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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både 
förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala 
förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk 
mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, 
riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Övning Linus utgör en viktig del i ett länsgemensamt 3-årigt projekt, 
finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att 
utveckla en process för kriskommunikationssamverkan vid en händelse. Syftet 
med projektet är att nå fram till ett vägledande underlag för gemensam 
inriktning och gemensamma rutiner för att hantera och sprida information och 
förmedla en samstämmig bild av en händelse. Målet är att stärka berörda 
aktörers förmåga till kriskommunikationssamverkan så att vi på ett bättre och 
effektivare sätt kan förmedla samlad och korrekt information till allmänhet och 
media. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva och utvärdera den regionala 
samverkansövningen (RÖ) Linus. Rapporten även utgöra ett underlag för att 
fortsätta arbetet med utveckling av krishanteringsförmågan i Örebro län. Vidare 
ska innehållet kunna användas som ett stöd vid andra läns planering av 
regionala samverkansövningar.  

1.3 Stödresurs från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

I samband med regionala samverkansövningar har Länsstyrelsen möjlighet att 
få expertstöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inom 
MSB administreras stödet av övningsenheten vid avdelningen för utbildning, 
övning och beredskap (UB-ÖVN). Stödet har bestått av Michael Björklund, 
MSB, som har bistått med planering och utvärderingen av övningen. 
Resurspersonens arbetstid och omkostnader har bekostats av MSB. 

1.4 Disposition 
Efter utvärderingsrapportens inledning följer en beskrivning av planerings-
processen respektive övningens format. Detta kapitel är rent beskrivande och 
innehåller ingen utvärdering. En beskrivning av övningens övergripande syfte 
och mål samt utvärderingsmetod följer därpå. Rapportens tyngdpunkt ligger på 
utvärderingskapitlet som är indelat i övningens förberedelser, övningens 
genomförande, övningens utvärdering, övergripande mål samt aktörernas 
delmål. Rapporten avslutas med ett kapitel om utvecklingsområden för att höja 
krishanteringsförmågan bland aktörerna.  



 

 

1.5 Källor och upphovsrätt 
För all text, där inte källa anges, ansvarar författaren Stefan Triumf. 
Utvärderingen av aktörernas delmål är skrivna av lokala utvärderare. Samtliga 
aktörer har beretts möjlighet att lämna synpunkter på formuleringar innan den 
slutliga rapporten har fastställts av Länsstyrelsen. 

Upphovsrätten till rapporten förutom fotografier innehas av Länsstyrelsen i 
Örebro län. Rapporten får gärna kopieras eller citeras under förutsättning att 
källan anges. Samtliga foton, där ingen annat anges, är fotograferade av 
Michael Björklund, MSB. 

 

 

 

  



 

2 Planeringsprocessen 

2.1 Organisationen 
Inledningsvis upprättades en projektliknande planeringsorganisation som 
innehöll följande personer och befattningar. Observera att namn kan ha 
förändrats under planeringsprocessen liksom att ytterligare personer har deltagit 
i arbetet. 

Övningsansvarig Tiina Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län 

Övningsledare Stefan Triumf, Länsstyrelsen i Örebro län 

Spelledare 

Biträdande spelledare 

Stefan Triumf, Länsstyrelsen i Örebro län 

Michael Björklund, MSB 

Utvärderingsledare Marcus Sjöholm, Länsstyrelsen i Örebro 

Resursperson Michael Björklund, MSB 

Lokala övningsledare Gunilla Östman, Karlskoga kommun 

 Ulrika Kjellström, Länsstyrelsen i Örebro län 

 Annika Willén, Örebro kommun 

 Björn Österby, Lindesbergs kommun 

 Gunnar Karlsson, Nora kommun 

 Jessica Kärrlander, Askersunds kommun 

 Susanna Göransdotter, Degerfors kommun 

 Ann Lagerlöf, Hallsbergs kommun 

 Anders Nilsson, Lekebergs kommun 

 Anna Nilsson, Hällefors kommun 

 Johanna Haaraoja, Ljusnarsbergs kommun 

 Karin Moberg, Kumla kommun 

 Andreas Ericsson, Nora kommun 

 Elisabeth Wall, Region Örebro län 

 Jörgen Westlin, Polismyndigheten 

Tabell 1, organisationen 



 

2.2 Planeringsarbetet 

2.2.1 Uppstartsmöte 26 juni 2015, Örebro 
Huvudsyftet med startmötet var att presentera intentionerna med övningen och 
skapa förutsättningar för planering, genomförande och utvärdering av 
övningen. Vi presenterade bland annat: 

• Övergripande mål och syfte med kriskommunikationsövning Linus 
• Kontaktpersonernas roll 
• Planeringsprocessen för övningen 
• Deltagande organisationer 

Syftet var också att skapa delaktighet i planeringen och engagemang för det 
fortsatta arbetet med erfarenhetshantering. 

2.2.2 Planeringsmöten 
Planeringsmöte 1 den 4 september 2015, Örebro 
Målet med mötet var att: 

• Deltagarna ska ha en tydlig bild av planeringsprocessen vad gäller tidsplan 
och eget ansvar 

• Tillsammans ta fram indikatorer till övergripande mål för övningen 
• Aktörerna ska efter mötet kunna påbörja arbetet med egna delmål. 

Planeringsmöte 2 den 21 oktober 2015, Örebro 
Målet med mötet var att: 

• Presentera uppdateringar sedan förra planeringskonferensen 
• Aktörerna presenterar arbetsläget 
• Informera om scenarioarbetet 
• Dimensionera motspel - identifiera vilka funktioner som måste finnas i 

motspelet och behovet av personal från aktörerna. 

2.2.3 Avbruten övningsplanering 
Övningsplaneringen avbröts under hösten 2016 på grund av den rådande 
flyktingsituationen i landet. Arbetet med planeringen återupptogs dock några 
månader senare.  



 

Planeringsmöte 3, 17 mars 2016, Örebro 
Målet med mötet var att: 

• Presentera uppdateringar sedan förra planeringskonferensen 
• Aktörerna presenterade arbetsläget 
• Visa övningswebben 
• Informera om scenarioarbetet 
• Fortsatt arbete med dimensionering av motspelet. 
 

Planeringsmöte 4, 10 maj 2016, Örebro 
Målet med mötet var att: 

• Presentera uppdateringar sedan förra planeringskonferensen 
• Aktörerna presenterade arbetsläget, ambitionsnivån och delmål 
• Informera om scenarioarbetet 
• Fortsatt arbete med dimensionering av motspelet 
• Gå igenom utvärderingsprocessen. 

 

Planeringsmöte 5, 14 september 2016, Örebro 
Målet med mötet var att: 

• Presentera uppdateringar sedan förra planeringskonferensen 
• Aktörerna presenterade arbetsläget, ambitionsnivån och delmål 
• Gå igenom scenarioarbetet 
• Gå igenom övningen/övningsdokument 
• Utbilda i övningswebben 
• Gå igenom utvärderingsprocessen/utvärderingsdokument 
• Stämma av kvarstående arbetsuppgifter. 

2.3 Dokumentation i planeringsprocessen 
Huvuddelen av den dokumentation som tagits fram i planerings- och 
utvärderingsprocessen framgår av tabell 2. Förutom de som redovisas har även 
inbjudningar gått ut till olika aktiviteter, till exempel planeringsmöten och 
besöksprogram. Samtliga dokument är per definition upprättade av 
Länsstyrelsen oavsett författare.  



