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Sammanfattning 

En intern utvärdering i samband med den nationella kärnkraftsövningen SAMÖ-fokus i maj 2014 
ledde till att ett antal brister observerades. Värdering av omvärldsbevakningen och analysering av 
alternativa händelseutvecklingar samt ett strukturellt arbetssätt var bristfälliga. 
Denna rapport presenterar ett antal förslag på hur OKG kan bedriva arbetet med värdering av 
omvärldsbevakning och omfallsplanering samt förslag på verktyg som kan hjälpa OKG ta in 
uppgifter, analysera och presentera tänkbara händelseutvecklingar. 
En litteraturstudie genomfördes för att klargöra definitionen av omvärldsbevakning och 
omfallsplanering och för att få en bättre bild av OKG:s arbete i dessa områden. En kvalitativ 
fallstudie i form av intervjuer genomfördes i syfte att studera hur andra myndigheter och 
organisationer bedriver omvärldsbevakning och omfallsplanering.  
Intervjuerna bestod av ett 20-tal frågor om omvärldsbevakning och omfallsplanering. Frågorna 
besvarades av ett antal myndigheter och organisationer. Intervjuerna visade att myndigheterna 
inte hade några klara rutiner i dessa områden. Därför fanns inga konkreta underlag att utgå ifrån 
för att utarbeta en anpassad arbetsmodell för OKG.  
Intervjuerna gav däremot upphov till idéer om etablering i sociala medier, massmedier och olika 
bevakningsverktyg och detta användes som underlag för rekommendationer till OKG. I 
rapporten har vi även tagit upp säkerhetsfrågan om bevakningsverktygen med tanke på att dessa 
är tjänster från andra partsleverantörer. 
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Abstract 

An internal evaluation conducted in conjunction with the national nuclear exercise SAMÖ Focus 
in May 2014 led to a number of observed shortcomings in the staff information management 
procedure. Evaluation of the business intelligence, analysis of alternative chains of events, and a 
structural approach to how business intelligence should be conducted were inferior. 
This report presents a number of proposals for how OKG can pursue evaluation work of 
business intelligence, and how possible chains of events can be analyzed. It also includes a tool to 
help OKG take in data, analyze it, present possible chains of events, and provide a solution. 
A literature study was conducted to clarify the definition for business intelligence and scenario 
planning and to get a better picture of OKG's work in these areas. A qualitative case study in the 
form of interviews was conducted in order to study how other authorities and organizations are 
engaged in business intelligence and scenario planning. 
The interviews consisted of some 20 questions about intelligence and scenario planning. The 
questions were answered by a number of authorities and organizations. The interviews showed 
that the authorities had no clear procedures in these areas. Therefore, the result does not 
constitute a solid basis for preparing a customized working model for OKG.   
The interviews did, however, give rise to ideas for using social media, mass media, and various 
monitoring tools. These were used as a basis for recommendations to OKG. The report also 
discusses security issue of surveillance tools, given that these are services provided by third party 
parts suppliers. 
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Förord 
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OKG varav två av dessa var utbildning inom stabsmetodiken och beredskapsövning som 
genomförs årligen för nyanställda på OKG. Syftet med utbildningsdagarna var att vi skulle få en 
klarare bild av hur stabsarbete bedrivs och framförallt kunna i detalj studera IL-enhetens och 
omfallsplanerings-enhetens arbete. 

Ett stort tack till vår handledare Alexander Engström och examinatorn Bertil Wanner på KTH 
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Vi tackar också Claes Larsson på jordbruksverket, Karin Lindblom på SSM, Wagner Monica på 
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Ordlista och förklaring  
IL-enheten:   En grupp inom staben vars uppgift är bland annat 

omvärldsbevakning. I rapporten nämns gruppen ibland även som 
omvärldsbevakningsgruppen och IL-gruppen.  

Omfallsplaneringsgruppen:  En grupp inom staben som ansvarar för planering av vilka åtgärder 
som ska tas vid eventuella händelseutvecklingar.   

Omvärldsanalysgruppen:  En helt ny funktion som föreslagits i rapporten. Den gruppen nämns 
även som analys-enheten och analys-gruppen.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Olyckan på Three Mile Island i Harrisburg 1979 ledde till att beredskapsorganisationerna på de 
svenska kärnkraftverken vidareutvecklades. Det infördes nationella beredskapsövningar för att 
testa beredskapsorganisationernas förmåga att hantera stora kriser, både på kärnkraftverken och i 
det omgivande samhället. 

 

På OKG har det sedan 2009 införts en ny stabsarbetsmetodik för beredskapsledningen som 
påtagligt effektiviserat beredskapsledningens arbete, något som framgått tydligt vid utvärderingar 
av såväl övningar som verkliga händelser.  

 

Beredskapsorganisation på OKG har visat vissa brister i sitt sätt att tänka några steg längre fram 
och utreda vad som kan tänkas hända härnäst.  

1.2 Problemställning 

I linje med det ständiga förbättringsarbete som bedrivs på företaget utvärderas nuvarande 
arbetssätt kontinuerligt. I samband med den senaste nationella kärnkraftsövningen, Samö Fokus 
som genomfördes i maj 2014, visade OKG:s interna utvärdering att nuvarande stabsarbete, trots 
förbättringar saknar ett naturligt forum att värdera omvärldsbevakningen och analysera 
alternativa händelseutvecklingar. Dessutom saknas ett strukturellt angreppssätt för hur 
omvärldsbevakning ska bedrivas. 

1.3 Mål  

Vårt mål med uppdraget var: 

 Utarbeta ett förslag på hur OKG kan bedriva arbetet med värdering av 
omvärldsbevakning och omfallsplanering.  

 Vi skulle även skapa en plan eller verktyg för hur OKG på ett systematiskt sätt tar in 
uppgifter, analyserar dem och presenterar tänkbara händelseutvecklingar.  

1.4 Syfte  

Syftet med detta uppdrag var att vi skulle utreda hur värdering av omvärldsbevakning och analys 
av alternativa händelseutvecklingar kan organiseras i OKG:s nuvarande beredskapsorganisation. I 
uppdraget ingick även att ta fram en mall/metodik som ska strukturera hur omvärldsbevakning 
och omfallsplanering ska bedrivas. Det ska underlätta och möjliggöra ett standardiserat arbete 
med omvärldsbevakning och omfallsplanering. 

1.5 Förväntat resultat 

Resultatet som vi har förväntat oss att uppnå var att hjälpa OKG organisera och strukturera sin 
omvärldsbevakning och omfallsplanering på ett bättre sätt. Det skulle finnas ett forum där OKG 
kan analysera händelseutvecklingar i sin helhet och på ett enkelt sätt dela informationen. En 
mall/arbetsförfarande skall tas fram som visar hur arbetet med omfallsplaneringen och 
omvärldsbevakningen skall genomföras på ett strukturerat sätt. 
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1.6 Avgränsningar  

 Vi skall inte ta hänsyn till ekonomiska aspekter. 

 Endast kärnkraftverket OKG kommer att behandlas, inte några andra kärnkraftverket i 
landet.  

 Vi skall inte ta hänsyn till utländska företag, myndighet och organisationer, hur dem 
sköter sin omvärldsbevakning och omfallsplanering.   
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2 Nulägesanalys 
OKG:s beredskapsorganisation består i dagsläget av ca 150 namngivna personer som vid en 
händelse kan kallas in till tjänstgöring och formerar sig utefter den typ av händelse som inträffat. 
Beredskapsledningen följer ett jourschema vilket säkerställer att personer på ledande befattningar 
ska vara inkallad och i tjänst inom två timmar.    

OKG saknar möjligheten att analysera helheten i beredskapsorganisationen, läget i 
anläggningarna och i omvärlden på en tillräcklig nivå. I en intern utvärdering har det framkommit 
att anläggningarna (O1,O2,O3) är duktiga på att tänka för just sin anläggning, men OKG 
analyserar inte helheten tillräckligt bra. Vid ett haveri eller en större olycka är OKG dessutom 
väldigt beroende av vad som händer i världen omkring. Mer om den interna utvärderingen finns i 
kapitel 2.4 – 2.6. 

Om exempelvis en anläggning står inför ett haveri ska ledarna för de två andra anläggningar bidra 
med analyser och planering till den drabbade anläggningen. Händelsen på Fukushima ledde till en 
ny kravbild, att hantera flera haverier samtidigt. Detta medför att OKG behöver organisera sig 
annorlunda för att möta kravet.  

2.1 Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning är en organisatorisk aktivitet i syfte att inhämta information om omvärlden. 
Syftet med omvärldsbevakningen varierar mellan olika organisationer och företag men det kan 
handla om att omvärldsbevaka trender, prisutveckling, konkurrenter eller marknadsutvecklingen. 
För OKG är omvärldsbevakningen, vilken genomförs av IL-enheten, viktig för att bland annat 
stödja beslutsfattande funktioner, följa uppfattningar och opinioner eller se hur de allmänna 
strömningarna i medierna ser ut. OKG behöver även ha koll på de allmänna uppfattningarna och 
strömningar i medierna för att på ett bra sätt kunna gå ut med information som allmänheten vill 
ha. Vid krissituationer är det extra viktigt att ha koll på vad som händer i omvärlden för att kunna 
genomföra omfallsplanering, vara uppdaterade och ha den nödvändiga informationen att grunda 
sina beslut på. Att veta vad folk tycker och tänker är viktigt för OKG speciellt i krissituationer för 
att motverka ryktesspridning och spridning av falsk information vilket i värsta fall kan leda till 
panik och kravaller bland befolkningen. Allmänhetens förtroende är också en viktig faktor för 
OKG. Finns det inget förtroende kan opinionen påverka de politiska krafterna med negativa 
konsekvenser för ett företag som OKG. Därför är det viktigt att bevaka vad folk tycker och 
undrar över för att kunna gå ut med den information som allmänheten efterfrågar. 
Omvärldsbevakning via sociala medier kan fungera som ett komplement till bevakningen av 
traditionell media. (OKG, 2015) 

2.2 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys enligt nationalencyklopedin: omvärldsanalys (engelska environmental scanning), 
sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag 
ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur den förändras. Omvärldsanalysen genomförs 
för att förstå vilken inverkan vissa händelser kan ha på organisationen/företaget. 
Omvärldsanalysen kan fokusera på nuläget eller ligga till grund för en långsiktig bedömning av 
framtiden. Syftet med omvärldsanalysen är oftast att den insamlade, analyserade och 
strukturerade informationen ska ligga tillgrund för riskanalyser, omfallsplaneringar och andra 
beslut. Den kan också göras för att få hela organisationen att bli mer medveten om vad som 
händer i omvärlden och därmed bli mer responsiv och konkurrenskraftig. Traditionellt 
genomförde företag och organisationer konkurrensanalyser och olika marknadsanalyser. På 
senare tid har man dock även börjat analysera saker som teknisk utveckling, politisk utveckling 
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och värdeförändringar i samhället. Omvärldsanalysen kan genomföras på många sätt men ofta ser 
man fyra centrala steg i arbetet:  

 klargörande av informationsbehov 

  insamling och prioritering av omvärldsinformationen 

 bearbetning och analys av informationen  

 användning av informationen i beslutssituationer och i samband med strategiarbete 

Under lång tid var skillnaden mellan militär underrätelsetjänst och civil omvärldsanalys inte stor 
och det var först efter andra världskriget man började se skillnader i metoder. Under 1950-1960 
talet utvecklades omvärldsanalysen nära kopplad till långsiktig planering men efter oljekrisen på 
1970-talet slutade många tro att man kunde göra korrekta prognoser över hur framtiden kommer 
att utvecklas. På 1990-talet började många återigen intressera sig för omvärldsanalys och nu anser 
många företag och organisationer att omvärldsanalys är ett av de viktigaste verktyg i deras 
analysarbete. (Floren, u.d.) 

2.3 Omfallsplanering 

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa. Man 
tänker igenom olika scenarier och hur de kan påverka situationen. Därefter planerar man åtgärder 
för att lösa de möjliga problem som kan uppstå. Omfallsplaneringen behövs för att snabbt och 
genomtänkt kunna reagera på vissa händelser. Omfallsplanering genomförs ofta i vardagen utan 
att man ens tänker på det och kan vara något så enkelt som att planera vad man ska göra om det 
regnar på midsommar. Alla större organisationer och företag utför nuförtiden någon slags 
omfallsplanering i sin verksamhet. En bra omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en 
förutsättning för att kunna genomföra en bra omfallsplanering då bra informationsinhämtning är 
grunden för omfallsplaneringen. 

2.4 Samö Fokus 

SAMÖ-fokus 2014 var en tvärsektoriell samverkansövning som byggde på erfarenheter och 
utvecklingsområden från Samö-KKÖ 2011. Övningen genomfördes som en endagsövning den 
15 maj 2014. Deltagare var ett 20-tal samhällsaktörer och organisationer från nationell till lokal 
nivå. Man genomförde övningen i syfte att stärka erfarenhetsåterföringen från tidigare övningar. 
Den senaste övningen innan SAMÖ-fokus var SAMÖ-KKÖ 2011, en kärnkraftsövning där ett av 
målen var att organisationerna skulle samverka på ett effektivt sätt för att kommunicera 
samstämd, konkret och kontinuerligt med allmänhet och medier. Övergripande syftet med 
övningen var att se vilken förmåga krishanteringssystemet har och fastställa vilken förändring i 
förmågan jämfört med utvärderingsresultatet efter SAMÖ-KKÖ 2011 har skett. Utvärdering av 
SAMÖ-fokus 2014 är en målbaserad utvärdering och avser att mäta i vilken grad aktiviteterna i 
övningen har nått dess förutbestämda mål.  
Följande mål och indikatorer är fastställda i samförstånd med de deltagande aktörerna i SAMÖ-
fokus 2014, vilken utvärderingen ska förhålla sig till. OKG har också tagit fram egna lokala 
övningsmål.  

2.4.1 Övergripande mål för SAMÖ-fukos: 

Mål 1: 
Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete i enlighet med respektive 
organisations ansvar och roll. 
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Indikatorer: 

 Geografiskt områdesansvariga aktörer samordnar kommunikationsarbetet inom respektive 
geografiskt område. 

 Övriga ansvariga aktörer samordnar kommunikationsarbetet inom respektive ansvarsområde. 

 Aktörerna skapar ett fungerande flöde av information mellan aktörerna från lokal till regional 
till central nivå och vice versa. 

 Aktörernas kommunikationssamordningsmöten har tydliga syften och mål och koordinerade 
över tid. 

 Aktörerna identifierar kommunikationsglapp och åtgärdar dessa. 

 Aktörerna bidrar till den gemensamma lägesbilden. 

 Aktörer, ansvariga för kommunikationssamordningsmötena sprider mötesdokumentationen 
till berörda aktörer. 

 Aktörerna synliggör sina roller och ansvar för ökad samordning. 

 Aktörerna har kunskap om varandras roller och ansvar. 

Mål 2: 
Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat till allmänhet och medier. 

Indikatorer: 

 Aktörerna formulerar och förmedlar budskap i samverkan. 

 Aktörerna koordinerar sin kommunikation med medier och allmänhet. 

 Aktörerna målgruppsanpassar kommunikationen. 

 Aktörerna arbetar för att ta och bibehålla informationsinitiativet. 

 Aktörerna har förberett alternativa kommunikationsvägar då normala kanaler inte är 
tillgängliga. 

 Aktörerna följer upp och återkopplar frågor från medier och allmänhet. 

 Aktörerna kommunicerar relevant information i förhållande till händelseutveckling och 
behov. 

 Aktörerna delar analyser och slutsatser med varandra. 

 Aktörerna samverkar om resurser och kompetenser för att hantera sociala medier. 

 Aktörerna har ett syfte, mål och en policy för agerande i sociala medier. 

