive kommun och intervjupersoner bestod av en kort presentation av oss själva och arbetet i 

fråga och sedan syftet med intervjuerna (jmf Trost,2010,81). 

Sedan fick vi kontaktuppgifterna till de berörda personerna på respektive kommun och 

Länsstyrelsen som vi sedan tog kontakt med för att boka intervjutillfälle.  

 

7.3 Utformning av intervjuguide 

Eftersom att de första frågorna som man ställer som intervjuare kan vara avgörande för hur resten 

av intervjun kommer att flyta på så valde vi att att inleda intervjuerna med specifika och jordnära 

frågor (jmf Trost,2010:84,90). 

 

Vid utformningen av intervjufrågorna så hade vi i åtanke att formulera frågorna på ett enkelt sätt för 

att underlätta det för informanterna (jmf Trost,2010,95). 

Vi tänkte dessutom på att inte ha frågor med ordet ”varför?” eftersom ordet oftast används som ett 

ifrågasättande och på så vis kan bidra till att den intervjuade känner sig ifrågasatt vilket inte är vår 

mening (jmf Trost,2010,103).  

 

Vi avslutar sedan intervjun med att fråga våra informanter om det finns något mer de vill tillägga 

och om vi kan kontakta dem i framtiden om det skulle uppstå några funderingar, oklarheter eller 

några ytterligare frågor.  
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7.4 Intervjuguide 

- Har ni något system för att kontrollera om det finns några varningstecken? (Om det finns 

potentiella situationer i er omgivning som kan utvecklas till en kris)  

 

- Har ni några förebyggande åtgärder/förebyggande arbete för att undvika en kris att inträffa eller 

utvecklas? (Om ni upptäcker en potentiell kris) 

 

- Har ni en lista på eventuella kriser som skulle kunna uppstå? 

 

- Har ni ni ett färdigt kristeam om en kris skulle inträffa? Har ni en utsedd talesperson? 

 

- Har ni en krishanteringsplan förberedd för om en kris skulle inträffa? Vad ingår i så fall i denna? 

 

- Gör ni då tester/övingar för att se om denna plan fungerar? 

 

- Har ni några speciella utbildningar för att träna personal för hur de ska agera och hantera en kris 

om en vore att inträffa?  

 

- Har ni en så kallad ”dark site”? (Detta kan då vara en länk till en server, som ni lägger ut på er 

hemsida där all information om krisen finns) 

   

- Kunde ni förutse denna kris?  

 

-Vad var det som orsakade den? 

 

- När insåg ni att situationen var allvarlig och att den skulle utvecklas till en kris? Vid vilket skede? 

 

- Hur arbetade ni när krisen inträffade?  

 

- När tog Länsstyrelsen över ansvaret för krishanteringen och varför? 

   

- Hur såg ert arbete ut efter att krisen bedömdes vara över? 

 

- Hur utvärderade och examinerade ni de insatser ni gjort under krisen? 
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- Vad har ni fått för positiv och negativ feedback? (Respons på er kommunikation och 

krishantering) Hur har ni fått feedback? (Från typ medier, allmänheten, etc) 

 

- Hur såg er kommunikation ut efter att krisen var över? 

 

- Vilka lärdomar har ni tagit av krisen? 

 

- Vilka förändringar kommer ni att göra i er krishantering/kommunikation i framtiden? 

 

- Om ni hade en krishanteringsplan förberedd, var den till nytta i ert arbete? 

  

- Vad tycker du är viktigast för en framgångsrik/bra kriskommunikation? 

 

- Vad har ni för strategier när det kommer till er kommunikation vid kriser? (Få ut så mycket 

information så snabbt som möjligt, avvakta tills ni fått helhetsbild, etc).  

 

- Var ni medvetna om några ryktesspridningar och i så fall hur hanterade ni dessa? Med 

ryktesspridning menar vi den informationen och dialogerna som skedde i sociala medierna eller de 

traditionella.  

 

- Hur besvarade ni allmänhetens frågor? (eventuella)  

 

-Hur tog ni emot kommunikation? (Hur arbetar ni för att besvara på allmänhetens frågor) 

 

- Vilken information kommunicerade ni ut till allmänheten? (Ex. vad ni gör, vad som händer, vad 

allmänheten bör göra etc)  

 

- Vilken information prioriterades?  

 

- Vid kriser uppstår oftast mycket oro och osäkerhet bland allmänheten. Hur arbetade ni för att 

minska på allmänhetens oro? 
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- Tog ni hjälp av något kommunikationsteknologiskt verktyg under krisen såsom exempelvis WIS? 

(dagboksfunktion som alla kommuner kan ta del av) 

  

-Vilka kanaler använde ni i er kommunikation? 

 

-Vilken kanal använde ni er främst av och varför? 

  

- Vilken roll anser ni att de traditionella medierna spelade under krisen? 

 

- Hur förhöll ni er till traditionella medierna? 

 

- Hur kommunicerade ni med de traditionella medierna? 

  

- Hur använde ni er av digitala medier? 

 

- Hur använde ni er av er hemsida som verktyg under krisen? 

  

- Hur lämpliga är sociala medier som kanal för kriskommunikation? 

 

- Hur använde ni er av sociala medier i ert arbete? 

 

  

Intervjuguide till experten inom naturkatastroflära 

 

-Vad var den första informationen du fick ang krisen och hur fick du den? 

 

-Hur sökte du information ang branden när du nu visste om den? 

 

-Vilka kanaler anser du är effektivast för att sprida information? 

 

-Vilken roll tycker du att de traditionella medierna hade? 

 

-Vilken roll tycker du att de sociala medierna hade? 
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-Hur anser du att kommunerna besvarade allmänhetens frågor? 

 

-Var du medveten om några ryktesspridningar? 

 

-Hur tycker du att kommunerna besvarade dom? 

 

-Sedan när länsstyrelsen tog över, märkte du någon skillnad, tex att krisen blev mer kontrollerad? 

 

-Vad anser du om informationen och kommunikationen under krisen? Som vi har förstått utifrån 

intervjuerna med kommunerna, är att dom avvaktade med att ge ut information tills de hade en 

helhetsbild, vad anser du om det som en strategi? Att de skulle gett ut mer information snabbare 

eller var det bra att vänta tills de hade en helhetsbild? 

 

-Vad anser du att det största problemet var gällande kommunikationen och informationen? 

 

-Vilka lärdomar anser du att kommunerna kan ta av krisen? 

 

-Hur var informationen från kommunerna varit efter att branden var över? 

 

-Vad tycker du är viktigast för en bra och framgångsrik kriskommunikation till allmänheten? 

 

-Åsa Eriksson gick ut med obekräftad info på privat Facebook, vad tycker du om det? 

 

7.5 Intervju med Sala kommun 

Före krisen, har ni något system för att kontrollera om  det finns några varningstecken, om det finns 

några potentiella situationer runt om som kan utvecklas till en kris? 

Ja vi har ju en krishanteringsplan, som vi lixsom har tagit fram som vi då ska följa. Ehh men sen är 

ju verkligheten också sån att det är inte alltid de att man kommer ihåg att titta i den, när det händer 

något, beroende på vad som händer. Och när det gäller branden, som började på torsdagen så var 

det ingen som kunde förutse den spridningen som blev. 

I den krishanteringsplanen, vad ingår i den? 
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Då kanske jag skulle ha haft den här, haha. Det har jag inte i huvudet, Men där finns det allt som 

ska finnas i en krishanteringsplan, vem som ska göra vad och hur man delar upp. Det ska kallas in 

en stab och dom kallade in staben på söndagen, så då bestämde man att den skulle träffas.  

Var det söndagen...? 

Branden började på torsdagen och på söndagen satte man igång. 

Och det var på måndagen dagen efter branden spred som mest? 

Ja precis, måndagen var värst.  Sala kommun var ju tidigt ute med att träffas med krisledningen och 

posongrupp ute i västerfärden som då var ett av områdena i sala kommun som hade det värst.  

Och krisledningsgruppen var då redan skapad innan? 

Ja, det fanns vilka som skulle kallas in, att följa och den kallades då in på söndagen.  

*Hennes telefon ringer så vi tog en kort paus* 

I krisledningsgruppen, har ni en färdig utsatt person som ska vara talespersonen? 

Ja, det är kommunchefen och kommunalråd, och krissamordnare som är på räddningstjänsten , 

Rickard Olsson. Ehh, sen är det ju jag och Pelle som ska in och jag kom inte i  gruppen, och när det 

är sånt här som händer så missar man att kalla in folk som borde vara med. Och man missade att 

kalla in både Pelle och mig.  

I krisledningsgruppen? 

Jaa, det gjorde man först på torsdagen.  

Har ni vissa utbildningar eller övningar för att träna upp personal? 

Nej alltså, jag går en krisinformatörsutbildning via länsstyrelsen och hade precis sbörjast det och 

gått en utbildning. Så att, det är ju inte att vi ska ta hand om personal som mår dåligt utan 

strukturera upp hur ska vi informera, som informatör så är ju det mitt fält. Posom gruppen är sånna 

som tar hand om de som mår dåligt, och det var den gruppen som var igång redan på söndagen.  

Krisledningsgruppens uppgift är inte att ta hand om de som mår dåligt, utan mer angående vad 

behöver vi tänka på, vad är det vi ska informera om. 

Med krishanteringsplanen som fanns, har den gått igenom vissa tester eller övningar, som 

simulerade kriser för att se om planen fungerar? 
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Ja. 

Har ni då en lista på potentiella kriser? 

Ja det finns, de har gjort upp 6 olika senario, men brand finns inte med. Det gäller hot och våld mot 

tjänsteman. Även bombhotsenario, misstänkt incident under valet förra året när någon hade lämnat 

en väska i en vallokal. Det finns alltså tänkta senario, hur man ska agera och då har man en 

checklista som man ska bocka av och man ska följa. Vi hade träff för ca två veckor sedan och gick 

då igenom den och de olika kommunernas listor.  Och då var det väl så att vi fastnade för Västerås 

stads krishanteringsplan och läste då hur dom hade gjort och vi ska nu få ta del av den.De har jobbat 

mer med den. Då tänker vi då sno det som funkar. Den vi har skulle behövas ses över. Västeråsstads 

var mycket mer konkret vilket då gör att den är mycket lättare att komma ihåg. Och Jonas då som 

var den som var med därifrån, alltså han har den alltid med sig i väskan.  Och jag tror inte att det är 

någon här som har tänkt så långt. Den ska var så pass lättillgänglig och så pass förstådd så att vem 

som helst som inte ens ha varit med i gruppen ska kunna veta direkt att jamen gud det är ju det här 

vi ska göra.  

Ja precis, så att er krishanteringsplan var inte till så stor nytta under själva branden? 

Nää, jag tror inte att det var faktiskt någon som tittade i den men jag tycker ändå att det som 

gjordes, gjordes rätt. Vi gjorde ändå rätt saker. Men jag tror inte att det var det som stod i 

krishanteringsplanen det som gjordes.  Använder man sunt förnuft och har någon som är struktuerad 

så fixar man det här även då utan, men även händer det så är det bra att den finns om man blir 

panikslagen och då ska den va tydlig och bättre än den vi har.  Och det kommer den att bli nu.  

Men jag tycker ändå att man gjorde och agerade rätt och att Sala var tidig, och jag blev inkopplad 

på söndagen och jag tänkte då jahapp, varför  när det var en sån liten skogsbra nd. Jag vet inte om 

kommunalråd visste då hur mycket den skulle sprida sig. Och även att  media skrev då Sala branden 

fast att den inte startade i Sala utan den startade i Surahammar. Så om man drog igång något bara 

för att eller om man visste att den skulle sprida sig. Det har vi inte hunnit prata om nu efterråt. 

Verkligheten kommer ikapp.  

Hade ni en dark site, det är som en länk som man har till en server som aktiveras när en kris 

inträffar, så att det kan vara länkat till ens hemsida, eller till en extern hemsida, där man sedan 

lägger upp all information om branden. Så att den lixom är förberedd om en kris skulle inträffa. 

Nej, alltså vi har..vi diskuterade med krisinformation.se att vi skulle vilja ha, vi körde våran 

vamnliga hemsida och den häöll ju. Det var flera kommuner och även länsstyrelsens hemsidor som 
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kraschade. Våran klarade sig hela tiden, men jag vet att Pelle och jag har diskuterat det och även 

med krisinformation.se att dom borde ha en sån här kris..som då kan täcka. Det är det som vi har 

diskuterat men hittills har vi inte kommit någonvart. Men vi har så att vi skulle kunna göra om så att 

på hemsidan, en backup. 

Kunde ni förutse  krisen? 

Nej, det kunde vi inte. Nej, det som sagt, jag hade ju två roller under branen. Den ena rollen var att 

sitta i kommunens kontaktcenter, växeln som kopplades upp  på söndagen.  

För om allmänheten skulle ringa in och ställa frågor? 

Ja, för 113 13, dom hänvisade till Sala kommun, från söndagen till onsdagen. Så ringde man 133 13 

så vart man hänvisad till Sala kommun. Så vi hade dygnet runt öppet från söndagen, så jag gick på, 

på söndagen eftermiddage och var lite såhär, hmm. Varför de, för att så stor var den inte då. Ehh 

och då ringde jag till vår beredskapssamordnare, han hade då semester. Ehh och frågade och 

diskuterade då om poson  hade blivit igångsatt och vi förstod inte då varför vi skulle öppna 

kommunens växel när 133 13 finns. Ehh men sen blev det ju så att vi fick fortsätta i och med att 113 

13 hänvisade till oss så att jag var mest i den rollen, att svara på frågor. Så att jag gick på, på 

måndag morgonen, och sedan gick jag på, på måndag kväll, och det var då det värsta var. Och då 

hade vi samtal från Norberg och då var det på gång ang evakueringen, så att vi fick ju ta alla dom 

samtalen. Så att man fick ju sitta med eniro och kartan uppe och leta efter de här små byarna då, för 

att försöka förstå. Så att det är egentligen del delen som jag tycker är anmärkningsvärd under den 

här branden, att varför 113 13 inte fungerade som det skulle. Vi testade ju själva att ringa dit, jag 

testade att ringa dit själv och gick ut på deras hemsida och dom hänvisade till Sala kommun. Och 

det vet jag, Gunilla som är vår chef för kontaktcenter, hon reagerade.  

Men kände du att du kunde besvara allmänhetens frågor? 

Nej, haha. Eller alltså jo det gjorde man ju, man fick ju använda sunt förnuft. Jag har flera samtal 

som sittter kvar i huvudet, dom gjorde ju en jättebra brandtidning efterråt, och när jag slog upp den 

så var det en sida med två pojkar som hade åkt båt och det samtalet fick jag. Så jag pratar med den 

här pappan som  berättar, att de har kört bilen och får vänta i och med att de är omgivna av flammor 

och får åka tillbaka och hoppar i båtenut på sjön och de fick då bogsera ett par, varpå den kvinnan 

höll på att drunkna flera gånger. Så när jag läste det så tänkte jag men gud, det var ju de här 

samtalet jag fick, och den här mannen som ringde, jag skulle vilja träffa honom. Han var så lugn 

och saklig, och inte arg. Alltså jag skulle ha varit flyförbannan.Men han var lixom ba, nää jag ville 
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bara ringa och berätta mitt personnr för det har polisen uppmanat om och sedan så berättade han då 

var han var och det var det första samtalet som jag tog när jag gick på, på kvällen. Och jag hade inte 

förstått för jag hade inte följt nyheterna på dagen. Så jag hade inte förstått att det hade eskalerat. För 

när jag jobbade på förmiddagen så var det lugnt. Han bodde i seglingsberg och Anna och jag då 

som jobbade insåg då att det här är ju inga samtal vi ska ta egentligen, för det klarar man ju inte 

men..det var ju bara att göra, vi hade inget val. Det var ju till oss man ringde. Jag sa ju det till några 

som ringde, att den kunskap som jag har nu, och om jag hade möjlighet så skulle jag åka från 

Norberg. Men jag vet inte, jag kan inte säga att ni ska. Man hade inte gått ut, men det var på gång, 

men är du orolig och har möjlighet och bekanta i närheten, eller om du inte vill, men annars åk. Det 

här var vi då inte förberedda på. Det kommer ju mycket konstiga samtal men det var bara att 

försöka vara lugn.  

Känner du då att ni inte hade tillräckligt med information? 

Nej, vi hade ingen information alls, vi hade inga svar. Vi hade ju baknummer, vi kunde ringa till 

polis, Länsstyrelsen. Och att jag vet att när jag hade pratat med mannen från seglingsberg eller 

stabek vare nog, så ringde jag polisen  och sa att det brinner i stabek. Och då sa polisen, nej det gör 

det inte. Jo sa jag, det brinner i stabek jag har nyss pratat med en man som har sagt det, men nej vi 

har inte fått någon sån information. Nej, men du får det nu, det brinner i Stabek. Och människan 

fortsätter, så då la jag på och ringde upp igen och då kom jag till en annan. Och då sa jag att det 

brinner i Stabek, och då sa den ”gör det?”. Okej, då ska vi ta och kolla det. För det var ju så, att det 

var ju folk som ringde in och sa det brinner där och där, fast man visste ju inte om det brann 

eftersom att det var ju rök överallt. Det var en kvinna som jag pratade med som sa att min man åkte 

förbi kärlgruvan och sa att det brinner där, ska vi lämna? Och då sa jag,jaa om det brinner i 

kärlgruvan så ska ni åka. Fast jag har inte fått den informationen förut så är ni säkra på att det 

brinner eller är det bara rök?  Ehh det vet vi ju inte, och det vet ju inte jag heller, så då får man ringa 

polisen igen. Och där brann det ju inte, där var det bara tjock rök. Men alltså det vet man ju inte. 

Polisen visste ju inte heller alltid, därför att det spred sig så otroligt snabbt. Men jag tror inte att 

man kunde svara på dom här frågorna och 99% av de som ringde blev ändå nöjda med de svaren 

man gav dem. Sen hade vi ju även någon som inte vart det, men så är det ju. Vi hade ju inga svar, 

jag var ut på länsstyrelsens hemsida på måndagkvällen och där stod det inget om evakuering ifrån 

Norberg. Men så går man ut på P4 västmanland så ståre att det står bussar redo att köra evakuerade 

så då funderar man, vad är det som gäller. Och då hade de dessutom felciterat Erik Bergman, 

länsstyrelsen i Aftonbladet. Så att det lät som att de skulle evakuera, men läste man fagerstaposten, 

så hade de citerat honom rätt och då var det ju lugnare. Men jag tycker ändå att P4 västmanland var 
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ändå en rätt bra källa att kolla, och ta info ifrån. Men jag tyckte att det var jobbigt att inte 

länsstyrelsen hade lagt ut något om en eventuell evakuering. Så det tyckte jag var jättejobbigt att 

inte kunna svara på. Och då frågade dom, men ska man evakuera, dom säger det på P4, men det står 

inget och dom säger inte samma sak. Men det har vi sagt till Länsstyrelsen, att det var en sån där 

miss. Allting skulle bekräftas av Länsstyrelsen först och dom tog ju över på söndagen, fast sen på 

tisdagen så tog ju han Uddbom över, som räddningsledare. Och det är ju även sånt man kan 

diskutera. Men jag tror inte att någon kan säga att om vi hade gjort det här, så hade det aldrig hänt. 

Det är jättesvårt men kanske att man hade kunnat förhindrat det, Men jag tror inte att någon skulle 

kunna ha förutsett vädret på måndagen, att det skulle blåsa som det gjorde. Det har vi också fått fel 

rapporter om vädret, det skulle ju börja regna. Men det var ju 35 grader varmt och blåst. Den 

började ju där vid stabek och sedan hoppade den över en sjö, alltså det är ju helt sanslöst. Jag har ju 

en kompis som är brandman och han sa det att alderig har jag mått så dåligt, att ha åkt till ett jobb, 

och sedan åkt hem har man mått dåligt. Och så ska det ju inte va som brandman. Jag tror att alla 

gjorde sitt bästa och försökte, under omständigheterna. 

Men varför tog länsstyrelsen över ansvaret? 

Ehh det var eftersom, som jag har förstått, att det var tre räddningstjänster inblandade från olika 

kommuner , och alltså någon måste ju bestämma vad som ska göras. Jag tror att det var ett helt rätt 

beslut.  Så att någon hade den övergripande kollen. Så är det ju, man har ju ansvar för sitt område. 

Nää, jag tror då att det var helt rätt.  

Kanske man kan jobba ihop lite bättre? 

Ja, man får en överblick, för det upplevde vi, att vi inte visste hur illa är det. 

Men kände ni skulle ha hoppat in tidigare? 

Ja med facit i handen skulle dom ha gjort det. Men ingen kunde ju ha förutse, men nää jag tror inte 

dom skulle ha kunnat hoppa in tidigare.  

Men hur arbetade ni i Sala kommun när krisen inträffade? När det kommer som till första 

responsen? Och insatserna? Vad var den första informationen? Som prioriterades? 