 

 

Dokument Bilagor Utgavs 

Inbjudan till regional 

samverkansövning 2016 

 V1535 

Övningsbestämmelser för 

Genomförandet 

  V1637 

Utvärderingsbestämmelser Bilaga 1 Enkät för deltagare vid 
övningsdagen 

Bilaga 2 Enkät för deltagare i 
planeringsprocessen 

Bilaga 3 Enkät för lokala 
övningsledare och lokala 
utvärderare 

Bilaga 4:1–14 
Utvärderingsprotokoll 

Bilaga 5 PM för genomgång efter 
övning Linus 

 

V1638 

Övningsledningsbestämmelser Bilaga 1 Aktörernas indikatorer 

Bilaga 2 Scenario 

Bilaga 3 Inspel 

Bilaga 4 Sambandskatalog 

 

V1638 

Remiss på 

Utvärderingsrapporten 

  

 

V1704 

Utvärderingsrapport 

 

 V1714 

Tabell 2, Översikt av övningsdokumentation  



 

3 Beskrivning av övningen 

3.1 Deltagande aktörer 
Ett stort antal aktörer bjöds in att delta i övningen. De som slutligen valde att 
delta i övningen framgår av tabell 3. 

Aktör  Funktion  Bedömt 
antal övade 

Karlskoga kommun  6 personer 

Region Örebro län  6 personer 

Länsstyrelsen Örebro  5 personer 

Örebro kommun  9 personer 

Lindesbergs kommun  3 personer 

Askersunds kommun  14 personer 

Degerfors kommun  3 personer 

Hallsbergs kommun  8 personer 

Hällefors kommun  11 personer 

Polismyndigheten  3 personer 

Lekebergs kommun  14 personer 

Ljusnarsbergs kommun  11 personer 

Nora kommun  3 personer 

 Summa 96 personer 

Tabell 3, Förteckning över deltagande aktörer  



 

 

3.2 Övningsledningsorganisationen 
För att driva en stor samverkansövning krävs en omfattande övnings-
ledningsorganisation. Under övningsdagen var ett 30-tal funktionärer aktiva i 
olika roller för att se till att cirka 100 personer fick en bra och realistisk övning. 
Dessutom fanns 10-talet utvärderare och observatörer placerade hos olika 
aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Övningsledning 
Övningsledningen bestod under övningsdagen av följande personer. 

Övningsansvarig  

  
Tiina Johansson, Länsstyrelsen i 
Örebro  

Övningsledare Stefan Triumf, Länsstyrelsen i Örebro 

Spelledare  Stefan Triumf, Länsstyrelsen i Örebro  

Michael Björklund, MSB 

Utvärderingsledare Marcus Sjöholm, Länsstyrelsen i 
Örebro 

Tabell 4, övningsledningen 



 

3.2.2 Lokala övningsledare 
Varje aktör hade en lokal övningsledare vars huvuduppgift var att följa aktören 
under övningsdagen och i dialog med övningsledaren” hålla tempot” i 
övningen. 

Aktörernas lokala övningsledare under övningsdagen var följande personer. 

 

Karlskoga kommun Gunilla Östman 

Region Örebro län Elisabeth Wall 

Länsstyrelsen Örebro Ulrika Kjellström 

Örebro kommun Annika Willén 

Lindesbergs kommun Gunnar Karlsson 

Askersunds kommun Jessica Kärrlander 

Degerfors kommun Susanna Göransdotter 

Hallsbergs kommun Ann Lagerlöf 

Hällefors kommun Anders Nilsson 

Polismyndigheten Jörgen Westlin 

Lekebergs kommun Anna Nilsson 

Ljusnarsbergs kommun Johanna Haaraoja 

Nora kommun Gunnar Karlsson 

Tabell 5, Lokala övningsledare  



 

 

3.2.3 Lokala utvärderare  
Respektive verksamhet ansvarade för att rekrytera lokala utvärderare i syfte att 
värdera måluppfyllnaden, utifrån de delmål och indikatorer som tagits fram av 
lokala övningsledare. Lokala övningsledare under övningsdagen var följande 
personer. 

 

Karlskoga kommun Gunilla Östman 

Region Örebro län Elisabeth Wall 

Länsstyrelsen Örebro Ulrika Kjellström 

Örebro kommun Annika Willén 

Lindesbergs kommun Gunnar Karlsson 

Askersunds kommun Jessica Kärrlander 

Degerfors kommun Susanna Göransdotter 

Hallsbergs kommun Ann Lagerlöf 

Hällefors kommun Anders Nilsson 

Polismyndigheten Jörgen Westlin 

Lekebergs kommun Anna Nilsson 

Ljusnarsbergs kommun Johanna Haaraoja 

Nora kommun Andreas Ericsson 

Tabell 6, Lokala utvärderare 

 

 

 

 

 



 

3.3 Motspel 
Motspelet bemannades av personal från deltagande aktörer och studenter från 
universitetet i Örebro. Motspelet var under övningen grupperat på 
Länsstyrelsen i Örebro. Ansvarig kontaktperson för motspelsorganisationen var 
Stefan Triumf, Länsstyrelsen. Motspelet var uppbyggt i tre moduler, media och 
allmänhet, blåljus och kommuner samt Länsstyrelsen och SOS Alarm. En 
modulledare var ansvarig för respektive modul och till sin hjälp hade de ett 20-
tal givare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Scenario      

Förhistoria 
Under de senaste veckorna har en rad incidenter inträffat vid olika skolor i 
mellan Sverige, bl.a. i Västerås där polisen gick in och tog ut en av eleverna. 
Det går rykten om att han hade vapen på sig. I Arboga rapporterar media om 
slagsmål mellan två ungdomsgäng. Fler saker har hänt som enskilt inte skapar 
så stor uppmärksamhet, men sammantaget har det gett en del eko i media och 
det rör sig en hel del rykten om händelserna bland elever på sociala medier. 
Tidigare under året brann en skola ner till grunden i Köping och media 
spekulerar i om det finns kopplingar till de incidenter som inträffat på skolorna 
i våra grannlän. 

Startläge 
Under måndag och tisdag har flera småhändelser inträffat på flera skolor i länet; 
eldade soptunnor, krossade fönsterrutor, bilbrand, allmän skadegörelse. Under 
tisdagseftermiddagen hade Kris-TiB ett regionalt samverkansmöte på grund av 
inträffade händelser och bedömningen utifrån den samlade lägesbilden är att 
läget är bekymmersamt men under kontroll. Grupperingarna som misstänks 
vara involverade har polisen koll på och det finns inga signaler på ökad 
aktivitet eller annan anledning till oro. 

På tisdagskvällen får Sjöängsskolans rektor vetskap om att det florerar ett rykte 
bland skolungdomar på Snapchat med någon form av hot. Rektorn har varit i 
kontakt med polisen och en förundersökning kring hotet har påbörjats. Under 
onsdagsmorgonen har rektorn kontaktat kommunledningen och delgivit denna 
information för kännedom och meddelade även att skolans verksamhet kommer 
att fortgå som planerat. 

Läget vid övningens start  
Ett antal artiklar fanns tillgängliga på övningswebben fr.om. den 4 okt. Dessa 
redogjorde om olika händelser som hade inträffat i länet under det senaste 
dygnet. Vid övningsstarten informerade respektive LÖL om läget i respektive 
kommun. Därefter startade övningen. Under dagen skedde ett flertal händelser 
på olika skolor i länet som ledde till ett stort tryck från allmänhet och media.   