 Aktörerna omvärldsbevakar och analyserar trender, opinionsbildningar och tendenser. 

 Aktörerna använder validerat information för publicering på sociala medier. 

 Aktörerna har rutiner för offentlighet och sekretess på sociala medier. 

 Aktörerna är tydliga med avsändare i sin kommunikation på sociala medier. 

 

2.4.2 Lokala övningsmål: 

Mål 1: 
OKGs beredskapsorganisation ska ha förmåga att arbeta i den nya ledningscentralen. 

Indikatorer: 

 Lokalen är ändamålsenlig avseende tillgänglighet, utformning, teknik, dokumentation och 
arbetsmiljö. 

 Lokalen ger förutsättningar för att bedriva ett bra stabsarbete. 

Mål 2: 
OKGs beredskapsorganisation ska ha god förmåga att arbeta i stab. 
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Indikatorer: 

 Genomföra stabsgenomgångar enligt 2010-03609, lathund för stabsarbete. 

 Strukturerade stabsgenomgångar. 

 Strukturerat arbete i funktionerna. 

 Delgivning av information till funktionerna. 

 Loggar ska föras. 

 Stabsassistentens förutsättningar. 

Mål 3: 
OKGs beredskapsorganisation ska ha förmåga att samverka med externa aktörer. (OKG, 
2014) 

2.5 Utvärdering av SAMÖ-fokus 2014 

Allmänt fungerade övningen bra med många förbättringar jämfört med SAMÖ-KKÖ 2011. Det 
fanns dock vissa punkter som fortfarande kan bli bättre med avseende på informationshantering, 
omfallsplanering och omvärldsbevakning. 
 
Utvärdering av övergripande mål 1: 
Informationsflödet i samverkanskonferenser kan förbättras då det ser ut att OKG missar viktig 
information eller att den inte tas omhand på ett korrekt sätt. Exempel på det är att OKG inte är 
medveten om att statlig räddningstjänst är avslutad och att återflytt till den evakuerade 
beredskapszonen nu är tillåten. Det påverkar många anställda som bor i detta område. Man gick 
också ut med två olika uttalanden angående ersättning till de drabbade. MSB meddelade att de 
drabbade skulle söka ersättning hos sitt ordinarie försäkringsbolag och OKG meddelade att de 
drabbade ska söka ersättning via en blankett på E.ON:s hemsida.  

Staben tar beslut att inte kontakta SR:s sändeledning för att gå ut med ett VMA om att en 
tryckavlastning skedde och små mängder radioaktiva partiklar har släppts ut. Beslutet är mindre 
bra ur förtroendesynpunkt och OKG riskerar att öka misstroendet mot myndigheter och tron att 
information undanhålls från allmänheten. Ur stabsloggen framgår det inte att man diskuterat om 
och hur tryckavlastningen ska kommuniceras.  

Sammantaget tar OKG ansvar för sin del av regional och nationell samverkan samt bidrar till den 
gemensamma lägesbilden. Sämre fungerar med återföring av information till OKG från andra 
aktörer. I stabsmötena framgår det sällan om de uppgifter som lämnats är faktakontrollerade eller 
enbart återgivna. Exempelvis fanns det under en lång tid en bild att det förekommit kravaller 
utanför OKG:s grindar när det egentligen handlade om en demonstration utanför personalcentret 
på Forum. 

Utvärdering av övergripande mål 2: 
Aktörerna visade bra förmåga att kommunicera samordnat till allmänheten och medier men det 
fanns vissa saker som kunde gjorts bättre. I samband med pressmeddelandet om 
tryckavlastningen lämnar OKG inte någon officiell information via sin webbsida och istället 
svarar man på pressens frågor, det gör att man hamnar på efterkälken. Webbplatsen kunde 
användas för att ständigt uppdatera lägesbilden på OKG och sedan hänvisa pressen till hemsidan. 
Omvärldsbevakningen fungerade något sämre då man missade att uppmärksamma viktiga saker 
som skrevs på sociala medier. Saker som syftade till att undergräva förtroendet för OKG:s 
underhållsstrategi och företagets ledning. Dessa strömningar bemöttes inte på något sätt och det 
går inte heller att utläsa att en diskussion förekom på någon nivå i beredskapsorganisationen om 
detta. IL upplever att det saknas möjligheten att ta upp mediala frågor i stabsmötena. OKG:s 
beredskapsledning behöver kunna ta ställning till dessa frågor. Det behövs också ett strukturerat 
sätt att omvärldsbevaka och återrapportera omvärldsbevakningen på. 
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Utvärdering av övergripande mål 3: 
OKG har för tillfället inga sociala mediekanaler men bör öppna upp för diskussion kring 
användandet av sociala medier och att ta fram en policy för hur det användandet skulle se ut. Det 
behövs en diskussion inom OKG på vilket sätt man ska använda sociala mediekanaler och vilka 
mediekanaler. 

Utvärdering av OKGs lokala mål: 
Det hade varit önskvärt med mer avrapportering från IL-enheten (som bland annat ansvarar för 
omvärldsbevakning och informationshantering) till staben. Det hade också varit bra att få till en 
diskussion i staben om vilka frågor som tas upp i medierna och vilka budskap OKG ska 
framföra. Det är svårt för IL att uppmärksamma icke tekniska frågor i staben men de behövs 
också för att förbättra den kommunikativa samordningen mellan OKG och andra aktörer. 
Avstämningen av pressmeddelanden tar för lång tid och det behövs ett snabbare förfarande för 
godkännande av texter. 

2.6 Analys, utvärdering av mål 

I utvärderingen av målen ser man att stabsarbetet fungerar bra men att det finns flera 
förbättringsmöjligheter i arbetet runt omvärldsbevakningen, omfallsplaneringen och 
informationsflödet mellan aktörerna. I utvärderingen av övergripande mål 1 såg man att fredliga 
demonstrationer utanför Fortum misstolkades för kravaller utanför OKG:s grindar. Den här 
typen av missförstånd tyder på att omvärldsbevakningen inte fungerar som den ska och kan leda 
till att man tar beslut baserade på felaktig information. Det måste finnas sätt att verifiera 
informationen innan man tar beslut som grundar sig på den eller går ut med den. Att OKG och 
MSB gick ut med olika uttalanden om ersättning och att man missade att statlig räddningstjänst är 
avslutad och återflytt till den evakuerade beredskapszonen nu är tillåten tyder på att 
informationsflödet mellan aktörerna inte fungerar som den ska. Man missade att uppmärksamma 
och ta ställning till strömningar på sociala medier som syftade till att undergräva förtroendet i 
OKG:s underhållsstrategier och företagets ledning. I de lokala målen uttrycktes det att mer 
avrapportering från IL till staben om till exempel vilka frågor som tas upp i media är önskvärt. 
Det skulle även vara bra att kunna prata igenom om vilka frågor som tas upp i medierna och 
vilket budskap OKG vill förmedla. IL upplever dock att det är svårt att ta upp den typen av 
frågor på stabsmötena. 

2.7 Tjänsteman i Beredskap TiB 

Tjänsteman i Beredskap även kallad TiB är en funktion i beredskapsorganisationen som 
framförallt myndigheter och även organisationer har tillgång till. TiB ska vara tillgängligt dygnet 
runt och 365 dagar om året. TiB har till uppgift att hålla igång en beredskap som ska kunna 
hantera kriser eller när de uppkommer allvarliga händelser. TiB kallas för VHI (vakthavande 
ingenjör) på OKG. TiB eller VHI är den förste personen som informeras om en händelse. VHI 
utför preliminära åtgärder och sedan kontaktar stabschefen, där hen ger en lägesbild till 
stabschefen, vilka åtgärder hen tagit och vilka åtgärder hen föreslår samt också beslutar om 
staben ska kallas in.(OKG, 2015)  

TiB:s huvuduppgift är beroende på myndigheten, en kommuns TiB verkar på lokalt nivå medan 
länsstyrelsens TiB verkar på regionalt nivå och kan därmed ta över omgivande kommuners 
resurser för att hantera en kris i den drabbade kommunen. TiB kan alltså leda myndighetens 
centrala krisledning både i kriser av lättare karaktär och i kriser som är allvarligare tills det att 
annan krisledning tar över arbetet. (Vaxholmen, 2015)   

Däremot har MSB en nationellt och internationellt roll, där TiB övervakar Sverige men också 
händelser och kriser som uppstår utanför Sveriges gränser. När något inträffar analyseras 
händelsen eller krisen, därefter informeras berörda myndigheter och organisationer både internt 
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och externt. Händelserna analyseras för att förstå dess utveckling vilket ger en bra lägesbild av 
krisen eller händelsen, men som även används som underlag till beslutfattarna.   

TiB bemöter eller är mellanhand vid förfrågningar om resurs- och/eller expertstöd för insatser 
nationellt, inom EU och internationellt. (MSB, 2015)  
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3 Andra myndigheter och organisationer 
För att kunna se tydligare bild av brister och svagheter hos OKG:s hantering av 
omvärldsbevakning och omfallsplanering behövs det en tydlig bild av hur andra myndigheter och 
organisationer utför sina arbeten kring omvärldsbevakning och omfallsplanering. Därför 
genomfördes en undersökning av hur andra myndigheter och organisationer bedriver sina 
arbeten. Nedan följer det en allmän beskrivning på de organisationer som vi kommer att 
intervjua. Beskrivningarna är endast allmän information på myndigheternas verksamhet och 
ansvar i krissituationer.   

3.1 MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), är en statlig myndighet som ansvarar för 
att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vid en olycka eller kris 
ansvarar MSB för att rikta nationella och internationella resurser till förfogande till de ansvariga 
myndigheter och organisationer. MSB ser även till att samhället lär sig av dessa situationer för att 
på så sätt förebygga och undvika liknande situationer. (MSB, 2015). (Jägerfall & Kenneth, 2015, 
p. 41) 

3.1.1 Krisinformation.se  

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra 
ansvariga om hur de hanterar olika kriser ”före, under och efter krisen” (krisinformation, 2014). 
Krisinformation.se är en del av myndigheten MSB, dess mål är att relevant information är 
tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Omvärldsbevakning är en naturlig del i deras 
uppdrag. Den möjliggör snabbt agerande på händelser och ger möjligheten att se vilka frågor 
allmänheten ställer kring en viss händelse. Omvärldsbevakningen utförs fyra gånger per dag. Det 
finns en lista på olika organisationer och webbsidor som kontrolleras, listan är delvis konstant 
men kan uppdateras efter deras behov för dagen. Det finns olika checklistor för arbetet men 
själva förfarandet krävde mycket ”intrimning”, vad som ska tas upp i omvärldsbevakningen, vilka 
åtgärder som ska tas diskuteras internt varje dag på redaktionen och med övriga på MSB. 
En bra omvärldsbevakning kräver enligt dem strukturerat arbete, löpande loggning och att 
resultatet ska analyseras. Loggningen utförs i myndigheternas gemensamma system WIS tre till 
fyra gånger per dag och informationen där används som underlag för deras beslut. Man 
publicerar bara bekräftad information från andra myndigheter för att undvika att allmänheten 
missinformeras. Informationen delas genom deras kanaler vilka kan vara webbplatser, sociala 
medier, bloggar med mera. Krisinformation.se fungerar med andra ord som en brygga mellan 
myndigheter och andra ansvariga som även kan följas av allmänheten (Elsbacher, 2015).  

3.2 Länsstyrelsen Uppsala 

Länsstyrelsen i Uppsala valdes med anledning av att det finns ett kärnkraftverk i länet och vi ville 
gärna besöka en annan kommun med ett kärnkraftverk. Uppsala län låg även geografiskt sett 
närmast oss.  

Länsstyrelsen i Uppsalas främsta uppgift är att kontrollera att olika organisationer och företag 
följer de lagar och bestämmelser som finns. Årligen avgör de bortemot 25000 ärenden och idag 
har de cirka 200 kvalificerade medarbetare. Arbetsuppgifter är väldigt varierande och omfattar 
bl.a. miljöskydd, samhällsplanering, naturvård, veterinära frågor, EU-frågor, lantbruks- och 
bidragsärenden, beredskapsfrågor, jämställdhet mellan kvinnor och män och mycket annat. 

Vid kriser eller olyckor på regional nivå ansvarar länsstyrelsen för samordningen mellan länets 
kommuner. Med kris menas att en större del av allmänheten berörs av händelsen som avviker 
från det normala och samhällets grundläggande funktioner störs. En kris kan också vara att ett 
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större antal svenska medborgare drabbas av en oönskad händelse. För att konsekvenser av en kris 
ska lindras till det yttersta måste alla myndigheter, kommuner, länsstyrelser och inte minst 
regeringen samarbeta i syfte att så småningom kunna återgå till det normala livet.     
(lansstyrelsen.se, 2014) 
 

3.3 Livsmedelsverket 

Liksom andra myndigheter och organisationer har även livsmedelsverket speciellt ansvar för 
krishantering. Livsmedelsverket arbetar framförallt med livsmedels- och vattenförsörjning till i 
första hand allmänheten på nationell, regional och lokal nivå. Livsmedelsverkets arbete är i stort 
sett stöd till kommuner, livsmedelsproducenter och länsstyrelsen. (Livsmedelsverket, 2015) 
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4 Metoder 

4.1 Fallstudie 

För att ta reda på hur OKG och andra organisationer jobbar med sin omvärldsbevakning och 
omfallsplanering gjordes en kvalitativ fallstudie. Fallstudier används när man vill studera ett ämne 
på djupet. En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse  
till exempel ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. 
Närmare sagt ska vi använda oss av en kvalitativ fallstudie då vi snarare inriktar oss på insikt, 
upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ 
forskning i avseende att man studerar lågstrukturerad data, det vill säga text, intervjuer eller 
observationer. Kvantitativ forskning studerar högt strukturerad data med hjälp av statistiska och 
matematiska metoder . Följande fyra egenskaper är utmärkande för kvalitativa fallstudier:  

 Heuristiska 

 Induktiva  

 Deskriptiva 

 Partikularistiska 

Heuristisk fallstudie innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av det man studerar. Det ska 
skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste. Man ska då få 
en bättre förståelse av hur saker blev som de blev. Heuristiska draget i en fallstudie visas av 
följande: 

 Förklara varför ett problem uppstår, ge bakgrund till en viss situation, vad som hände och 
varför. 

 Förklara varför en förändring fungerade eller inte. 

 Diskutera och bedöma de alternativ man inte har valt. 

Induktiv fallstudie innebär att den till största delen använder sig av induktiva resonemang. Med 
induktion menar man vanligen att vissa observationer görs så att man upptäcker ett mönster, 
därefter formulerar man en generalisering eller hypotes om problemet.  

Deskriptiv fallstudie innebär att beskrivningen av det man studerar är omfattande, en fullständig 
och bokstavlig beskrivning av den händelse eller enhet som studerats. Aspekter som speglar 
fallstudiens deskriptiva karaktär: 

 Visa läsaren problemets komplexitet, att det är många faktorer som spelar in. 

 Kan visa på olikheter i opinionen i en viss fråga och i varje fall antyda hur dessa olikheter 
har påverkat resultatet.  

En partikularistisk fallstudie innebär att den fokuserar på en viss situation, händelse eller 
företeelse. Det speciella fokus fallstudien kan ha gör den synnerligen lämpad för praktiska 
problem som frågor, situationer eller svårigheter man vill förstå och beskriva. Aspekter som 
speglar fallstudiens partikularistiska natur: 

 Visa läsaren på vad som bör göras och inte bör göras i en liknande situation. 

 Gälla en viss situation men ändå belysa ett generellt problem. 