Jag vet att Pelle la ut, jag hade ju semester, Pelle la ut redan på tordagen att det var en skogsbrand i 

närheten av Sala, på hemsidan. På söndagen hade han skapat en helt ny sida, en egen sida med 

information. Jag började lägga ut det (eftersom att jag hade hand om sociala medier) jag började 

med Facebok på söndagen. Jag tror att han hade lagt ut något på fredagen, kanske. Bara som en länk 

från hemsidan.  Ehh, sen började jag lägga ut på söndagen. Vi skrev ju inget eget utan vi länkade 
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mest till länsstyrelsens facebook eller krisinformation.se. Eftersom att jag bor i Sala själv och såg 

röken ända från torsdagen, så kände man ingen oro. Jag kände att det inte var något jättebehov av 

information. Jag kan förstå nu efterråt att dom som bor ute i Färnbo, som bodde i området, hur dom 

har haft det. Ehh, det är nog svårt att begripa. På tisdagen, efter måndagen, så hade vi 

fotbollsträning, och vi bor vid lärkan om ni kanske vet, haha eller inte men vid simhallen. Och den 

ligger mot Västeråshållet och när jag cyklade dit så var det så fruktansvärt dimmit, alltså rökigt så 

jag var nästa tvungen att sätta på lyset på cykeln  och det var nästan fem på eftermiddagen. Sedan 

cyklade jag ned till fotbollsplanen och då ser man normalt fall från fotbollsplanen till vägen mot 

Västerås, man ser Salberga  som ligger där, över gatan ligger en affär, och efter ett tag så såg man 

ingenting. Det var sån dimma så vi var tvugna att avbryta fotbollsträningen för det var ju farligt för 

barnen att andas i röken. Det var rökdimma som hade kommit in  och då var vi lixom 2,5 mil ifrån 

området. Så hur var det inte för dom som bodde där i området, När jag tog bilen sen någon dag så 

var det sot överallt, man kunde dra på bilen, och vi bor som sagt 2,5 mil ifrån. Jag har Elisabeth där 

som jag känner och hon fick evakuera sina kor, men vi har inte pratat så mycket om det.Men jaa, 

det är svårt att föreställa sig. Och de hade nog ett större behov av information än vad man förstod 

här. Posomgruppen fanns ju därute. Men där kan jag nog tänka på att, om vi ska vara självkritiska, 

ska vara bättre från kommunens håll att, vara bättre med information. Tror jag, att gå ut mer på 

facebok och hemsidan, men mest att finnas där på plats. Att vi skulle ha skickat ut någon, härifrån. 

Vi skickade ju ut folk, poson är ju kyrkan, vård och omsorg och socialmännniskor som då är där 

ute. Kanske skulle vi ha varit mer aktiva med att söka upp folk och nästa så att man skulle åkt till 

skolorna där och pratat till dagis, än att personalen där fick ta det.  

Ehh, efter krisen, hur såg ert arbete ut när krisen bedömdes vara över? 

Ehh, där blir man ju då lite, alltså Pelle och jag som jobbade med det här kände att, vi låg så mycket 

efter med annat, så vi var ganska glada att det var över så vi har inte efterjobbat så mycket. Alltså vi 

har ju lagt ut hela tiden, vi har ju en efterbranden på hemsidan. Där vi länkar till rapporterna som 

kommer. Det är viktigt men vi har också sagt det, Pelle och jag, att vi borde sätta oss en halv dag 

och prata om det men då kommer ju verkligheten, att man har ju faktisk saker man borde ha gjort 

under denna tid vilket gör att man har saker att göra som man ligger efter med. Vi har inte hunnit. 

Vi borde göra mer efterarbete, än vad vi har gjort internt. Vi ska ut med en hemsida till vår, och jag 

har ansvar över vårt nya intranät, nää.. det finns inte tid haha. Där har vi ju varit på länsstryrelsen, 

och sökt om pengar så att vi skulle kunna ta in någon på halvtid, någon som kan göra lite av det 

dagliga jobbet så att man kan sätta sig. För det är ju så att det är viktigt att vi vekrligen gör 

efterarbete och utvärderar så att vi kan lära oss något, så att det finns nedskrivet vad vi egentligen 
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tycker i fall att någon av oss skulle sluta  och någon annan ska göra det här sen, så har ju dom inte 

samma erfarenhet som vi har. Så att vi skulle behöva dokumetera ned det. 

Vad hade ni kunnat göra bättre eller vad ni har gjort bra, för framtiden, har du några exempel på vad 

som gick mindre bra och bättre? 

Dels är det att det är, Pelle skulle ha varit med i ledningsgruppen från start. Det är punkt ett. 

Redan innan krisen inträffade då? 

Ja, ja. Att vi i staben som träffades på söndagen,  där skulle han ha varit med från början, med 

information, och ge informaiton. För nu var det så att någon därifrån gick till Pelle med information 

och sedan la han ut. Och det blir alltid selektivt. Oavsett så blire så, man tolkar olika. Och det 

pratade vi om  när vi var och träffade Länsstyrelsen,  för dem sa också det. Den som la ut på 

faceook var inte heller med där, och den skulle ju ha varit med och skrivit ut direkt  och haft det 

förtroendet. Nu blev det så att när dom skulle skicka information till oss så på väg ut så blev dom 

haffade i korridoren så att, om mötet var 10 på morgonen så fick vi informationen 3 på 

eftermiddagen. Hade vi tur kunde vi lägga ut det på en gång annars kanske vi kunde lägga ut det 

klockan 7 på kvällen. Men då hade det hänt ganska mycket. Och det är något som alla är medvetna 

om sådär. Att den kedjan måste förkortas. Få ut snabbare information. För dom var snabba med 

information men sedan så hände det ju saker, för det är det, det gör i verkligheten. Man blir haffad 

eller glömmer bort själv för det ringer någon, så det är väl något som vi vet. Och sedan det andra, på 

något sätt skulle vi ha varit aktivare där ute, i området.  

Vad har ni fått för positiv och negativ feedback från allmänheten och media? 

Ehh, jag tror att det mesta vi har fått är positiv feedback. Vi har hört att tjänstemännen kunde inte 

svara, de som var i de här fälten. Där i den posomgruppen, ehh det är det vi har fått lite kritik för. 

Det är väl inte så konstigt egentligen. Men jag tror om det händer igen, så ska länsstyrelsen agera 

mycket snabbare och ordna någon  som har övergripande ansvar. Är det inom en kommun så ska 

kommunen agera mycket snabbare. Och sen, fast det är ju jag som tycker så, ibland har vi en 

förmåga i sånna här sammanhang, att ta chefer till sånna här saker. Istället för att titta på, vem 

skulle passa. Att titta på personliga egenskaper, det kanske inte är chefen utan assistenten som är 

otroligt empatisk och vettig och lugn, Så det kanske är hon som ska åka på det här. Och inte chefen, 

bara för att han är chef. Ibland tycker jag att vi är för enkelspårig i tänket. Att vi kallar ihop alla 

chefer för dom kan bestämma. Men det är faktiskt inte dom kanske som ska stå och träffa 

allmänheten, det kanske inte är dom som passar. Det är något som jag har reagerat på. Vi hade 
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dygnetrunt center, och vi va 5 personer, så vi jobbade en del. Vi gick ut till Västeråsstad och ville 

ha någon som kunde hjälpa oss. Och de gick ut och frågade efter personer som klarar av stress och 

klarar av att vara empatiska och svara lugnt. Och det var någon som aldrig hade suttit vid en växel 

men dom hade den här kvaliten som behövdes. Och det var en kille som var helt underbar, som 

klippt och skuren för att sitta på sånt här jobb, fast det var inte det han var utbildad till. Så där 

tycker jag att man gjorde det jättebra. Men de hann bara jobba en dag men där tycker jag att man 

använde rätt tänk, och vågade tänka nytt.. 

Det förändringar ni kommer att göra i eran krishanteringsplan? 

Västeråsstad ska dela med sig, men sen får vi se om politikerna kommer ta sig till den här men Pelle 

och jag  tror på den.  

Vad tycker du är viktigast för en bra och framgångsrik kriskommunikation? 

Tydlighet. Att man är tydlig, det är viktigast. I informationen, och ärlig information. Enkel, att den 

inte kan misstolkas. De gick ut med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, med att boende 

söder om någon väg, skulle evakueras, men det hade blivit någon felskrivning.  Det hade blivit en 

felhörning från den som hade lämnat det. Så det fick man gå ut och dementera om, så det hann bli 

lite rabalder. Det är jätteviktigt att låta någon annan läsa det så att man förstår, så att det inte 

misstolkas, för ett VMA får inte kunna misstolkas. Ehh, det är nog lätt att när man sitter i det så 

skriver man så att man förstår det, jag vet att jag är så, att men herregud det här är ju självklart att 

förstå, men det kanske det inte är, Så att det är viktigt att man kollar det. 

Men vad har ni för strategi när det kommer till kommunikation och kriser, vad är det ni prioriterar? 

Är det att berätta det är det här som händer eller det är det här ni allmänheten ska göra? Vilken 

information prioriteras? 

Mmm, det kan nog vara från olika situationer, beroende på vad som är. Ehh, nu till exempel, det vi 

pratade om i nätverket så var det att lägga den samtida informationen för vi i Sala, eftersom att den 

kallades Salabranden hela tiden, så tyckte Pelle och jag att det var viktigt att vara snabba med 

information ut. Det var bättre att ge ut det vi hade än att vänta till en helhetsbild, det var svårt att få 

det.  Men där tyckte de andra kommunerna att vi skulle ha väntat ut dom, att vi skulle ha meddelat 

dom när vi gick ut med den informationen som vi hade. Så att dom kunde gå ut samtidigt. Men det 

har vi diskuterat, för och nackdelar. Ibland kan jag tycka att ja, så kanske man skulle göra fast 

ibland så nää, jag har inte tid att vänta. Då tar det ännu längre tid med att få ut information. Det 

beror på hur viktig och bråttom det är med information, ibland så kanske man kan vänta, det gör 
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inget att man väntar en halvtimme. Det är ju ingen tävling på det sättet, att vi var först. Nää, det 

beror helt på situationen.  

Hur besvarade ni allmänhetens frågor? Vet att ni tog in samtal via telefonen, men facebook eller via 

hemsidan? 

Vi fick inte så mycket via facebook, länsstyrelsen fick mycket frågor via facebook, vi var 

förskonade från det. Ehh, vi hade någon fråga men dom var ganska lätta att besvara. Jag är lite 

förvånad, jag trodde nog att vi skulle få mycket ryktesspridningar.. 

Visste ni om några ryktesspridningar? 

Ja, fast det var mest på deras egna sidor, det var någon ute i Salbohed som skrev nu måste vi 

evakuera, fast det stämde ju inte. 

Besvarade ni dessa ryktesspridningar? 

Nää men vi visste ju inte om dom, det låg ju på deras privata Facebook. Men nu så har vi en tjänst, 

som kollar. Vi har en tjänst som kollar tv, tidning och radio. Men nu har vi även en tjänst som kollar 

Facebook och Twitter, så att vi får de. Men där är det då, man måste skriva Sala kommun, vi får 

inte in allt. Då får jag ett meddelande när någon har skrivit Sala kommun, men det skrev man ju inte 

då, då skrev man bara Sala. Men där har vi något att jobba med och fundera hur vi skulle kunna..det 

är ett svårt område att täcka in.  

Allmänheten var säkert oroliga och osäkra så hur arbetade ni med att minska deras oro? 

Mmm, det gjorde vi nog mest i telefon. Vi skickade ut information på Facebook och via hemsidan, 

men de sa ganska länge att det var lugnt. Det trodde vi på själva.Jag diskuterade med Pelle och jag 

sa då att min man hade packat en väska och då tänkte jag men va, men Pelle sa då ojdå, det har inte 

vi gjort men det hade dom ju gått ut med att man skulle göra. Fast man tar ändå inte in de, trots att 

länsstryrelsen had gått ut me det. Det kan jag tycka är rätt, man ska ta till sig information och det 

egna ansvaret, vi medborgare lägger större ansvar på kommunen och på andra, och jag har inget 

eget ansvar. För flera sa, du kommer väl och knackar på dörren när det är dags att evakuera? Ehh, ja 

om hela Norberg ska evakueras så tror jag inte att dom hinner knacka på dörren. Men joo det har 

dom sagt att dom ska göra, men kanske i småbyar men inte i hela Norberg. Det har vi nog känt från 

några håll, någon sa i ett reportage, att sitta och säga att det kom ingen och knackade på dörren, jag 

kunde ju inte veta om jag skulle evakuera. Det hade brunnit runt hennes hus i två dagar. 

Men det kanske var ett problem i sig, att de inte tog ansvar? 
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Jaa så det kan jag tycka..men hur får man det ansvaret? Fast jag känner ju det själv, att varför ska du 

packa en väska. Alltså, det är väl aa..det är inte så lätt. Jag kan bli jätteirriterad på kvinnan som 

tyckte att polisen skulle komma och knacka på men samtigt så jaa, det skulle kunna ha varit jag som 

satt där, jag är inte hundra. Så där tror jag att vi måste vakna upp som medborgare, jag hade en 

kvinna som ringde. Hon var astmatiker. Hon frågade, alltså ska jag lämna hemmet, jag ba, jaa om 

du har besvär. Men framför allt ska du ringa 1177, för det här kan inte jag svara på. Men vi ska ju 

ringa till er, men ring 1177, för det är sjukvårdsupplysningen, men hon tyckte att vi skulle besvara 

på det. Hon gav sig inte, så tillslut sa jag men åk! Jag vill inte ha ditt liv på mitt ansvar, haha. Jag 

kände, men ta eget ansvar. Lider hon så åk.  Man vill få en order. Men det kan jag faktiskt känna, 

att folk ringer om konstiga saker. Vi lägger nog mer och mer ansvar på andra. 

Använde ni er av WIS? 

Hahaha, jag hade inte en tanke på det. Jag har gått en kurs på det. Rickard han använde det, han var 

dock ensam.  

Är det för att man inte har tillräckligt med kunskap? 

Nej, vi pratade om det på senaste krisinformatörsträffen,  ehh och kom fram till att det är för 

svårhanterligt. Det är inte tillräckligt enkelt och vi använder det endast vid en kris och en kris har vi 

vart fjärte år. Jag går inte in bara för att så jag sa det att vi borde börja använda det internt att prova 

skicka protokollen via WIS, att vi gör en egen grupp där. Men det slutade med att alla kommuner 

var överrens att dom ska ta kontakt med MSB och se till att det blir enklare och mer lättanvänligt. 

Så kanske vi kan börja använda det för det kan va bra. 

Jag kom på mig själv, på onsdagen eller torsdagen att jag skulle ha varit inne i WIS och då gick jag 

in och kollade men såg då att Rickard var den enda som hade varit inne och skrivit. Vi borde ha 

använt den. Det står säkert i krishanteringen, men vi tittade inte i den. 

Vilka kanaler använde ni er av? 

Melj och telefonen var det internt, till allmänheten alltså externt så var det telefon, facebook och 

hemsidan. Vi såg att de delade på facebook, vi hade 12000 titt på ett inlägg och 100 delningar, så vi 

såg att det kommenterades.  

Vilken kanal prioriterade ni? 
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Hemsidan, sedan länkade jag via den. Jag gjorde inget eget inlägg på facebook. Sedan så la vi inget 

pressmeddelande utan det skötte Ramnäs. Vi hänvisade till dom, de hade de stora 

informationsansvaret.  

Hur kommiunicerade ni via de traditonella mediare? 

Väldigt lite tycker jag. Dom åkte direkt ut till Färnbo och sedan Ramnäs, men det var många 

journalister som ringde för att hitta dit.  

Vilken roll hade de traditonella medierna? 

Jättestor roll, det har vi diskuterat hur Erik Bergman blir felciterade av Aftonbladet för att det säljer 

mer, medans fagerstaposten som är lokal citerar rätt. Aftonbladet ville ju bara sälja, så tyvärr så 

tycker jag att Aftonbladet och Expressen inte gjorde det så bra, de förvärrade. Men P4 gjorde det 

bra, de fick ut information som var rätt, rätt information. Det var ju allvarligt under måndagen, men 

de sa det på ett annat sätt, de sa det på ett tydligare sätt. Än att bara skriva katastrof, för att sälja 

rubriker. 

Digitala medier, hur använder ni av dessa? 

Det var löpande hela tiden, vissa dagar, var vi nog in, man får ju meddelanden hela tiden, då  någon 

gör något på våran sida. Så den hade en stor roll. Tidsglappet måste vi tänka på, vi fick information 

från länsstyrelsen för sent, så ibland så valde vi att inte lägga ut informationen för det kom för sent 

och då hade det hänt så mycket under tiden. Så då väntade man på nästa informaion. Det är onödigt 

att få kommentarer på Facebook, om man skulle lägga ut infomation som allmänheten redan visste.  

Har ni gått ut med information efter att krisen var över? 

Nää inte vad jag vet, jag tror att det kommer att komma fram till sommar. Då blir det aktuellt. 

Skulle Länsstyrelsen inte göra något så kommer defenitivt kommunen göra något. Det måste vi.  

Hur stor roll hade Facebook i och med kommunikationen? 

Jag tror att den hade stor roll, på så sätt att vi är i det samhället att vi har det i telefonerna, att det är 

så lätt att dela. Sedan finns det dom som går in på hemsidan men det är inte på samma sätt. Jag tror 

att man når fler där, fast vi även uteslutar de som inte har Facebook. Det måste finnas en 

kombination mellan de traditionella medierna och de sociala.  
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7.6 Intervju med Surahammar kommun 

Hur många var ni från er verksamhet som medverkade i kriskommunikationen och krishanteringen? 

 

I kriskommunikationen i huvudsak två personer. Totalt i krishanteringen ca 30 personer. Ex stab, 

POSOM, Vaktmästare, teknisk personal, administrativ personal. 

 

Har ni något system för att kontrollera om det finns några varningstecken? (Om ni har speciella 

strategier för att se om det finns potentiella situationer i er omgivning som kan utvecklas till en kris)  

 

När USAM sammankallas är det en form av indikation på att en situation kan utvecklas till en 

samhällsstörning för kommunen. Vi har inget annat formellt system. Vi har t ex ingen TiB. 

 

Har ni några förebyggande åtgärder/förebyggande arbete för att undvika en kris att inträffa eller 

utvecklas? (Om ni upptäcker en potentiell situation som skulle kunna utvecklas till en kris)  

 

Vi försöker alltid ha en omfallsplanering, i det här fallet att vi evakuerade ett äldreboende i 

förebyggande syfte. 

 

Har ni en lista på eventuella kriser som skulle kunna uppstå?  

Det finns en del handlingsplaner men ingen formell lista över potentiella kriser. 

 

Har ni ett färdigt kristeam om en kris skulle inträffa? Har ni en utsedd talesperson? Om ja hur 

skapas kristeamet, vilka ingår och hur utser ni en talesperson). 

Ja vi har POSOM och Stabsgrupper och en presstalesman vid kris. Teamen är utsedda innan och 

även talespersonen är utsedd. Det finns en POSOM-ledningsgrupp och en stödgrupp. I staben ingår: 

stabschef, dokumentatör, omvärldsanalys, informatör, kommunikatör. 

 

Har ni en krishanteringsplan förberedd för om en kris skulle inträffa? Vad ingår i så fall i denna?  

Ja. Se bifogat dokument. 

Gör ni tester/övingar för att se om denna plan fungerar? Om ja, hur?  

Ja. Tabletop övningar lokalt samt regionala övningar och övningar med MBR. 

 

Har ni några speciella utbildningar för att träna personal för hur de ska agera och hantera en kris om 

en vore att inträffa?  
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Ja, grundläggande stabsarbete och stabschefsutbildning, fortsättnings utbildning stabsarbete. 

POSOM utbildningar. Utbildning för krisledningsnämnden.   

 

Har ni en så kallad ”dark site”? (Detta kan vara en länk till en server eller en del av eran hemsida 

som är förberedd innan en kris inträffar som kan aktiveras i en krissituation där man lägger upp all 

information angående krisen).   

Genom vår webleverantör kan vi snabbt få igång en alternativ hemsida. 

 

Kunde ni förutse denna kris på något sätt? I så fall hur?  

Skogsbränder förekommer årligen vid ökad brandrisk men ingen kunde förutse denna utveckling. 

 

När insåg ni att situationen var allvarlig och att den skulle utvecklas till en kris?   

Söndag den 3 augusti då USAM sammankallades kl 19.00. Redan på torsdagen hade vi börjat följa 

händelsen och under helgen varit i kontakt med inre staben vid räddningstjänsten. Då ansågs 

branden inte vara under kontroll men inte heller förelåg krisläge.  

 

Hur arbetade ni när krisen inträffade? (Ex. vad var er första respons, första budskap som ni spred, 

första arbetsinsatser etc).   

Torsdag 31/7 Beredskapsamordnare var uppe vid brandområdet och följde utvecklingen. 

Informatören började omvärlsbevaka. Första information på kommunens hemsida lördag 2/8 ca 14. 

Budskap att branden ännu inte var under kontroll. På söndagen vid 16 var  beredskapssamordnaren 

in till MBR’s inre stab för lägesinformation. Kl 19.00 USAM möte. Kl 21 sammanträdde 

kommunens stab. 