 

4 Övningens syfte, mål och utvärderingsmetod 

4.1 Övergripande syfte 
Övningens övergripande syfte är att:  

• Pröva gemensam process för kriskommunikation för att kunna utveckla den 
under kommande år 

• Stärka aktörernas krisberedskapsförmåga att samordna information 
• Stärka aktörens krisberedskapsförmåga att samverka mellan ledning och 

kriskommunikatörer.  
 

4.2 Målformulering 
För att underlätta övningsdeltagarnas målformulering och den efterföljande  
utvärderingen används en gemensam struktur för målformuleringen, en så 
kallad taxonomi. Vid målformulering används de tre nivåerna grundläggande, 
god och mycket god. Vid utvärderingen tillkommer en bristande nivå, för mål 
som inte är godkända.  

Individnivå       Organisationsnivå 

Teoretiska kunskaper Praktisk färdighet Förmåga 

Mycket goda kunskaper Mycket god färdighet Mycket god förmåga 

Goda kunskaper God färdighet God förmåga 

Grundläggande 

Kunskaper 

Grundläggande färdighet Grundläggande förmåga 

Bristande kunskaper Bristande färdighet Bristande förmåga 

Tabell 7, Övningens taxonomi  



 

4.3 Övergripande mål 
Det övergripande målet för övningen är att deltagande aktörer har uppnått  

• En god förmåga att använda den länsgemensamma informationsprocessen 
vid en allvarlig händelse som drabbar länet 

• en grundläggande förmåga att utbyta information i syfte att skapa samlad 
lägesbild 

• en grundläggande förmåga att samordna och förmedla information internt 
och externt 

• en grundläggande förmåga att använda de verktyg som finns för att 
samverka med andra aktörer och för att genomföra aktiviteter 

• En grundläggande förståelse för sin roll i helheten. 
 

4.4 Utvärderingsmetod 
Följande indata har använts för att få en rättvis utvärdering av övningen. 

Enkäter 
• för deltagare i planeringsprocessen  
• för övningsdeltagare vid övning 5 oktober 
• för lokala övningsledare och lokala utvärderare  
• för deltagare vid utvärderingsseminariet i samband med slutkonferensen för 

kriskommunikationsprojektet 7-8 december. 

  

Dokumentation  
• utvärderingsprotokoll från lokala utvärderare  
• loggar, dagböcker och annan dokumentation från övade funktioner 
• övningswebben  
• loggar och annan dokumentation från motspelet  
• dokumentation från diskussioner vid utvärderingsseminarium 7-8 

december.  

Observationer   
• lokala utvärderare under övningsdagen  
• utvärderingsledaren under övningsdagen. 

 

4.4.1 Bedömning och utvärdering 
Texterna i utvärderingskapitlet är i huvudsak skrivit av samma person men 
bygger på olika källor. Texterna kring varje aktörs delmål bygger på de 



 

noteringar i utvärderingsprotokollet som den lokala utvärderaren har skrivit 
som sedan författaren har sammanställt. Nedanför redovisas vilka källor som 
ligger till grund för respektive avsnitt. 

Övningens planering: författaren baserat på enkäter och egna iakttagelsers. 

Övningens genomförande: författaren baserat på enkäter och egna 
iakttagelser. 

Övningens utvärdering: författaren baserat på statistik och egna iakttagelser. 

Övningens övergripande mål: författaren baserat på observationer av lokala 
utvärderare samt diskussioner och grupparbete vid utvärderingsseminariet i 
samband med slutkonferensen för kriskommunikationsprojektet 7-8 december.  

Aktörernas delmål: lokala utvärderare enligt förteckning under punkten 3.2.3. 

4.4.2 Enkäter 
Enkäten för övningsdeltagare under övningsdagen den 5 oktober fylldes i 
direkt efter övningen under ledning av respektive lokala utvärderare. Enkäten 
syftar till att ta reda på deltagarnas uppfattning om övningens format samt de 
förberedelser som är gjorda inför övningsdagen. 64 svar av 96 gavs, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 67 procent. 

Enkäten för planeringsprocessen skickades ut via e-post den 6 oktober till alla 
som deltagit i planeringen. Enkäten syftar till att ta reda på deras uppfattning 
om hur planeringsprocessen har fungerat samt delaktighet och transparens. 
Enkäten gav 10 svar av 12, vilket innebar en svarsfrekvens på 83 procent. 

Enkäten för lokala övningsledare och lokala utvärderare skickas ut med epost 
den 6 oktober. Enkäten syftar till att ta reda på respondenternas uppfattning om 
hur övningen har bedrivits samt samarbetet inom 
övningsledningsorganisationen. 10 svar har inkommit vilket innebär en 
svarsfrekvens på 83 procent för lokal övningsledare och 50 procent för lokala 
utvärderare (6 av 12 svar från LU).  



 

 

4.5 Rapportens remiss 
Rapporten gick på remiss i slutet av januari 2017 med 4 veckors remisstid. 
Totalt inkom svar från fem aktörer. 

5 UTVÄRDERING 

5.1 Övningens planering 

5.1.1 Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen i regional samverkansövning bygger på aktörernas 
delaktighet och engagemang. I tabell 8 redovisas utfallet på fyra frågor om 
delaktighet och insyn samt tid till förberedelser. Svaren bedöms som positiva. 
Normalt brukar 20 procent svara i otillräcklig utsträckning på frågorna. 

Aktörernas engagemang går inte att mäta men 10 procent anger att de har lagt 
ner mindre än 40 timmar på planeringsprocessen, 80 procent att de har lagt ned 
mellan 40–80 timmar och 10 procent anger att de har lagt ner mer än 80 timmar 
på förberedelsearbetet. 

Överlag har representationen varit god vid planeringsaktiviteter och 
huvuddelen av aktörerna har företrätts av samma person i planeringsprocessen. 

 

Fråga I otillräcklig 
utsträckning  

 

I tillräcklig 
utsträckning  
 

I stor 
utsträckning  
 

I vilken utsträckning anser du att du fått 
tillräcklig tid för att arbeta med 
övningsförberedelser?  

 

20 procent 70 procent 10 procent 

I vilken utsträckning anser du övningens 
dokumentation varit tillräcklig, t ex 
övningsbestämmelser, kallelser, 
mötesprotokoll m.m.?  

 

30 procent 50 procent 30 procent 

I vilken utsträckning upplever du att du 
har haft insyn i planeringsprocessen?  

 

20 procent 50 procent 30 procent 



 

I vilken utsträckning upplever du att du 
har haft möjlighet att påverka 
planeringsprocessen?  

 

20 procent 50 procent 30 procent 

Tabell 8, Sammanställning av deltagarna i planeringsprocessens syn på planeringsprocessen 

Deltagarna i planeringsprocessen är också positiva till sitt arbete då 40 procent 
anser att helhetsintrycket av hela planeringsprocessen var ganska bra och 40 
procent ansåg att helhetsintrycket var mycket bra. Några deltagare upplevde att 
man la för mycket tid på att gå igenom det akademiska planeringsstödet istället 
för att faktiskt planera. Samt att man efterfrågade enklare mallar från MSB som 
inte kräver långa genomgångar för att man ska förstå dem, som skulle ge ett 
bättre och mer effektivt stöd i planeringen. 