 Ha påverkats av författarens egna värderingar, även om det inte alltid behöver vara så. 
(Merriam, 1988)   

Vår uppgift går ut på att förstå problematiken med omvärldsbevakning och omfallsplanering och 
ge förslag på hur man ska strukturera arbetet med respektive sak på ett bra sätt. Eftersom vi inte 
ska studera numerisk data utan snarare analysera text och intervjuer är det mest lämpligt för oss 
att använda en kvalitativ partikularistisk fallstudie som metod. Kvalitativ partikularistisk fallstudie 
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metoden används då man vill studera en händelse eller en företeelse och eventuellt visa vad som 
bör göras för att få ett bra och strukturerad förfarande för omvärldsbevakning och 
omfallsplanering. 

4.2 Intervjuer 

För att vi ska få en bild av hur andra myndigheter och organisationer bedriver sin 
omvärldsbevakning och omfallsplanering i samband med stabsarbeten har vi utfört ett flertal 
intervjuer med myndigheter och organisationer. Dessa myndigheter och organisationer bedriver 
omvärldsbevakning och omfallsplanering i sin vardagliga verksamhet och i krissituationer.  

4.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes för att vi skulle få en större förståelse för definitionen av 
omvärldsbevakning och omfallsplanering. Vi använde både OKG:s egna dokument och annan 
litteratur i tryckt och webbaserad format. Vi använde oss av fakta från andra organisationer och 
från vetenskapliga databaser. 

4.4 Brainstorming 

Brainstorming är en idégenereringsmetod som syftar till att komma på nya idéer. Alla i gruppen 
får uttrycka sina idéer oavsett hur tokiga dem verkar vara. Någon annan i gruppen kanske 
associerar den tokiga idén med något annat och kommer på en helt ny idé. Alltså används 
metoden för att kläcka idéer och låta alla i gruppen att uttrycka sina tankar. (Föreningsresursen, 
u.d.) 

4.5 Utbildning i stabsmetodik 

För att vi ska kunna få en översiktlig bild av hur ett stabsarbete bedrivs har vi fått gå på en två 
dagars utbildning i så kallad Stabsmetodik i Oskarshamn som arrangeras av OKG till alla nya 
anställda. Första dagen av utbildningen gick ut på att vi fick en genomgång av hur ett stabsarbete 
bedrivs generellt och sedan blev andra utbildningsdagen till en mindre övning. Övningen gick ut 
på en fiktiv händelse där vi kunde tillämpa det vi lärt oss i utbildningen.  

OKG arrangerar också en årligen återkommande övningsdag för dem 150 personer som ingår i 
OKG:s stab. Dessa personer delas in i sex grupper där varje grupp deltar på en av 
övningsdagarna. Vi ville se hur ett stabsarbete går till på ett mer realistisk sätt. Det skulle hjälpa 
oss förstå stabsarbete mer i detalj, därför valde vi att delta på en sådan övning. På övningsdagen 
fick vi som besökare/utvärderare gå med framförallt IL-enheten och informationsstödet. IL-
enheten sköter bland annat intern och extern informationshantering och informationsstödet samt 
ansvarar för massmedia, presskonferens och WIS verktyget. Driftstödet tycktes också vara 
intressant då dem utför utvärdering och bedömning av händelsens påverkan på anläggning.  

Informationen som vi inte hittade i samband med litteraturstudien fick vi ta reda på med hjälp av 
intervjuer/besök dels på OKG och på andra organisationer som håller på med 
omvärldsbevakning och omfallsplanering. Intervjuer ska hjälpa oss att få den informationen vi 
inte kan få på ett annat sätt och för att fylla eventuella luckor i vår förståelse av problemet. Vi ska 
dels intervjua människor på OKG och se hur de utför sin omvärldsbevakning och sedan ska vi 
intervjua människor på andra organisationer om deras sätt att omvärldsbevaka. Därefter ska man 
kunna göra en jämförelse och komma med förbättringsförslag.  
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4.6 Metoder för att utföra analysarbetet 

Det finns tre stora metoder att utföra analysarbetet på: 

1) Prognoser: Är den mest klassiska formen. Prognoserna bygger vanligen på en kvalificerad 
gissning av hur en historiskt observerad trend eller händelse kommer att utvecklas. 
Utifrån olika antaganden om vilka bakomliggande faktorer som påverkar trenden kan 
man sedan göra en prognos över ett fenomens framtida utveckling. 
 

2)  Scenarier: Ett exempel på scenariometoden är att till exempel göra ett framtidsscenario 
om hur många människor som kommer att bo i Stockholm om x antal år. Man ritar upp 
några scenarier för att se vilken som verkar mest trolig. 
 

3) Delfi-metoden: För omfallsplaneringen och analysarbetet kan man använda delfi- 
metoden. Delfi-metoden utvecklades på 1950-talet för militära ändamål. Syftet med Delfi-
metoden är att förbättra beslutsprocessen där osäkerheten är stor. Man antar att en 
grupps samlade kunskap är större än en individs och att gruppen borde kunna överblicka 
situationen på ett bättre sätt och komma fram till bättre beslut än en individ. Den går ut 
på att man ställer frågor till en panel experter och experterna får svara helt anonymt. Efter 
att man fick svaren sammanställer man dessa och lämnar ut de igen till expertpanelen där 
de får läsa hur andra experter anonymt har svarat och varför. Experterna har då möjlighet 
att kolla på de andra svar och ändra i sina bedömningar. Meningen är att komma fram till 
ett gemensamt svar.  Metoden används ofta för att genomföra omfallsplanering och 
annan prognosverksamhet. Delfi-metoden klassas som en expertpanelsmetod och 
karakteriseras av: 

 Anonym debatt 

 Kontrollerat feedback 

 Statistisk behandling av gruppens respons 

  (BJÖRN ANDERSSON, 1996) 

4.6.1 Back-casting 

Back-casting metoden går ut på att man föreställer sig vad man vill uppnå eller vilket slutresultat 
man vill få. Därefter går man tillbaka och bestämmer vilka steg som måste tas för att nå det målet 
eller resultatet man har önskat. Ett möjligt scenario för back-casting metoden i samband med 
OKG:s stabsarbete kan vara: Man får ett bombhot och har visionen att den inte ska förverkligas, 
vilka steg måste man ta för att visionen skall uppnås? Skillnaden mellan back-casting och fore-
casting (prognos) metoderna är alltså att fore-casting uppskattar hur saker kommer att utvecklas 
och back-casting uppskattar vad som måste göras för att få den utvecklingen man önskar. 

Back-casting metoden består av fyra steg: 

 Utarbetande av visioner (hur vill vi att framtiden ska se ut) 

 Val av mål och kriterier, ramverk för visioner 

 Nulägesbeskrivning 

 Förslag på åtgärder för att uppnå visionerna 
(Dzanela Becirovic, 2008) 
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5 Verktyg 

5.1 Mediebevakningsverktyg, informationsdelningsverktyg  

Det finns en mängd mediebevakningsverktyg som kan underlätta mediebevakningen. Många 
myndigheter använder sig av dessa verktyg för att bevaka digitala medier. Verktygen är viktiga för 
IL-enhetens arbete med omvärldsbevakning. Dessa verktyg är oftast mycket lika varandra men 
har varierande funktioner som passar olika bra för olika ändamål. Nedan beskrivs tre 
mediebevakningsverktyg som skulle passa bra för OKG i samband med stabsarbete. Vi har även 
tagit upp två informationsdelningsverktyg som OKG kan dra nytta av. 

5.1.1  Hootsuite 

Hootsuite är en webbsida som samlar konton från olika sociala medier och bloggar som 
Facebook och Twitter. På Hootsuite kan man se all ny information som läggs upp på sociala 
medier från allmänheten och organisationer. Sidan kan uppdateras enligt ett schema man själv 
väljer. Hootsuite är ganska enkelt utformad vilket underlättar användandet. (Högefjord, 2011)   

5.1.2  Lissly 

Lissly är ett media övervakningsverktyg som specialiserar sig på de nordiska länderna. Förutom 
att övervaka sociala medier övervakar Lissly även alla stora forum som finns i Sverige. Forum 
som Familjeliv, Flashback och Kolozzeum har ofta en väldigt hög aktivitet och står för en stor 
del av aktiviteten kring sociala medier och därför bör de också bevakas. Lissly har även en rad 
användbara funktioner som bevakning med hjälp av nyckelord och graffunktioner som visar antal 
omnämningar i sociala medier. För varje nyckelord och projekt kan du se relaterade begrepp. Det 
ger en bra inblick över vad personer associerar med ett nyckelord. Många omnämningar kommer 
från källor som man kanske inte känner till eller har hört talas om tidigare. Det kanske är en 
kändis som säger något om företaget, en politiker som uttalar sig. Med hjälp av Lisslys "social 
impact" kan du direkt se hur många vänner en Facebook användare har eller hur många 
anhängare en Twittrare når med sitt budskap. Att veta det kan vara avgörande för hur OKG 
prioriterar och väljer vad de ska agera på. För varje nyckelord kan du se vilka användare som 
pratar om nyckelordet mest. (Anon., 2015) 

5.1.3  Silobreaker 

Silobreaker erbjuder media- och omvärldsbevakningstjänster som via statistisk och semantisk 
analys av media innehållet sätter sökresultat i ett sammanhang. Detta sker genom att auto-
identifiera relevanta personer, företag, produkter, nyckelord med mera sedan grafiskt visa hur de 
relaterar till varandra, samt hur media uppmärksamheten är fördelad mellan de. Med Trend- 
verktyget kan OKG jämföra vilka personer, företag, produkter eller annat som får mest media 
uppmärksamhet baserat på omnämnanden i media flödet. Detta hjälper dig att mäta trender över 
vad den gemensamma presskåren rapporterar om. Silobreakers 360°-sökning ger en samlingssida 
för all relevant information runt en sökterm/nyckelord. Nyheter, bloggar, pressmeddelanden, 
video och analysrapporter är samlade på en sida. Som användare får du överskådlighet samt en 
mängd navigeringsmöjligheter och verktyg för djupare och mer inriktad bevakning och analys. 
(Anon., 2015) 

5.1.4  Newsmachine 

Newsmachine är ett informationssökningsverktyg som med hjälp av sökprofiler (agenter) söker 
av internet efter relevant information och sammanställer den till en rapport. Man kan välja hur 
ofta man vill få en sådan rapport. Det finns även möjligheten att få en notifiering omgående om 
något hittas. (Newsmachine, 2014) 
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5.2  WebEcurie  

Radiologiska olyckor kan påverka ett stort område och många länder. 1987 bestämde det 
europeiska rådet att man ska införa ett informationsdelningsverktyg som ska möjliggöra delning 
av information mellan de europeiska länderna med avseende på radiologiska frågor och olyckor. 
Man krävde då att alla medlemmar skulle meddela varandra och europeiska rådet om någon 
radiologisk olycka skulle inträffa. Alla påverkade medlemsstater är då tvungna att med jämna 
mellanrum meddela europeiska rådet om vilka åtgärder som vidtogs för att skydda sina 
medborgare. Alla 28 EU-medlemsstater har undertecknat ECURIE avtalet, liksom Schweiz och 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien . Turkiet och Island har också bjudits in att medverka. 
Ecurie- systemet har två typer av meddelanden. Den första är Ecurie varningsmeddelande, vilket 
är ett akut meddelande om en större olycka. Den andra typen av meddelande är 
informationsmeddelande vilket är en frivillig typ av meddelande och kan handla om mindre 
incidenter, tekniska problem, andra mindre händelser eller tillbud. Möjligheten att skicka Ecurie 
informationsmeddelanden infördes av kommissionen år 2001. Sedan dess har det varit mer än 20 
informationsmeddelanden som har skickats mellan medlemsländerna. Den första aktiveringen av 
Ecurie (European Community Urgent Radiological Information Exchange) systemet var efter en 
förlust av kylvätska i kärnkraftverket Krsko i Slovenien den 4 juni 2008. Kraftverket sattes i så 
kallad ”säkert läge” efter en läcka i kylsystemet . Enligt den slovenska kärnkraftssäkerhets 
administrationen fanns det inget utsläpp av radioaktivitet. Slovenska myndigheter anmälde 
omedelbart incidenten till det europeiska rådet, Internationella atomenergiorganet och Ecurie. 
Europiska rådet meddelade därefter, genom Ecurie, återstående EU medlemsstater att utfärda en 
EU-omfattande varning. (Wikipedia, 2014) 

5.3 WIS 

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta 
informationsdelningen mellan olika aktörer i det svenska krishanteringssystemet före, under och 
efter en kris. Målet är att myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer ska kunna skapa 
sig en gemensam bild vid en krishändelse genom aktiv delning av ledningsinformation. Genom 
denna informationsdelning möjliggörs samordning av verksamheter. Det möjliggör även att 
snabb, korrekt och samordnad information tillgängliggörs för allmänheten och medierna . 
Genom att använda WIS ges man dessutom en möjlighet att retroaktivt kunna följa upp en 
händelse och se hur den har hanterats. Målet är att WIS ska användas omfattande i det hela 
svenska krishanteringssystemet. I WIS delar aktörerna information med varandra genom händelse 
baserade anteckningar. Varje aktör, exempelvis kommuner, kan skapa eller delta i händelser som 
berör aktören i fråga. Aktören kan sedan publicera anteckningar relaterade till händelsen på WIS. 
Aktörerna bestämmer själva vilka andra som får och inte får ta del av informationen. De aktörer 
som får läsrättigheter kan på ett enkelt sätt följa händelseutvecklingen hos varandra under en kris. 
WIS möjliggör också delning av information inom en organisation. WIS är tillgänglig via Internet 
och kräver inte att någon separat programvara installeras. MSB svarar för dess utveckling, drift 
och förvaltning. MSB erbjuder även teknisk support samt utbildning och stöd vid övningar. För 
att WIS ska fylla sitt syfte och bli ett effektivt verktyg för informationsdelning vid kriser behövs 
stor spridning bland aktörerna i krishanteringssystemet och en bred användning. I maj 2013 är 
434 aktörer anslutna och systemet har över 6600 användare. Samtliga länsstyrelser och landsting 
är anslutna och mer än 80 % av kommunerna.  

WIS utvecklas för att myndigheter, kommuner och landsting smidigt och effektivt ska kunna 
skapa sig ett helhetsintryck av läget vid en kris genom aktiv delning av lednings information. WIS 
är ett icke-hierarkiskt informationsdelningsverktyg, baserat på händelser. Delning av information, 
kategorisering, sökning och filtrering av information genomförs utifrån respektive aktörs behov. 
WIS fungerar med de vanligaste webbläsarna, exempelvis Internet Explorer, Firefox och Safari, 
och kan användas på både datorer och surfplattor. Kommunikationen över Internet är krypterad. 
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Den är utvecklat för att hantera icke-sekretessbelagd information och är förberett för att kunna 
utväxla information med andra system. WIS ställs till förfogande kostnadsfritt av MSB för 
myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer med ansvar under en kris. En helt ny 
version av WIS lanserades under 2013. 
(MSB, 2011)  
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6 Genomförande 

6.1 Tre mediebevakningsverktyg 

Nedan beskrivs tre media bevakningsverktyg som enligt vår mening skulle passa OKG:s 
verksamhet. De valda verktygen är endast exempel på en mängd tillgängliga verktyg på 
marknaden. Dessa verktyg valdes eftersom deras utbud tillfredställer OKG:s behov av 
mediebevakning. Verktygen är radade från låg till hög komplexitetsgrad vilket beror på mängden 
funktioner och utbud som varje tjänst erbjuder. 

Verktyget Hootsuite samlar alla konton från sociala medier på en sida, vilket gör det enkelt att 
bevaka alla sociala medier samtidigt . Verktyget är ganska enkelt uppbyggt och det behövs inte 
lång tid för att lära sig att hantera verktyget.  