 

När tog Länsstyrelsen över ansvaret för krishanteringen och varför?  

Tisdag 5/8 kl. 10.15. Kommunerna och räddningstjänsterna begärde detta då händelsen blivit så 

stor. 

Hur såg ert arbete ut efter att krisen bedömdes vara över? 

I huvudsak information till drabbade, logi för till exempel försvarets anställda. 

 

Hur utvärderade och examinerade ni de insatser ni gjort under krisen? 

Vi har samlat ihop erferenheter och reflektioner från de anställda och förtroendevalda som deltog i 

insatsen. 
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Vad har ni fått för positiv och negativ feedback? (Respons på er kommunikation och krishantering) 

Hur har ni fått feedback? (Från typ medier, allmänheten, etc).  

Allmänheten hade velat ha ännu mer information på plats i Virsbo och Gammelby, annars var de vi 

pratat med  ganska nöjda. 

 

Hur såg er kommunikation ut efter att krisen var över? (Vilken typ av information spred ni till 

allmänheten? Gav ni information om något arbete ni håller på med för att försäkra omgivningen att 

branden inte skulle inträffa igen?).    

Vi sammarbetade med Länsstyrelsen och gick ut med information som de paketerat till tex 

drabbade. Kommunala frågor såsom vattenkvalitet på kommunalt vatten och i egna brunnar. 

 

Vilka lärdomar har ni tagit av krisen?   

 

Det är bättre att arbeta brett och minska insatsen om det behövs än att göra tvärtom. Vi har 

dokumenterat de lärdomar vi har tagit t ex bättre omvärlsbevakning. 

 

Vilka förändringar kommer ni att göra i er krishantering/kommunikation i framtiden?  

 

Vi håller på att omarbeta POSOM och Stabsorganisationen. 

 

Om ni hade en krishanteringsplan förberedd, var den till nytta i ert arbete?  

 

Delvis, detta var en sån extrem händelse som utspelade sig i flera kommuner. 

 

Vad tycker du är viktigast för en framgångsrik/bra kriskommunikation? 

Snabb och korrekt information. Personella resurser för att kunna hålla ut. 

 

Vad har ni för strategier när det kommer till er kommunikation vid kriser? (Få ut så mycket 

information så snabbt som möjligt, avvakta tills ni fått helhetsbild, ge ut information om hur 

allmänheten bör agera etc).   

 

Vi har en kommunikationsplan men denna användes endast delvis då detta var en extrem händelse i 

flera kommuner. Målet var snabb och korrekt informaton men vi fick ofta vänta på att information 

blev bekräftad. 
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Vilken information kommunicerade ni ut till allmänheten? (Ex. vad ni gör, vad som händer, vad 

allmänheten bör göra etc).  

 

Lägesuppdateringar om branden, samma som Länsstyrelsen och specifika kommunala 

samhällsfrågor. Meddelade till exempel att äldreboende evakuerades i förebyggande syfte och att 

POSOM aktiverats. Svarade på mail och telefonsamtal från allmänheten. 

 

Vilken information prioriterades? (Vilken information var enligt er viktigast att få ut och mest 

aktuell?)  

 

Den mest akuta informationen om evakueringar. 

 

Var ni medvetna om några ryktesspridningar och i så fall hur hanterade ni dessa? 

(Med ryktesspridning menar vi den informationen och dialogerna som skedde i sociala medierna 

eller de traditionella).  

 

Nej, det var mer att vi fick frågor.. 

 

Hur besvarade ni allmänhetens frågor? (Hur förde ni dialog med allmänheten?) 

 

Via mail, telefon, på webben, informationsplats i Virsbo 

 

Vid kriser uppstår oftast mycket oro och osäkerhet bland allmänheten. Hur arbetade ni för att 

minska på allmänhetens oro?  

 

Informera så snabbt som möjligt. 

 

Tog ni hjälp av något kommunikationsteknologiskt verktyg under krisen såsom exempelvis WIS? 

Om ja/nej, varför? (Var den till någon nytta?)  

 

Nej, inte från vår kommuns sida. Systemet används inte dagligen så användarvanan är låg. Tids och 

resursbrist. 
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Vilka kanaler använde ni i er kommunikation?  

 

Webb. Hänvisade till Länsstyrelsens kanaler och Informationsnr i Sala och 113 13. 

Informationspunkt i Virsbo, mail, telefon. 

 

Vilken kanal använde ni er främst av och varför? 

 

Webben. Den kanal vi har som når flest.  Länsstyrelsen skickade in VMA. 

 

Vilken roll anser ni att de traditionella medierna spelade under krisen?  

 

De spelade en stor roll speciellt  P4 Västmanland som är beredskapskanal, trovärdiga och når 

många mottagare. 

 

Hur kommunicerade ni med de traditionella medierna? 

 

Vi kommunicerade inte så mycket med dem i denna kris då det var en händelse som utspelade sig i 

flera kommuner och Länsstyrelsen tog det övergripande ansvaret. 

 

Vilken roll anser ni att digitala medier hade?  

 

Digitala medier såsom kommunens webb hade stor betydelse i det här fallet, den plattform vi hade 

att arbeta med som kan nå flest. 

 

Hur använde ni er av digitala medier? 

 

Webb 

 

Hur använde ni er av er hemsida som verktyg under krisen?   

 

Se svar ovan. 

 

Hur lämpliga är sociala medier som kanal för kriskommunikation?  
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Når många snabbt. 

 

Hur använde ni er av sociala medier i ert arbete? 

 

Surahammars kommun har ingen kommunövergripande sida däremot har t ex biblioteket en sida . 

Via Näringslivsenhetens sida gick viss information ut. 

7.7 Intervju med Fagersta kommun 

Hur länge har du jobbat på kommunen? 

 

I 6 år 

 

Och du var här och jobbade med kriskommunikationen och krishanteringen under branden? 

 

Ja precis 

 

Hur många var ni från kommunen som hjälptes åt? 

 

Med bara själva kommunikationen eller med krisen överhuvudtaget? 

 

Både och 

 

Vi är två från kommunikations enheten, jag och min kollega Anna, och sammanlagt är det jättesvårt 

att säga, det beror lite grann på vad det var för, eller vad som behövdes göras. Drog vi in possom 

gruppen så var dem en 5-6 stycken extra.  Och lite så där så beror ju på  vilken tid under branden 

som vi pratar om men i Ledningsgruppen är vi väl mellan 10-15personer beroende på, ibland hade 

man nått och göra och då var inte med på det mötet , det var ju extremt intensivt dem där dagarna. 

Men mellan 10-15 personer i ledningsgruppen och 2 på kommunikationsenheten.  

 

När det kommer till innan krisen, har ni nått speciellt system för att kontrollera om det finns några 

varningstecken för potentiella kriser? 
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Vi gör ju en omvärldsbevakning hela tiden och dels så har vi ju en omvärldsbevakningstjänst som 

hittar träffar på sökord och klienter eller på agenter som vi har ute och det kollar vi ju varje dag. 

Och sen är det ju våran egen omvärldsbevakning, vi kollar ju runt i sån dära missnöjesgrupper för 

civiloro eller om det skulle vara någon sån kris och så har vi kontakt, vi har ett krisinformations 

nätverk tillsammans med våra grann kommuner i usamland i Västmanlands län och där får vi också 

input om det så att det är nån annan kommun har som tror att det har någonting som skulle kunna 

bli eller utveckla till en kris. Och så har vi också Usam, rakelkonferenser varje månad, varje 

måndag varje månad. Och det är då de här aktörerna i usam som träffas och rapporterar om det 

finns något framåt eller bakåt att rapportera och då försöker vi få med allting som skulle kunna leda 

till en, inte en kris men till en insats på något sätt. Vi rapporterar om till exempel Ängelsbrecks 

loppet i Norberg brukar vi tala om ,nu är inte jag från Norbergs kommun men vi har gemensam 

beredskapssamordnare som också sitter i dem här mötena. och då tar vi upp sådana där stora 

händelser som händer, som att det skulle kunna ske trafikolyckor för det är sån ökad trafik i 

området och så.  

 

Har ni då förebyggande åtgärder eller arbete som ni gör om ni upptäcker något som skulle kunna 

utvecklas till en kris? 

 

Jo det är ju det här infonätverket, är framförallt det att vi upplyser varandra och kollar så att man 

själv kan kolla i sina kanaler, verkar det som att det här stämmer eller om det är någonting. Annars 

så har vi inga åtgärder på det vis annat att vi träffas här och säger tror du att det kommer bli 

någonting ja eller nej, hur ska vi hålla koll på det, hur ska vi behandla det och så.  

 

Så man gör kanske små förändringar om man upptäcker något? 

 

Ja i så fall, precis och är det nån fråga som rör mycket uppmärksamhet i de här missnöjesgrupperna 

på facebook som skulle kunna leda till att det blev någon form av oro så försöker vi kanske bemöta 

det genom att själva skriva ett inlägg på våran hemsida som inte är något direkt svar på det men 

som tanjerar det ämnet och så försöker vi putta ut det så mycket vi kan. För vi går aldrig in och 

svarar på i någon annan grupp eller något sånt.  

 

Men man kan skriva på eran facebook sida också? 
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Jo och där svarar vi men vi går aldrig in i någon annans missnöjesgrupp och själva kommenterar 

där, då lyfter vi ämnet till våran Facebook sida istället.  

 

Det här är lite likt första frågan, men har ni några specielle listor då från när ni kollar på 

omvärldsbevakningen på vad som skulle kunna hända som ni kan gå tillbaka och kolla i? 

 

Nej det har vi nog inte, vi har ju krisplaner och där har vi ju checklistor för eventuella kriser som 

skulle kunna komma, dem största liksom elbortfall eller översvämningar, dem stora från regionalt 

plan som skulle kunna drabba området men vi har ingen sån.  

 

Men ni har en krisplan? 

 

Vi har en krisplan och en kriskommunikationsplan.  

 

Vad ingår i krishanteringsplanen? 

 

Den kan ni ju få och titta hur den ser ut, men det står ju hur vi arbetar, hur vi ska arbeta, vilka som 

ska sitta i ledningsgruppen och a.  

 

Och ledningsgruppen är dem som har hand om krisen? 

 

Precis, så skulle det bli en extraordinär händelse eller en kris så att vi betecknar det som en 

extraordinär händelse så går vi ju upp i krisledning och då blir kommunen mycket mer pyramid 

styrd än vad den är nu. Nu har vi en förvaltning eller så där men då blir den som styrd utifrån en 

krisledningschef som pyramidstyr organisationen tillfälligt och så blev det ju   under branden.  

 

Har ni då en utsedd talesperson? 

 

Ja då har vi dem här rollerna utsedda. Men det ska jag säga att efter alla de utvärderingar är klara 

och sådära , vi vill ju inte utvärdera oss själva så vi väntar in alla utvärderingar som kommer så 

kommer vi att se över våra krisplaner och kriskommunikationsplan. Vissa små saker har vi ju redan 

nu sätt att när vi väl satt där på en kris så funkade det ju faktiskt inte så som det står här att den 

skulle funka, det funkade helt annat sätt kanske bättre på vissa sätt och saker som vi kan stryka eller 

sämre på andra sätt, saker som vi måste se över helt enkelt men vi vill inte göra det stora jobbet 
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förräns de stora utvärderingarna också har kommit så det blir ett nytt dokument för vårat 

kommunfullmäktige att ta.  

 

Har ni några specielle övningar ni gör för att testa krishatenringsplanen under simulerade kriser? 

 

Vi har övat en hel del, eller vi har en övningsplan också men den har inte jag tillgång till den den 

har våran beredskaps samordnare som har den men vi har en övningsplan för hur ofta 

ledningsgruppen ska öva, hur våran possom grupp ska öva och så där, och det är lite olika frekvens 

men vi har varit med på en hel del övningar och sen har vi också larmövningar där SOSlarm ringer 

upp och kollar okej va bra du svarar din telefon tack så mycket och så lägger dem på.  

 

Okej och då utbildas personalen också till att veta ungefär hur man ska agera i en kris? 

 

Ja precis, utifrån den roll man får i krisledningsgruppen.  

 

Det finns en så kallad ”dark site”, det är en länk till en server som en hemsida som man kan gör upp 

innan en kris inträffar som man sedan aktiverar under en kris så man slipper fixa det där all 

information om en kris läggs upp. Har ni en sån? 

 

Nej, vi har faktiskt diskuterat om att ha en kris sida liggande på en annan server. Som det är nu så 

har vi vår kommun sida på vår egen server och vi har pratat om att ha nått på målnet någonstans 

men vi har aldrig gjort det men däremot har vi ordningsgjort på hemsidan så att vi kan ställa om den 

till krisläge, då försvinner bilden längst upp och ersätts med en ruta där det står här hittar du senast 

information om krisen, men vi gjorde inte det under den här krisen.  

 

Kunde ni förutse denna kris? 

 

Menar du innan att vi ens visste att det brann? 

 

Ja 

Asså det är jättesvår att svara på och också en sån grej som jag måste säga att det beror på vad 

utvärderingen, vad kommer dem fram i utvärderingen och vad kommer de tycka om vad man har 

gjort. Vi som kommun kanske skulle ha haft skogsbrand tänket mer nära än vad vi har haft eftersom 
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att våra kommuner består så mycket av skog. Vi har så mycket skog i området och vi kanske inte 

hade skogsbrand överst på våran lista på vad vi skulle kunna tro hände.  

 

Vad var det som orsakade branden? 

 

Ja det får ju utredningen tala om.  

 

När var det ni insåg att situationen blivit så pass allvarlig och utvecklas till en kris? 

 

På måndagen skulle jag säga, vi började redan reagera på söndagen den 3e augusti då la vi ut 

information på våran hemsida och våran facebook för då var det också väldigt rökigt, vi var ju på 

semester som alla andra var men på måndagen så insåg vi att. Men jag blev inkallad till staben på 

måndagen innan branden. 

 

Vilket skede av branden var det? 

 

Ja måndagen var den värsta dagen, det var den dagen den spreds så vansinnigt mycket och jag antar 

ni sätt den brandspridningskartan där man ser först hur litet det var och det där jättestora hoppet 

skedde ju under måndagen och spred sig mer än en och en halv kilometer och hoppade till och med 

över en sjö där man hade tänkt här tar det stopp.  

 

Hur arbetade ni när krisen hade inträffat?  

 

Först hade vi koll på det här ifrån på dagen, och jag satt i staben och hade pakt på pakt och på 

kvällen kallade vi krisledningsgruppen och sen så försökte vi informera allmänheten om så mycket 

vi kunde det vart ju som dem som spontant evakuerade och dem som evakuerade från Ängesberg 

många utav dem kom hit eftersom vi hade 170 namn på folk som kom hit till kommunhuset så vi 

hade folk ute som tog emot dem som tog emot vad dem hette och vart dem skulle åka någonstans, 

telefon nummer och kontaktuppgifter och vi fick in en massa hjälp från företag och frivilliga 

anmälda och hus rum så vi förmedlade en del husrum, alltså mycket handson grejer som vi gjorde 

där liksom.  

 

Så första responsen var främst om hur allmänheten skulle gå tillväga? 
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Ja eftersom att evakueringen fick inte vi reda på efter att det gick ut på ett VMA till allmänheten om 

att de skulle evakueras, vi visste ju inget innan dess så vi kunde inte förbereda någonting på det 

viset. Så det var en hel del folk som var ute och tog emot dem här, de var både frivilliga, spontan 

frivilliga, politiker, tjänstemän som tog emot dem här. Vi försökte få koll på hur det såg ut, vad kan 

vi gå ut med för information, hur allvarligt är det och försöka få ett vettigt lägesbild och det var 

jättejättesvårt och jag var i Ramnäs på måndagen som sagt och jag förstår precis att det måste har 

vart ännu värre på kvällen men det var väldigt väldigt svårt att få de lägesbilderna för det var inte 

tid att sitta och ge en lägesbild och vet inte heller hur det ser ut och ingen aning om utbredningen 

 

När tog Länsstyrelsen över ansvaret?  

 

Det var på tisdagen klockan 10 tror jag att det var va. 

 

Varför? 

 

Det var på begäran utav de brandförmän som var ute i skogen dem bad Länsstyrelsen att ta över. I 

Dokumentationen från Länsstyrelsen finns det en tidslinje längst ner, den stämmer eller jag har hört 

att den stämmer in princip men det enda som inte stämmer är när VMAt till Ängesberg gick ut, den 

gick ut 16.48 och inte 17.48 VMAt det där viktiga meddelandet till allmänheten till boendena i 

Ängesberg då står det att det gick ut tio i sexmen det gjorde den inte den gick ut tio i fem. Här står 

det kvart över 10 på tisdagen tog Länsstyrelsen över för att brandförmännen det var för stort, man 

behövde hjälp att samordna alla dem här olika krafterna som fanns polisen, militären och alla dem 

hära det var tre olika förbund som var drabbade av branden och alla de andra brandmännen som 

kom för att hjälpa till från resten av Sverige.  

 

Så ni inrättade den här krisplanen som ni hade? 

 

Jo men precis, vi öppnade den egentligen, dte är ju ett pappersdokument. 

 

Krisplanen ni hade var den tillnågonnytta eller kände ni att den inte gick att tillämpa till just den här 

situationen? 

 

Framförallt var den till nytta att vi visste vilka vi va och vilka som var där, och vi hade faktiskt övat 

nån gång även fast vi inte övat just det här scenariot men annars så tror jag att det är väldigt svårt att 
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ha en färdig plan, jag tror man får tänka lite om där och gå bort lite från den här planen som är 

väldigt mycket text och det är ingen som hinner läsa igenom den och den ska liksom sitta i 

ryggmärgan och det den lite men man kanske snarare skulle sätta fram lite checklistor liksom okej 

nu sätter vi oss och samlar krisgruppen första gången okej check vi har samlat alla vi har kontaktat 

växeln. Alltså mer checklistor dem här kortare, jag tror det kanske är ett lättare sätt att arbeta på.  

 

Hur såg arbetet ut efter att krisen bedömdes vara över? 

 

Det är jättesvårt för när bedömdes krisen vara över? Det är jättesvårt att säga. Det beror ju på, det 

kan inte jag säga, krisen är ju väldigt personlig, hos vissa så är krisen fortfarande väldigt aktuell, 

dem som bor där i området men utifrån kommuen så blir det att man träffas mer sällan i 

krisledningsgruppen. inte möte varannan timme men kanske tre timmar om dagen, att det blir mer 

praktiska handson saker att ta reda på. Vilka hus är nedbrunna och hur hjälper vi dem?  Mycket mer 

det sociala och psykiska stödet dem krisdrabbade perosnerna. Det blir ju inte nått mindre folk 

inblandad egentligen, de blir att de som är inblandade fokuserar på mindre saker. I krisens 

inledande skede är det så många som är drabbade av krisen men när den tonat ut är dte mer fokus på 

dem som var mer drabbade direkt av krisen.  

 

Hur utvärderades insatserna ni gjort, det var inte ni? 

 

Ne asså klart att vi kollat över våra planer och utifrån vårt perspektiv sätt saker som behöver 

förändras och lägga till.  

 

Har ni något exempel? 

 

Jobba med checklistor, att det ska vara så kort och sen att det dokument som vi har nu eller någon 

form av utveckling av det mera ska vara ett dokument som tjänsteman och medlem av 

ledningsgruppen har som ansvar att då och då läsa igenom så att de har den i ryggmärjan och sen att 

när en kris pang pum inträffar så har man checklistorna.  

 

Har ni fått någon positiv eller negativ feedback från exempelvis allmänheten eller medierna? 

 

Ja självklart både positiv och negativ, vi vet att de som bodde i Ängesberg ställde sig väldigt 

negativa till information, att det var väldigt dåligt information som vad händer nu vad händer nu. 
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och de hade behövt att vi ringer dem och säger vi har ingen mer information just nu än när vi ringde 

senast. Men i en liten kommun, de resurserna som skulle behövas är ju enorma, vi snackar om 170 

personer vi hade telefonnummerr till och några till efter det. Och hur ser vi till att vi inte glömmer 

någon? Men sen har vi också fått väldigt fina kommentarer som att det var väldigt lätt att hitta på 

hemsidan och att facebook sidan var väldigt välanvänd och aktiv. Vi j´gick från att ha 1000 

besökare per dag till att ha 26 000, så det går inte att jämföra.   

 

Så många gick in där för att få information? 

 

Och vi var väldigt noga med att all information vi gick ut med var bekräftad information från någon 

myndighet eller annan källa som var trovärdig. Vi la inte ut nått vi fick höra över telefonsamtal, allt 

var alltså bekräftad.  

 

Så ni väntade hellre med att lägga ut information tills det var bekräftad? 

 

Ja absolut 

 

Vilka lärdomar ni tagit av krisen nu i efterhand?  