5.1.2 Målarbetet 
Ett omfattande arbete lades ner på att formulera mål för övningen, både 
övergripande mål samt delmål för aktörerna. Till dessa formulerades även 
indikatorer. I tabell 9 redovisas respondenternas syn på målformuleringsarbetet. 
Övningsledningen lade ner mycket tid för att stödja de lokala övningsledarna 
för att formulera relevanta mål och uppföljningsbara indikatorer. 

Fråga I otillräcklig 
utsträckning  

 

I tillräcklig 
utsträckning  
 

I stor 
utsträckning  
 

I vilken utsträckning 
upplever du att 
målformuleringsarbetet 
bedrivits på ett bra 
sätt?  

 

10 procent 80 procent 10 procent 

I vilken utsträckning 
upplever du nyttan av 
målformuleringen?  

 

10 procent 50 procent 40 procent 

I vilken utsträckning 
upplever du nyttan av 
att ta fram indikatorer 
till målen? 

 

20 procent 60 procent 20 procent 

 Tabell 9, Sammanställning av deltagarna i planeringsprocessens syn på 
målformuleringsarbetet 



 

5.1.3 Deltagande i övningen 
Den samlade bedömningen utifrån enkätsvar är att de aktörer som deltog som 
övade var relevanta utifrån scenariot, syfte med övningen och aktörers behov. 
Några respondenter anser att Polismyndigheten borde ha deltagit i hela 
planeringsprocessen.  

5.1.4 Övningsdokumentation  
Utvärderingsansvarig bedömer att övningsdokumentationen generellt sett har 
varit tillräcklig. Några respondenter påpekade att dokumentationen efter 
planeringsmötena var otillräcklig.  

5.1.5 Aktörernas förberedelser inför övningen 
Under planeringsprocessen för övningen låg mycket ansvar på LÖL att 
förbereda sig själv och övad personal för övningen. Anledningen till att ge 
möjligheten för samtliga övade aktörer att delta i planeringsprocessen var för 
att kunna forma övningen efter varje aktörs specifika behov. Det ansågs också 
ge bättre resultat ifall respektive aktör genomförde egna utbildnings- och 
övningsaktiviteter. 

Sex frågor ställdes till övningsdeltagarna om förberedelserna inför 
övningsdagen. Svaren på fyra av dessa frågor redovisas i tabell 10 och får anses 
som normala för en regional samverkansövning, dock med en markering om att 
mer än 29 procent ansåg sig inte tillräckligt förberedd inför övningen. 

 

 

Fråga I ingen 
utsträckning 

I otillräcklig 
utsträckning 

I tillräcklig 
utsträckning  
 

I stor 
utsträckning  
 

I vilken 
utsträckning 
känner du dig 
tillräckligt förberedd 
inför övningen?  

 

4 procent 25 procent 65 procent 6 procent 

I vilken 
utsträckning tycker 
du att du har blivit 
insatt i övningens 
syfte och mål?  

 

 12 procent 55 procent 33 procent 



 

I vilken 
utsträckning anser 
du att dagens 
övning har bidragit 
till att du utvecklats 
i din yrkesroll/roll i 
krisorganisationen?  

 

 9 procent 73 procent 18 procent 

I vilken 
utsträckning tycker 
du att övningen har 
bedrivits på ett 
realistiskt sätt?  

 

 19 procent 66 procent 15 procent 

Tabell 10, Sammanställning av deltagarna syn på frågor om förberedelser inför 
övningsdagen. 

Inför en regional samverkansövning är det lämpligt att lokala övningsledare 
håller en genomgång för de medarbetare som ska delta i övningen. 
Genomgången skulle ge tillfälle att presentera övningsbestämmelserna, för att 
sedan komplettera med lokal information. 78 procent av samtliga övade anger 
att de deltagit i en genomgång före övningen. 

Inläsningen av övningsdokumentationen är ytterligare en del av aktörernas 
förberedelser inför övningen. Inför övningen fanns det två dokument som 
skulle läsas av alla övande, Övningsbestämmelser för genomförandet och 
Utvärderingsbestämmelser. Av deltagarna anger 89 procent att de tagit del av 
Övningsbestämmelser och 70 procent att de läst Utvärderingsbestämmelser. 

5.2 Övningens genomförande 

5.2.1 Övning den 5 oktober 
Det som sticker ut som positivt från enkätsvaren är deltagarnas syn på 
realismen i övningen. Detta får tolkas som ett beröm till planeringsgruppen och 
arbetet med scenariot.  

61 procent av övningsdeltagarna anser att det varit mycket viktigt för dem att 
delta i övningen, 37 procent att det var viktigt medan endast 2 procent anser att 
det var mindre viktigt att delta i övningen. 34 procent av övningsdeltagarna 
anser att helhetsintrycket av övningsdagen var mycket bra och 55 procent att 
det var bra. Vad som är något anmärkningsvärt är att 11 procent anser att 
helhetsintrycket enbart var acceptabel eller mindre bra. 



 

5.2.2 Seminarium dag den 6 oktober 
Ett första seminarium med fokus på utvärdering hölls 6 oktober dagen efter 
genomförd övning. Över 20 personer deltog vid seminariet som riktade sig till 
alla lokala övningsledare, lokal lokala utvärderingsledare samt motspelsledare 
som deltog i övningen 5 okt. Syftet med seminariet var att fånga upp 
synpunkter på övningsuppläget, övningsgenomförande och detta fortsatta 
arbete med utvärderingsarbetet. Som avslutning gick man igenom det material 
som hade publicerats på övningswebben och i WIS. 

De flesta upplevde att uppstarten av övningen fungerade bra. Förmiddagen var 
väldigt intensiv med många inspel men under eftermiddagen ansåg flertalet att 
tempot sjönk lite för mycket. Motspelet hade svårt att mäkta med att 
upprätthålla informationstrycket under hela dagen då ett så stort antal övande 
deltog. Det var framförallt de aktörer som även hade övande krisledningar som 
hade önskat ytterligare inspel. Men sammantaget var de flesta nöjda med 
arbetsbördan. 

Övningswebben fungerade på det stora hela bra. Några aktörer hade dock 
tekniska problem där bland annat nyhetsflödet inte syntes för övriga övande 
aktörer. Sambandskatalogen var bra men den var delvis svårnavigerad och det 
hade varit önskvärt med olika flikar för att underlätta sökbarheten. 

De regionala informationssamordningsmötena, som genomfördes vid tre 
tillfällen under övningen, upplevdes ta för lång tid. Några aktörer hade 
diskussioner kring vem/vilka som skulle delta på dessa möten.  

Det rådde en del oklarheter i hur mallen för kommunikativ lägesbild skulle 
användas och några upplevde att den var för omfattande. 

5.3 Övningens utvärdering 

5.3.1 Lokala utvärderare (LU) 
Aktörerna rekryterade lokala utvärderare på olika sätt. Flertalet av aktörerna 
rekryterade utvärderare från sin egen organisation. Det fanns även 13 stycken) 
som agerade både som LÖL och LU. Erfarenheter från tidigare övningar visar 
dock på att en extern utvärderare kan upplevas som mer objektiv i sina 
bedömningar och kan bidra till att se på verksamheten med nya ögon. 