Det andra verktyget är Lissly, ett verktyg som koncentrerar sig på de nordiska länderna. Verktyget 
liknar Hootsuite men har ett antal andra fördelaktiga funktioner. Lissly kan söka med hjälp av 
nyckelord samt visa vem som skrev mest om till exempel OKG och kan även bevaka stora forum 
som Flashback, Kollozeum och Familjeliv. Många människor i Sverige diskuterar olika händelser 
på sådana forum och därför är det bra om OKG har en möjlighet att bevaka dessa forum för att 
få en uppfattning om hur opinionen ser ut samt vilka frågor och synpunkter människor har. 

Sista verktyget vi rekommenderar är Silobreaker. Det verktyget är mer komplicerad men å andra 
sidan har verktyget en mängd nyttiga funktioner till sitt förfogande. Med Silobreaker kan man leta 
efter nyckelord, automatiskt identifiera relevanta personer, organisationer och grupper samt visa 
hur media uppmärksamheten fördelar sig mellan de. Det visar också grafiskt hur dessa saker är 
kopplade till varandra. Silobreakers 360°-sökning ger en samlingssida med all relevant 
information från sociala medier, massmedier, bloggar, pressmeddelanden och rapporter runt en 
sökterm eller ett nyckelord. 

6.2 Intervju  

Intervjuerna baseras på cirka 20 generella frågor, varav 12 av dessa frågor handlade om 
omvärldsbevakning och resterande 8 frågor handlade om omfallsplanering. Följande myndigheter 
och organisationer har intervjuats:  

 Myndighet för samhällskydd och beredskap (MSB) 
o Krisinformation.se 

 Socialstyrelsen 

 Länsstyrelsen i Uppsala   

 Länsstyrelsen i Jönköpings Län 

 Livsmedelsverket 

 Jordbruksverket 

 Strålsäkerhetsmyndigheten  

6.2.1 Analys av intervjuer  

Vi ställde två grundläggande frågor gällande definitionen av omvärldsbevakning och 
omfallsplanering, myndigheterna hade nästan samma syn på definitionen. Många av 
myndigheterna hade inte en egen definition på omvärldsbevakning och omfallsplanering däremot 
använder man sig av andra myndigheter/organisationers definitioner. Ett bra exempel är 
socialstyrelsen som använder försvarsmaktens definition på omfallsplanering vilket lyder enligt 
”att planera och ha beredskap för oväntade situationer, till exempel snabba väderförändringar 
och uppkomna nödsituationer.” När det gäller omvärldsbevakning så menar socialstyrelsen att 
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det är ett strukturerat sätt att bevaka vad som sker i den omvärld som är relevant för oss och vår 
verksamhet (Andréasson, 2015).  

En annan grundläggande fråga som ställdes var varför omvärldsbevakning och omfallsplanering 
var viktig för de organisationer vi intervjuade. Där visade svaren tydligt att syftet och målet med 
omvärldsbevakningen och omfallsplaneringen var något de hade gemensamt. Alla myndigheter 
bedrev omvärldsbevakning och omfallsplanering för att analysera utvecklingen och förändringen i 
samhället genom bevakning av samhället både i vardagen och under extraordinära situationer. 
Detta för att vara beredda på eventuella händelser som kan komma. Claes som är kommunikatör 
på Jordbruksverket menar att omvärldsvekning är viktig för att få en bild av hur Jordbruksverket 
och övriga myndigheter/organisationer hanterar en speciell händelse, hitta de frekventa frågorna 
och skapa ett sätt att kommunicera tydligare på. Hansi på ”krisinformation.se” som drivs av 
MSB, menar att det är en naturlig del av deras uppdrag eftersom det ger dem en chans att agera 
snabbt på händelser som utvecklar sig och samtidig får en möjlighet att se över allmänhetens 
frågor kring en specifik händelse. (Elsbacher, 2015) (Larsson, 2015). På frågan om varför 
omfallsplanering är viktig svarar Marcus, utvärderare på livsmedelsverket kort ” Är vi inte 
förbereda är vi rökta” (Marcus, 2015). Andra myndigheter har också liknande syn på den frågan 
även om svaren skiljde sig en aning. De menade att de måste göra omfallsplanering för att vara 
förbereda på det värsta. 

Omvärldsbevakning är ett betydelsefullt första steg för omfallsplaneringen. Det är en gemensam 
nämnare som vi hittat hos alla myndigheter och organisationer. Marcus på Livsmedelsverket 
menar att omvärldsbevakning är en viktig komponent för omfallsplanering i den meningen att 
den ger ett startläge för planeringen. Peter på Socialstyrelsen menar att omvärldsbevakning och – 
analys är centralt för omfallsplaneringen. SSM poängterar vikten av omvärldsbevakning eftersom 
det påverkar deras leveranser vid strålningsrelaterade händelser. Förändringar i förutsättningarna 
innebär ny omfallsplanering som måste ske omedelbart (Lindblom, u.d.). 

Hur man kan göra en bra omvärldsbevakning beror på vad syftet är och vilket behov man har. 
Claes på Jordbruksverket menar att avsätta tid, utse någon som har extra ansvar att 
omvärldsbevaka är viktiga faktorer, men det är minst lika viktig att vara förberedd och ha ett 
tillvägagångssätt för hur man ska gå till väga. 

6.3 Brainstorming 

Vi använde oss av metoden brainstorming genom att föreställa oss vilken typ av information 
staben skulle vilja ha och sedan diskuterade vi hur olika lösningar kunde se ut. Mallarna och 
checklistorna blev ett resultat av brainstorming. Vi hoppades på att andra organisationer hade 
liknande mallar så att vi kunde jämföra och eventuellt låna några idéer ifrån. Men det visade sig 
att ingen av de organisationer vi intervjuade hade sådana mallar. Vi fick kombinera litteraturstudie 
med brainstorming för att komma på ett förslag på hur dessa mallar kunde se ut. 
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7 Resultat 
I resultatet kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till och vad vi föreslår OKG ska 
göra för att förbättra arbetet med omvärldsbevakning och omfallsplanering.  

7.1 Etablering i sociala medier och massmedier  

För att kunna få en bra lägesbild över situationen och samhället är det viktig att IL-enheten 
utnyttjar dagens olika informationskällor som sociala och massmedier och bloggar. Sociala medier 
och bloggar har visat sig vara effektiva informationskällor då individer, organisationer och 
grupper aktivt kommenterar och diskuterar olika händelseförlopp på dessa sidor. Medlemmarna 
framför sina kommentarer i form av kritik, fakta och även rykten som kan påverka bilden av 
OKG som företag. Det är viktigt att OKG ska kunna kartlägga alla relevanta typer av inlägg och 
information som kommer in via digitala medier. Men mängden av informationsflödet från sociala 
medier, massmedier, bloggar och liknande sidor är så stor att det krävs speciella metoder/verktyg 
för att kunna hantera informationen på ett bra sätt. Informationen måste alltså sorteras, 
kategoriseras och tidsättas för att ge en bra lägesbild både inom och utanför OKG.  

För att sådan effektiv informationshantering ska vara möjligt krävs att det finns speciella verktyg 
som kan samla in information från olika typer av digitala medier. Det ger möjligheten att lägga ut 
samma uttalande/inlägg på flera medier samtidig.  

Det finns många olika verktyg som klarar av sådana uppgifter, ett exempel är Lissly som bevakar 
sociala medier, massmedier och forum. Med verktyget Newsmachine kan man bevaka omvärlden 
med hjälp av nyckelord. Man skriver helt enkelt ett eller flera nyckelord som verktyget söker efter 
på internet. När verktyget får träff på de sökta nyckelorden rapporteras det genom att verktyget 
skickar ett mejl, sms eller RSS om relevanta inlägg. I verktyget kan man schemalägga hur, till vem 
och när rapportering ska ske. Det finns ett flertal andra verktyg med många andra egenskaper 
som kan användas beroende på behovet av bevakning. Läs mer om dessa bevakningstjänster 
längre upp i rapporten.  

7.2 Hur omvärldsbevakning (IL-gruppen), 
omvärldsanalys och omfallsplanering hänger ihop 

Omvärldsbevakning, omvärldsanalys och omfallsplanering hänger ihop. Utan en bra 
omvärldsbevakning kan man inte genomföra en bra omvärldsanalys och omfallsplanering. Vi 
föreslår att staben utser tre grupper, en grupp som omvärldsbevakar, nästa grupp genomför 
omvärldsanalys och den tredje gruppen genomför omfallsplaneringen utifrån underlaget från 
omvärldsanalysen. Omvärldsbevakning sker genom att man bevakar olika medier och 
dokumenterar relevanta händelser. Den dokumenterade informationen skickas sedan vidare till 
omvärldsanalysen. Omvärldsanalysen analyserar/tolkar informationen från omvärldsbevakningen 
och uppskattar vad det kan innebära för företaget/organisationen, vad det kan leda till och vilka 
konsekvenser det kan medföra. Omfallsplaneringen ska använda de resultat man fått från 
omvärldsanalysen och besluta vilka åtgärder som ska genomföras om en viss händelse skulle 
inträffa. 

7.3 Vid stabsarbete 

Vid kriser och olyckor då staben är i full gång med sitt arbete är deras behov av beslutsunderlag 
stor. För att beslutstagaren ska kunna ta rätt beslut måste det finnas bra beslutsunderlag att utgå 
ifrån. Därför är OKG:s närvarande i sociala medier, bloggar och massmedier oerhörd viktig. 
Mängden information som cirkulerar vid sådana situationer på nätet är stort, användandet av 
övervaknings verktyg skulle därför förenkla arbetet och sålla ut det viktiga från det oviktiga. 
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När informationen kommer in måste den behandlas på rätt sätt, det vill säga den ska struktureras 
och kategoriseras för att bli ett effektivt underlag för stabens arbete. Vi har tagit fram en mall där 
informationen på ett enkelt och strukturerad sätt kan lagras. Ett effektivt underlag kräver alltså att 
informationen är välanalyserad och därför bör det tillsättas en analysgrupp bestående av experter 
inom olika relevanta områden som analyserar inhämtad information. En eller flera personer ska 
även ta hand om omfallsplaneringen. Det krävs alltså tydliga roller och ansvar för att ett effektivt 
underlag ska kunna byggas upp. Nedan har vi tagit fram en modell som visar hur 
omvärldsbevakning och omfallsplanering ska gå till. 

 

Figur 1, Tre grupper 

 

I figur 1 ovan har vi skapat en samarbetsgrupp bestående av IL-enheten, en omvärldsanalysenhet 
bestående av experter med olika kompetenser och en grupp som sköter omfallsplaneringen. Det 
är viktigt att samarbetet mellan dessa tre grupper fungerar bra.  

7.3.1 IL-enheten (omvärldsbevakning) 

De steg som ska följas när man omvärldsbevakar: 

1. Initiering och förberedelser 
Utse en grupp som ska omvärldsbevaka. 
Bra om grupper består av personer som känner till och kan använda olika 
mediebevakningsverktyg. Omvärldsbevakningsgruppen skall delas upp i två mindre grupper, ena 
gruppen eller personen bevakar sociala medier och den andra bevakar massmedier. 

2. Genomgång av arbetsuppgifter 
Gruppen klargör varje persons roll och ansvar. Det måste alltså finnas minst en person som 
ansvarar för sociala medier och en som ansvarar för massmedier.  

3. Skapa grupper i sociala medier som Twitter och Facebook 
Skapa tillfälliga grupper i OKGs officiella sidor på sociala medier och bloggar där individer, 
organisationer och myndigheter kan fritt diskutera och kommentera olika händelser.  

4. Använd informationssökningsverktyg 
Starta ett relevant bevakningsverktyg. Streama sociala medier och massmedier i verktyget. Man 
kan också starta ytterligare ett verktyg som söker igenom internet efter speciella nyckelord som 
man själv kan skapa. Exempel på sådana verktyg är Lissly, Hootsuite och SiloBreaker. 
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Newsmachine är ett annat verktyg som söker igenom internet med hjälp av nyckelord. Vissa 
mediebevakningsprogram som vi nämnde i rapporten kan både streama olika sociala medier och 
leta efter speciella nyckelord. 

5. Fyll i sökord och använd andra funktioner 
Fyll i nyckelord som programmet kan leta efter. Det kan vara om situationen som uppstod eller 
bara om OKG Oskarshamn.  

6. Gå igenom resultatet av sökningarna 
Vad som är viktig information för OKG beror på situationen. Omvärldsbevakarna ska kunna 
förstå vilken information som kan vara viktig. Det kan vara rykten, hot eller uppmaningar till 
protester mot OKG.  

7. Rapportera resultatet 
Resultatet sammanställs i föreslagen mall.  

8. vidarebefordra resultatet  
Vidarebefordra resultatet av omvärldsbevakningen till omvärldsanalysgruppen. 

IL-enheten skall bestå av minst tre personer med tydliga roller och ansvar. Nedan beskrivs dessa 
personers roller och ansvar gällande omvärldsbevakning. Deras arbete förutsätter att OKG är 
närvarande i sociala medier som Facebook, bloggar som Twitter och massmedier som Expressen, 
kvällstidning och lokala tidningen. Eventuellt kan andra digitala medier som bidrar med mer 
information få vara med. 

Person 1 ansvarar för sociala medier (SM). Den personen skall:  

 Skapa tillfälliga grupper i sociala medier som Facebook och Twitter. 

 Gruppens namn och titel skall helst beskriva den aktuella händelsen som staben arbetar 
med.  

 Se till att så många människor som möjligt går med i gruppen eller bjuds in för att få 
spridning på OKG:s uttalanden och få ett större medialt avsökningsområde. 

 Starta lämpligt mediebevakarverktyg och lägg till OKG:s alla aktiva sociala medier i 
verktyget för att på ett enkelt sätt kunna bevaka dessa. 

 Starta till exempel Newsmachine, med hjälp av den kan man övervaka bredare områden 
inom ämnet genom att använda sig av speciella nyckelord. Newsmachine söker av nätet 
efter dessa nyckelord och visar ett skräddarsytt resultat. Med media 
övervakningsverktyget Lissly kan man förutom att övervaka nyckelord även bevaka stora 
Skandinaviska forum som Flashback och Familjeliv. 

Person 2 ansvarar för massmedia (MM) och ska övervaka både tidningar och 
nyhetssändningar. 

 Starta lämpligt bevakningsverktyg.  

 Öppna upp nyhetskällor som Expressen och BBC i dessa verktyg samt ha koll på 
nyhetskanaler.  
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7.3.2 Mallen för omvärldsbevakning 

Både person 1 och 2 rapporterar enligt mediebevakningsmallen här nedan.  

 

Figur 2, Omvärldsbevakningsmall 

 

Med hjälp av denna mall skall IL-enheten strukturera, sortera och kategorisera inhämtad 
information. Hittar man något som kan vara relevant för företaget eller den aktuella händelsen 
för man in det i mallen. Vad de olika beteckningarna betyder ser man längre ner. (se figur 2).  

1. Ange tid för händelsen 
2. Ange ämnet, beskriv kort vad nyheten/informationen handlar om 
3. Markera med kryss (X) för vilken typ av information det är i kolumnen ”kategori” 
4. Markera vilken typ av intressenter som står bakom inlägget, uttalandet eller 

kommentaren. (O=Organisation,  I=Individ) 
5. Ange vilken typ av källa informationen har hämtats ifrån. Om det är från exempelvis 

sociala medier anges källan med dess initialer till exempel FB för Facebook i rutan SM 
under kolumnen ”källa”. Om det är myndigheten ”Myndighet för Samhällsskydd och 
beredskap” så anges MSB i rutan under MY. (SM= Socialmedia, MM= Massmedia, 
MY=Myndighet) 

6. Ange vilken myndighet som har bekräftat uppgiften och tiden för bekräftelsen med 
myndighetens initialer. När informationen har inhämtats är det också viktig att få den 
bekräftad av en pålitlig källa, helst en myndighet. Den informationen skall anges i 
kolumnen 6. Bekräftelsen kan fås från Krisinformation.se eftersom den organisationen 
enbart publicerar bekräftad information. I annat fall får bekräftelsen inhämtas från andra 
pålitliga källor. 