 

Jag vet inte, dels så har jag som kriskommunikatör tagit mycket lärdomar som kanske inte hör till 

vad vi just här har tagit för lärdomar men i våran roll har vi tagit med att bli snabbare på att berätta 

saker som faktiskt skulle kunna leda till någonting. Det är lätt att man fokuserar mycket inåt. Men 

att tänka på att vi är starka tillsammans att vissa saker hade varit bra om andra visste, och upplysa 

varandra om det är något på gång. Och att det inte alltid behöver vara något som är en kris men att 

man bara säger tjena det här är på gång, hittills är det inte så stort här och berör bara oss men det 

skulle kunna eskalera. Till exempel regnar det ännu mer så kommer det här hända eller vad det nu 

skulle kunna vara. Sen är det saker vi tagit till oss i krisledningsplanerna som jag tror vi alla 

personligen lärde oss mycket. Det är jättelätt att i ett CV skriva att man kan mycket om 

kriskommunikation, men det är väldigt mycket värre efteråt. Men något annat som vi också märkte 

som var väldigt bra som vi fått väldigt mycket positiv feedback på är att vi utsåg snabbt en 

talesperson och alltid utsåg samma talesperson. Den som tala med medierna, allmänheten, ansiktet 

utåt och att det alltid är samma person hela tiden. Sen måste ju givetvis den personen få sova också 

så är det så får man sätta dit någon annan också men man försöker vara konsekvent att det alltid är 

samma person och det är ett förtroende också.  
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Hur valde ni just den personen? 

 

Det blev chefen för krisledningsgruppen, högste tjänstemänn. (23.41) 

 

Krisledningen, vilka var det? 

 

Det är våra chefer på våra förvaltningar, kommunikation, och så har det varit precis som jag sa att 

folk kom och gick, det var possom ansvariga när dem var aktuella, det kanske var nån mer från den 

tekniska förvaltningen när såna frågor var aktuella. Och det tror jag också vi har tagit till oss lite 

grann att  inte bestämma att ledningsgruppen ska bestå av dessa sju personerna punkt slut utan att 

man har en kärna som man utgår ifrån på nått vis och så får man bygga ut det eller dra ner det, lägga 

till beroende på vart i krisen man är nånstans. Precis som jag sa att den där tekniska förvaltningen 

kanske inte var så viktigt i början där men sen när man började se utbredningen så hur ser det ut 

med våra vatten och avlopp, de där personerna som kommer tillbaka till sina hus, även de hus som 

står orörda, tänk er en vecka där det är 40-45 grader varmt i de områdena, tänk er maten i kyl och 

frys. Den måste bort på nått vis, och där kunde de hjälpa till o ställa ut kontainar, där kunde vi 

hjälpa till med folk. Människor i de områdena var rätt så gamla och då kunde vi hjälpa till med folk 

som kunde hjälpa till och bära rent fysisk hjälpa till o tömma kyl och frysar.  

 

Det här har vi också gått igenom lite grann. Men förändringar som kommer göras i krishanteringen 

och kriskommunikationen, men det är lite beroende på de lärdomar man tagit till exempel. 

 

Ja men precis, och just när det gäller kriskommunikationen så hade vi inte kunnat göra så mycket 

mer. Men det som vi har tagit till oss är om det skulle vara så att vi ägde krisen, för det är altid det 

viktigaste att ta reda på, vem är det som äger krisen. Vem ska vi hämta information ifrån, för jag 

ska inte sitta och hitta på något själv det ska som komma från dem som äger, deras information. 

Och det var det som var så svårt när det var så många kommuner inblandade, så många 

räddningstjänst förbund inblandade och tillslut var det Länsstyrelsen och då vart det tydligare men 

innan dess och även efter Länstyrelsen fasat ur är det också viktigt att ta reda på vilken del av krisen 

jag äger för att inte trampa på någons annas tår eller mark för  annars blir det bara fel och där tror 

jag att vi kan lära oss att om krisen skulle vara här så kanske vi inte ska fokusera på att få super 

long och korrekt information men att det räcker att vi pumpar ut två meningar som är korrekta 

meningar direkt efter ett stab möte och sen skriver att vi fyller på med information så fort den är 
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bekräftad för jag tror att det är lätt så att när man är i det så är man så rädd att släppa ifrån sig 

någonting som inte är korrekt och det kan ta sån tid. Jag menar vi kunde ju som få senaste nytt från 

staben och så fick vi det klockan två när deras möte var klockan tio och då ser det inte seriöst ut och 

det spelar ingen roll hur mkt man förklara att man inte kan ge ut något tidigare för vi måste få 

allting bekräftat innan vi publicerar det. Men att man istället jobbar så att man släpper två korta 

meningar eller tre och att man fyller på i efter hand, mer information kommer så fort man kan.  

 

Vad tycker du är viktigt för en bra och framgångsrik kommunikation? 

 

Att det är viktigt med person kännedom, att om man kan öva, man vet vilka de andra är, vilka 

svagheter och styrkor, och särskilt vi på enheten så var det aldrig någon diskusision om vem som 

skulle göra vad, nu är vi ju bara två men. Och sen så i en plan så är det väldigt lätt att skriva in om 

det vore en kris så kan vi ta in Olle därifrån och Kerstin därifrån för dem är ju duktiga men när vi 

sitter där i krisen så har vi inte tid att visa Olle och Kerstin hur vi jobbar med sociala medier, hur vi 

skriver ett pressmeddelande, eller hur vi omvärldsbevakar eller var vi omvärldsbevakar. så om vi 

ska ta en folk som inte sitter i enhetn så ska man öva väldigt väldigt väldigt regelbundet för det blir 

bara mer jobb, man har inte tid med nånting extra, inte nånting. Vi pratade ju inte nånting med 

varandra, efter femte dagen då var det som att det var för mycket och såna dåliga brand skämt, dålig 

Göteborgs humor och det var verkligen första dagen som vi bara uughh.  

 

Så tänker du att om en kris skulle inträffa, att alla de som kommer vara med utvildas och övas hela 

tiden? 

 

Ja för nu är vi bara två, och vi håller ju inte hur länge som helst och nu höll vi på dygnet runt i en 

vecka en och en halv kanske men då var vi väldigt slitna också och kanske inte gjorde vårt bästa 

jobb efter en vecka eller ens fyra dagar. Och det är inte hållbart i längden och man vet ju inte hur 

länge en kris håller på så där kanske man skulle titta lite mera och försöka kolla brett ut i 

organisationen eller det är därför vi har vårat krisinformatörnätverk att där är tanken vi ska kunna 

låna ut, där sitter de andra kommunikatörerna i Västmanland och då är tanken att vi ska kunna låna 

ut varann för där är det ju väldigt kort, där behöver vi inte berätta vad som ska göras för att är man 

kommunikatör så ska man funka lika bra i Sala som i Nordbergs som i Surahammar så man ska 

egentligen bara kunna slänga fram en lista med vilka sociala medier som finns, inloggningarna och 

sen bara kör. du jobbar med omvärldbesvaknigar du med sociala medier och sen bara kör. Och vi 

hade inte riktigt tänkt ut hur vi ska använda varann i en sådan situation men det har vi verkligen lärt 
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oss nu att vi försöker nog inte ens titta inått i organisationen men vi söker hjälp utfirån, och man är 

rätt så dålig på de som kommun har vi märkt.  

 

När det kommer till information som ni prioriterar att få ut, är det som så snabbt som möjligt eller 

vi väntar tills vi fått en helhetsbild? 

 

Ja det var så vi tänkte, eller vi vill få en större helhetsbild eller få en bättre bild från det här 

stabmötet, och landstinget vad har ni att säga, polisen vad har ni att säga, den räddningstjänsten vad 

har ni att säga, Sala vad har ni att säga istället för att det viktigaste budskapet ut med det i tre 

meningar liksom och sen tar vi resten i efterhand och det tror jag är något som vi lärt oss allihopa.  

 

Men informationen till allmänheten var det som först om hur de ska rädda sig själva eller var det 

mer som det här är vad som händer nu, etc.  

 

I ju med att vi inte hann få information om evakuering innan det att den skedde så handlade då bara 

om att säga det här händer nu men sen senare i efterhand när de fick återkomma till sina hus och så 

var det fortfarande bara de boendena som fick komma tillbaka till en början och de fick stränga 

ordrar om att ha på radion och var förberedda på att evakuera för det kan ju det brann ju fortfarande 

och det brinner förmodligen fortfarande under snön trots att det är en halvmeter snö så brinner det 

nog. Och då var det mycket mer om att tala om vad ska man göra om det skulle bli ett 

evakueringslarm igen.Så i början var det mycket mer vad händer nu, frö vi hann inte med den fasen 

helt enkelt.  

 

Allmänhetens frågor, hur tog ni emot det. Var det genom Facebook, er hemsida eller var det via 

telefon? 

 

Allt. 

  

Allt? Hur många ansvar det som jobbade med Facebook? 

 

Två. 

 

Som ska sitta och som besvara på allt? 
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Det är vi två, vi ska ha ansvar för alla våra sociala medier, vi ska ha ansvar för våra 

pressmeddelanden, vi har ansvar för all vår kommunikation med allmänheten överhuvudtaget. Vi 

sitter båda två i ledningsgruppen och har ansvar för kommunikationsfrågor där. Vi ska stötta våran 

ledning när det gäller kommunikationsfrågor, vi ska skötta hemsidan så att den ligger uppe och 

allting där. Vi ska vara kontakt med dem andra berörda kommunerna när det gäller information.  

 

Den största delen av själva dialogen med andra, skulle det vara via Facebook? 

 

Ja, asså det är ju jättesvårt att styra för dialogen måste ske där alla medborgarna är helt enkelt men 

det var ju jättemycket på facebooj och det var ju ganska mycket samtal också som jag förstått på 

växeln som ringde till oss också. Jag tror att vi klarade oss ganska bra för först inrättade vi det har 

kriscentrumet i Sala dit man kunde ringa och dit puttade vi ju ganska många samtal till en början 

och sen mäktade dem inte riktigt med och Länsstyrelsen tog över och då vart det att man skulle 

ringa till den hära 113 13, upplysningscentralen, och det funkade ju ganska bra och de fick ett bra 

uppsving där för de var ganska nyetablerade då och inte så många visste om dem och sådär, men det 

tyckte jag underlättade väldigt mycket när dem kom in och tydligt tog över, det där att man kunde 

ringa till dem och få svar.  

 

Var ni medvetna om några ryktesspridningar och hur hanterade ni dessa? 

 

Ja det var ju mycket fråga om det hära nu står hela Ängesberg tomt, dem plundrar Ängelsberg var 

det väldigt många som sa. Jag har varit där och jag har sätt att det åker okända bilar i området och 

plundrar och det här ör när det är evakuerat och det brinner.  

Och det fick man försöka att hantera, och där svarade vi inte återigen direkt på en sådan sak men 

där får man istället gå och säga till polisen att den här oron finns, hur hanterar vi det hur svara vi på 

det och då la vi upp riktade saker om just det att polisen har inga som helst tecken på att det här 

händer.  

 

Var det som den största oron bland allmänheten?  

 

Nja  början var det ju som är mitt hus nerbrunnet, man trodde ju att Ängesberg var tomt, man trodde 

att värdsarvet var borta och sen vart det att man trodde att Stabäck är ett litet  del utav Ängesberg 

där det är värst nedbrunnet men alla hus brann inte ner men där var det nästan att man menat att det 

fanns nästan inget kvar där. Men det där med plundringen kom rätt så tidigt och det var en sån grej 
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som man aldrig någonsin skulle ha tänkt på, det är ju avstängt och på Skörna får man inte vara för 

att där hämtade planen vatten, och där var millitärernas båtar, ridbåtarna åkte ju omkring i sjöarna 

för att ta bort folk och se till att folk inte var där helt enkelt och hela Ängesberg var ju avspärrat och 

mycket större del än det, men ja jag vet inte... 

 

Tog ni hjälp av något teknologiskt verktyg som WIS? 

 

Alla har det, men vi använde det inte. Webb baserat infirmations system heter det, och det är en 

produkt utvecklad av Länsstyrelsen och tanken är att inte bara en kommun som är drabbad ska 

kunna gå in och hitta information eller så men snarare att kommuner som inte är drabbade ska 

kunna gå in och titta på vad hände där och få lite sådära det är lite mer det hemliga materialet om 

det finns något sånt där pga sekretess lägger man ju ändå inte ut så jag vet inte, jag vet inte om jag 

är rätt person att fråga jag är lite skeptisk till det där WIS.  

Och sen hade man ju inte tid, jag hade inte ens tid att kolla i Expressen asså det var ju helt 

hysteriskt det går inte liksom att... Och de flykthistorier, jag vet inte hur mycket av det ni hört men 

bland annat så var det en familj som, det blev så mycket brandstormar för dte blåser under branden 

och de som bodde i det där Stabräck området kunde inte fly från vägarna för de brann igen direkt så 

de var tvungna att ta en båt, bland annat ett par. -och det var så mörkt, svart man såg inte framför 

sig alls, han försökte lysa med mobielen men sen funkade inte motorn och så det skulle vara 

tvungna och ro men sen var det en annan familj som också skulle ta båt etc etc......(Resten av 

historien 37.28).  

 

Vilka kanal var det som ni använde? 

 

Twitter, Facebook, hemsidan. 

 

Var det nån kanal som ni prioriterade? 

 

Hemsidan är alltid nummer ett, vi försöker att liksom börja där. Men allting osm vi la ut på 

hemsidan la vi nästan alltid ut samtidigt på facebook och det är ju kopplat så då kommer det ut på 

twitter samtidigt. Och sen hade vi ju också att från och med rätt så tidigt redan på tisdag på 

morgonen där så tryckte vi också upp väldigt enkla affischer, det var ju som vår grafiska profil som 

vi tryckte ut exakt det som stod på hemsidan i affsicher som vi skickade ut till bibliotek som de satt 

upp på fönstret för de som inte hade tillgång till internet.  
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Men om ni tänker traditionella medier då? 

 

Menar du presskonferenser, tidningar och så? 

  

Ja 

 

Tidningarna hörde ju av sig men det var mest Ramnäs, det var inte så mycket drabbat här. På natten 

när de hade evakuerat Ängesberg då stod juAftonbladet och expressen här och filmade lite grann 

och pratade med som jag sa våran talesman. Men nej, men det är klart Fagerstaposten frågade och 

vi svarade och så men vi använde inte dem nej.  

 

Så det var ingen sån betydande roll eller så? 

 

Asså Sveriges radio tror vi hade jättestor roll och det var ju efteråt som massa utvärderingar sätt att 

det är den källan som man utan tvekan litar mest på och besöker mest och då handlar det både om 

webb och både lyssnar på radion är ju radion. De har fantastiskt genomslagskraft, även hos dem i 

min och eran ålder vilket är... Jag tror inte att direkt vi skulle sitta och lyssna på gammal radio på P4 

liksom men det är jätteintressant. Men det var mest Ramnäs som använde dem. 

 

Men ni hade inte någon speciellt kontakt med? 

 

Jo men det hade vi ju hela tiden så klart och journalister hörde av sig och så där och sen använde vi 

ju radio för att gå ut med, vi hade ett möte, vi samlade ihop ett möte med berörda på torsdagen och 

då använde vi radion till att gå ut med information om att vi skulle ha det här mötet, det gjorde vi 

och så skrev vi i Fagerstaposten också. 

 

Men var det så med information om ni skulle ut med information om vissa områden som kanske 

skulle förbereda sig för evakuering eller hur allmänheten ska agera, skickade ni information till 

radion så att de skulle sprida ut det? 

 

Nej, det gjorde dem ju centralt i Ramnäs. Det var ju mer att just det här mötet att vi här ska ha ett 

möte. för det är det jag menar med vem som äger krisen och i det här fallet så äger liksom Ramnäs i 

stora hela krisen och då är det svår för oss att liksom att göra några egna nyheter eller, det är ju så 
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att det vi själva kommunicerade ut var verkligen det som var bara Fagersta, vi ska ha det här mötet. 

Lite så, annars var det mest centralt från Ramnäs.  

 

Men om man kommer mer till digitala medier, vad känner ni om t ex er hemsida, hur stor betydelse 

hade den, just hemsidan? 

 

Den hade nog ganska stor betydelse har vi förstått med tanke på att det var så många som läste den 

och hänvisade till den och länkade till den i sina flöden. Men det är svårt att säga hur stor betydelse 

den om man jämför med Facebook men det beror säkert också på  målgrupper och ... 

 

Sociala medier då, hur lämpliga tycker du att dem är just när det kommer till kriskommunikation?  

 

Det är ju jättesvårt att säga men det är ju väldigt bra kanal att komma ut med information  fort och 

brett och att uppmana folk att...och det är också ett väldigt bra sätt att det går snabbt och enkelt att 

få svar och man når många istället för att tio personer hör av sig med ett mejl som jag måste svara 

på så kanske jag träffar 300 personer med ett svar så det är ju jättejättebra men sen kan man också 

diskutera ska vi verkligen förlita oss på en Facebook sida för kriskommunikation när det egentligen 

inte är vi som äger vad som finns där. Det kanske man ska diskutera men som ett komplement ror 

jag att det är alldeles utmärkt. Vi måste vara där folk är.  

 

Men jag tänkte också när Länsstyrelsen tog över, vad innebar det liksom för er, vad tog dem liksom 

hand om? 

 

Asså först och främst tog dem ju hand om räddningstjänst uppdraget vilket innebär att våra 

räddningstjänstförbund inte längre var ansvariga för att släcka branden utan det var dem centralt 

med en egen Göran Lars Lundholm och hans stab som han tog med sig, dem blev ytterst ansvariga 

för att sköta det arbetet. Och det var ju mer det att själva ledningen blev organiserad på ett helt 

annat sätt men det var fortfarande samma personer bortsett från dem Lars Ödlundholm och hans 

gäng så var det fortfarande samma personer men man organiserades under honom på ett helt annat 

sätt för förut så kanske det var lite spretigt hit och dit men nu vart det liksom pyramidstyrt igen. 

Och det var nog nödvändigt att det blev så tror jag, och det tror jag att utvärderingar kommer att 

visa, tt det var en del utav varför det gick så bra som det gjorde, att det blev så pass pyramidstyrt.  

 

Jag tänker på era pressmeddelanden, lägger ni ut dem på er hemsida? 
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Ja. 

 

Vad är det för typ av information i den? Eller är det hur det ser ut just nu? 

 

Ja,  precis det här mötet vi skulle ha gjorde vi ett eget pressmeddelande om och dem lägger vi också 

ut i newsmachine i en sån hära bevakningstjänst som skickar ut pressmeddelanden till medier och 

hela landet så att dem kan plocka upp dem därifrån. 

 

Men jag tänker typ på era pressmeddelanden jämfört med dem andra kommunerna, hade ni nått så 

att ni skickade ut samma? 

 

Ja eller nej men ibland kunde det vara att grund informationen var den samma men att vi kanske 

skrev att vår possom grupp är aktiverad till ex socio och social omhändertagen som våran kommun 

har en sån grupp som kommunen kan aktivera i stora händelser. sen är det mer sån att det kanske 

var allmän information från Ramnäs och så la man till det en twist från sin egen organisation eller 

så. Det var väldigt sällan det bara var vår information eller det var ju när det var det här mötet och 

först efteråt. 

 

Uppfölningsarbete? 

 

Ja och vi öppnade ju ett kris centrum i Ängesberg när de fick återvända till Ängesberg så att vi 

skulle kunna va där och ta emot eventuella frågor och vara där dem kom tillbaka, se samma saker 

som dem och lite sådär. Och då gjorde vi ett eget pressmeddelande om men annars var det nog 

väldigt få med bara egen information om man säger så. Men det är lite det som är nyckeln till att 

och lösa krisen, vem äger, det går inte att 14 stycken kör nått eget litet race sådära, utan man får låta 

dem som äger det. Även om man tycker att det är jättedåligt eller för sällan eller vad det nu skulle 

vara, det får man utvärdera efteråt nu är det dem som äger det. Det är jätteviktigt för att få en enad 

bild om alltihopa för det här gör bara folk förvirrade om det kommer från en massa olika källor hela 

tiden.  

 

Men jag tänker just den kommunikationen ni hade med allmänheten och medierna efter, vad var det 

för typ av information? Jag menar ni hjälpte ju till med att tömma hus och ... 
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Ja och lite vart fanns possom om man skulle vilja ha tag i dem, hur kan vi stå till tjänst, vi hade ett 

telefon nummer vi hade en telefon som gick mellan oss dygnet runt som man kunde ringa till. 

Vatten och avlopp, hur ser det ut där, kan man dricka vattnet, vad ska man tänka på, vattenprover, 

posten- vart finns posten som har legat i en vecka nu? Internet, aa allt.  

 

Men kommer ni gå ut med information om, men t ex när utvärderingarna är klara, kommer ni gå ut 

med någon information om hur ni ska på något sätt försäkra om att det inte kommer hända igen? 

 

Asså det är ju jättesvårt att säga nu såklart men förmodligen så kommer det ju att uppmärksammas 

på alla andra sätt att utvärderingarna är klara så givetvis kommer vi också att uppmärksamma att 

dem är gjorda och sen hur vi kommer att säga att det påverkar oss det vet jag faktiskt inte än, det får 

vi fundera på.  

 

Finns det något speciellt som du känner att du vill tillägga om krisen eller något som vi inte tagit 

upp? 