En annan erfarenhet från övningen är att aktörer som bedriver verksamhet på 
fler platser bör placera ut lokala utvärderare på samtliga platser för att kunna få 
en så bra bild som möjligt av hur krishanteringsarbetet bedrivs, framförallt om 
det finns delmål formulerade för de olika verksamheterna. När 
utvärderingsunderlag lämnas in till utvärderingsledaren är det dock viktigt att 
det kommer ett utvärderingsprotokoll per aktör. Sammanställningsarbetet om 
det funnits flera lokala utvärderare måste alltså vara gjort innan underlaget 
lämnas in. 



 

5.3.2 Förberedelser för lokala utvärderare 
Eftersom samtliga Lokala övningsledare fungerade även som lokala 
utvärderingsledare måste man bedöma att samtliga fick korrekt information i 
god tid innan övningen.   

5.3.3 Utvärderingsprotokollet 
Ett specifikt utvärderingsprotokoll med två delar togs fram för varje aktör. Den 
första delen, som var gemensam, bestod framförallt av observationspunkter för 
övningens övergripande mål. Syftet med denna del var att utvärderingsledaren 
skulle få en övergripande bild av målens indikatorer hos aktörerna. Underlaget 
har utgjort ett delunderlag för bedömningen av måluppfyllnaden av de 
övergripande målen. Den andra delen var en uppställning av aktörens delmål 
med tillhörande indikatorer och syftade till att utvärderaren skulle bedöma 
måluppfyllnaden av delmålen. 

Överlag har utvärderingsprotokollet uppfattats som ett bra stöd för lokala 
utvärderare. Mängden text har varierat kraftigt. Några utvärderare har enbart 
kryssat i om indikatorerna var uppfyllda och sedan svarat ja eller nej om målet 
var uppfyllt. Andra utvärderare har skrivit en beskrivande text kring hur 
aktören arbetat för att nå målet. Det sistnämnda är att föredra och detta bör 
framkomma tydligare vid genomgången för lokala utvärderare. Att protokollen 
fylls i digitalt underlättar arbetet med sammanställningen av utvärderingen 
avsevärt och är att rekommendera för framtida övningar. 

Några lokala utvärderare anger att protokollets två delar har upplevts som rörigt 
och i vissa fall var målen samma i båda delarna. Informationen om protokollets 
båda delar och dess syfte bör därför tydligare lyftas fram vid genomgången för 
lokala utvärderare. 

5.3.4 Enkäter 
Svarsfrekvensen för övningens olika enkäter har överlag varit hög. Den 31 
oktober påbörjades analysen av enkäterna av utvärderingsledaren. Eventuella 
svar som inkommit efter detta datum har därmed inte beaktats. 

Enkäten för övningsdeltagare den 5 oktober har en svarsfrekvens på 82 procent 
vilket är mycket högt. Resultatet kan till viss del förklaras med att några aktörer 
med ett stort antal övningsdeltagare varit noggranna med att samla in enkäter. 

Enkäten för deltagare i planeringsprocessen har en svarsfrekvens på 82 procent. 
Den höga svarsfrekvensen kan förklaras med att antalet respondenter är 
begränsade och att påminnelser har skickats ut vid flera tillfällen med e-post.  



 

Enkäten för lokala övningsledare och lokala utvärderare har också en hög 
svarsfrekvens på 82 procent respektive 64 procent. Den höga svarsfrekvensen 
kan även här förklaras med att antalet respondenter är begränsade och att 
påminnelser har skickats ut vid flera tillfällen med e-post. 

5.3.5 Rapportens remiss 
Rapportens remiss skickades ut till personer som deltagit i planeringen av 
övningen för spridning inom egen organisation. Synpunkter lämnades av fem  
aktörer. 

5.4 Utvärderingsseminarium 
I samband med slutkonferensen för länets kriskommunikationsprojekt 7-8 
december, genomfördes utvärdering av övning Linus. 14 personer från 
Kriskommunikationsnätverket deltog vid utvärderingsseminariet.  

Syftet med seminariet var att föra en dialog om 

• bedömning av övningens övergripande mål  
• hur övningens resultat ska tas till vara  
• utarbeta en åtgärdsplan för identifierade brister. 

Stefan Triumf inledde med att presentera enkäter för utvärdering som alla 
övade besvarat direkt efter övningen, utvärderingsledare och övningsplanerare.  

Alla var överens om att det är väldigt nyttigt och bra att öva. Det skapar en 
förståelse för helheten och för sin egen roll. Önskemål framfördes om att öva 
fler gånger.  

Den kommunikativa lägesbilden utgör en del av den regionala lägesbilden. 
Många kommunikatörer har dubbla roller, där de medverkar i både krisledning 
och kriskommunikationsfunktion. Det är svårt att i praktiken jobba med två 
mallar, en för lägesbild och en för kommunikativ lägesbild.  

Mallen för kommunikativ lägesbild är ett bra stöd för den egna organisationen 
och för den samlade lägesbilden. Men det kan vara svårt när mallarna skiljer sig 
åt. I en kommun har man exempelvis valt att lägga in den kommunikativa 
lägesbilden direkt i lägesbilden vid en händelse.  

Under dagen fick deltagarna också arbeta i mindre grupper för att genomföra en 
skrivbordsövning. Syftet var att på nytt pröva processen för 
kriskommunikationssamverkan och utifrån erfarenheterna från övning Linus, 
samt enkätsvar, komma fram till förbättringsförslag och åtgärdsplan.  

Deltagarnas fick under 1,5 timme diskutera sina erfarenheter och reflektioner 
av övningen. Ett underlag med alla övergripande mål och alla aktörers 
måluppfyllnad delades ut och alla gruppers synpunkter skrevs ned. Övningen 
var något nytt som inte var likt någon annan övning tidigare. Det är så här vi 



 

måste göra. Flera röster poängterade att det är viktigt med avtal för vilka som 
deltar. Det brast i informationsspridningen under övningen, svårt att få 
information om vad som hänt och vad som kommer att hända. 

5.5 Övningens övergripande mål 

5.5.1 Övergripande mål 1 
Aktörerna har en god förmåga att använda den länsgemensamma processen för 
kriskommunikationssamverkan vid en allvarlig händelse som drabbar länet. 

Indikatorer för bedömning av måluppfyllnad 
1. Aktörerna deltar i samverkansmöten för riskommunikationsnätverket 
2. Aktörerna omvärldsbevakar medias bild av händelsen och föreslår 

gemensamma budskap utifrån denna.  
3. Aktörernas information till allmänhet och media är tydlig, korrekt 

och strider inte mot information från någon annan aktör.  
 

Bedömning av måluppfyllnad 
Sammantaget bedöms de deltagande aktörerna ha god förmåga att använda den 
länsgemensamma processen för kriskommunikationssamverkan. 

 

Hur dags mottog aktören kallelsen till regionala 
informationssamordningsmötet? 
Klockan 09.30 

Klockan 09.35 

Klockan 09.40: 3 svar 

Övriga kommentarer: 
• Sent, sen kom vi inte fram när vi ringde. 
• Inte alls. 
• Vet ej. 

Från vilket sätt kom den informationen?   
• Via WIS: 3 svar 
 
Övriga kommentarer: 
• Via LÖL eftersom vi inte fått i uppgift att följa WIS. 
• Via övningsledaren. WIS uppdaterade sig inte självmant. 
• Denna kallelse mottogs senare eftersom kommunikatören var upptagen i 

staben och att sammankalla kriskommunikationsgruppen. 