7.3.3 Omvärldsanalys 

De steg som ska följas när man utför en omvärldsanalys är: 

1. Initiering och förberedelser 
Utse en grupp som ska utföra omvärldsanalysen. Gruppen ska analysera och utvärdera 
informationen från omvärldsbevakningen vilken sedan ska sammanställas i en mall/rapport. I det 
förberedande arbetet ingår även identifiering av områden som ska följas extra noga. 

2. genomgång av arbetsuppgifter 
Man förklarar vad analysgruppen ska göra och hur de ska anteckna sina resultat. 

3. Inhämtning av underlag 
Man inhämtar underlag från IL-enheten(omvärldsbevakning).  

4. Analys och värdering av insamlat underlag 
Arbetsgruppen som tilldelades denna uppgift ska nu analysera och utvärdera den inhämtade 
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informationen från omvärldsbevakningen. Målet med analysen ska vara att få en bild av hur de 
pågående händelser påverkar OKG och hur de kan utvecklas. Till exempel ska man beskriva 
vilken inverkan dålig publicitet kan ha för OKG och hur den påverkar verksamheten. Analysen 
kan fördelaktigt utföras av en grupp experter från skilda arbetsfält för att ha en bred expertis. 
Beroende på hur mycket tid man har kan analysen utföras med olika metoder som Delfi-
metoden, Prognosmetoden och Scenariometoden.  

5. Anteckna resultatet 
Resultatet av analysen och utvärderingen av insamlat underlag skall nu dokumenteras i mallen för 
omvärldsanalys. För att resultatet av analysarbetet ska vara översiktligt, lätt att använda och 
vidarebefordra har vi gjort en speciell mall för omvärldsanalysen som vi ser här nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 3, Omvärldsanalysmall 

 

Vad de olika beteckningarna betyder: 

1. Tiden när händelsen kom in till omvärldsanalysen 
2. Beskriv ämnet/händelsen kort 
3. Uppskatta hur stor sannolikheten och allvarlighetsgraden för händelsen är 
4. Uppskatta vad händelsen kan leda till och vilka konsekvenser det innebär 
5. Anteckna vilka åtgärder som har genomförts 
6. Föreslå åtgärder (hjälp för omfallsplaneringen) 
7. Rekommendera om att gå ut med ett uttalande eller inte 

7.3.4 Omfallsplanering 

1. Initiering och förberedelser 
Utse en grupp/person som ska genomföra omfallsplaneringen. 

2. Genomgång av arbetsuppgifter 
Man förklarar vad Omfallsplaneringsgruppen ska göra och hur de ska anteckna sina resultat. 

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Inhämtning av underlag 
Man inhämtar underlag från omvärldsanalysgruppen.  

4. Utvärdering av informationen och förslag på åtgärder 
Arbetsgruppen som tilldelades denna uppgift ska nu analysera, sammanställa och ge förslag på 
åtgärder med avseende på de resultat omvärldsanalysgruppen kom fram till. 
Omfallsplaneringsgruppen skall bestå av experter med olika kompetenser. 

5. Anteckna resultatet 
Resultatet av omfallsplaneringen ska nu dokumenteras i mallen vi ser längre ner. Mallen med 
resultatet skickas vidare till beslutsfattande chefen för beslut om vilka åtgärder som eventuellt ska 
genomföras. 

 

 

 

 

 
Figur 4, Omfallsplaneringsmall 

Vad de olika beteckningarna betyder: 

1. Tiden omvärldsanalysen kom in till omfallsplaneringen 
2. De olika scenarion man ska göra en omfallsplanering för, utgå ifrån händelsens 

konsekvenser (inte själva händelsen)   
3. Rekommenderade kortsiktiga åtgärder 
4. Rekommenderade långsiktiga åtgärder 

7.4 Forum 

Som ett forum föreslår vi att man använder de interna funktionerna i WIS. WIS kan användas 
internt i ett företag och skulle passa bra för att dela informationen på ett smidigt och enkelt sätt 
inom företaget. IL behöver då inte ta upp frågor om omvärldsbevakningen i lika stor utsträckning 
vid stabsmötena och det ger ledningen möjligheten att gå igenom dessa frågor när man inte är 
upptagen med tekniska eller andra brådskande frågor. WIS kan då användas för att förmedla det 
man kom fram till i omvärldsanalysen och omfallsplaneringen. Informationen från 
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omvärldsbevakningen, omvärldsanalysen och omfallsplaneringen skulle då vara tillgänglig för alla 
berörda personer och alla skulle vara informerade om vad som bestämdes samt vilken 
information som kan släppas till allmänheten. Eventuellt kan man bestämma en tid på dygnet då 
omvärldsanalysenheten och omfallsplaneringsenheten träffas med beslutsfattande chefen, går 
igenom sina resultat och bestämmer om uttalanden/åtgärder som ska genomföras. 

7.5  PDCA-cykeln i samband med uttalanden 

I kursen ”kvalitets verktyg för ständiga förbättringar” läste vi om en mängd verktyg som är till för 
att förbättra kvalitén i arbetet. Ett av dessa verktyg var PDCA-cykeln. Vi tycker att det här enkla 
men kraftfulla verktyget kan förbättra arbetet med bland annat uttalanden som ska släppas till 
allmänheten. I SAMÖ-fokus beskrevs det hur E.ON och OKG gick ut med olika uttalanden till 
allmänheten. Det kan leda till förvirring och känslan bland allmänheten att de olika aktörerna inte 
är samkoordinerade. Man var alltid ett steg efter i sin medieövervakning och var tvungen att 
besvara frågor från medierna som man inte alltid var beredd på. Det behövdes mer proaktivt 
arbete i samband med informationsutsläppet. För att undvika sådana situationer föreslår vi att 
OKG använder sig av PDCA-cykeln som vi fått lära oss i kursen ”kvalitets verktyg för ständiga 
förbättringar” i sitt arbete med uttalanden. PDCA-cykeln består av fyra faser:  

 

Figur 5, PDCA-cykeln 

 
(PDCA-security, 2010) 

 Plan 

 Do 

 Check 

 Act    

Plan: I den fasen planerar och skriver man sitt uttalande. Man kollar upp vad som redan har sagts 
inom OKG och bland de andra medverkande aktörerna. Man kollar även upp vad som får sägas 
och vart man ska publicera sitt uttalande.  

Do: I den andra fasen ”Do” släpper man uttalandet till utvalda medier. Det kan handla om 
massmedia eller sociala medier. Helst ska IL eller någon annan chef godkänna uttalandet innan 
den släpps. 

Check: I denna fas kontrollerar man att ens uttalande fick den effekten man önskade. Det kan 
handla om att frågorna från allmänheten besvarades, att felaktiga rykten upphörde eller att 
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informationen man förmedlade fick den spridning man önskade. Man vill helt enkelt få 
återkoppling på sitt uttalande. 

Act: Den fjärde fasen ”Act” handlar om att agera utifrån den återkopplingen man fick i fas tre. 
Dök det upp nya viktiga följdfrågor ska dessa besvaras, om rykten inte upphörde ska ett nytt 
tydligare meddelande släppas. Med andra ord kompletterar man sina meddelanden utifrån den 
återkopplingen man fick i fas tre. 
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8 Diskussion 
De flesta teoretiska omvärldsanalysmodeller vi hittade som Porters five forces, SWAT-analys, 
PEST-analys, Ansoffs omvärldsmodell, nätverksmodellen inriktade sig på ekonomi och hur ett 
företag bör bevaka marknaden och konkurrenter. Det samma gällde de praktiska 
omvärldsanalysmodellerna och därför kunde de inte riktigt appliceras på OKG:s stabsarbete. Det 
vi då gjorde var att ta de delar av omvärldsanalys metoder/cheklistor som vi tyckte var relevanta 
för OKG i samband med stabsarbete och förena de till något OKG kan använda. 

De organisationer vi intervjuade hade inga klara rutiner för omvärldsbevakning och förlitade sig 
mer på sin erfarenhet och sunt förnuft.  Eftersom vi först planerade att jämföra rutiner från de 
olika organisationer för att sedan komma med förslag på hur OKG bör organisera sin 
omvärldsbevakning kunde vi inte fortskrida enligt planen och informationsinsamlingen visade sig 
ta mycket mer tid än förväntad. Informationen man fick från andra källor beskrev mer vad man 
bör tänka på och vilka verktyg som finns för omvärldsbevakning men det fanns inga konkreta 
exempel på mallar eller andra beskrivningar på hur man bör strukturera omvärldsbevakningen. 
Det ser ut som att ingen har utarbetade och nedskrivna rutiner för omvärldsbevakning.  

Att hitta information om omfallsplanering visade sig också vara svårt. De organisationer vi 
intervjuade hade inga klara förfaranden att göra omfallsplaneringen på och förlitade sig (likt 
omvärldsbevakningen) mest på sin erfarenhet. På webben fanns det inte heller så mycket relevant 
information om omfallsplanering. Att de organisationer vi intervjuade inte hade något klart och 
strukturerad förfarande för omvärldsbevakning och omfallsplanering gjorde arbetet svårt för oss 
eftersom vi inte kunde få den informationen vi förväntade oss att kunna få och utnyttja. 

Intervjuer som gjordes med myndigheter gav inga konkreta förslag på hur vi skulle kunna 
utforma de olika mallar som vi länge hade funderat på. Vi hoppades på att genom intervjuerna 
kunna jämföra olika myndigheters sätt att arbeta med omvärldsbevakning samt kunna få exempel 
på modeller/mallar som skulle ge en bild av hur sådana mallar kunde se ut. Dessa exempel skulle 
i sin tur användas till att skräddarsy en modell/mall till OKG:s stabsarbete. Men intervjuerna gav 
inga sådana resultat som vi hoppades på, därför hade vi inget underlag att utgå ifrån. Däremot 
hade vi redan genom brainstorming funderat på hur modellen/mallen kunde se ut.  

Svaren på intervjufrågorna gav en uppfattning av hur ett stabsarbete bedrevs i andra 
myndigheter/organisationer och vilka uppgifter/information de gärna skulle vilja ha i olika 
situationer. Det räckte för att skapa en enkel modell/mall som vi sedan utvecklade till den så 
kallade omvärldsbevakningsmallen. I omvärldsbevakningsmallen anges tid, kategori, intressenter, 
källa och en kolumn där den ansvarige ska kunna få en bekräftelse på inhämtade informationen. 
Fördelen med modellen är att det är enkelt att dokumentera informationen och visa hur läget ser 
ut både internt och externt. Modellen ger möjligheten att kategorisera, sortera och visa vilken typ 
av källa informationen är inhämtad ifrån och vem eller vilken myndighet/organisation som står 
bakom den. En nackdel med omvärldsbevakningsmallen är att den inte är beprövad och har inte 
heller testats. En annan nackdel kan vara att den kanske inte alls används i praktiken i samband 
med stabsarbeten på grund av tidsbrist och stress. Det kan kännas enklare att hoppa över sådana 
mallar eftersom man tycker de är omständiga och tar för mycket tid att fylla i. Man glömmer lätt 
bort att mallarna är till för att strukturera arbetet och för att undvika misstag.    

Informationsflödet är stort, varför man måste använda ett annat verktyg för att kunna hantera 
informationsflödet. Fördelarna med verktygen är att stor mängd information kan hanteras enkelt, 
den kan sammanställas och analyseras på olika sätt och i olika verktyg som Excel. Nackdelen med 
dessa verktyg är att de inte är säkra och det kan vara känsligare för OKG än andra organisationer 
ur säkerhetssynpunkt.  
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Det är viktigt att de personer som använder bevakningsverktygen har testat och lärt sig hur dessa 
fungerar innan ett stabsarbete påbörjas. Annars kan det leda till att personalen måste avsätta tid 
för att lära sig att använda dessa verktyg när de i egentligen ska jobba med den verkliga uppgiften.   

Den informationen som bearbetas av omvärldsbevakningsenheten skall sedan användas som 
underlag av analysgruppen som också använder en mall i sitt arbete. En analysgrupp bestående av 
experter och områdesledare ska gå igenom underlaget från omvärldsbevakningen.  

Omvärldsanalysmallen används av analysgruppen och i den ska gruppen analysera sannolikheten 
och allvarlighetsgraden för händelsen. Gruppen ska också analysera konsekvenserna av händelsen 
och eventuellt ge förslag på åtgärder.  

Det positiva med omvärldsanalysmallen är att experter kan uppskatta händelsens allvarlighet och 
sannolikhet utifrån informationen och kan rada upp vad händelsen kan ha för konsekvenser. En 
annan fördel är att experter kan föreslå förslag på åtgärder utifrån sina perspektiv vilket 
underlättar arbetet för omfallsplaneringsenheten. Det som kan vara en nackdel med 
omvärldsanalysmallen är att den inte är beprövat tidigare och att den liksom 
omvärldsbevakningsmallen möjligen inte används av den anledningen att den är omständlig eller 
på grund av tidsbrist.   

När informationen har analyserats kan omfallsplaneraren ta över. Omfallsplaneraren ska använda 
omfallsplaneringsmallen. Den personen har ett välanalyserat underlag med information om 
händelsens konsekvenser, sannolikhet och allvarlighetsgrad samt också förslag på åtgärder. 
Omfallsplaneringsmallen har tidigare funnits vilket innebär att den är beprövad. Den är dessutom 
enkel att använda och ger staben en bild av vad som ska göras om en viss händelse förverkligas.   

En analysgrupp har tidigare inte funnits på OKG:s stab. Vår modell bygger på en analysgrupp 
som består av personer/experter som analyserar underlaget från omvärldsbevakningen. Detta kan 
vara en svaghet i modellen då staben måste utse eller tillsätta ett antal personer som ska analysera 
informationen.  

Den modellen vi utarbetade förutsätter mycket samarbete mellan IL-enheten och analysgruppen, 
därför bör samarbetet mellan grupperna övas mycket under stabsövningar.  

Vi valde att skicka arbetet till några andra personer som är mer insatt i omvärldsbevakning och 
omfallsplanering för att vi skulle få deras synpunkter och feedback på modellen generellt. 
Thomas Adolfsson på OKG, Claes Larsson på Livsmedelsverket och Tomas Kristiansson på 
ledningsutvecklarna tittade igenom vår modell och gav sina personliga åsikter. Deras respons var i 
stort sett positiv, mer intressant var Thomas Adolfssons synpunkt på omvärldsbevakningsmallen. 
Han tyckte att istället för omvärldsbevakningsmallen som var planerad att visas upp i 
stabsrummet, skulle han hellre vilja se omvärldsanalysenhetens mall. Eftersom informationen i 
den mallen gjorde mer i nytta i stabsrummet än omvärldsbevakningsmallen.     

PDCA-cykeln är tänkt att strukturera upp arbetet med uttalanden och förhindra att olika 
uttalanden släpps från olika aktörer. Det kan vara ett effektivt verktyg att använda. Nackdelen 
kan vara att man struntar i att använda den för att man tycker det är omständigt och tar tid.  
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9 Slutsats och rekommendationer 
Vi rekommenderar OKG att etablera sig i sociala medier och massmedier för att kunna få en bra 
bild över det som pågår i och utanför OKG. Av den anledningen att både individer, 
organisationer och politiker är aktiva i sociala medier och att dessa olika grupper aktivt 
kommenterar och diskuterar olika händelseförlopp. Det kan i sin tur direkt eller indirekt påverka 
bilden av OKG som företag. Sociala medier gör det möjligt för OKG att kartlägga alla typer av 
synpunkter, kommentarer och diskussioner. OKG:s etablering i sociala medier och massmedier 
kan också göra nytta i den dagliga verksamheten.  