 

Svårt... Men någonting som vi också lärde oss är ju det att man är så fokuserad på Västmanland och 

Västmanland för det är där man har upparbetade kanaler men vi ligger jättenära dalarna, några delar 

av vårat län ligger jättenära Sörmland, det har vi ju också börjat titta på liksom att nu vart det ju så 

sårbart, hela Västmanland var ju drabbat liksom, vi kanske måste börja upparbeta kanaler åt andra 

håll igen och inte bara tänka inåt, utan utåt. Det var det ungefär. ”Det råder tvetydliga meningar om 

vad som funkade bättre och vad som gick mindra bra...” 

 

7.8 Intervju med Norberg kommun 

Vi tänkte börja att prata lite om krishanteringen före, under och efter krisen.  

Har ni något system för att kontrollera om det finns några varningstecken? Om det finns potentiella 

situationer i er omgivning som kan utvecklas till en kris? 

 

Ja, system, vi har ju de sinnen vi har och det gäller att ha stora öron och försöka vara observant om 

vad som händer i omvärlden. Säg så här, vi har något som kallas för krisledningsgrupp, där vi är ett 

antal personer däribland jag, som är de personer som ska ta emot den första informationen vi får om 

en kris och vår uppgift är då att dra igång de maskineriet den organisationen som behövs för att 

hantera en sån här fråga. Och din fråga är väl hur får vi informationen om en kris har inträffat? Det 
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kan vara SOS alarm som ringer och talar om att det hänt något förskräckligt, det kan vara 

räddningstjänst som ringer och talar om att det finns ett hyreshus som så många hyresgäster tagit 

eld på eller någonting sånt där va eller det kan vara polisen. så det är dem ordinarie vägarna in till 

oss om inte...ja asså öron och suntförnuft, ta till sig vad som händer i omvärlden. Det finns alltså 

såna system som innebär att dem som har en kännedom om en sån händelse naturligtvis tar kontakt 

med SOSalarm och SOSalarm i så fall drar igång vår grupp utifrån vad som har hänt va.  

 

Men har ni inte innan en situation eller händelse blir till en kris, som t ex om det skulle regna 

jättemycket och det skulle finnas en risk för översvämning att ni har som en lista på potentiella 

kriser? 

 

Jo men kris är så otroligt vilt va, så det vi gör är att naturligtvis att vi gör ett risk- och 

sårbarhetsanalys där vi försöker värdera olika möjliga civila händelser, t ex det du tar upp va att vi 

har en speciell beredskap för just vissa händelser som t ex en översvämning. Och det betyder att om 

vi ser nu att det blir så mycket snö att det snabbt blir en töbildning där snön smälter snabbt så är det 

klar som sjutton att vi hänger med på vad det är som händer  med de vatten system som finns, det 

finns folk som signalerar in det och behövs det vidtas vissa åtgärder så försöker vi göra det. Men då 

är det kanske inte jag som gör det i första hand, talar vi om en översvämnings risk så är det den 

tekniska organisationen som har koll på vattenlägena va.  

 

Men har ni gjort upp såna listor på tänkbara kriser? 

 

Ja det finns något i vår kommunala världen som heter risk och sårbarhetsanalys så den ni skulle 

kunna ta kontakt med är kommunernas beredskaps samordnare för alla kommuner har något som 

kallas för beredskaps samordnare och deras uppgift är att driva den där typer av planerings frågor 

för respektive kommun. Och det är ju staten som satsar pengar motsavrande minst en halv tids tjänst 

i respektve kommun, finns säkert folk som grubblar i förväg och som försöker tsm med berörda 

förvaltning tänka ut på vad som skulle kunna hända, och fundera kring såna här varningssystem 

också och vad sjutton gör man för att begripa vad som är på gång.  

 

Ni hade som en krisledningsgrupp? 

 

Krisledning på tjänstemanna planet va. 
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Ä det dem som i så fall har hand om krishanteringen om en kris inträffar? 

 

Ja i första hand så är de det. 

 

Vilka är det som är med i den? 

 

Ja det är ledande tjänstemän ,typ förvaltningschefer för dem viktigare funktionerna i kommunen va. 

Det är jag plus att det är ett antal befattningshavare till i vår kommun. Skulle det bli riktigt jäkligt så 

finns det i ju med att vi är en politisk styrd organisation så finns det något som kallas för 

krisledningsnämnd, och krisledningsnämden är den mest kraftfulla nämnd som finns i en kommunal 

organisation. De kan vid ett givet ögonblick säga så här nu bedömer vi situationen så jäklig så nu tar 

vi hand om all beslutanderätt i hela kommunen, vi tar hand om all verksamhet. Och det betyder att 

då tar man bort kommunstyrelsens socialnämnden och allt vad de här nämnderna heter och då är det 

ett litet gäng som har all beslutskraft över huvudtaget och det beslutet att suga in beslutskraft på ett 

ställe det har nämndens ordförande och då gör dem det. Och det gjorde vi under den brann som vars 

där, ett otroligt extremt läge asså.  

 

Har ni i gruppen en utsedd talesperson? 

 

Nej, då kommer du till info delen , det vi gjorde i skogsbranden det var ju det att redan där på 

söndagen så fanns ju indikationer på nått var igång och mig själv och hälften av personalen var ju 

på semester. Sen eskalerade det här på måndagen och då var jag in o hälsa på och då var jag fast här 

och sen var också KSO, kommunstyrelsens ordförande här och hälsa på här. Och vid ett tillfälle så 

bedömde vår KSO att nu är läget så överhängande så då kallar vi in den här krisledningsnämnden 

och då var allihopa igång. Och när krisledningsnämnden är igång och krisledningsrguppen så finns 

det också en krisinformationsgrupp så det finns en person som är planlagd att vara då ansvarig för 

all information vid en sån här typ av händelse. Den personen hade också semester, så vi fick lov att 

trixa till det lite så här i början men det är planlagt alla dem här delarna va. Och sen när vi på 

tisdagen, alltså inte första kvällen för då var det väldigt kaotiskt va men däremot på tisdagen så tog 

vi väldigt tidigt beslutet om att då sa vi så här att i syfte av att lämna samma information i samma 

fråga så utser vi och så utsåg vi kommunstyrelsens ordförande till att vara presstalesman va. Och 

det innebar att Åsa Eriksson som då inte kunde delta i intervjun att hon blev alltså utsedd till att 

svara på all pressens frågor och just i syfte att inte råka ut för desinformation och allt vad som nu 

kan hända, utan det ska vara samma svar i samma fråga. Och det var väldigt klokt gjort va.  
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Har ni en krishanteringsplan förberedd? 

 

Ja det det vi har i risk och sårbarhetsanalys innebär att man identifierar vissa områden som man 

förstår att det behöver vi fundera över och sen i över olika planer som vi måste hantera då i fredstid 

identifiera olika händelser så svar ja.  

 

Står det då i planen hur ni ska agera då när en kris utlöser sig? 

 

Ja alltså det är klart det gör det, det finns liksom stummen där, det man ska göra sen ska man ju 

komma ihåg att det som hände nu gick ju inte att planlägga va. Det var ju en sån här bit till att 

kommunen höll på att brinna upp va, det det går inte att planlägga det, utan det vi gör är att tänkbara 

och förutsägbara det planlägger man va, men det här var ju fullständigt omöjligt att förutse att det 

skulle brinna upp alltså. Men det vi råkade utför var att det oerhört tidigt skulle göra en 

planläggning där vi skulle planlägga evakuera hela kommunen och det hade vi folk på direkt, från 

måndag efter sex vare nån som jobb med det.  

 

Var det som bestämt att de skulle evakuera? 

 

Det finns ingen i Norbergs kommun som är evakuerad genom ett myndighetsbeslut, däremot gick vi 

ut med måndag kvällen ut med information och sa att den som inte ska vara kvar här ska fundera 

över att åk ifrån i kommunen, men det innebar inte att det var nån myndighetsbeslut på evakuering.  

 

Hur gick ni ut med den informationen? 

 

Det gick vi ut med på vår hemsida sen var det nog andra också som på olika media hade det här och 

tror även att pressen tog det här och sen om vi tittar på Aftonbladet så skrev ju dem på kväll att ni 

ska Norberg evakueras och det var ju en lögn och det  skapade ju vansinnigt med oro och det är ett 

exempel på desinformation där man vanställde den informationen som vi ställde ut. Så information i 

såna här tider är otroligt svårt va, så är det bara och sen brakade ju vår hemsida ner beroende på 

belastning också så vi hae riktiga med bekymmer ett tag pch Länsstyrelsens sida ramlade ihop 

också för det fanns så mycket intresse om kring det här som hände va. Men vi fick iordning det rätt 

snabbt va. Och det betyder de här sociala medierna spelar en väldig stor roll i sammanhanget innan 

vi fick iordning allt det här va.  
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Då är vi tillbaka till krishanteringsplanen, brukar ni ha övningar eller tester som simulerade kriser 

för att se om planen håller? 

 

Ja det kan man ju säga ja på för i plan läggningen så ingår ju också ett moment som beskriver 

frekvensen på övningarna som ska hållas därför att det gäller ju naturligtvis att på nått sätt förstå att 

det här en vacker dag kommer att hända va, det är inte frågan om att det inte händer det är frågan 

om när det händer, för det gör det en vacker dag, så är det.  

 

Har ni utbildningar då som tränar personalen på hur de ska agera i en krissituation? 

 

Det är olika va, för att de här traditionellt löpande utbildningarna är ju mer en utbildning för själva 

ledningsgruppen, det innebär att vi har ju en hemtjänst och alla igång som berörs av en sån här 

händelse, däremot så beror det liksom på händelsens det är ju dem som sitter i ledningsgruppen 

kanske går till sina ledningsgrupper och pratar om kommun övergripande ledningsgruppen och sen 

finns det olika förvaltnings ledningsgrupper också så går väl dem dit och trimmar sina verksamheter 

som man måste tänka i skarpt läge. Sen kanske det inte sker varje år utan kanske vartannat år då 

kanske det är en annan form av kompetens tillförsel i form av nån utbildning eller information eller 

nått liknande va. så det kan variera lite över tiden va men grejen är det att det på nått sätt måste 

hålla nån typ av grundläggande information och beredskap hela tiden va. För det kommer en vacker 

dag då det är skarpt läge.  

 

Det finns något som heter ”dark site”, som är som en länk till en server där man kan lägga upp all 

information kring en kris och det är som en länk som man har förberedd innan en kris inträffar och 

som kan aktiveras, har ni nått liknande? 

 

Nej det kan jag ingenting om. 

 

Vissa har det i samband med deras egna hemsida och vissa har det på en extern hemsida 

 

Jaha, nej men jag vet inte det men möjligtvis dem som jobbar med informations frågorna lite 

djupare.  
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När bedömdes krisen vara över? 

 

....så egentligen går det inte att säga nu är krisen över va. Öven Länsstyrelsen har ett perspektiv som 

dem jobbar med frågorna fortfarande, så det är långt ifrån över utan det förekommer väldigt  

mycket diskussioner kring branden än. Vi har också gjort en egen utvärdering som vi är klara med i 

krisledningsgruppen, i den där tjänstemanna gruppen va. Så politiken är klar, tjänstemanna gruppen 

är klar men sen i den ordinarie verksamheten jobbar vi fortfarande med följdfrågor av den här 

händelsen. Så vi har uppgifter fortfarande.  

 

Vad har ni fått för positiv och negativ feedback från allmänheten och medier? 

 

Det jag vet är att kommunstyrelsens ordförande har fått som jag förstår mycket uppskattning för 

rakt och tydligt agerande i många sammanhang just med information, så det tror jag har varit bra. 

Svårigheten tror jag man kan få lite ovet för är att det är kommuner som är så kallade drabbade 

kommuner, och en del frågor av de som upplever att de är drabbade kommer ju till kommun i olika 

delar och då hanterar vi dessa delar på fyra olika sätt eftersom vi är olika organisationer och det är 

på ett sätt olyckligt att samma fråga får i det här fallet olika behandlingar beroende på vilken 

kommun du bor i va. Och sen är det så att ingen kommun är lika vare sig det kommer i händelse 

utveckling eller nånting va, Sura är drabbat på ett sätt, Fagersta på ett sätt, Sala på ett sätt, och 

Nordberg på ett sätt. så det går ju inte att dra en kam över det heller va. Men det tror jag att en del 

av hela problematiken ligger i.  

 

Vilka lärdomar har ni tagit? 

 

Alla. Även om vi har hur mkt planer som helst så går det inte att förutse verkligheten va , för den är 

värre än en dikt va. En annan lärdom är också att vi fixar rätt bra i alla fall även om vi inte hade alla 

detaljer klara därför att det finns en otrolig kraft i folk och finns en fantastisk vilja hos folk att 

hjälpa till och försöka hitta lösningar va. För det spelar ingen roll om vad vi tar för beslut här det 

handlar ju om folk ute som måste va handlingskraftiga och hitta på mycket lösningar själv va. Men 

samhällsresurser och förmågan att hitta lösningar på stora problem den är bra, och när jag säger 

samhälls menar jag kreativiteten och viljan som finns hos folk också att lösa frågorna, det tycker 

jag. Och sen är det ju en otrolig stor fråga du ställer mig så svårt att svara rakt av på.  
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Finns det förändringar som ni vet nu som ni kommer göra i er krishanteringsplan eller 

kriskommunikation? 

 

Ja vi gjorde ju väldigt snabbt en uppföljning i både nämnd och krisledningsgruppen och du ska få 

en dokumentation, den är skriven på vårt lilla enkla sätt va. Sen håller staten på via den säkra 

utredan och kommer via MSB att göra säkra utvärderingar och hitta lösningar och Länsstyrelsen har 

också tillsammans med kommunerna anlita ett särskilt gäng och göra en jätteutvärdering av 

alltihopa. Så förbättringsarbetet med skarp erfarenhet det kommer att pågå bra lång tid så frågan 

kanske inte får mer svar än den du får av mig just nu. Men det är klart som sjutton att man försöker 

dra erfarenhet av ett skarpt läge på alla ställen va.   

 

Vad tycker ni är en framgångsrik och bra kriskommunikation? 

 

Om den ska vara framgångsrik så måste ju kommunikationens vara lättkommunicerad på nått sätt 

va. Jag tror att enkelheten och nu framförallt snabbheten är jäkligt viktigt och det är ju ett 

bekymmer just det här med snabbheten va för modern tider är så ofattbar snabba med alla de här 

modern telefonerna och allting va, man hinner ju inte ens göra ett beslut innan folk funderar över 

varför och alltid är det någon som försöker kommunicera ut det också. så snabbhet och enkelhet tror 

jag.  

 

Vad har ni för strategier när det kommer till informationen, t ex först ge ut så mycket snabb 

information som möjligt eller vi väntar tills vi fått den här helhetsbilden av vad det är exakt som har 

hänt eller vi avvaktar? 

 

Ja det är ju det som egentligen är det stora bekymret va, vi som myndighet måste ju på något sätt 

kvalitets säkra den information som vi får va och det är i motstridighet med just den där snabbheten 

som skapar ett dilemma som inte är så väldigt enkelt att svara på va. Det är två krafter som drar åt 

olika håll, snabbhet och kvalitetsäkert för det ena tar lite mer tid. Så det handlar om att avväga det 

på ett klokt sätt.  

 

Hur gjorde ni nu då? 

 

En kombination av skulle jag vilja säga. Ibland oerhört snabbt när vi hade tagit beslut i 

krisledningsnämnden via sociala nätverk ut med fort som sjutton va, bl a via den som då var 
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ordförande och säger x som va, och vissa andra saker som vi måste kvalitetssäkra fick vi lov att ta 

lite längre tid på oss. Så en kombination av va, det är en avvägning helt enkelt, suntförnuft måste 

man använda.  

 

Vilken typ av information var det som ni prioriterade att få ut i början? 

 

Det är svårt att svara på nu generellt asså utan det är en avvägning utan att jag kan väga detaljerna 

mot varandra nu.  

 

Det var inte så att ni ville få ut det här ska kan ni göra nu för eran skull eller det är det här som 

händer nu? 

 

Asså man måste se frågeställningen framför sig och på nått sätt göra en klok avvägning men det 

finns två olika typer av information det som kanske måste ut snabbt eller det som kanske måste 

kvalitetssäkras. Som exempel när vi diskuterade om evakuering av hela kommunen så måste vi va 

bombis på att det verkligen är ett sånt beslut och då går det inte att bara gått ut med det för om man 

lägger ut det så har man orsakat väldigt stora händelser ute för folk va så det är ett exempel på hur 

man måste vara jäkligt noga med att det verkligen är rätt uppfattat och så.  

 

Hur tog ni emot allmänhetens frågor då, om dem hade frågor till er? 

 

Ja vi försökte ju hantera dem på det ordinarie sättet plus att det fanns ju en krisinformations central i 

kommunen va så det är ett särskilt gäng som upprättas i sådana här tider där man kommunicerar ut 

telefon nummer och det skedde också i samverkan med Sala kommun för de tog på sig en stor del 

av krisinformationscenter i början va. Sen har vi haft ett krisinformations center hos oss också där 

vi kanaliserar innan dem här frågorna där folk satt i stort sätt vilka tider som helst för att svara på 

dem här frågorna.  

Men typ facebook då, sitter ni och besvarar frågor där också?  

 

Nej, vanliga hedliga telefoner fungerar ju jättebra också, men sen kommer ju den här typen med 

facebook också, det är det moderna sättet då.  

 

Men om någon skulle ställa en fråga till er på facebook hur besvarade ni dem? 
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Vi har ju en egen Norbergs facebook sida. 

  

Precis, och om folk ställer frågor till er på er sida, besvarar ni dem direkt på facebook då eller 

lägger ni hellre ut det på er hemsida? 

 

Det beror ju på trycket också, för vi kan ju inte sitta och ägna hur mycket tid som helst för enskilda 

frågor om samma fråga dyker upp om och om igen jag menar då är det ju bättre att försöka hänvisa 

till nått ställe. Så man måste använda suntförnuft där också va. Så hellre gå ut med informationen 

istället för att besvara varje enskild fråga, att besvara varje enskild fråga tar ju år och flera resurser 

och tid va och det kanske inte finns möjligheter att göra. Men det kan andra gäng än jag betydligt 

bättre bedömma och exakt vad trycket var här vet jag inte på raka armar.  

 

Var ni medvetna om det fanns några ryktesspridningar? 

 

Ja nästan alla har ju facebook så och i såna här händelser så tror jag att ganska många hänger med 

och det är klart att det fanns ryktesspridningar och desinformation där man har missförstått olika 

saker och ibland eskalerar en diskussion som inte är sann va, och då måste man ju försöka att 

komma ut och korrigera det med riktig fakta istället så att man vet vad som gäller.  

 

Var det nått specifikt? 

 

Jo men det var ju det där med den upplevda evakueringen t ex va, exakt hur stor omfattning och 

vilken dignitet jag vet inte heller med det är ett exempel på sånt som någon startar upp och då blir 

det följdverkningar va och det är sånt som inte stämmer ur vårt perspektiv och det är ju skarpt läge 

för det skapar ju olika händelser folk kanske har en lantgård där dem tömmer lantgården på djur och 

jag menar det är ju otroligt viktigt att rätt information ska gå ut va. Det är ett dilemma va att nå ut 

med rätt information.  

 

Hur jobbar ni för att minska på allmänhetens oro för folk blir väl jätteoroliga? 

 

Håller kåken på att brinna upp och ligger liksom i linje med vad branden gav fram så blir ju folk 

med rätt oroliga så är det och då måste man agera många gånger kanske själv också när alla beslut 

kommer va men skulle vi gå ut med ett beslut då måste vi vara väldigt säkra på att det är rätt 
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information. Det uppstår ju försäkrings frågor efteråt naturligtvis också och då är det ju nån som 

ansvarar för information som man gått ut med så det är inte helt enkelt att svara på det tycker jag.  

 

Använde ni det dära WIS någonting? 

 

Ja, den som är beredskaps samordnare och den som är informationsansvarig eller chef under 

kristiden är dem som begriper WIS systemet, personligen så gör jag inte det. 

 

Men dem nyttjade det eller? 

 

Ja men i vilken omfattning vet jag inte alls jag menar alla dem där vet ju vad det här är för nånting, 

och dem vet vad dem kan hämta ut för någon typ av information. Och om det var nånting där man 

gick ut och gav eller tog information från det kan jag inte svara på.  

 

Vilka kanaler använde ni er av när det kom till kommunikationen och till att sprida information? 

 

Återigen så är jag inte informatör fullt ut utan jag kan ju bara i fulla drag i så fall säga att vi körde 

naturligtvis med vår hemsida, vid körde med informationsmötet och vi kör med olika typer av 

sociala kanaler. Det är dem jag tänker på i första hand i alla fall. Är dte nånting du funderar på 

utöver dem jag nämner? 

 

Ni har facebook, har ni twitter också? 

 

Ja, det tror jag att vi har och du går ut på hemsidan så står det att det finns nån twitter grej där.  

 

Var det nån som ni främst asså först hemsidan det är fokus eller hade ni nått sånt dära som ni vill 

först ut med information? 