 

Vad var aktörens inledande åtgärder med anledning av informationen?  
• Sammankalla kriskommunikationsgruppen 
• Omvärldsbevakning 
• Informera gruppen samt TIB 
• Att påbörja arbetet med att skapa en struktur i krisledningsgruppen 
• Man utsåg en kommunikatör 
• Nej, eftersom man inte hann vara med på de möten som genomfördes under 

förmiddagen 
• Första mötet blev väldigt kort då det visade sig att det var svårigheter att 

komma in i samtalet 
• Välkomna, upprop, drog lägesbilden, avrapportering från alla, önskemål 

och framåt. 

Redovisar aktören på samverkansmötena sin bedömning av medias bild av 
händelsen och är delaktigt till det gemensamma budskapet till 
allmänheten?  

Ja: 6 svar. 

Övriga kommentarer: 

• Tveksamt när det gäller polisens eventuella närvaro på Pihlskolan.  
• Bra och trygg ledning av Anneli (Länsstyrelsen) 
• Sammanställa kommunikativ lägesbild. Vem som ska gå på mötena utsågs 

redan när övningen drog igång med stöd av de rollkort som kommunen har 
tagit fram. 

 
Är aktörernas information till allmänhet och media tydlig, korrekt och 
strider inte mot information från någon annan aktör?  

Delvis, 3 svar. 

Ja, 3 svar. 

Övriga kommentarer: 

• Delade meningar att lägga ut på sociala medier. Man bestämde sedan att 
lugna allmänheten via Xbook ock Kvitter. 

• I normala fall kan man i Örebro göra uppdateringar i den första nyheten 
som man publicerat, istället för att lägga ut en ny. Det ser inte ut att ha 
fungerat så bra på övningswebben.    



 

5.5.2 Övergripande mål 2 
Aktörerna har en grundläggande förmåga att utbyta information i syfte att 
skapa samlad lägesbild. 

Indikatorer för bedömning av måluppfyllnad 
 

1. Lägesbilden presenteras och utvecklas vid regionala 
samverkansmöten.  

2. Lägesbilden uppdateras och förmedlas kontinuerligt till samtliga 
berörda aktörer. 

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Aktörerna anses ha en grundläggande förmåga att utbyta information i syfte att 
skapa en samlad lägesbild. Dock krävs ett fortsatt arbete med förhållningssätt 
till kommunikativ lägesbild och den stödjande mallen, vilket också utgör en del 
av åtgärdsplanen. 

 

Beskriv kort hur aktören presenterar, uppdaterar och förmedlar den 
samlade lägesbilden? 

• Kriskommunikationsgruppen gör den kommunikativa lägesbilden 
tillsammans och lägger upp i WIS 

• Ansvarig för att allt fylls i är dokumentatören 
• På WIS, samt hemsida och sociala medier 
• Hör med grannkommuner och får saker bekräftat 
• Kriskommunikationsgruppen gör den kommunikativa lägesbilden 

tillsammans och lägger upp i WIS 
• Skrev regelbundet i övningswebben samt informerade i WIS och Xbook.  
• Övriga aktörer i spelet informerade kontinuerligt övrig krisledning i 

kommunen samt krisledningsnämnden 
• Finns utsedd person som bara följer WIS 
• Presenteras i WIS i de mallar som presenteras/erbjuds av Länsstyrelsen. 
• Genomför interna stabsorienteringar 
• Kriskommunikationsgruppen gör den kommunikativa lägesbilden 

tillsammans och lägger upp i WIS. Ansvarig för att allt fylls i är 
dokumentatören 



 

• Gick igenom alla lägesbilder och valde ut det viktigaste. Klippte ihop till en 
regional lägesbild. Före samverkansmötet hade kommunikationsfunktionen 
ett eget möte där man samlade sin bild. Den som skulle gå på 
samverkansmötet noterade detta i mallen och redovisade det sedan på 
samverkansmötet. Direkt när samverkansmötet var över återrapporterade 
den som varit på mötet till resten av kommunikationsfunktionen vad som 
tagits upp. Den kommunikativa lägesbilden uppdaterades sedan efterhand 
under dagen och publicerades vartefter den uppdaterades i WIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Övergripande mål 3 
Aktörerna har en grundläggande förmåga att samordna och förmedla 
information internt och externt. 

Indikatorer för bedömning av måluppfyllnad 
 

1. Varje aktörs informationsavdelning sammankallas och bemannas.  
2. Information som lämnas skall vara aktuell och tillförlitlig, underlätta 

för medierna samt aktivt förmedla aktörens syn på krisen och dess 
förlopp. 

3. Kommunikation till allmänheten är snabb, öppen och korrekt. 



 

4. Kommunikation internt genomförs kontinuerligt under händelsen. 
 

Bedömning av måluppfyllelse 
Sammantaget har aktörerna en grundläggande förmåga att samordna och 
förmedla information internt och externt. Några aktörer pekar dock på vikten av 
att utveckla kontakten mellan kommunikatör och krisledning. 

Hur sammankallas och bemannas Aktörens informationsavdelning?  

• Hämtas från sina respektive kontor.  
• Alla finns på plats förutom en som är sjuk.  
• Bra och snabb uppslutning.  
• Efter samverkansmöte med Länsstyrelsen. 
• Hämtas/rings in från sina respektive kontor. Bra och snabb uppslutning.  
• Sammankallad av kommunchef. 
• Man försöker följa den befintliga krisledningsplanen och det finns inte 

praktiska förutsättningar för att klara det.  
• Detta gjordes fiktivt, eftersom alla redan var på plats, redo att påbörja 

övningen. 
• En av dem som fick startinformationen ringde upp kommunens TIB och tog 

därefter beslut att fler behövde kallas ihop till ett möte och där var vi.   

Är aktörens kommunikation till allmänheten är snabb, öppen och 
korrekt?  

Delvis, 2 svar. 

Ja, 3 svar. 

Övriga kommentarer: 

• Viss information som läggs ut visar sig sedan inte stämma (att det finns 
poliser på alla skolor) och i något fall har det blivit missförstånd i exakt 
formulering. Men överlag är det som läggs ut snabbt, öppet och korrekt.  

• Ibland känner kriskommunikationen att de saknar mandat, då blir inte 
kommunikationen så snabb.  

• Aktören gjorde ingen kommunikation till allmänheten.  
• Samordnade endast information.  
• Den första informationen läggs ut vid 10. Den uppdateras sedan vid 13 och 

13.30.  
 
På vilket sätt förmedlas lägesbilden inom egna organisationen?  
• Inom kriskommunikationsgruppen hålls lägesbilden ”uppskjuten” på skärm 

så att alla ser den.  



 

• Kommunikatören framförde lägesbilden till staben efter varje 
samverkansmöte.  

• Intranätet samt skolchef.  
• Några i kriskommunikationsgruppen arbetade mer med denna och 

kommunikatören framförde delvis/ibland lägesbilden till staben efter varje 
samverkansmöte.  

• Via kommunens intranät och vid stabsorienteringar.  
• Inom kriskommunikationsgruppen hålls lägesbilden ”uppskjuten” på skärm 

så att alla ser den.  
• Kommunikatören framförde lägesbilden till staben efter varje 

samverkansmöte.  
• Aktören hade flera möten där man samlade alla och gick igenom hur läget 

var just nu utifrån en mall som vi har.  
• Man satte till att börja med upp skriftliga lägesbilder på väggarna (detta 

minskade ju längre dagen gick).  
• Man rapporterade direkt när man kom tillbaka från samverkansmöten.  