Att informationsflödet är stort har vi diskuterat i tidigare kapitel och därmed drar slutsatsen att 
informationen som kommer in måste hanteras på ett bra och strukturerat sätt. Den ska användas 
för omvärldsanalysenhetens arbete. Vi föreslår att OKG använder sig av de olika 
bevakningsverktygen som underlättar informationshanteringen. Det är också viktigt att de 
personer som i framtiden kommer att jobba med dessa verktyg får en utbildning på hur dessa 
verktyg fungerar. Innan OKG beslutar att använda sig av ett eventuellt bevakningsverktyg för sitt 
arbete rekommenderar vi också att verktygen utvärderas ordentligt av säkerhetsskäl.  

Av resultatet drar vi slutsatsen att OKG bör jobba efter den modellen vi föreslagit, nämligen med 
tre grupper/enheter IL, Omvärldsanalysenhet och Omfallsplaneringsenhet. Ett bra samarbete 
mellan dessa tre enheter är en viktig faktor för att en bra omfallsplanering ska vara möjligt. 

Vi rekommenderar att OKG i samband med sitt stabsarbete ska utse en tredje enhet, förutom de 
två redan existerande enheterna IL och omfallsplaneraren, som ansvarar för analys av insamlad 
information från IL-enheten.  

Mallarna som vi tagit fram för dessa tre enheter är inte beprövade. För att vara säker på att 
mallarna fungerar och är effektiva bör OKG pröva dessa i samband med övning. Övning 
kommer också ge möjlighet att kunna utveckla och förändra mallarna så som OKG önskar.  

Scenariometoden som går ut på att man föreställer sig olika scenarior som konsekvens av en 
händelse, är en lämplig metod för omvärldsanalysenheten att använda sig av. Eftersom tid är en 
bristvara vid ett stabsarbete rekommenderar vi att omfallsplaneringen genomförs med 
prognosmetoden. Den är minst tidskrävande och ger en bra uppskattning av hur händelser kan 
utvecklas och vilka åtgärder som skulle kunna funka.  

Ett globalt nätverk för informationsdelning mellan kärnkraftverken likt WIS (som fungerar inom 
Sverige) eller Ecurie (som fungerar internationellt mellan EU länder) är att rekommendera. 
Informationsdelningen skulle underlättas och man skulle inte behöva vänta på att få 
informationen som annars kommer gå igenom flera andra aktörer innan den når OKG. Man 
skulle spara tid och få en direkt förbindelse mellan världens kärnkraftverk. Eftersom 
kärnkraftsolyckor kan påverka så många länder är det bra att ha ett internationellt nätverk där 
man kan ha kontakt mellan alla kärnkraftverk så att de kan utbyta erfarenheter och information. 
WebEcurie är bara inom den europeiska unionen och informationen går först genom olika 
myndigheter innan de når OKG.  

WIS kan användas som ett internt informationsdelningsverktyg inom OKG för delning av 
resultat från omvärldsanalysen och omfallsplaneringen. Ett elektroniskt forum om mediala frågor 
där alla aktörer kan dela med sig av och kolla på den information som finns skulle vara 
fördelaktigt. Alla aktörer skulle få en samlad bild av läget och informationsutsläppet blir då 
samordnat. IL kommer få möjligheten att yttra sina frågor på forumet och behöver då inte ta upp 
lika mycket av de mediala frågorna på stabsmötena. Där kan man även skriva vilken information 
som är verifierad, respektive icke verifierad. Forumet skulle då både som en samlingsplats där alla 
aktörer kan ta del av den samordnade informationen som kan släppas till allmänheten och som 
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en plats för diskussion om mediala frågor, till exempel om vad som skrivs i sociala medier och 
hur OKG bör svara/förhålla sig till dessa frågor. 

Vi konstaterade även att de flesta organisationer inte har något strukturerad förfarande för 
omvärldsbevakning och omfallsplanering utan förlitar sig mer på erfarenhet. 

Vi rekommenderar även att OKG ska använda PDCA-cykeln i samband med sina uttalanden. 
Utvärderingen av SAMÖ-fokus 2014 visade att det fanns problem med uttalanden, nämligen att 
olika aktörer släppte olika uttalanden till medierna. Andra händelser pekade också på att de olika 
organisationer inte var samkoordinerade när det kommer till att bemöta medier och släppa 
uttalanden. PDCA-cykeln skulle strukturera arbetet och integrera planeringssteget i förfarandet. 
Innan något släpps skulle man då vara tvungen att kontrollera vad de andra aktörer redan har 
sagt, vad som ska sägas och vart man ska släppa sitt uttalande. 
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Apendix 

A. Intervjuenkät 
1. Hur definierar ni omvärldsbevakning? 
2. Varför är omvärldsbevakning viktig för er?  
3. Hur gör man en bra omvärldsbevakning?  
4. Vad har ni för metoder för omvärldsbevakning?  
5. Har ni nedskrivna förfaranden för hur omvärldsbevakningen ska gå till? 
6. Vilka typer av informationskällor bevakar ni vid en kris? Varför?  
7. Hur ser ni på pålitligheten av olika informationskällor? T.ex. hur pålitlig är socialmedier 

jämfört med massmedia?  
8. Hanterar ni informationen från dem olika källorna på olika sätt? Har ni någon 

rutin/struktur på hur ni ska hantera de?  
9. Vilka nyckelord anser ni är viktigast att fokusera på vid omvärldsbevakning?  
10.  Har ni någon speciell metod för hur ni ska föra fram information från er till allmänheten 

och andra myndigheter/organisationer?  
11. Hur hanterar ni värderingen av omvärldsbevakning?   
12. I samband med stabsarbete, har ni något forum där ni kan analysera och värdera 

omvärldsbevakningen? 
 
1. Hur definierar ni omfallsplanering?  
2. Varför är omfallsplanering viktig för er?  
3. Gör ni omfallsplanering i den dagliga verksamheten, alltså utförs den även när det 

inte är någon kris situation? 
4. Har ni någon speciell metod för omfallsplanering? Följer ni någon speciell 

instruktion/rutin för omfallsplanering?  
5. Vilken roll spelar omvärldsbevakning i omfallsplaneringen? Hur viktigt är det med 

tillgången till dessa informationer? Hur värderar ni omfallsplaneringen?  
6. Hur analyserar ni omfallsplaneringen?   
7. Hur långt fram i tid planerar ni inför en viss händelseutveckling?  
8. I samband med stabsarbete, har ni något forum där ni kan analysera och värdera 

alternativa händelseutvecklingar 
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B. Intervjuer 

Omvärldsbevakning 

Fråga 1: Hur definierar ni omvärldsbevakning? 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Har ingen egen definition, Kairos Future använder sig 
av (att spana efter förändringar, hot och möjligheter). 

 

Socialstyrelsen Har ingen definition, men för oss är det ett 
strukturerat sätt att bevaka vad som sker i den 
omvärld som är relevant för oss och vår verksamhet. 
Vi skiljer på omväldsbevakning och -analys. 

 

Jordbruksverket Omvärldsbevakning är en systematisk bevakning och 
analys av hur olika faktorer och händelser i omvärlden 
påverkar verksamheten 

MSB 

Krisinformation.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

Omvärldsbevakning utförs för att upptäcka händelser 
och kriser. (Källa krisinformation.se) 

Intervju: att förmedla bekräftade nyheter från 
ansvariga till allmänheten om händelser och kriser. 

SSM Omvärldsbevakning är en kontinuerlig process som 
åligger alla anställda som har ansvar för en verksamhet 
eller ett fackområde. Omvärldsbevakning innebär att 
man håller sig informerad om viktiga händelser och 
utvecklingstendenser inom den verksamhet eller det 
fackområde som man svarar för. Den kunskap som 
byggs upp genom omvärldsbevakningen är ett viktigt 
ingångsvärde för omvärldsanalysen. 

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Vi har ingen definition för 
vad omvärldsbevakning är. Men det vi gör är att vi 
inhämtar information om vår omvärld på olika sätt. 

Länsstyrelsen Jonköping: Tror inte att vi har en 
uttalad definition, men vi menar och har i F-
samverkan en löpande bevakning av vad som händer 
som kan påverka krisberedskapen eller kräva någon 
form av åtgärd i länet. I F-Samverkan sätts 
analysfunktioner samman för omvärldsbevakning. 
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Fråga 2: Varför är omvärldsbevakning viktig för er?  

  

Livsmedelsverket Vi har ett behov av att bevaka händelseutveckling inom de 
vetenskapliga områden som våra experter arbetar med. Utöver 
detta så är det viktigt att också ha en mer generell bevakning av 
den samhälleliga utvecklingen i Sverige för att vara mer förberedd 
på vad som eventuellt kan komma. Det sker också kontinuerlig 
analys av media. 

Socialstyrelsen Utan förankring i och kunskap om vår omvärld så kan vi inte 
utföra våra uppgifter och våra uppdrag med önskvärd kvalitet. En 
bra omvärldsbevakning är helt central för vår verksamhet. 

Jordbruksverket Bland annat för att få en bra bild av hur vi och övriga myndigheter 
och organisationer agerar/hanterar en speciell händelse. Vad är de 
frekventa frågorna vid en specifik händelse? Hur kan vi 
kommunicera tydligare? Det är också viktigt att bevaka den 
mediala bilden för att fånga upp de frågor som är heta i traditionell 
och social media. 

MSB 

Krisinformation.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se 
drivs av MSB.  

Den är en naturlig del av vårt uppdrag. Den ger oss chans att 
agera snabbt på händelser som utvecklar sig och ger oss även 
möjlighet att se vilka frågor som allmänheten ställer kring en 
specifik händelse eller risk.  

SSM Omvärldsanalys är en aktivitet som innebär att en gång per år gör 
en samlad 

bedömning av de omvärldsförändringar som på kortare eller längre 
sikt kan få väsentlig betydelse för SSM:s verksamhet. 
Omvärldsanalysen dokumenteras i en rapport som bl.a. ska kunna 
fungera som underlag vid genomförandet av myndighetens 
verksamhetsplanering. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: För att snabbt kunna agera om det är 
en händelse som kan beröra oss. 

Länsstyrelsen Jonköping: I första hand för att kunna sätta 
igång att arbeta så snabbt som möjligt. Ofta kan det inledande 
skedet vara fullt av osäkerheter, ju tidigare vi kommer igång desto 
bättre förutsättningar att få grepp om situationen. Syftet med det är 
att försöka minimera negativa konsekvenser för och hjälpa de som 
kan drabbas på bästa sätt.  
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Fråga 3: Hur gör man en bra omvärldsbevakning?  

                                                 

1
 Alla länsstyrelser och en del statliga myndigheter har s.k. TiB, Tjänsteman i beredskap, dvs en jourhavande 

som alltid ska vara kontaktbar. TiB:en är kontaktperson/larmväg till hela myndigheten vid olyckor och kriser och 

ansvarar sedan för  att koppla in rätt personer internt.  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket  

Socialstyrelsen Det finns ett flertal sätt beroende på behov och syfte. Den kontinuerliga 
bevakningen bygger på att definiera omvärldsområdet man vill bevaka och 
ständigt se över gränserna för detta område. Sedan att arbeta på ett 
strukturerat och långsiktigt sätt så att vi fångar upp viktiga 
utvecklingar/förändringar/trender/ny kunskap som är relevant för vår 
verksamhet. Ofta har vi specifika uppdrag som är tidsbegränsade – här är en 
bra omvärldsbevakning och –analys en förutsättning för att kunna leverera ett 
bra resultat. Det räcker dock inte med själva bevakningen – den är rätt 
meningslös om den inte sammanfattas, analyseras och sprids vidare internt.   

 

Jordbruksverket Avsätter tid. Utser någon som har ett extra ansvar att omvärldsbevaka. Är 
förberedd och har en plan för hur man ska gå till väga. 

MSB 

Krisinformation.se är 
källan till intervjufrågorna. 
Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

Det beror på varför man gör den och vad man vill få ut av den. Men den 
måste vara strukturerad, loggas löpande och resultaten bearbetas 
(”analyseras”) utifrån ett antagande. Annars (med t ex enbart 
automatiserade flöden) får man bara en datainsamling, vilket är något helt 
annat.   
 

SSM Framförallt ligger omvärldsanalysen tillgrund för hur vi ska prioritera vår 
verksamhet. Men också ett viktigt ingångsvärde i samband med budget 
arbetet. Det är också ett sätt att öka myndighetens beredskap för förändringar 
och att skapa förmåga att anpassa verksamheten till de förändringar som sker 
i omvärlden. Ett annat syfte är att hålla SSM:s personal, huvudman och 
andra intressenter informerade om vilka förändringar som myndighetens 
ledning anser kommer att få stor betydelse för myndigheten och dess 
verksamhet i ett längre tidsperspektiv 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala:  

Länsstyrelsen Jonköping: Svårt, vi kan nog utveckla systematiken. Det 
är tyvärr ofta en avvägning mellan behov och tillgänglig tid. När vi har 
beredskap1 arbetar vi ju samtidigt med våra vanliga arbetsuppgifter så tiden vi 
har för omvärldsbevakning är lite begränsad.  

 

I länet försöker vi samarbeta så mycket det går, och då delar vi också 
omvärldsbevakning. Tanken är att var och en bevakar sitt expertområde och 
så delar vi informationen. Det är en styrka då fler ögon med olika glasögon 
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ser mer.  
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Fråga 4: Vad har ni för metoder för omvärldsbevakning? 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket I dagsläget sker omvärldsbevakning i olika former på olika delar av 
Livsmedelsverket och det finns inte någon gemensam metod eller arbetssätt. I 
de flesta fallen sker sporadisk bevakning av experternas områden av de 
enskilda experterna. Utöver det genomförs exempelvis 
matvaneundersökningar med jämna mellanrum för att undersöka hur dessa 
utvecklas i landet. 

Socialstyrelsen Det beror på syfte och behov. I grunden har vi olika former av 
bevakningsverktyg som kontinuerligt skannar av vad som händer i vår 
omvärld. Det kan handla om allt ifrån inslag i nyhetsmedier inom våra 
sökområden till olika former av aktiviteter inom en sektor vi är intresserade 
av eller aktiva inom. Som organisation arbetar vi även med 
omvärldsbevakning genom att delta eller arrangera seminarier, symposier, 
workshops etc, delta i mässor, ha en kontinuerlig dialog med forskning, 
profession, intressenter, beslutsfattare, allmänhet osv.  Vi har även ett flertal 
nyhetsbrev som sammanfattar omvärldsbevakning, t ex ett ”omvärldsmejl” 
varje vecka om smittskyddsfrågor. Vi prenumererar på andras 
omvärldsbevakning. Vi har även bevakning av vad som händer i 
regering/riksdag samt inom de internationella organ som vi arbetar med. 

 

Jordbruksverket Förutom att det finns ett utpekat ansvar i krisorganisationen att 
omvärldsbevaka så använder vi oss bl.a. av en omvärldsbevakningstjänst för 
sociala och traditionella medier – Lissly. Därutöver så tar ansvarig 
omvärldsbevakare och sätter upp en bevakningsprofil med övriga berörda 
myndigheter, organisationer etc beroende på händelse. 
 

MSB 

Krisinformations.se är källan 
till intervjufrågorna. 
Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

Vi bevakar webbplatser och sociala medier utifrån listor som delvis är 
konstant och delvis förändras efter våra behov för dagen.   