 

Jag tror att vi, det är lite beroende på var frågorna kommer för kommer tv4 hit och sätter en 

mikrofon hit så hänvisar vi ju inte till hemsidan då tar vi ju tillfället i akt och försöker nå ut med vår 

information. Men rent allmänt när vi jobbar så är hemsidan otrolig viktig va, man når ju ett bredare 

lager där på ett enklare sätt än om du jobbar med facebook antar jag.  

 

Hur använde ni er utav de traditionella medierna om du tänker radio eller tv? 
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Asså radio glömde jag ju av nu men dem va ju fantastiskt duktiga här och de gav fortlöpande hela 

tiden redig och bra information så den funkade ju hela tiden tycker jag.  

 

Så dem var viktiga? 

 

Ja det var dem, sen när det gäller pressen så ligger den ju efter i en händelse som är så här snabbt 

utvecklande, den hänger ju inte med va. När dem kommer ut så är det ju gammal information, så de 

ligger steget efter va. Sen är ju tidningarna moderna nu för tiden också för det finns ju appar t ex för 

i vårt fall Fagerstaposten som det heter va och där uppdaterar ju dem och hänger med men den 

tryckta delen den hänger ju inte alls med. Men det finns ju appar hos dem också.  

 

Om du tänker hemsidan då, hur stor roll hade den? 

 

Ja asså, jag kan inte svara på det sättet och värdera det..... 

 

Så ni har en lista på pontentiella kriser? 

 

Ja dem större typ som exempel det är översvämningar jag skulle tro att de var med i alla fall, titta du 

ut där så är det en å på andra sidan så beroende på hur fördämningarna sköts så är det här uppströms 

så kan det bli översvämningar vilket har hänt vid något tillfälle, det vill säga att det är sånt vi måste 

ha kläm på.  

 

Gör ni vissa förändringar då och övervakar situationen då?  

 

Ja det brukar vara någon som har lite insikt i den verksamheten grubblar över och om det inträffar 

något då så är det någonting som indikerar att det är någonting som är påväg så är liksom 

utgångspunkt att nästa steg skulle kunna innebära en kris. Det vill säga om man ändrar slussningen 

uppström så öppnar portarna så att det far neråt hit så  förstår allihopa att då ökar vattentrycken 

nedanför här va och det betyder att för vår del att Norbergs ån kan svämma över vilket har hänt och 

då står vi med vatten i källaren t ex, det blir förstört och det kan inträffa många andra saker också. 

Så ja man försöker förstå och begripa vad som skulle kunna hända. Sen går det inte att förutse allt.  

 

Finns det något som du vill tillägga? 
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Ja vi hoppas att det aldrig inträffar nå mer. Det var ju några vidriga dagar asså, och det var bara att 

konstatera att så var det. Men det gick ju bra faktiskt. Och här verkar det vara några motstridiga 

budskap om Norberg, och den här har ju Länsstyrelsen gjort så det där är en skrift som rätt bra visar 

vad som har hänt och det här med information finns säkert rätt mycket skrivit i den där också så den 

tycker jag ni ska titta på.  

Sen tog jag fram det här, vi har ju krisledningsnämnd så innebär det att vi, det är ju extrema besluts 

befogenheter man tar när man säger att vi beslutar om allt som kommer göras. Det är en demokrati 

som vi lever i, så får man inte göra normalt så det tyder ju på att någonting är otroligt krisartad och 

då säger reglerna också att när krisen är över då måset man tala om för fullmäktige som är 

kommunens högsta beslutande organ , vi har gjort det här därför att och det har kostat så här 

mycket, det är ungefär det man beskriver va. Så att här har ni allt som hänt under krisen, och in den 

körde jag fram alla protokollerna om allting som har varit också och en del av det här handla om 

information som ni är intresserad av. Jag var inte bombis om vad det var ni ville få ut så ni får tar 

det här också. Sen gjorde jag så här att jag tog fram den lilla uppföljningen som 

krislediningsnämnden och krisledningsgruppen har gjort, och där ser man en del av utvärderingen. 

Den är bara vi, otrolig enkel så enkelt gör man inte i nivåer ovanför oss. Det är ett sätt för oss att 

väldigt tätt inpå händelsen att försöka fundera på vad som gått bra, vad som gått dåligt och vad kan 

man göra bättre.  

 

Men har ni kommunicerat med allmänheten för att försäkra dem om en liknande kris inte kommer 

inträffa igen? 

 

Nej, det har vi inte gjort, och upplevelsen om den här händelsen är väldigt olika hos dem som 

upplever sig drabbade. Jag vill klaga att det finns dem som klagat på att kommunerna skött sig 

jättedåligt och inte skötts över huvudtaget och så finns det dem som .... 

 

Första frågan handlar om er krishantering, har ni något speciellt system för att kolla om det finns 

några varningstecken? 

Jag vet inte exakt om jag förstår frågan, vilken typ av varningstecken? 

 

Ett system för att kolla om det finns potentiella situationer eller problem som skulle kunna 

utvecklas till en kris? 
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Det vet inte jag faktist, det om vi har ett sånt system är det nog beredskaps samordnaren som 

ansvarar för det och i sånt fall samlar ihop dem signalerna men det vågar jag inte svara på om vi har 

eller inte, inget jag känner till.  

 

Men ni har en krishanteringsplan? 

 

Ja det har vi. 

 

Vad ingår i den? 

Ja den kan ni ju ta del av och läsa själva, den finns på vår hemsida 

 

 

Ni hade en kristeam eller ledningsgrupp förberedd för att ta hand om kriser om dem uppstår? 

 

Ja dels så enligt kommunal lagen så måste alla kommuner ha en krislednings nämd som man kallar 

in om det uppstår en sån stor och akut kris som man anser att kommunen måste styra på ett annat 

sätt. En krislednings nämd tar över alla befogenheter, och den kallades in, det var jag som är 

ordförande i den och jag beslutade den 4e augusti att den skulle för första gången i historien kallas 

in och börja agera. Den var i drift i sju dygn. Sen hade vi också en krisledningsgrupp som då 

egentligen var den vanliga ledningsgruppen med kommunchef och sektorschefer som då fylldes på 

också med eller förstärktes med människor som jobbade med krisinformationscentrum som vi 

öppnade. 

 

Har ni också i den gruppen en utsedd talesperson? 

 

Krisledningsnämden beslutade att jag skulle va talesperson för kommunen under den här krisen.  

 

Gör ni inom kommunen många övningar eller utbildningar för att utbilda personal i hur dem ska 

agera i en kris? 

 

Ja vi är med regelbundet på övningar med personalen, det är Länsstyrelsen som arrangerar dem och 

sen så har vi som sitter i krisledningsnämden haft två utbildningar under förra mandat perioden.  

 

Brukar ni använda då krishanteringsplanen för att se om den fungerar? 
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Menar du vid övningarna och utbildningarna? 

 

Ja 

 

Aa. 

 

Nu har vi kommit till när själva krisen inträffade. Var det en kris som ni kunde förutse på nått sätt? 

 

Ja och nej. Det var ju extremt torrt och varmt så på så sätt kunde vi ju förutse risk för skogsbrand 

förelåg, branden började redan på torsdagen och spreds inte till vår kommun förräns på måndagen 

så vi visste att det brann i närheten o andra sidan så är det här extrema brandsloppet som var under 

måndagen den 4e augusti har aldrig tidigare skådats i svensk historia. Så att vi hade inte bedömmer 

jag kunna förutse det läget som vi sen hamnade i.  

 

Hur arbetade ni när krisen inträffade? T ex vad var er förstå respons eller arbetsinsatser? 

 

Ja det första som hände egentliga va att jag avbröt ledighet och åkte till kommunhuset och tog 

befälet kan man väl säga, jag tog ett ordförande beslut med stöd om att det var brådskande att 

femton äldre personer som bodde vid de brandfarliga området skulle evakueras, vi såg till att dem 

blev hämtade. Jag kallade in krislednings nämnden, och nämnden gav chefen befogenheten att alla 

sektors cheferna kunde göra vad som krävdes för att rädda så många liv som möjligt. Sen satte vi 

igång och ta fram en evakueringsplan för att kunna evakuera så många som möjligt av de 4000 

människor som var hotade. Och då gjorde vi en prioriteringsordning. De vi prioriterade högst var 

personer som bor i våra särskilda boenden och som har stora funktionsnedsättningar, prioriterings 

grupp två är personer som bor här hemma och har hemtjänst och prioriteringsgrupp tre var alla 

andra som inte på egen maskin kunde ta sig från Norberg 

Vi gick också ut med en rekommendation på hemsida facebook och i P4 Västmanland att alla som 

kunde skulle bege sig bort från Norberg 5-10 mil bort, för att vid eventuell evakuering så många 

som möjligt redan lämnat kommunen.  

 

Hur såg ert arbete ut sen när krisen bedömdes vara över? 
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Ja vi hade ju krisledningsnämnden igån i som sagt 7 dygn, efter det so försökte vi så fort som 

möjligt återgå till nån slags vardag, men det är klart att det påverkade på nått sätt alla verksamheter 

som under en veckas tid inte kunnat hålla på med ordinarie utvecklingsarbete och ledningsarbete 

utan bara fokuserade på branden.  

 

Hur såg er kommunikation ut efter att branden var släckt? Vilken typ av information spred ni till 

allmänheten?  

 

Det är framförallt Länsstyrelsen från Västmanland som spred information. Vi kom överens alla 

ingående myndigheter att Länsstyrelsen Västmanland skulle vara den primära informations kanalen 

och så skulle vi dela deras information. Så dem har haft kontinuerliga uppdateringar på sin hemsida 

och Facebook sida, skickat nyhetsbrev, vi har hållit informationsmöte, jag har skrivit i ett 

informationsblad som går ut till alla hushåll, det har varit mycket tidningsartiklar.  

 

Vilka lärdomar har ni tagit av krisen? 

 

Ja det är ganska många, jag höll ett föredrag i går om våra lärdomar på en timme så det är ganska 

svårt att sammanfatta men framförallt så tror jag det är viktigt att ha en flexibel organisation. Spelar 

ingen roll hur mycket vi övar så kommer verkligheten alltid att överträffa det vi övar på och då 

måste vi vara flexibla och hantera det som uppstår. Det gäller att ha enkla system för hur vi 

samverkar med andra organisationer för vid en sån här stor katastrof så finns det ingen organisation 

som klarar av det själv. Utan vi är beroende av andra, både myndigheter och företag och frivilliga. 

Allt kan hända, har vi lärt oss. Vi har också lärt oss att vi borde ha bett om hjälp på informations 

och kommunikations sidan från någon annan organisation eller något annat företag att hjälpa oss 

med det. Aa, det är väl kort.  

 

Vilka förändringar kommer ni att göra i er krishantering eller kriskommunikation i framtiden? 

 

Det kan inte jag svara på, för vi har inga beslut på några förändringar än.  

 

Var krishanteringsplanen till någon nytta i ert arbete under krisen? 

 

Ja det tycker jag, och det som framförallt kom till nytta var att vi hade kontakt uppgifter till många 

olika organisationer och funktioner som vi behövde ta kontakt med.Vi hade en sedd person som 
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skulle ansvara för kriskommunikation och har utbildning för det och det funkade jättebra. Så är det 

tack vare dem övningar som vi har haft, och den förberedelse som vi har i planen som vi kände oss 

trygga med att vi gjorde ganska så rätt, vi kanske inte gjorde allt rätt men att vi kanske inte var helt 

ute och cykla.  

 

Vad har ni för strategier när det kommer till er kommunikation under krisen? 

 

Ja, det var ingen strategi som vi beslutat innan det var det enda beslutet som vi tog om 

kommunikation det var att jag som sagt skulle vara talesperson, att vi skulle hålla vår telefonväxel 

öppen även efter kontorstid så att människor skulle ha möjlighet att ringa kunna in till kommunen. 

Vi hade redan på måndag kväll öppnat vårt bibliotek för att göra det till ett krisinformations 

centrum och det var öppet mer eller mindre dygnet runt, så länge det fanns behov. Och jag 

prioriterade att va tillgänglig, jag svarade i telefon hela tiden dygnet runt både till all typ av media 

nationell, regional och lokal men även medborgare som hade frågor och ville framföra saker. Det 

gjorde jag dels för jag tror att det är viktigt för människor som är i kris att få så mycket information 

som möjligt och det var också frö att avlasta våra chefer så att de skulle kunna jobba med det dem 

behövde göra och inte att dem skulle behöva ha kontakt med till exempel media och oroliga 

medborgare. Jag tog också ett eget beslut att använda min privata facebook sida och status 

uppdaterade jag alltid all information som jag fick från olika håll från räddningstjänst och från 

poliser och vad det nu var för jag tyckte att det var för lite information och för lite lokalinformation 

i det som Länsstyrelsen gick ut med. 

  

Så ni gick ut med egen information? 

 

Inte Norbergs kommun, Norbergs kommun höll sig till en överenskommelse som man hade gjort att 

Länsstyrelsen skulle vara den primära informationskällan och att Norbergs kommun skulle sprida 

informationen på sin hemsida och facebook sida men jag ser mig främst som medborgarnas 

företrädare och jag insåg att medborgarna behövde mycket snabbare och mycket mer lokal 

information än vad dem hittade och då använde jag mig av min egna privata facebook sida för det 

och fick ögonblickligen flera hundra nya följare och det visade sig efteråt att det var många som sa 

att det var den bästa informationskällan och att det var där dem hittade den information dem sökte.  
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Jo för att vi hörde att när kommunen gått ut med information att det kunde dröja ett tag innan man 

kom ut med information för att det skulle bekräftas, la du mer ut då för att lägga ut så mycket 

information så snabbt som möjligt och sen att kommunen avvaktade? 

 

Aa.  

 

Vad var det för typ av information som ni prioriterade? Var det information om hur det såg ut just 

nu, vad det är ni gör för något eller vad allmänheten bör göra? 

 

Framförallt vad vi gör just nu, vad vi bedömer läget och vad vi rekommenderade medborgarna att 

gör. Inte så mycket om själva brandens spridning för det stod det så mycket om i vanlig media. 

Utan vi prioriterade information om var någonstans man kunde söka sig specifik information, vad 

kommunen hade vidtagit för åtgärder, vad vi bedömer läget, vilka vägar som var avspärrade och 

inte. Faktisk information.  

 

Ni sa att ni hade en telefonväxel där ni kunde besvara på allmänhetens frågor, gjorde ni det via 

andra kanaler också? 

 

Ja, det gjorde vi. dels så inrättade vi särskilda telefoner till krisinformations centret och sen höll vi 

telefonväxeln öppen så de kunde nå dem vanliga anknytningarna och sen informerade vi och 

svarade på frågor även via vår Facebook sida, min privata facebook sida.  

 

Svarade ni på frågorna direkt på facebook då eller sammanställde ni vissa svar som ni sedan 

publicerade på facebook eller er hemsida? 

 

Aa det vågar inte jag svara på för det var inte jag som skötte kommunens facebooksida så då får ni 

nog gå in och titta på den hur det ser ut.  

 

Var ni medvetna om några ryktesspridningar? 

 

Ja. 

 

Hur hanterade ni dem? 
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Ja genom att gå ut med så mycket information som möjligt. det blev ganska tydligt tycker jag i 

sociala medier att när människor inte hittade den information man sökte efter i dem traditionella 

myndighetskanalerna så började man lyssna på rykten istället och det tror jag är jättefarligt så därför 

försökte jag gå ut med så mycket information som möjligt som jag hade och även ange varifrån den 

kom utifall att den inte skulle vara helt korrekt. Det var också vid ett tillfälle, det var på tisdagen 

den 5e då fick jag upp om att det var oro vid ett obin därför att både Aftonbladet och dagens nyheter 

tror jag hade som rubrik på sina stats sidor på nätet att Länsstyrelsen sa att man skulle lämna 

Norberg vilket inte var sant de hade liksom spetsat till information från Länsstyrelsen så att den inte 

riktigt stämde. Och då ringde jag till P4 Västman och berättade att de hade fel och då släppte dem ut 

mig i direkt sändning och så fick jag berätta att det inte var på riktigt och sa något i stil med att man 

inte ska tro på kvällspress utan att man ska söka information från myndigheternas kanaler istället 

och P4.  

 

Vilka kanaler använde ni främst för att få ut information och för att kommunicera med 

medborgarna? 

 

Ja jag vet inte dem vanliga, hemsida, facebook, ett informationsmöte för allmänheten på 

fredagkvällen som var väldigt välbesökt, det var proppfullt, mycket media som var där.  

 

Vilken roll anser ni att dem traditionella medierna spelade i krisen? 

 

Jag tyckte att det var ganska tydligt att de nationella medierna framförallt ville ha en häftig story, 

många click och spetsade tilt rubriken medan de lokala medierna mer rapporterade för oss som bor 

här och höll sig mer till verkligheten känner jag, och P4 Västmanland ska ha en särskilt eloge för att 

dem var otroligt sakliga och balanserade hela veckan.  

 

Hur kommunicerade ni till de traditionella medierna eller var det främst att de plockade information 

från era kanaler? 

 

Ja dem ringde till mig och jag gav intervjuer. 

 

La ni ut pressmeddelanden på er hemsida? 
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Det vet jag inte, de la ut information på vår hemsida men jag vet inte om vi skickade nåra 

pressmeddelanden. Och informationsmötet informerade vi pressen om men annars så vet jag inte 

om vi gjorde det. vi var ju liksom i medias huvudfokus dem här dagarna så vi behövde inte 

anstränga oss så hårt.  

 

Vilken roll anser ni att digitala medier hade som er hemsida? 

 

Framförallt är det ju sociala medier som jag tycker fick en enorm genomslagskraft för det går så 

otroligt fort. sen är det klart att hemsidan är viktig när man söker information men eftersom att den 

inte har nån...man blir inte matad med uppdateringar från hemsidan så upplever jag att facebook var 

det som var det absolut primära kommunikationskanalen under branden. P4 Västmanland och 

facebook.  

 

7.10 Intervju med Länsstyrelsen 

Har ni några system för att omvärldsbevaka? Eller kontrollera om det finns vissa varningstecken 

som till exempel som om det finns vissa situationer eller problem som skulle kunna utvecklas till en 

kris? 

Jaaa, där är väl jag då inte rätt person att svara utan alltså det är ju vår krisberedskapsdirektör och 

hennes kollegor, tre stycken..det är så att vi på länsstyrelsen generellt så har vi någonting som heter 

tib, alltså tänsteman i beredskap och den personen har direktkontakt med alla aktörerna i länet alltså 

som har något typ av krisberedskapsansvar alltså kommuner, landsting, polis och så vidare och även 

andra statliga myndigheter och när räddningstjänsten alltså kommunala räddningstjänsterna, de är ju 

oftast lite fristående, fristående från kommunen och när någonting händer så får ju tiben veta det. Så 

det är oftast det systemet som finns. Sedan så om ni tänker på omvärldsbevakning helt generellt så 

hur man jobbar inom krisberedskap med omvärldsbevakningen, att man lixom hittar saker så , där 

är jag inte sådär jättesäker men själv inom kommunikation så jobbar vi hela tiden med 

omvärldsbevakning. Men det är ju inte på en specifik kris utan det är ju generellt. Så ungefär så 

skulle jag säga. 

Ehmm, har ni en krishanteringsplanförberedd? Om en kris skulle inträffa? 

Ja.  

Vad ingår i den? 
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Jaa, som sagt jag är fel person, jag är kommunikatör och jag jobbar inte med krisberedskap. 

Men ni har som en krisledningsgrupp förberedd? 

Ja. 

Finns en talesperson som väljs? 

Ja det gör det ju,  ehh..inte sådär jag vet faktiskt inte om det står inskrivet direkt om vem som ska va 

talesperson , det tro jag inte. 

Det var något som ni valde när krisen hade inträffat då? 

Njaaa, valde och valde, nämen alltså det är ju såhär om vi tar skogsbranden, det var ju som alltid 

vid en brand att det var en kommunal räddningstjänst  som går in och utför själva brandsläckningen. 

Och det är dom  har kontakt med alla de andra akltörerna. Inklusive kommunerna, som då är deras 

uppdragsgivare direkt då. Och berättar hur det ser ut, och det är deras bedömmning som  ligger till 

grund om vi huvudtaget startar ett krisläge och sammankallar det vi kallar för usam, alltså alla 

aktörer i län som har med krisberedskap att göra. Man skickar mail om de senaste uppdateringar 

och det är ju ehh, det är lixom räddningstjänsten. Och i det här fallet skogsbranden, det var då 

staten, alltså länsstyrelsen västmanland som tog över kommunal räddningstjänst, vilket är väldigt 

ovanligt. Jag vet inte hur mycket ni har läst om det men, det har hänt bara några få gånger i Sverige. 

Men det skedde ju först efter fem dagar. I det inledande skedet så var det ju fortfarande kommunal 

räddningstjänst som hade, alltså de två räddningsförbunden, och ehh, sala hedby räddningsförbund 

som hade ansvaret för händelsen. Sedan så är det så att, det här kanske blir lite komplext men även 

om vi inte tar över händelsen på länsstyrelsen så är det så att vi har ändå ett samordnande ansvar, 

framförallt då inom kommunikationen, att det är vi då som sammankallar möte och det är vi som 

skickar ut till de andra kommunerna, både de som är berörda och de som inte är det, myndigheterna 

och även andra organisationer, P4 västmanland,som då är en viktig del av krisberedskapen. Det är 

vi som samordnar budskap så att alla vet samma sak osv. Det där ansvaret har vi, även om inte vi 

tar över själva räddningsinsatsen.  