Hur förmedlar aktören information internt och externt?  

Via hemsidan: 5 svar 
Via Xbook: 4 svar 
Muntligt: 4 svar  
WIS: 4 svar  
Via Kvitter: 1svar 
Skriftligt: 1 svar 

Övriga kommentarer 

• Externt: Tre nyheter på kommunens webbplats som delades i sociala medier 
(även på teckenspråk), och via Servicecenter (att meddela Servicecenter ny 
info ingick dock inte som rutin i övningsgruppen, men en person från 
Servicecenter deltog i övningen och kanske förväntades att ta med info 
tillbaka till sina kollegor i en riktig situation). När det ställdes frågor i 
sociala medier upprepades informationen på webben och det hänvisades till 
webbplatsen. 

• Telefonsamtal till andra aktörer för att efterfråga information. 
• Internt: En nyhet på intranät. I övrigt förutsattes att ansvarig chef 

informerade sina underordnade om vad som skulle göras och hur.  
• Telefonsamtal till/med ”chef” (motspel).  

5.5.4 Övergripande mål 4 
Aktörerna har en grundläggande förmåga att använda de verktyg som finns för 
att samverka med andra aktörer och för att genomföra aktiviteter 



 

Indikatorer för bedömning av måluppfyllnad 
 

1. Aktörerna kan aktivt följa händelseutveckling samt rapportera in 
händelser via WIS under hela övningen. 

2. Aktörerna tar del av informationen som finns i övningswebben och 
Xbook. 

3. Aktörerna publicerar information i övningswebben och Xbook.  

Bedömning av måluppfyllelse 
Aktörerna har en grundläggande förmåga att använda verktygen som finns för 
att samverka med andra aktörer och för att genomföra aktiviteter. Det behövs 
dock insatser för att höja förmågan gällande användning av WIS, något som 
också återfinns i åtgärdsplanen. 

Hur följer aktören händelseutveckling samt hur ofta rapportera man in händelser via 
WIS under hela övningen? 

•  Kriskommunikationsgruppen följer ständigt flödet men upplever att det blir 
”brusigt”, lätt att missa viktig information bland allt som läggs ut i WIS.  

• Osäkerhet på vad mer som ska läggas ut i WIS från kommunens sida 
förutom kommunikativa lägesbilden.  

• Krisstaben följer inte WIS (en sårbarhet). 
• Hela tiden via WIS.  
• Kriskommunikationsgruppen följer ständigt flödet men upplever att det blir 

”brusigt”, lätt att missa viktig information bland allt som läggs ut i WIS.  
• Osäkerhet på vad mer som ska läggas ut i WIS från kommunens sida 

förutom kommunikativa lägesbilden.  
• När man har något att rapportera och det hade vi så gott som hela tiden.  
• Utsedd person följer kontinuerligt händelseutvecklingen på WIS och from 

lunchtid så sker inrapporteringar på ett regelbundet sätt.  
• Osäkerhet på vad mer som ska läggas ut i WIS från kommunens sida 

förutom kommunikativa lägesbilden.  
• Följde den kontinuerligt via WIS.  
• De följde händelseutvecklingen genom omvärldsbevakning (sociala medier, 

nyhetsmedier, andra aktörers webbplatser – så långt det gick p g a 
teknikproblem med övningswebben, via kontakt med (fiktiv) 
ledningsgrupp, via direktkontakt med andra aktörer samt via 
samverkansmötena.  

• Kommunikativ lägesbild lades ut vid 4-5 gånger på WIS. 

Tar aktören del av informationen som finns i övningswebben och Xbook?  

Ja, 4 svar. 



 

Övriga kommentarer: 

• Ja, och undersöker också om rätt info har gått ut. 
• Ja, hela tiden, från andra kommuner och organisationer men även från 

allmänheten.  
• Ja, det fungerade bra under övningen. Det enda som var oklart var om 

stabschefen eller kommunikatören skulle medverka i samverkansmötena. 
Det var lite olika uppfattning om det.  

• Ja, utsedd person för WIS följer även Xbook.  
• Ja, detta följer man under hela dagen. Dock vissa tekniska problem i början, 

som gjorde att man inte såg nyheterna från media. 

Publicerar aktören information i övningswebben och Xbook? 

Ja, 7 svar. 

Övriga kommentarer: 

• Nej, vilket hade beslutats före övningsstart  

5.5.5 Övergripande mål 5 
Aktörerna har en grundläggande förståelse för sin roll i helheten. 

Indikatorer för bedömning av måluppfyllnad 
 

1. Ansvarsfördelningen är tydlig och känd bland aktörerna. 
 

Bedömning av måluppfyllelse 
Den grundläggande förståelsen för sin roll i helheten varierar väldigt mellan 
deltagande aktörer. Några aktörer, där även krisledningen deltog vid övningen, 
pekar på behovet av att se över den egna krisorganisationen och 
kommunikatörens roll vid en samhällsstörning. 

Är aktörens ansvarsfördelning i krisledningen klar för samtliga övade? 

Nej, 3 svar. 

Övriga kommentarer: 

• Nej. I krisstaben finns stor utvecklingspotential, många av de övande vid 
dagens övning är ersättare eller nya i sina tjänster vilket bidrog till 
osäkerhet i rollfördelning.  



 

• Kriskommunikationsgruppen delade snabbt ut sina roller och dem var 
väldigt tydliga. Vi uppmärksammade dock att kommunikatörens roll som 
”jojo” mellan de två grupperna inte fungerade, kriskommunikationsgruppen 
kan då inte dra nytta av hennes kompetens. Detta måste ses över.  I 
infogruppen delades uppgifterna på ett bra sätt. 

• Samarbetet, ansvaret och dialogen mellan krisstaben och 
kriskommunikationsgruppen är inte helt utvecklat. Det finns stor 
utvecklingspotential, många av de övande vid dagens övning är ersättare 
eller nya i sina tjänster vilket bidrog till osäkerhet i rollfördelning. Vi 
uppmärksammade dock att kommunikatörens roll som ”jojo” mellan de två 
grupperna inte fungerade, kriskommunikationsgruppen kan då inte dra nytta 
av hans kompetens. Detta måste ses över.   

• Länsstyrelsens roll var klar och tydligt under hela övningen. Nu övade vi ju 
inte krisledningen, men i kommunikationsfunktionen följde 
ansvarsfördelningen de rollkort (roll och beskrivning av roll och ansvar) 
som är framtagna sedan tidigare. Att testa dem var en del av aktörens 
delmål. Det var till att börja med lite svårt att hålla isär rollerna när man 
sitter i samma rum, å andra sidan finns det en funktion att vara fler som 
diskuterar när man har möjlighet, som nu i en övning som inte går så fort.  

 

5.6 Bedömning av aktörernas delmål 

5.6.1 Karlskoga kommun 
Karlskoga kommun deltog i övningen med 6 personer från kommunens 
krisledningsorganisation. Syftet med deltagandet var att öva en händelse som 
kräver samverkan mellan flera aktörer och stärka kommunens 
krisberedskapsförmåga att samordna information. 

Uppföljande underlag saknas från Karlskoga kommun. 