SSM Det går säkert att organisera på olika sätt. Men att det är en kontinuerlig 
process d.v.s. att det inte görs endast vid ett tillfälle. Och att det knyts ihop 
av ett analysarbete. 

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Vi har rutiner där vi både bevakar olika medier 
aktivt, men också där vi får informaion från olika aktörer eller via ett 
verktyg för omvärldsbevakning vi använder. 
http://market.newsmachine.com/ 

Vi får vädervarningar och brandriskprognoser från SMHI vilket är en del i 
omvärldsbevakningen. Vi har även samverkanskonferenser via telefon varje 
vecka både på nationell och regional nivå där vi inhämtar information, men 

http://lissly.com/sv
http://market.newsmachine.com/
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Fråga 5: Har ni nedskrivna förfaranden för hur omvärldsbevakningen ska gå till 

också sprider till andra 

Länsstyrelsen Jonköping: Främst mediabevakning samt att följa 
MSB:s omvärldsbevakning, WIS mm. som TiB ska vi gå in och se vad 
MSB skriver dagligen samt bevaka medier.  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Nej, inga generella för verket som helhet. Däremot 
finns det inom vissa befattningar eller team 
instruktioner för hur de bevakar händelseutvecklingar 
eller forskningsområden. 

Socialstyrelsen Det finns en del rutinbeskrivningar, t ex hos 
presstjänsten samt inom krisledningsorganisationen. 

Jordbruksverket Ja, omvärldsbevakning ingår i befattningsbeskrivningen 
för en av rollerna i vår krisorganisation. Men varje 
händelse är unik och kräver att man tar in de 
målgrupper som är aktuella. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 

Det finns interna checklistor, men själva förfarandet 
kräver lång intrimning så vad som ska tas upp i 
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intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

omvärldsbevakningen, vad som föranleder åtgärder från 
oss eller vilka åtgärder som kan krävas är saker som 
redaktionen diskuterar internt och med andra på MSB 
varje dag. 

SSM Omvärldsbevakningen sker i den dagliga verksamheten 
på enheter och avdelningar. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Nej 

Länsstyrelsen Jonköping: Inget detaljerat, nej. 
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Fråga 6: Vilka typer av informationskällor bevakar ni vid en kris? Varför?  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Utöver kontakt med andra myndigheter, genom direktkontakt 
eller exempelvis WIS är ofta nyhetsmedia en snabbt uppdaterad 
källa för information. 

Socialstyrelsen Alla källor som är relevanta utifrån krisen. En central generell 
källa är t ex MSB:s sammanställningar, som ofta ger en bra 
överblick. Sedan har vi en mängd specifika källor utifrån krisens 
karaktär, t ex WHO, EU:s olika organ etc. Samt naturligtvis 
diverse nyhetskällor och specialsajter. 

Jordbruksverket Omvärldsbevakning av traditionella och sociala media via 
bevakningstjänst. Där utöver bevakar t.ex. andra 
myndigheter/organisationers webbplatser och sociala medier. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se 
drivs av MSB.  

Så många olika som möjligt för att bevaka omvärlden. Detta 
eftersom vi inte kan säga på förhand var en uppgift om en 
händelse kan börja publiceras. De källor vi ser som bekräftade 
är bara svenska myndigheter och aktörer i krishanteringssystemet 
som t ex elbolag, teleoperatörer med flera. 

SSM Omvärldsbevakningen sker i den dagliga verksamheten på 
enheter och avdelningar. 

 

Arbetet med omvärldsanalysen kan delas upp i följande 
arbetsmoment: 

1. Initiering och förberedelser 

2. Inhämtning av underlag 

3. Analys och värdering av insamlat underlag 

4. Utarbetande av en remissversion av omvärldsrapporten 

5. Remittering av remissversionen 

6. Utarbetande av en slutversion av omvärldsrapporten 

7. Erfarenhetsåterföring 

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Vid en kris bevakas olika medier för 
att täcka så många kanaler som möjligt. Internet, TV, radio, 
sociala medier m.m. 

Länsstyrelsen Jonköping: Vid en kris beror det på vad som 
drabbats, om det t ex är oväder tas kontakt med SMHI eller om 
det handlar om sjukdomar med smittskyddsläkaren.  

Ofta kombineras media, myndighetsinformation, hemsidor med 
personliga kontakter med relevanta experter. Många myndigheter 
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har ett uppdrag att stödja oss och vi kan vara en kanal in i 
länet. Detta görs i samverkan i länet, genom att bilda 
händelsegrupp i vilken de kompetenser som behövs sätts samman 
så inte alla behöver göra samma arbete.  

 

 



xii 

 

Fråga 7: Hur ser ni på pålitligheten av olika informationskällor? T.ex. hur pålitlig är socialmedier 
jämfört med massmedia?  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Alla källor måste behandlas utifrån vad de är. Nyhetsmedia har exempelvis en 
fallenhet att blåsa upp och förstora händelser, samt att rapportera ibland obekräftade 
händelser. Detta gäller naturligtvis också sociala medier, där enskilda individers eller 
organisationers agenda i än större utsträckning kan tänkas ligga bakom 
rapporteringen. Av den anledningen kan det vara svårt att göra generella uttalanden 
om olika typer av media, istället måste källkritiken ta in både varifrån (alltså 
vilken person/aktör ligger bakom spridningen av informationen) informationen 
kommer och vad informationen säger.  

Socialstyrelsen Vi har rätt väl underbyggda kriterier (om än inte alltid nedskrivna) för vad vi 
uppfattar som trovärdiga källor – eller inte.  De flesta som arbetar på Socialstyrelsen 
är specialister eller sakkunniga i någon mening och har därför normalt en bra bild 
över vad som är relevanta och trovärdiga källor.  Vi har överlag en kritisk 
inställning till källor som är av allmän karaktär, som massmedier och sociala 
medier. 

Jordbruksverket Sociala medier ger en bra riktning hur strömningarna går i en viss fråga. Eftersom 
media, myndigheter, organisationer, privatpersoner finns på sociala medier så gör vi 
egentligen ingen skillnad avseende tillförlitligheten beroende på val av kanal. 

MSB 

Krisinformations.se 
är källan till 
intervjufrågorna. 
Krisinformation.se 
drivs av MSB.  

Vi publicerar bara information som är bekräftad och länkbar, alltså som en svensk 
myndighet eller en privat aktör med ansvar i krishanteringssystemet har publicerat på 
webbplats eller i sociala medier. Avseende omvärldsbevakningen handlar det om att 
göra en avvägning av vad som är pålitligt i varje enskilt fall. Även medier kan ha fel. 
Var en uppgift sprids – om det är i sociala medier eller andra former av medier – 
spelar i sig ingen roll för hur pålitlig uppgiften är. Det gör däremot ofta källan. För 
Krisinformation.se är svenska myndigheter och aktörer i krishanteringssystemet 
bekräftade källor.   

SSM Vi har en rutin för omvärldsanalys STYR2011-134. 

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala:  Självklart finns det en skillnad mellan massmedia och 
sociala medier som informationskälla, men vårt uppdrag att som länsstyrelse 
samordna informationsinsatser så är de lika viktiga som kanaler för att inhämta 
information. T.ex. så kan vi upptäcka att det sprids rykten via sociala medier som 
inte stämmer och då kan vi göra en särskild informationsinsats för att stävja 
ryktesspridningen. 

Länsstyrelsen Jonköping:  Olika källor har olika tillförlitlighet, här krävs lite 
källgranskning. T ex är det skillnad på myndighetsinformation på facebook (som t 
ex användes vid Västmanlandsbranden i somras) och min egen sida… Detta kräver 
lite vana hos den som omvärldsbevakar.  

 

Ska myndigheterna använda sig av sociala medier måste vi finnas med, vara aktiv, i 
ett ”före-skede”, inte bara försöka komma med i/under en händelse. Vi använder 
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också andra kanaler, till exempel har samarbetet med Radio Jönköping har visat sig 
fungera bra genom åren, också för att inhämta information, som en annan slags två-
vägskommunikation. 

Det finns också en stor diskussion om hur myndigheter ska förhålla sig till sociala 
medier. Hur vi ska använda dem på bästa sätt, t ex om man kan nå fler olika 
personer och hur man hanterar frågor och kommentarsfält. 

 

Myndighet Svar 



xiv 

 

Fråga 8: Hanterar ni informationen från dem olika källorna på olika sätt? Har ni någon 
rutin/struktur på hur ni ska hantera de?  

  

Livsmedelsverket Information från offentliga aktörer som exempelvis myndigheter hanteras som 
verifierad. Gällande information som förekommer i media krävs verifiering. 

Socialstyrelsen Se ovan. De källor som vi anser vara tillförlitliga hanterar vi på ett helt annat sätt 
än källor som vi inte riktigt har koll på. Normalt kontrollerar vi uppgifter från 
osäkra källor genom att kolla upp dem med andra källor eller experter som vi har 
tillgång till. Vi värderar alltså information olika beroende på källa. 

Jordbruksverket Ja, vi har bl.a. rutiner och vägledningar för hur vi ska hantera traditionella och 
sociala media på Jordbruksverket. 

MSB 

Krisinformations.se är 
källan till 
intervjufrågorna. 
Krisinformation.se 
drivs av MSB.  

Det vi får fram i omvärldsbevakningen loggas i myndigheternas gemensamma 
system WIS tre till fyra gånger per dag. Uppgifterna används bara som underlag 
till vårt arbete. Se även svar på fråga 1 och 7.   

SSM Massmedia har generellt en högre trovärdighet än sociala medier då massmedier har 
ett publicistiskt uppdrag och ansvar samt en ansvarig utgivare. Självklart kan 
traditionella medier ha felaktiga uppgifter och drivas av krav på att snabbt 
publicera information och därmed inte hinna med faktakontroll. Så även 
information från traditionell media ska värderas kritiskt. 

 

I sociala medier är det privatpersoner som publicerar direkt ut och kraven på 
opartiskhet etc finns inte. Däremot kan uppgifter komma fram mycket snabbare i 
sociala medier än i traditionella medier. Ett ögonvittne kan ta en bild eller filma en 
händelse och på direkten publicera detta. En sådan vittnesskildring kan vara 
väldigt användbar för att få en förståelse för händelsen.  

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala:  Ja, vi förhåller oss till källorna på olika sätt men har 
ingen särskild rutin för detta. Informationen vi får in bedöms bedöms och hanteras 
löpande. 

 

Länsstyrelsen Jonköping:  Vi har ingen rutin/struktur generellt sett, utan det 
varierar nog. Vi diskuterar det i första hand med vår chef eller andra kollegor om 
det är oklart.  
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Fråga 9: Vilka nyckelord anser ni är viktigast att fokusera på vid omvärldsbevakning?  

 

  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Systematik, kontinuitet och förenklad informationsdelgivning 

Socialstyrelsen Det beror helt och hållet på ämnet. Vi arbetar i mängder av 
ämnesområden. Generellt söker vi alltid på organisationens närvaro i t 
ex massmedier och sociala medier. I händelse av allvarlig händelse lägger 
vi upp sökningar anpassade till just den händelsen. 

Jordbruksverket Anpassas utifrån aktuell händelse. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. 
Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

Det går inte att säga eftersom vi söker de företeelser som kan växa och 
orsaka skador för samhället eller enskilda ur ett all-riskperspektiv.  

SSM Det finns ingen bra rutin eller struktur för detta. 

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: I vår ordinarie omvärldsbevakning så 
handlar nyckelorden om ”länsstyrelsen” främst, men vid en 
samhälsstörning så söker vi på de nyckelord som är kopplade till 
händelsen. 

Länsstyrelsen Jonköping: Länsstyrelser och kommuner har ett sk. 
Geografiskt områdesansvar, dvs ett ansvar för samordning vid alla 
händelser i länet. Det innebär att vi försöker hålla ett öga på allt som 
kan leda till kriser i länet. Därför är det svårt att leta enskilda 
händelser. Vi håller dock kontinuerligt ett öga på vädervarningar, el- 
och teleläget (avbrott och störningar), stora evenemang i länet (t ex 
Dreamhack eller motormässan) som samlar många personer, 
säsongsinfluensa osv.  
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Fråga 10: Har ni någon speciell metod för hur ni ska föra fram information från er till 
allmänheten och andra myndigheter/organisationer?  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Ja, vi har en kommunikationsstrategi som övergripande beskriver 
hur vi ska arbeta. 

Socialstyrelsen Vi har många olika kanaler för detta. Ni måste nog specificera 
frågan. Det kan handla om personliga möten, brevväxlingar, 
mejlutskick, nyhetsbrev, publiceringar på webben, publiceringar på 
andra webbplatser, samverkan med andra myndigheter, uttalanden i 
medier osv. 

Jordbruksverket Ja, vi har en kommunikationsstrategi som övergripande beskriver 
hur vi ska arbeta. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. 
Krisinformation.se drivs av MSB.  

Ja, Krisinformation.ses kanaler (webbplats, sociala medier, blogg med 
mera).   

SSM Vid en radiologisk olycka finns det nationella och internationella 
informationssystem 

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Både ja och nej. Allmänheten nås via 
t.ex. radio, tv och webben och det räknar vi inte som någon metod, 
medan samverkan med andra myndigheter sker via 
samverkanskonferenser via telefon. Denna samverkan sker 
metodiskt och regelbundet. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Gentemot allmänheten är det i första 
hand via lokala medier som Radio Jönköping, lokala tidningar 
(Hallpressen inkl Jönköpingsposten) samt Länsstyrelsens webbplats, 
men även twitter och facebook används i någon mån. ofta försöker vi 
samordna information mellan Länsstyrelsen, Regionen (landstinget), 
kommunerna och polisen, så allmänheten inte får olika budskap 
från olika håll. Det är nog fler som håller koll på kommunernas 
hemsidor, så det är en viktig kanal. Vi har också möjlighet att få 
stöd från MSB via krisinformation.se. 

 

Gentemot andra myndigheter finns former för både akuta larm (via 
TiB bl a), samverkanskonferenser och att dela information i 
webbaserat informationssystem, WIS, samt att ta direktkontakt, via 
exempelvis e-post, telefon, med dem som berörs mest.  
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Fråga 11: Hur hanterar ni värderingen av omvärldsbevakning, hur kommer ni fram till vad som är 

relevant och inte relevant?   

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Det går inte att i generella termer beskriva hur omvärldsbevakningen 
värderas. 

Socialstyrelsen Om ni med detta menar hur vi värderar resultatet av bevakningen, så sker det 
utifrån flera olika strukturer. Vi har dels en bred kontinuerlig 
omvärldsbevakning där vi i princip bara samlar in material från en massa 
olika källor utan att i det stadiet värdera det i någon större utsträckning. 
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2
 Kan vara hos kommunen eller Regionen t ex, eller en annan TiB internt. Vi har t ex en länsveterinär, en 

vattenexpert, en teknikexpert osv som TiB:ar, så det finns lite olika att fråga. 

Däremot är källorna normalt värderade – alltså när vi går in och specificerar 
urvalet i bevakningen. Värdering och validering av det insamlade materialet 
sker sedan i analysfasen. Sedan har vi även specifika bevakningar där vi 
redan från början sätter upp rätt hårda kriterier på vilka källor vi användet 
– t ex forskningstidskrifter etc. 

Jordbruksverket Det ingår i omvärldsbevakningen att göra en värdering och planera för 
tänkbara åtgärder. 

MSB 

Krisinformations.se är 
källan till intervjufrågorna. 
Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

Omvärldsbevakningen är en grundläggande del av vårt arbete med att ta fram 
underlag för Krisinformation.se att agera på operativt.  

SSM Värderingen ligger framför allt tillgrund för prioritering av verksamheten. Se 
vidare fråga 2. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Värderingen hanteras av en grupp som har 
informationshantering som sitt område och ytterst är det informationschefen 
som beslutar om informationsinsatser. 