Hur kommer det sig att ni tog över just den hära? Branden? 

Jadu, ehh..dom här frågorna är egentligen inte ställda till en kommunikatör kan jag säga. Jag har 

inte ansvar för krisberedskapen. Ehh, jag har inte ansvar för krisberedskap, jag är en del i systemet. 

Jag kommunicerar. Varför vi tog över,  kan jag berätta lite om. Men vi kommunicerade det vi kom 

överrens om. Men det som var orsaken här var att vi behövde alltså kommunala, 

räddningsförbunden, de här tre, de var alltså sala hedby räddningstjänst, västerås alltså surahammar 
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och sedan då under måndagen så gick branden in i fagersta och då var det dalarnas 

räddningsförbund som gick in. Räddningscheferna i dessa tre diskuterade sinsemellan att vi 

kommer inte riktigt att klara av detta så vi behöver mer resurser, statlig hjälp, som då kan inkalla 

mer hjälp. De började känna ett behov av samordning och därför så närmade de sig och pratade med 

länsstryrelsen, och ställde frågan om vi vill ta över. Efter samtal med MSB, med deras jurister och 

våra jurister, landshövningen så kom man fram till på tisdag morgonen att vi skulle ta över, det var 

det mest lämpliga.  Vi såg ett behov. Mer juridiskt får ni fråga någon annan för mer kan jag inte. 

Absolut, ehh..när krisen inträffade, kunde ni förutse den här krisen? 

Nej. Hur då? Haha 

Fanns det varningstecken? 

Alltså att det var torrt och att det inte hade regnat på över en månad, det kunde man säga att risken 

för skogsbrand är relativt hög. Men jag själv var på semeser i juli så jag vet faktiskt inte om man 

hade sånna diskussioner. Räddningsförbunden, och sala räddningsförbund hade släkt liknande 

skogsbrander några dagar, en vecka innan. Så det fanns ingen som kunde förutse att detta skulle 

ske, det har aldrig hänt förut. 

Ehh, hur arbetade ni när krisen inträffade?  Första respons, och första information? 

Jajuste, då kommer jag återigen påpeka, då kommer jag prata kommunikation. Det första var att 

mina två kollegor, var inne med krisberedskapsgänget på söndagen 3 augusti och hade ett usam 

möte, u står då får Västmanlän. Och sedan så gick man ut med tre olika meddelanden, där man hade 

ett mail, förutom att man la ut den här informationen på webben, Facebook och på Twitter, så 

skickade vi även det i mail, till hela krisberedskapsnätverket men även till P4 Västmanland så dom 

hade precis det vi visste. Och dom P4 Västmanland, det visade sig att dom var en viktig kanal och 

dom gick direkt ut med det vi skickade till dom. 

Hur såg arbetet ut efter krisen? Ur kommunikationssynvinkeln? 

Vi har ju Länsstyrelsen Västmanland, har skapat en krishanteringsorganisation, efter att 

räddningsinsatsen var över.  Det var den inte förrän i september.  Då skapade vi en 

krishanteringsorganisation som från början var 30-40 personen men som sedan var 17-20 personer. 

Där vi anställde 4 st kommunkatörer, förutom oss som jobbade med kommunikation. Dom jobbade 

på som vanligt med att lägga ut på Facebook, webben och hjälpte journalister att komma ut till 

området. Vi fick även in en del mail, och frågor via Facebook som vi då besvarade så gott vi kunde. 

Vi skrev också kommunikationsplaner för olika händelser som skulle kunna ske. Det var 
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informationsmöten, för skogsägare, de drabbade och  berättade vilka möjligheter det fanns för att få 

stöd. Vi samordnade också försäkringsbolagen så att de hade samsyn, så att de som var försäkrad 

hos folksam och länsförsäkringar, att de skulle ha en samsyn. Så att inte grannen fick ersättning för 

en sak och en annan inte. Sedan hur det där blev vet jag inte. Dom tog  det nog till sig ganska bra. 

När en räddningsinsats avslutas, så innebär det att markägaren tar över  ansvaret för eftersläckning 

men det var inte görligt i och med att det var så stort område. Vi forsatte då ha ansvaret och samla 

in material hela hösten. Krishanteringsorganisationen höll på ända tills årskiftet. Sedan fortsatte 

arbetet under det här året också då vi just precis blev färdiga att anställa en kommunikatör som ska 

jobba mot branden under hela 2015. Så från början vare 4 extra kommunikatören. Även vi ordinare 

kommunikatören har då även vi jobbat med branden.  

Hur utvärderade ni era insatser? 

Jaa, det är på flera olika sätt. Det är så att regeringen har utsett en utvärderare som ska komma med 

sin utredning nu i mars och sedan så har räddningstjänsten, en sån här händelse måste enligt lagen 

utredas av räddningsinsatsen. Och första delen har skett av Närkes brandkår i Örebro, och de har 

utvärderat insatsen. De kommer även att titta på räddningsinsatsen efter att staten tog över 5 

augusti. Det håller man på med nu. Vi själva har anlitat ett företag som är kopplat till 

försvarshögskolan för att utvärdera länsstyrelsens totala insats, från början till slut. För att se vad vi 

har gjort och vad vi har kunnat gjort bättre. Denna sker just nu och vi får den i juni tror jag.  Sedan 

har vi själva, om jag bara tittar på kommunikationen så har jag och mina kollegor suttit i i ett otal 

möten för att diskuterat internt. Krisnätverket det vi har i länet har även haft möten tre gånger under 

hösten, det har vi alltid men de har varit helt inriktad på branden. Där vi har gått igenom synpunkter 

från kommunikatörer från alla kommuner, polisen och landstingen för att se hur det har fungerat. Vi 

har då utvärderat tillsammans, vad vi gjorde bra osv. Vi var 60 personer som arbetade som 

kommunikatörer och hanterade informationen. Det var då från 28 olika företag i Sverige. 

Länsstyrelsen hade ansvaret men det var fler som jobbade  då vi var 60 personer då vi normalt sett 

är 3,5 tjänst här på länsstyrelsen. Vi har då nedskrivet vad vi tyckte vi gjorde bra och vad vi skulle 

ha kunnat göra bättre. 

Kan du ge några exempel?  

Jaa, till exempel så nämnde jag att vi var 60 olika personer och vi på länsstyrelsen är oerhört 

tacksamma för att så många från nästan hela landet kom hit och hjälpte oss. Samtidigt så kan vi 

konstatera att det var alldeles för många människor från alldeles för många olika organisationer. Det 

krävs så pass mycket att skola in, vad är läget just nu och vad ska du göra , att  byta personal så 
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ofta. Det bidrar till rörighet. Men det var en oerhör arbetsbelastning och i det läget att byta personal 

var inte så effektivt. Vi har tittat på att vi som har det övergripande, alltså länsstyrelsen vi funderar 

på att skriva på ett avtal med en offentlig aktör som då är Västerås kommun. Dom har alltså 25-30 

anställda kommunikatörer. Man skulle kunna tänka sig att vi avropar att nu sker det här i Norberg 

eller Arboga och då vill vi att 8 st kommunikatörer släpper sina jobb och åker dit och vi gör då upp 

ett schema. Och det är något vi inte har kommit fram till men något vi funderar på. I detta 

sammanhang så är det viktigt att titta på personal och personalfunktion att de måste komma in tidigt 

och måste vara experter på schemaläggning för att få in folk och avtal. De måste vi ha tidig kontakt 

med för att informatörer kan få jobba med information. Sedan vad kan jag säga mer..det är ju bra att 

man samlar alla aktörer på ett och samma ställe. Det gjortde vi, men det är funderingar kring 

tekniken. På grund av att uppkopplingen var rent ut sagt urusel i Ramnäs hotell och konferens att 

det var svårt att få ut något på webb och Facebook. Vi har här på länsstyrelsen ett rum som är 

förberett för en kris, teknikmässigt. Men det kan ju va så som det var nu att det är någon som väljer 

vart vi ska befinna oss. Och hur löser vi det? Det är en stor utmaning. Sedan hur informerar man på 

andra språk än svenska? I det aktuella området fanns det vissa finsktalande, hade branden fortsatt 

hade vi haft personer i allmänheten som hade haft ett otal olika språk som syriska eller somaliska. 

Hur gör man det? Och hur får man tag i den kompetensen? Det är något vi funderar mycket på. 

Sedan en slutsats, vi har en såndär 15 olika slutsatser..ehh jaa men om man ska bli väldigt specifik. 

Jag själv jobbade mest med pressfrågor och något som blev tydligt var att man måste ha en 

pressassistent. Vi var två tre personer som arbetade med pressfrågor, på dagtid. En person på natten. 

När det var extremt tryck från medierna, det ringer hela tiden och det var en 30-40 journalister på 

plats hela tiden. Så blir det så att man får en fråga som man inte kan svara på och då försöker jag ta 

reda på den och då ringer det hela tiden så man måste ha en telefon som inte är publik, som jag kan 

säga att kan du gå och ta reda på svaret på den här frågan och sedan går vi tillsammans och ger 

budskapet. Det ringde hela tiden och man ska samtidigt göra en arbetsuppgift, det går inte. Det är en 

lärdom, att man måste ha en person som inte är satt på en uppgift. Någon som kan springa mellan 

olika funktioner. Under det intensiva schemat så hade vi en som jobbade med webb, Facebook och 

Twitter och var ett stöd till 113 13, dom fick in en massa frågor. Sedan var vi på pressen, och något 

som vi lärde oss är att man måste ha kartkompetens. I detta fall behövde vi digitala kartor. Sedan 

hur beskriver man med ord ett geografiskt område, det är en stor utmaning. Det skulle man kunna 

ha som en övning. Krisövning.  

Brukar ni ha övningar med personal? Simulerade kriser? 
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Ja 2013, under våren, så hade vi en stor krisövning som heter omfall 2013. Som omfattade inte alla 

aktörer men vi har en kärnbränslefabrik här i Västerås som heter westing house och den här 

krisövningen handlade om att det brann i ett av deras kärnbränsleförråd. För att en helikopter hade 

störtat in där, det var vi som hade tagit initiativ, vi skötte det med Västerås kommun och 

räddningstjänst, polis och vården. Ehh och det var väldigt värdefullt, det jag tänkte på först är att de 

att jag lärde känna andra människor som jag normalt sätt aldrig skulle träffa. Så när vi hade branden 

så hade vi ett ansikte på varandra och varandra hette så det är en viktig del av det här med 

krisberedskap. Bara att vi träffar och lär känna varandra har stor påverkan på hur vi klarar en kris då 

folkkännedom är centralt, man vet vem man ska ringa och vad den har för kompetens. Sedan har det 

varit bra att öva, hur har man en samordnande stab för omfall 2013, så hade vi en fysisk övning och 

en strategisk övning och den bestod av samverkande stab, att den satt tillsammans. Det påverkade 

även hur vi gjorde i branden, så övningar har betydelse, absolut. 

Vad tycker du då är viktigast för en bra och framgångsrik kriskommunikation? 

Ja, ehh..klart att det finns flera saker. Det handlar om snabbhet till viss del, att få ut saker snabbt. 

Men jag kan tänka att vi har ett och samma budskap, att vi är överrens om vad vi säger. Så att 

polisen inte säger en sak, länsstyrelsen en sak och räddningstjänsten en sak. Det är jätteviktigt och 

att vi försöker minimera antalet talespersoner sedan är ju verkligheten så att medierna ledar reda på 

olika personer, så är det ju. Men, just det där att vi samverkar att vi hittar gemensamt budskap och 

får ut det snabbt och att vi får någon typ av återkoppling, som till exempel nu på Facebook så  fick 

vi tydliga återkopplingar. Vad var det för frågor som människor hade och det fick vi direkt via 

Facebook och det fick då återkoppling till vad vi skulle lägga ut på webben och vad vi skulle säga 

till radion, intervjuer och göra i andra kanaler. Men vi hade även en återkoppling då journalisterna 

ställde vissa typer av frågor och då såg vi, men vad är det som vi behöver gå ut med just nu. Aaa. 

Men samma budskap, snabbhet, korrekt, se till att det blir rätt hela tiden för att går man ut med 

något som blir fel så blir det väldigt tokigt.  

Vad prioriterades? Ville ni få ut så mycket information snabbt eller ville ni ha en helhetsbild och 

sedan gå ut med information? 

Ja, det är klart att det här höll på i 2 veckors tid så att det kan vara lite olika. Men i princip har du 

korrekt information så går du ut med den. Det är det som gäller. Om du hör ett rykte så..du måste få 

veta det, att såhär är det. Det är svårt att säga generellt, men det är otroligt viktigt att det man säger 

är rätt. Om man säger att man ska evakuera Norber och sen äre inte så så påverkar det ju 
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människors förtroende och hur de agerar, och det kan ju påverka deras liv. Såatt, det ska vara 

korrekt så snabbt som möjligt. 

Hur besvarde ni allmänhetens frågor? Hur kommunicerade dom med er? 

Alltså dels så fanns det från början, att Sala kommunväxel blev kontaktcenter, deras nummer blev 

det nummret vi la ut till allmänheten till att ringa. De svarade på mycket frågor från allmänheten 

och de kunde inte svara på alla frågor så dom i sin tur hade en kontaktperson på ledningsstaben i 

Ramnäs. Som då kunde ta reda på svaren åt dom, vilket blev en viktig återkoppling på det vi la ut 

och vad vi sa. Dels hade vi då Facebook, det finns då tre olika flöden, dels att man kan lägga ut som 

statusuppdatering och sedan har du ju ett flöde bredvid där människor kan lägga in längre, nästa 

som uppdateringar där vi kan svara osv. Sedan har du ju meddelanden där vi och den som har 

skickat in det, när det var som mest intensivt så behövdes en på varje flöde. Så Facebook tar tid. 

Men Facebook, det är intressant då jag har alltid varit till hur viktigt Twitter är till den breda 

allmänheten, Twitter används mest av makthavare och journalister i Stockholm. Medan Facebook 

används av vanliga människor. Och det här blev väldigt tydligt i det här sammanhanget, och vi fick 

inte in så vitt jag vet en enda fråga via Twitter. Via Facebook fick vi in hundratals frågor. Så där var 

kommunikationen väldigt tydlig. Och även Salas kontaktcenter. Och sedan hade vi ständig kontakt 

med P4 Västmanland och dom fick ju in frågor till oss då, så det var också en viktig källa att få 

kontakt med allmänheten. Att dom fick in frågor och dom ringde till oss och vi la då ut det i andra 

kanaler. Samtidigt så låter ju det här idealiskt när jag säger det såhär, så gjorde vi många gånger 

men samtidigt så ska man vara medveten om att arbetsbelastningen i denna situation är väldigt eller 

den är förbaskat extrem. Ehh så att allting fungerade inte perfekt hela tiden, det skulle jag vara den 

sista att påstå. Vi gjorde garanterat missar. 

Men var ni medvetna om det fanns några ryktesspridningar? 

Ja, det var så att på Facebook så startades andra grupper och sidor, ehh lite intessant för då äre så 

hur får vi reda på vad som sägs där? Om det sägs några felaktigheter, hur gör vi för att rätta till det? 

Då vare så att till exempel så att det var någo  av oss som skapade en till profil för Västmanland, 

vilket man egentligen inte får då för Facebook. Men, det gjorde vi. Och vi gick då in och blev 

medlemmar i dom här olika grupperna, och då var det lite lustigt för när någon sa något som sa 

något som  vi visste var fel då gick vi in och skrev det, vi påpekade det. Då fick vi folk som gick in 

på våran ordinare facebooksida och skrev vet ni om att det finns en falsk länsstyrelse som påstår sig 

vara länsstyrelse. Folk litar ju inte. Skaffa ett facebookkonto det kan ju vem som helst göra. Så att 
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det vi gjorde sen var ju så att vi gick fortfarande in där som privatpersoner för att höra efter vad som 

sades men vi dementerade det på vår facebooksida. Den typen av omvärldsbevakning skedde. 

Använde ni WIS? 

Jaa, haha, Nää det användes väldigt lite. 

För att? 

Själv var jag mest involverad i mediearbetet, men jag tror inte helt enkelt såg behovet för WIS är 

mer till för dom som är i en annan del av Sverige, det är ju inte till för allmänheten. I ett sånt här 

desperat läge så kanske man inte prioriterar det, det kanske låter hårt men lite så är det nog, tyvärr. 

Det  beror nog på vilken kris det är och vem som sitter vid spakarna där och då. WIS användes inte 

mycket där och då. 

När det kommer till kanaler, var det då Facebook, Twitter och eran hemsidan ni använde er av? 

Ja, men även krisinformation.se. Hemsidan gick ned två gånger och då beslutade vi att gå till 

krisinformation.se.  

Vilken kanal prioriterade ni? Var det att lägga ut information först på till exempel hemsidan eller 

Facebook? 

Ja det var nog framförallt hemsidan, sedan är det så att i praktiken..det här är ju en av lärdomarna. 

Måndagen när det är som mest kaotiskt så då hade vi på Länsstyrelsen inte tagit över utan hade en 

samordnande roll så att säga. Då var jag uppe i Ramnäs och samarbetade med räddningstjänstens 

talesperson. Men, då var det rätt så katotiskt, det fanns ingen struktur om hur vi fick informationen 

av räddningsledningen. Utan det kom på plats redan på tisdagen. Från tisdag eftermiddag/kväll så 

var det så att vi hade stabs genomgångar, 5 gånger på dag. Och då var det så att efter varje 

stabsgenomgång, det var flyget, civila flyget och militären och polisen..och naturligvis 

räddningstjänsten.  Då skulle den som var funktionsledare, fick då gå tillbaka till 

funktionsledningen och berätta vad som hade hänt, det senaste. Sedan skulle någon skriva ned det 

här att det här är vårt budskap just nu och sedan lägga ut det i kanalerna.Detta kunde ta, ja folk 

stoppade en på vägen och frågade saker osv, så det kunde ta 30-40 minuter. Samtidigt så satt jag 

och andra som jobbade med pressfrågorna, satt också med på stabsmöterna och telefonen ringer, 

journalister ringer hela tiden. I samma stund som vi går ifrån stabsgenomgången så svara jag i 

telefonen och berättar det senaste. Det är så..journalisterna måste få veta det senaste lixom. Så det 

kunde ligga ute på Aftonbladets webbplats innan det låg ute på våran. Och det där har vi sett som 

ett problem, det var en stabschef sa att det skulle bara vara funktionsledare och presssekreteraren 
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där, men han har fel. Vi måste ha ett antal kommunikatörer för att få ut det på Facebook och 

Twitter. För det går så otroligt snabbt den digitala världen så att det blir lixom 

trovärdighetsproblem. Jag upplevde aldrig att det blev ett problem men alltså klockan 1 ligger det 

på Aftonbladet och klockan kvart i 2 ligger det på vår hemsida, alltså det ser lite konstigt ut. Och då 

har dom ändå fått sin information av oss. Så man kan ju undra, så att.. det är viktigt att vi 

kommunikatörer tar plats och vi har en otrolig central roll. Det är ingen som förnekar det. Det är det 

som vi förmedlar det som människor nås av. 

Men hur kommunicerade ni då med traditonella medierna? Var det dom som ringde till er? 

Vi behövde inte ringa dom, dom ringde hela tiden. Jag ringde aldrig någon. 

Vilken roll hade radion? 

P4 Västmanland hade en viktig roll, dom har en statlig roll att i en kris gå ut med information som 

inte är journalistiskt bearbetad. Om vi säger detta VMA, viktigt meddelande till allmänheten, det 

här ska gå ut. Dom kan inte säga nej. De har fortfarande det journalistiska innehållet,  de var på 

plats och intervjuade mig och räddningsledaren Göran Uddbom. Och fick då ut det senaste, de var 

inte bara som räddningsledningen i Ramnäst utan dom var i området och pratade med dom som var 

drabbade. De gjorde ett fantastiskt jobb och det gick inte en kvart utan att dom sa något om 

branden. Dom är väldigt centrala och det har värderingar visat, vem vänder man sig till när en kris 

händer. Människor i min generation så sitter det väldigt starkt i ryggmärgen att det är P4 

Västmanland, eller P4 lokalradion, kanske för er också. Men, det är den kanal..det är två 

undersökningar, dels Göteborgs universitet och då kom först privata Facebook, mail och sms fram 

som den viktigaste informationskällan. Och sedan kom P4 Västmanland och sedan länsstyrelsen. 

Eller kanske lokala medier kanske kom över oss, jag minns inte. Och, sen kom riksmedier långt ned 

som Dn och Aftonbladet. Ehh, och Novus har gjort en undersökning gällande branden och då var 

det P4 Västmanland som kom överst. Sedan andra lokala medier som Fagerstaposten och Svt och 

sedan vi och sedan riksmedier. Ur dom drabbades perspektiv, dom som är berörda, dom läser allt! 

Dom läser Aftonbladet, men dom litar inte på Aftonbladet. Men dom litar det som sägs på P4 

Västmanland, VLT, på Fagerstaposten och länsstyrelsen. Det är väldigt tydligt att det är så. Ur vårt 

perspektiv så skulle jag vilja säga att det vore fantastiskt att slippa prata med riksmedier för det tar 

oerhört mycket tid och resurser. Ehmm, för de är inte relevanta för de drabbade människorna. Vi 

jobbar väldigt mycket med öppenhet gentemot medier, dom kommer lixom hit och ba Erik kan du 

ställa upp vi ska ha en livesändning på Expressen här om tre minuter, kan du vara med? Jaa visst, 

och då körde vi på en gång och körde det senaste. Vi var väldigt öppna och tillgängliga. Vi visade 
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även områden och tog ett militärfordon och åkte ut med en brandman, dom fick åka ut i området där 

det fortfarande smånbrann, för att fotografera, filma och ställa frågor. För fixar man inte den typer 

av bilder, att få dom att komma ut dit, då åker dom dit på något vis ändå. Då är det bättre att göra 

det i ordnad form så att alla får samma möjlighet. Det är en demokratisk fråga. Så att i efterhand så 

har jag fått veta av forskare på Göteborgs universitet att journalister har upplevt att de har fått all 

information och att vi har ställt upp. Det känns bra och där har vi lyckats. Sedan finns det andra 

delar som vi inte har lyckats med.  

Digitala medier? Hemsidan, dens roll? 

Den har orehört stor betydelsen, och orsaken att den gick ned, det visar bara på att..webbplatsform 

för länsstyrelsen Västmanland, det är samma som de 21 länsstyrelsena i hela Sverige så att vi har 

samma webbplatform och det gör att vi som fick mycket trafik det gör ju att alla webbsidor går ner. 

Det skedde på tisdagen och vi hade 220000 besökare tisdagen den 5 augusti  och vi har normalt sett 

400 på en dag. Det var ett jätteproblem, det har vi diskuterat och hur ska vi göra detta bättre, hur ska 

vi samordna med IT-enheten , som då sitter i Västragötalands regionen i Göteborg. Vad innebär 

detta och vad får det kosta? Det är mycket efterarbete i den frågan. 

De sociala medierna? 

Ja det var helt avgörande, det hade varit viktigt ändå men det blev ännu mer viktigare i och med att 

vår webbplats gick ned. På webbplatsen har vi ju inte den funktionen att man kan ställa frågor på 

samma sätt, så sociala medier var viktigt. Och man når ju även människor som inte har sociala 

medier. Äldre, eller alla har inte Facebook. Men det finns exempel, vi fick en fråga som vi 

besvarade och hon sa att vad bra nu kan jag ringa min mamma som bor nära. Så då nådde vi hennes 

mamma fastämn hon inte hade Facebook. Så dom som får information via webb och Facebook 

vidarebefodrar den via till exempel telefonen eller pratar med dom direkt. Man når då fler som har 

Facebook eller ett twitterkonto. 

Var Facebook bättre än Twitter? 

Ja Facebook..det handlar ju om vem är det som är på Facebook och vem är det som är på Twitter. 

Det är huvudfrågan. Facebook är mer spritt och mer spridd bland vanliga människor. Twitter har en 

större en större spridningskapacitet. 

Hade ni mycket sånt? Och jag tänker att på Twitter så har man ju begränsat antal tecken? 

Ja det är ju ett problem. Men till viss del hade vi retweets, jag har ingen siffra men jag skulle säga 

hade betydelse men inte som Facebook. Inte ens i närheten, dels det du säger att man kan inte lägga 
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in så mycket på Twitter och på Facebook kan man lägga in filmer..och man kan se vad någon har 

skrivit dirket i flödet. Men det viktigaste är vem är det som är där. Sedan kanske om 4 år så kan det 

vara något helt annat. Kriser är så att man vänder sig till vuxna människor men skulle man av någon 

anledning vilja vända sig till  14 åringar, så kanske Instagram skulle vara den bästa lösningen. 

Har du något du vill tillägga? 

Det finns väldigt mycket att säga men jaa, det finns många olika lager i en sån här händelse. Allting 

blir tydligt i en sån här händelse, man kan prata om sånt här i timtals.  

Har ni fått mycket positiv eller negativ feedback från allmänheten och medier när det kommer till 

kommunikation? 

Ja, för det första så brandmän är genrellt sett fredade från kritik i Sverige, genrelllt sätt. De är 

hjältar. Polisen de kan få kritik och dom kan vara betraktade som jobbiga personer i sin 

yrkesutövning. Även landsting och kommuner normalt sett..men brandmän dom kritiserar vi inte i 

Sverige. De är coola killar som gör ett bra jobb. Det här mäktes ju också, de säger hejja dom gör ett 

bra jobb, hälsa dom det. Troll, de som säger dumma saker, det var inget problem. Om någon hade  

något i flödet att ifrågasätta, så kom  det tio stycken som svarade på det. Så vi fick ingen negativ 

feedback från dessa kanaler. Från allmänheten, från medierna, har vi fått bra feedback att vi var 

öppna. Där kom vi rätt bra överrens. Men sen så något som jag har reflekterat över, det är det att vi 

hade den stora spridningen på måndagen 4 augusti, då evakuerades några hundra personer vid några 

småbyar. Men den 8 augusti fick dom komma tillbaka och då stod det journalister och frågade hur 

de mådde och då läste jag i Västmanlands tidning på lördagen och då när dom fick återvända, de 

tyckte det var skönt att återvända, att få veta att dom står kvar. Men informationen har varit 

urusel.Vi har inte fått någon information över huvudtaget. Det är mer eller mindre ett direkcitat från 

tidningen. Dom säger att dom har inte blivit informerade över huvudtaget, P4 Västmanland har inte 

gått en kvart utan att dom har informerat något om branden, vi har haft 113 13, hemsidan och 

Facebook vi har gått ut med information med. Det här är är då människor som då är otroligt 

stressade och traumatiserade då de inte vet om deras hem är kvar. Så det måste man komma ihåg. 

Men jag tolkar det så att förväntan så att någon kommunperson eller polisen ska ringa till dom 

personligen. Och att hej, det här var Johan Petterson på kommunen och vi vet att ditt hus står kvar 

och att gungorna har inte bränts upp, och helts varje dag. Och det är så förväntan är. Vi har då en 

enorm utmaning, vi kommer aldrig någonsin att klara det, dom resurserna finns inte. Att bara ta 

reda på folks telefonummer, kontaktkortmobil, de finns då inte registrerat och folk har inte fasta 

telefoner. Vad finns människor, hur når vi dom? Det finns en myt, storebror ser dig, det är en av de 
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största myterna vi har i Sverige. Vi har ingen aning om vart människor finns nu. Man går på 

sopnummer för att se vilka som bor där. Och även veta vilka som är drabbade och kunna ringa dom 

som är hos sin faster i Uppsala. Vi gjorde en del misstag att en del avspärrningar fanns inte på vår 

webbplats, vi har all anledning att ta emot kritik, men det kommer inte kunna finnas en krissituation 

där det inte kommer att vara ett problem med informationen. Förväntan att de ska få en personlig 

kontakt, det tror inte jag att vi kommer kunna fixa. Det håller på med en lagstiftning om att kunna 

skicka sms till dom i ett visst område men vi kan säkert förbättra kommunikationen men vi kommer 

inte komma hela vägen fram.  

7.11 Intervju med expert inom naturkatastroflära 

Första informationen du fick angående branden, hur fick du den? 

Det var via medier, tidningarna på nätet. 

Sökte du mer information angående branden? 

Ehh..ja det gjorde jag aktivt och det var väl dels fortsatt via alla medier: tv, radio, social media och 

där Twitter och inte Facebook tror jag utan bara Twitter. Och sen tidningar.  

Ahh okej, men vilka kanaler tycker du var som mest effektivast? Att sprida information till så 

många som möjligt? 

Oj, det kan inte jag uttala mig om. Jaa, alltså..effektivast...jaa det är väl klart att Twitter är snabbare, 

ja på det sättet är det ju effektivt. Men det är ju också inneffektivt på det sättet att man inte riktigt 

kan kontrollera värdet på informationen, tillförlitligheten. Ehh, så om man ska se det personligen 

alltså. För jag antar att det är det du är ute efter, vad jag själv ansåg.. 

Jaa precis, det är utifrån ett mottagarperspektiv. 

Ja juste, aa men då tycker jag nog så att Twitter var bra, jag tycker att..en annan källa som jag valde 

att titta på de olika kommunernas och Länsstyrelsens hemsidor. Dom var ganska bra på att också 

lägga ut information på Twitter, upplevde jag i alla fall. Med länkar till hemsidan så att man kunde 

se när dom hade uppdaterat informationen. Så det var en bra källa. 

Vilken roll tycker du att dom traditionella medierna hade?  

Jaa, det var en bra fråga..Alltså för min egen del så är det väl mer, man vill ju se när det kommer ny 

information, man är ju inte ute efter, åtminstone inte jag är inte ute efter.. i en akut fas något 

perspektiv på det som händer. Man vill ju bilda sin egen uppfattning och följa händelsutvecklingen. 
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Och på det sättet så tycker jag nog inte att det var någon större skillnad..jag tycker inte att man 

reflekterar så mycket på det sättet. Man söker inte olika information av olika syften i olika källor 

utan man söker brett och försöker hitta uppdaterad information. Sedan spelar det inte så stor roll om 

det är tv, radio, tidning eller Twitter. Även som forskare är man ju ganska kritisk till källkritik och 

vad man läser på Twitter kanske inte stämmer. Precis som det man läser på Aftonbladet till exempel 

inte alltid stämmer. Jag tycker också..jag är ju ganska luckrad, när det gäller 

sensationsjournalistik..jag har forskat om kriser och krishantering länge och då har man ju följt det 

här nära..då lär man sig att det går ganska snabbt att bygga upp en story som i efterhand var 

felaktik. Till exempel så var det i Aftonbladet då de spred felaktig information om 

evakueringsbelsut och annat. Så på det sättet så är man ju ganska skeptisk i grunden. Och därför 

tycker jag att dom källorna som är mer lixom kopplade till kommuner och Länsstyrelsen och kanske 

också MSB och andra myndigheter lixom tillförlitlig.  

De sociala medierna, vilken roll tycker du att dom hade? 

För mig personligen så var det..som jag sa tidigare så handlar det om att få en uppdaterad lägesbild, 

vad är det som händer, hur utvecklas det men också återigen, jag tittar ju på det här både som 

privatperson och som forskare, då man har ett forskarintresse i och med en sån här händelse. Det 

beror på vilket perspektiv man har, personligen har jag fritidshus långt ifrån brandområdet, och då 

är man ju intresserad av, hur sprider sig branden. Men som forskare är man intresserad av att höra, 

hur uttalar sig personer, vilka aktörer agerar på vilka sätt..osv. Så att det är lite olika syften. 

Betydelsen av olika källor spelar olika roll på vilken hatt man har på sig.  

Hur anser du att kommunerna har besvarat allmänhetens frågor? 

Ehh..både ja och nej kan man säga. Övergripande, alltså åter igen, man får ju bedömma deras insats 

utifrån de svårigheter som ändå föreligger i och med en sån här stor och komplex händelse. Man 

ska komma ihåg att det är små kommuner som har ganska begränsade resurser och utifrån det så 

tycker jag de gjorde ganska bra ifrån sig. Och sedan när det gäller själva informationshanteringen så 

efter ett tag så fick de ju fart på den där staden i Ramnäs, där man aktiverade det där nätverket som 

du säkert känner till. Och det bestod av 60-70 informatörer som var inblandad där. Så på det 

sättet..jaa på frågan om gav dom, dom svar så både ja och nej. Jag menar vissa saker vill man ju 

veta mer om, och gärna direkt. Men man kommer ju på sig själv där också att man vill ju ha dom 

där minutuppdateringarna. Samtidigt som saker sker vill man veta det. Men det förstår man ju 

ganska snabbt att så funkar det ju inte. Det tar tid att samla in information, att kvalitetsäkra 
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information och sedan sprida den på ett begripligt sätt. Och med dom förutsättningarna tycker jag 

väl att det har varit bra. 

Var du medveten om det fanns några ryktesspridningar? 

Nej, det kan man inte vara när det väl händer, det får ju visa sig i efterhand eller om någon går ut 

och dementerar något. Som jag sa tidigare här..med exemplet från Aftonbladet om det var, jag 

kommer inte ihåg vilken kommun det var, men det figurerade i att det hade tagits ett 

evakueringsbeslut. Men det hade det inte alls gjort. Jag kommer inte ihåg exakt när det där skedde 

eller vilken kommun det gällde. Men jag kommer ihåg att det var någon sån information som kom 

ut och sedan så dementerade dom det där. Men, det är ju lätt i efterhand att konstatera. I starkt läge 

är det ju svårt att veta vilken information, det är där källkritiken kommer in, jag litar ju mer på 

Länsstyrelsens hemsida än  det jag läser på Twitter. Eller det beror ju på avsändaren på Twitter då, 

om det är någon journalist eller om det är någon privatperson som går ut och säger nu har det här 

hänt, då är man lite mer skeptisk än om Länsstyrelsen säger. 

Men när Länsstyrelsen tog över, märkte du någon skillnad, som att det blev kontrollerat? 

Njaa, alltså det som är intressant är att om man tittar på hur medierna rapporterar så handlade det 

mycket om just det beslutet, att Länsstyrelsen gick in. Och det understryker ju kanske snarare 

allvaret i situationen att man..för det att..för det var ju en extrem åtgärd. Men att det skulle vara 

någon skillnad informationsmässigt, det vette tusan. Ehh, jag tror att när dom gjorde det så var ju 

den här staden redan igång. Jag vet inte..om  det ändrade informationsflödet, det är svårt att säga. 

Men vad tycker du om informationen och kommunikationen om krisen? Till allmänheten, du som 

mottagare? 

Ehh, jaa alltså det beror återigen på vilken källa, om man ser till medierapporteringen så då tycker 

jag att det är under all kritik egentiligen. Ehh, utifrån ett mer, normativt perspektiv att man är för 

snabb att ta ställning i frågan om hur bra det här har hanterats. Där var jag ju själv ute och skrev om 

det att man måste lixom göra en liten mer balanserad analys innan man landar i någon slags 

bedömning i hur bra eller dåligt det har gått. Ehh, så på det sättet så kan man va lite kritisk till att 

man..det blir lite sensationsjournalistik. Man letar efter fel och..så på det sättet så tycker jag..men 

det är ju som en del av journalistiken. Sen finns det ju en del som går ut på att bara rapportera vad 

som händer. Och där tycker jag att det har funkat ganska bra, jag tycker att dom lokala medierna har 

en roll att fylla, helt klart utifrån det lokala perspektivet. Helheten har varit ganska bra. Ungefär så. 

Sen kan jag inte riktigt bedömma..när man inte direkt är drabbad själv så har man inte riktigt samma 
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informationsbehov. Nu följde man ju det som ett allmänintresse..från distans. Men jag kan tänka 

mig om du pratar med folk som drabbade själva, då har man ju helt andra syften med att söka 

information och då är man ju desperat på ett helt annat sätt. Och, så att utifrån betraktare sådär, så är 

det ju lite svårare tror jag att ta ställning. 

Ja alltså jag har ju varit och gjort dom här intervjuerna med de berörda kommunerna och då kom 

det fram att dom avvaktade med att ge ut information tills de att dom hade en helhetsbild. Vad 

tycker du om den strategin? Mer information snabbare eller vänta tills dom hade en helhetsbild? 

Det är väl hel rätt strategi, hellre att avvakta och korrekt information än att gå ut tidigt med felaktig 

information, det är en rimlig princip. Annars måte du dels gå ut och korrigera felaktig information, 

dels så skapar du ett förtroendeproblem, för nästa gång du ska gå ut med information så att folk tror 

på vad du säger. Så att det är också, en inövad rutin inom krissystemet. Att man jobbar fram 

gemensamma lägesbilder och att alla aktörer jobbar tillsammans.  

Finns det några lärdomar kommunerna kan ta? Kommunikationen till medborgarna? 

Jaa, alltså det finns det väl säkert. Det är återigen, på olika sätt man kan tänka, å ena sidan kan man 

konstatera att alla kommuner fick ju skicka ut folk, på gatan, fysiskt lixom för att ta kontakten 

direkt med medborgarna. Man ska komma ihåg att det är ganska små kommuner så de har helt 

andra förutsättningar när det kommer till direkkontakt med medborgarna. Det har jag upplevd som 

en ganska positiv, som då flera har berättat för mig att det funkade ganska bra. Det är då en positiv 

lärdom då, att se till att man ha en förberedelse då att ta den där direktkontakten. Att man inte bara 

gömmer sig i kommunhuset. Att man som kommun har företrädare ute bland medborgarna. Det 

finns ju medborgarkontor som fyller den funktionen. Ehh, så det är väl en lärdom man kan dra.  

Hur tycker du då att informationen från kommunerna och Länsstyrelsen har varit efter att branden 

var över? 

Väldigt bra, man har tagit detta på största allvar.Man har ordnat lixom informationsmöten, väldigt 

lixom aktiv på sociala medier, varit ute i vanlig media och informerat, Länsstyrelsen hade ju en 

särskild krisorganisation på plats, flera månader efter att det här hände. Det har med vissa 

grundläggande behov, såsom försäkringsfrågor och sånt. Jag tycker man har gjort..man får inte 

glömma bort att det är ganska små kommuner, och de har gjort allt de har kunnat för att kunna 

informera så gott man kan.  

Vad tycker du är viktigast för en bra och framgångsrik kriskommunikation till allmänheten? 
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Ehh, jaa då tror jag..dels så tror jag på att, det vi var inne på tidigare, att hitta rätt balans att uppfylla 

behov, för det som händer alltid är att det uppstår direkt ett akut behov av information. Folk har ett 

upplevt behov eller direkt behov av att veta vad som händer och för att då att möta det behovet så 

ska man ju ha förberett det. Och i det så ligger det ju att man övar lixom, kriskommunikation. Att 

man utbildar sig i det och i det arbetet samverkar med andra aktörer. För det uppstår inte bara tryck 

från allmänheten utan det uppstår också ett informationsbehov av andra aktörer. Det är ju det här 

med lägesbild till exempel. Ehh, så på det sättet så är ju det en viktig förutsättning, och sedan att 

man ser till att kvalitetssäkra informationen som går ut. Och det är ju ganska svårt när man jobbar 

under tidspress. Ehh men att man då kanske inte bara är tyst utan kanske säger, vi kommer gå ut 

med information först när vi har kvalitetssäkrat den. Sedan så tror jag det att man måste föra en 

kritisk diskussion om vad är en framgångsrik kriskommunikation och effektiv. Där går jag  tillbaka 

till sensationsjournalistiken, de här felsökeriet. Det kommer alltid finnas aktörer som känner så att 

det inte gick bra. Så man jobbar alltid i motvind på något sätt i sånna här situationer. Det kommer 

alltid finnas någon som tycker att de kunde ha gjorts lite snabbare, på ett annat sätt. Ehh så att, de 

kanske är mer en fråga för sånna som dig och mig som är intresserade av utifrånperspektiv, och hur 

ska vi bedömma de här i efterhand. Men kan nog konstatera att det alltid kommer finnas personer 

och aktörer som tycker att det gick dåligt.  

Åsa Eriksson gick ut med obekräftad information på hennes privata Facebook, vad tycker du om 

det? 

Vad jag tycker? 

Jaa 

Ja det beror ju på vad det var för information? Var det på hennes privata facebooksida? 

Jaa på hennes privata facebooksida så gick hon ut med information innan det var bekräftat. 

Vad var de för information då? 

Ehh, lägesrapport angående branden som inte var kvalitetssäkrat då. 

Jaha. 

Du hade ingen aning kanske? 

Nää det visste jag inte, fick hon skit för det sen eller i media? 
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Nää det vet jag inte det var Erik som berättade det på Länsstyrelsen.Att han tyckte att det var lite 

märkligt att hon hade gått ut med det på hennes privata och hon tog även upp det själv. 

Jaa, vad ska jag tycka om det. Jag kan ju bara försöka sätta mig in i hennes situation. Hon gjorde det 

säkert med goda intentioner. Det kan jag inte säga något..sitter man i den positionen..ehh. en viktig 

roll att sprida information. I stressen, vill lixom, göra det så snabbt man kan och sprida det så brett 

man kan. Och då vette tusan kanske jag hade gjort samma sak själv. Men sen så kan man alltid vara 

efterklok och säga att det där var inte så smart, beroende på om man har frångått en gemensam plan 

för hur man ska sprida information, då kanske det inte var så smart. Ehh, och göra på det sättet. 

Men man kan se på det på två sätt, på vilket perspektiv man tar. Det kan va både rätt och fel 

faktiskt. En paralell är väl Carl Bildt och han fick väl lite skit för det,  den där självmordsbombaren 

på Drottningatan, då gav han ut obekräftad information inann regeringen. Det fick han lite skit för, 

men det ledde väl aldrig mer till något mer än det. Man kan se på det från olika perspektiv.  

 