Länsstyrelsen Jonköping: Det finns ingen rutin för det, men som TiB gör 
man en första sållning själv, och om något verkar oroande frågar man 
antingen chefen, personal i Länsstyrelsens linjeorganisation med 
spetskompetens, någon annan TiB2 med kunskap inom det aktuella området 
eller någon annan  
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Fråga 12: I samband med stabsarbete, har ni något forum där ni kan analysera och värdera 
omvärldsbevakningen? 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket En viktig funktion vid stabsarbete är att analysera och 
värdera omvärldsbevakningen av gällande händelse. 
Detta är en uppgift för staben. 

Socialstyrelsen Vi har en analysfunktion i krisledningsorganisationen 
som arbetar med detta. Ibland består funktionen av en 
medarbetare, ibland av flera. De arbetar sedan i sin 
tur tillsammans med kommunikationsfunktionen och 
pressekreterare i de fall presstjänsten är aktiverad i 
stabsarbetet. Analysfunktionen samordnar och 
förankrar sedan analysen med stabschef och ytterst 
operativ chef. 

Jordbruksverket Ja, det lyfts under punkten ”kommunikation” på våra 
stabsmöten. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

Ja. På flera sätt. Internt och med andra myndigheter, 
både genom att tillgängliggöra informationen och genom 
samtal. 

SSM Vi har en funktion inom krisorganisationen, 
Mediebevakaren, som bevakar och analyserar 
medierapporteringen om aktuell händelse. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: När vår länsstyrelse jobbar 
i stab så finns det en särskild funktion som hanterar 
informationsfrågor och inom det sköter man 
omvärdsbevakningen. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Vid stabsarbete ska det 
finnas en egen funktion för analys, dvs hur läget kan 
utvecklas framöver. Som en del i det ingår 
omvärldsbevakning. Det ska även finnas en funktion 
för att sammanställa en aktuell lägesbild (hur läget är 
just nu), där ett slags omvärldsbevakning också ingår. 
Jag tror inte att analys/lägesbildsfunktionerna har 
utvärderats men det vore nog bra att göra! 

 

Samtliga funktioner i s.k. berednings- och 
händelsegrupper, stabsorganinsation har till uppgift att 
omvärldbevaka. Analys – och lägesfunktionerna, som 
nämns ovan, är kanske de viktigaste. 

En Informationsfunktion har mediakontakter vilket 
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är en utmärkt källa för att i dialog få information om 
händelser. Sätts upplysningscentral upp i staben bör 
man ha två-vägskommunikation med allmänheten.   
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Övrig fråga som endast ställdes till SSM 

Fråga: Vilka nyckelord anser ni är viktigast att fokusera på vid omvärldsbevakning? 

 

 

 

 

  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket  

Socialstyrelsen  

Jordbruksverket  

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Idag genomför vi genomför vår omvärldsanalys i 
förhållande till våra verksamhetsområden. Inom ett 
verksamhetsområde beskriver vi omvärldsförändringar 
på kortsikt (1-3år), medellångsikt (4-10 år), långsikt 
(>10år) och rupturer. 

Länsstyrelsen  
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Omfallsplanering  

Fråga 1: Hur definierar ni omfallsplanering?  

 

  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Omfallsplanering är att samtidigt som hantering sker av en specifik händelse 
också planera för hantering av alternativa händelseutvecklingar. Exempelvis 
”worst case.  

Socialstyrelsen Såvitt jag vet så har vi ingen egen definition av omfallsplanering. Vi 
använder begreppet på samma sätt som t ex Försvarsmakten: ”Att planera 
och ha beredskap för oväntade situationer, till exempel snabba 
väderförändringar eller uppkomna nödsituationer.” 
(http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/o/omfallsplanering/) 

Det kan även handla om att det inträffar en eller flera allvarliga händelser 
under tiden vi arbetar med en händelse, som påverkar arbetet och ställer 
frågor kring resursperspektiv, vad mer vi klarar t.ex. för sjukvården av i ett 
drabbat län. 

Jordbruksverket Ett sätt att utifrån ett befintligt tillstånd fundera på nya scenarion/ny 
utveckling av händelsen. 

MSB 

Krisinformations.se är källan 
till intervjufrågorna. 
Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Att planera och ha beredskap för oväntade situationer, till exempel 
förändrat händelseförlopp, tillstötande problem mm. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Vi har ej någon definition för detta, men 
omfallsplanering innebär att vi planerar för olika riktningar i 
händelseutvecklingen.  

 

Länsstyrelsen Jonköping: Har inte sett någon definition, men inom 
utryckande verksamhet sker det hela tiden. 

Man bör alltid arbeta dels på kort och lång sikt, dels ha ett läge ”worst-
case”. Alltid ha en plan B utifall förutsättningarna ändras.  

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/o/omfallsplanering/
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Fråga 2: Varför är omfallsplanering viktig för er?  

 

  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Är vi inte förberedda är vi rökta 

Socialstyrelsen Därför att allvarliga händelser som vi arbetar med 
nästan alltid innehåller en form av utveckling – att det 
inträffar något som gör att vi måste ändra 
inriktningsbeslut eller prioriteringar. Nya behov som 
uppkommer, frågeställningar som förändras, ny 
kunskap som kommer fram. 

Jordbruksverket För att kunna jobba proaktivt och vara förberedda. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM SSM:s ”leveranser” vid strålningsrelaterade händelser 
är att stödja med mätningar samt ge råd om 
strålskyddande åtgärder. Vid ändrade förutsättningar, 
måste vi omedelbart ta hänsyn till dessa, för att våra 
”leverenser” ska vara relevanta. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Omfallsplanering är viktigt 
för att beslutsfattaren ska ha flera möjliga scenarion att 
utgå ifrån när beslut tas, men också för att denne ska 
vara förberedd på alternativa händelseutvecklingar. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Ofta fattas 
inriktningsbeslut på osäkra underlag som ändras då en 
händelse utvecklas. Därför krävs möjlighet att ändra 
inriktning om läget ändras, det är det 
analysfunktionen (ovan) är till för att förbereda.  
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Fråga 3: Gör ni omfallsplanering i den dagliga verksamheten, alltså utförs den även när det inte är 
någon kris situation? 

 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Vet ej om det förekommer i den dagliga verksamheten. 

Socialstyrelsen I en verksamhet som är så bred som Socialstyrelsens 
görs det ibland omprioriteringar eller beslutas om nya 
inriktningar i olika sammanhang. Begreppet 
omfallsplanering använder vi dock normalt endast i 
samband med allvarliga händelser och i de fall där vi 
har krisledningsorganisationen aktiverad.  

Jordbruksverket Ja, det händer. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
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intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

SSM Ja, vid övning och utbildning. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Nej, inte på något 
strukturerat sätt. 

Länsstyrelsen Jonköping: Ja, det dyker ofta upp 
saker som måste göras snabbt så att man får prioritera 
om i arbetet. Vi styrs en del av andra statliga 
myndigheters arbete, och det påverkar vårt arbete till 
stor del. 

 

 



xxvii 

 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket I kris arbetar Livsmedelsverket efter en generell 
krisplan, där omfallsplanering är en del.  

Socialstyrelsen Nej, det finns ingen nedskriven instruktion för just 
omplaneringsprocessen. Däremot finns det angivet hur 
processen för ett inriktningsbeslut går till. Det är 
operativ chef som fattar beslut om inriktning, med 
diverse underlag som grund. Ett beslut om förändrad 
inriktning i stabsarbetet leder normalt till att 
omfallplaneringen drar igång (oftast har den dock i 
praktiken redan startat innan beslutet tagits, eftersom 
den normalt finns med som ett underlag för operativ 
chefs beslut)   

Jordbruksverket Vi har en modell som vi fått i samband med 
stabsmetodiksutbildning. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Ingen speciell metod. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Den metod vi har är en 
mall för bedömning av olika händelseutvecklingar. 
Planeringen sker utifrån tre scenarion - bästa 
utveckling, trolig utveckling och sämsta utveckling. 
Konsekvenser för respektive scenario tas fram, bedöms 
och därefter ges förslag till åtgärder. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: instruktion/rutin för 
omfallsplanering?  

Nej det tror jag inte. Vid en händelse görs större 
omfall/ändrad gemensam inriktning genom samråd 
mellan de involverade aktörerna. Vi håller på att 
arbeta in helhetsmetoden som nyligen utvecklats, som 
omfattar stegen att: Tolka skeendet, Identifiera hjälp- 
och åtgärdsbehov, analysera den gemensamma 
hanteringen och utöva inflytande. 

 

Respektive aktör hanterar sedan sina omfall inom sin 
egen organisation utifrån den gemensamma 
inriktningen.  
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Fråga 4: Har ni någon speciell metod för omfallsplanering? Följer ni någon speciell 
instruktion/rutin för omfallsplanering?  
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Fråga 5: Vilken roll spelar omvärldsbevakning i omfallsplanering? Hur viktigt är det med 
tillgången till dessa informationer. Hur värderar ni omfallsplaneringen?  

 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Omvärldsbevakning är en viktig komponent för 
omfallsplanering i så motto att den kan ger ett startläge 
för planering. Sedan ger omvärldsbevakningen också 
indikationer gällande händelseutvecklingen. För själva 
omfallsplaneringen är det dock mer än fråga om att 
analysera vad som kan komma att hända. 

Socialstyrelsen Omvärldsbevakning och -analys är helt centralt för 
omfallplaneringen. När det gäller hur vi värderar 
omfallplaneringen så har jag lite svårt att förstå frågan. 
Planering av omfall är ju en process som i sig innebär 
att vi värderar underlaget för – de källor vi har som 
indikerar att något nytt och oväntat hänt som innebär 
att vi måste tänka om. Alltså värderar vi knappast 
själva planeringsarbetet – däremot de underlag vi 
använder oss av i planeringen. 

Jordbruksverket Omvärldsbevakningen är en mycket viktig komponent 
vid omfallsplanering. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Omvärldsbevakningen är viktig. Det kan komma 
information som påverkar våra ”leveranser”. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Omfallsplanering och 
omvärldsbevakning sköts av två olika funktioner i 
staben. Omvärldsbevakningen sköts av funktionen L7 
Information medan omfallsplaneringen sköts av 
funktionen L5 Planering och strategi. 
Omfallsplaneringen kring en händelse baseras i första 
hand på fakta från verifierade källor. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Mycket viktigt. Dels att 
redan tidigt vara medveten om att en händelse kan 
utvecklas åt olika håll, och dels för att kunna ändra 
inriktning så tidigt som möjligt om det behövs.  
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Fråga  6:Hur analyserar ni omfallsplaneringen?   

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Önskvärt är att ha minst tre delar: inga förändringar i 
händelsen, eskalering av händelsen samt avveckling av 
händelsen. 

Socialstyrelsen Se ovan. Omfallsplaneringprocessen är en del av vårt 
analysarbete – det är inte så att vi går in och 
analyserar just det arbetet. Däremot underlagen för 
planeringen. Det handlar om att bedöma, värdera och 
dra slutsatser av den information vi har tillgång till. 

Jordbruksverket Vi har en modell som vi fått i samband med 
stabsmetodiksutbildning. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Antingen leder omfallsplaneringen till en ny inriktning, 
eller så gör den det inte. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Nej, vi har ingen metod för 
att hantera sannolikheten till olika händelser. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Det finns krav på oss 
alla offentliga aktörer att göra olika typer av 
riskanalyser regelbundet, i syfte att förebygga händelser 
eller minska konsekvenser och att vara förberedda på 
vad som kan hända. I det arbetet värderas 
sannolikheter för återkommande händelser, så som 
trafikolyckor eller naturolyckor. Utifrån det 
geografiska områdesansvaret är det också ett mycket 
komplext system som ska analyseras, det går inte att 
använda samma metoder som för ett avgränsat 
tekniskt system.  

 

De händelser som kan leda till riktigt allvarliga kriser 
är ofta svåra att värdera en sannolik för, och den är 
svår att kommunicera på ett meningsfullt sätt (hur 
kommunicerar man att en händelse kan ge ett 100-tal 
dödsfall, men sannolikheten är 10-7/år?). Dessutom 
krävs en generell krisberedskap oavsett hur osannolika 
händelser är – alltså är sannlikheten i de fallen av 
mindre betydelse.  
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I ett akut läge krävs ofta expertstöd för att värdera 
sannolikheten, och då får vi ju gå på deras värdering.  
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Fråga 7: Hur långt fram i tid planerar ni inför en viss händelseutveckling?  

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Detta är beroende av krisens art. Det kan röra sig om 
utveckling på tim-basis till års-basis 

Socialstyrelsen Det beror väldigt mycket på vad det är för en händelse. 
Vissa allvarliga händelser kan vi redan från början se 
är snabbt övergående. Andra pågår under lång tid, ett 
färskt exempel är ebolafrågan, där vi arbetade i stab 
under lång tid. Generellt försöker vi så snart det är 
praktiskt möjligt uppskatta en rimlig tidsram för en 
händelse – inte minst för att vi ska säkerställa 
personella resurser och skapa förutsättningar för en 
långsiktiget och uthållighet i organisationen – utan att 
slita ut folk.  

Jordbruksverket Beror på vad det handlar om för fråga men vi försöker 
ofta att ha ett kort perspektiv (timmar/dagar) och ett 
långt (veckor/månader/år). 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Situationsberoende. 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Den grupp som arbetar 
med omfallsplanering när vi arbetar i stab redogör för 
beslutsfattaren om bästa utveckling, trolig utveckling 
och sämsta utveckling och kommer med förslag till 
åtgärder. Därefter är det upp till beslutsfattaren att 
bedöma helheten av tänkbara scenarion och 
konsekvenser och besluta om vilka åtgärder som krävs. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Vi analyserar nog 
snarare möjliga händelseutvecklingar och agerar utifrån 
det mest troliga i och worst case tillsammans. Ofta kan 
man inte bortse från ett möjligt worst case, även om det 
är mycket osannolikt då det är länets invånare, miljö 
eller annat som tar skada. 

 

Här måste man även ha en del kunskap om beroenden 
och dominoeffekter, samt konsekvenser för både 
människor, miljö, samhällets funktionalitet osv.  
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Fråga 8: I samband med stabsarbete, har ni något forum där ni kan analysera och värdera 
alternativa händelseutvecklingar 

 

Myndighet Svar 

Livsmedelsverket Staben samt krisledningsgrupp är det forum där 
alternativa händelseutvecklingar analyseras och 
värderas. 

Socialstyrelsen I en skarp händelse har vi normalt minst ett stabsmöte 
alternativt stabsgenomgång per dag – ofta flera i de 
mest akuta lägena. Då samlar vi stabens olika 
funktioner och där finns det utrymme att diskutera nya 
kunskaper eller ny information som kan leda till att vi 
behöver inleda omfallsplaneringsprocessen. Händer det 
något akut så kan dessa möten kallas in 
monumentant. 

Jordbruksverket Ja, det finns en särskild analysgrupp som bl.a. jobbar 
med dessa frågor. 

MSB 

Krisinformations.se är källan till 
intervjufrågorna. Krisinformation.se drivs av 
MSB.  

 

SSM Nej, men vi är mitt uppe i utvecklingsarbete av 
krisorganisationen, och vi har identifierat behov av ett 
sådant forum.  

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Uppsala: Det beror helt och hållet på 
vilken typ av händelse det är frågan om. Det går inte 
att tidsätta. Det kan handla om allt från några dagar 
upp till flera år beroende på händelse. 

 

Länsstyrelsen Jonköping: Vi försöker planera på 
både kort och lång sikt, ofta handlar det om timmar 
och dagar. Men det beror på händelsen, t ex 
influensapandemin handlade det om veckor och 
månader. 

 