  



 

5.6.2 Region Örebro län 
Region Örebro län deltog i övningen med 8 personer, 6 kommunikatörer samt 2 
personer som spelade stab. Syftet med deltagandet var öva en händelse som 
kräver samverkan mellan flera aktörer, stärka Region Örebro läns 
krisberedskapsförmåga att samordna information samt stärka Region Örebro 
läns krisberedskapsförmåga att samverka mellan ledning och 
kriskommunikatörer  

 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Region Örebro län 
skall ha en god 
förmåga att använda 
den 
länsgemensamma 
informationsprocessen 
vid en allvarlig 
händelse som drabbar 
länet  

TiB svarar på larm 
inom 5 minuter. 

 

TiB bedömer inom 
ytterligare 5 minuter, 
om det är en allvarlig 
händelse och 
handlar enligt kris- 
och katastrofplanen. 

 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
regional nivå 
meddelar 
beredskapsnivå och 
om eller när de 
övertagit ledningen 
av händelsen. 

 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
lokal nivå mottar och 
besvarar larm inom 
5 min. 

 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
lokal nivå meddelar, 
enligt kris- och 
katastrofplan, 
beredskapsnivå 
inom 30 min 

Deltagarna 

klarade att 
uppfylla 
samtliga  

indikatorer. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt. 



 

från larm. 

 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
lokal - och regional 
nivå följer kris- och 
katastrofplanen. 

 

Stabsavlösning 
planeras och 
genomförs 
funktionsvis 

2 Region Örebro län 
skall ha en 
grundläggande 
förmåga att utbyta 
information i syfte att 
skapa samlad 
lägesbild 

 

Krisledning etablerar 
och håller 
fortlöpande kontakt 
med sjukvårdsledare 
och andra aktörer. 

 

Stabsarbetsplaner 
upprättas. 

  

Kontinuerliga 
lägesavstämningar 
mellan Särskild 
sjukvårdsledning på 
lokal - och regional 
nivå genomförs. 

  

Staber har förmåga 
att visualisera och 
förmedla aktuell 
lägesbild 

Deltagarna 

klarade att 
uppfylla 
samtliga  

indikatorer. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt. 

3 Region Örebro län 
skall ha en 
grundläggande 
förmåga att samordna 
och förmedla 
information internt och 
externt 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
regional nivå 
genomför 
kontinuerliga 
avstämningsmöten 
med särskild 
sjukvårdsledning på 
lokal nivå. 

 

Deltagarna 

klarade att 
uppfylla 
samtliga  

indikatorer. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt. 



 

Det finns tydliga 
stabsfunktioner 
lokalt och regionalt. 

  

Alla beslut 
dokumenteras i 
respektive dagbok 

4 Region Örebro län 
skall ha en 
grundläggande 
förmåga att använda 
de verktyg som finns 
för att samverka med 
andra aktörer och för 
att genomföra 
aktiviteter 

 

Kommunikationsplan 
upprättas och 
talespersoner utses.  

 

Underlag för första 
pressmeddelandet 
inom 15 min.  

 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
regional och lokal 
nivå kommunicerar 
internt och vid behov 
externt att 
beredskapsnivån 
avslutas. 

Deltagarna 

klarade att 
uppfylla 
samtliga  

indikatorer. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt. 

5 Region Örebro län 
skall ha 
grundläggande 
förståelse för sin roll i 
helheten. 

Särskild 
sjukvårdsledning på 
regional nivå 
samordnar 
information med 
lokal nivå och 
publicerar i WIS. 

 

Krisledningarna tar 
del av den 
information som 
publiceras i WIS. 

 

Krisledningarna tar 
del av informationen 
som finns i 
övningswebben, 
kvitter. 

Deltagarna 

klarade att 
uppfylla 
samtliga  

indikatorer. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt. 

Tabell 12, Delmål Region Örebro län Örebro län 



 

Sammanfattande omdöme om Region Örebro län 
Region Örebro län uppfyllde i övningen samtliga fem mål och deltagarna 
klarade i dessa mål att uppfylla samtliga indikatorer. WIS användes i stor 
utsträckning gentemot andra externa aktörer, men också för första gången 
för att kommunicera internt mellan kommunikatörer i organisationen. Detta 
bidrog i hög grad till att arbetet med lägesbilden kom att stå i centrum, bland 
annat genom regelbundna uppdateringar efter stabsmöten. Alla deltagande 
kommunikatörer kände sig också väl informerade. 

Erfarenheten från Linus pekar dock också på vikten av regelbundna 
övningar av olika omfattning och med olika inriktning. Där finns ett behov 
av att öva för att bättre kunna klara av en riktig händelse. Framtida övningar 
behöver också involvera hela krisledningen, inte bara kommunikatörer.  

5.6.3 Örebro kommun 
Örebro kommun deltog i övningen med 9 personer från kommunens 
kommunikationsfunktion. Syftet med deltagandet var att öva ett urval av de 
roller vi definierat är aktiva under kris för att se om rollerna är relevanta samt 
tillräckligt väl beskrivna. Öva det stödmaterial som finns kopplade till just de 
rollerna – för att se om stödmaterialet är funktionellt, tillräckligt eller irrelevant 
samt att ett urval av de medarbetare som ska arbeta i aktuella roller får pröva 
och öva rutiner och arbete vid en kris – för att dessa ska få en uppfattning av 
hur det är att agera i aktuell roll. 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Örebro kommun skall 
ha en god förmåga att 
använda den 
länsgemensamma 
informationsprocessen 
vid en allvarlig 
händelse som drabbar 
länet  

 

Aktörerna deltar i 
samverkansmöten för 
kriskommunikations- 

nätverket  

 

Aktörerna 
omvärldsbevakar 
medias bild av 
händelsen och 
föreslår 
gemensamma 
budskap utifrån 
denna  

 

Aktörernas 
information till 
allmänhet och media 
är tydlig, korrekt och 

En reflektion är 
att 
övningsformen 
gör att man till 
viss del inte 
agerar som man 
skulle ha gjort 
på riktigt. Till 
exempel satt 
man nu och 
väntade på att 
den egna 
övningen skulle 
sätta igång, och 
erbjöd inte hjälp 
till övriga 
kommuner i 
länet där det 
hände mer. Vi 
vet sedan 

Målet bedöms 
uppfyllt. 



 

strider inte mot 
information från 
någon annan aktör  

 

tidigare att 
Örebro brukar 
vara snabba 
med att erbjuda 
hjälp när det 
händer något på 
riktigt. 

2 Örebro kommun skall 
ha en grundläggande 
förmåga att utbyta 
information i syfte att 
skapa samlad 
lägesbild   

 

Lägesbilden 
presenteras och 
utvecklas vid 
regionala 
samverkansmöten. 

  

Lägesbilden 
uppdateras och 
förmedlas 
kontinuerligt till 
samtliga berörda 
aktörer  

 

Se delmål 1 Målet bedöms 
uppfyllt. 

3 Örebro kommun skall 
ha en grundläggande 
förmåga att samordna 
och förmedla 
information internt och 
externt 

 

Varje aktörs 
informationsavdelning 
sammankallas och 
bemannas  

 

Information som 
lämnas skall vara 
aktuell och tillförlitlig, 
underlätta för 
medierna samt aktivt 
förmedla aktörens 
syn på krisen och 
dess förlopp 

 

Kommunikation till 
allmänheten är 
snabb, öppen och 
korrekt 

 

Kommunikation 
internt genomförs 

När man läser 
nyheterna i 
efterhand ser 
några av dem 
lite konstigt 
formulerade ut, 
men det beror 
troligen på att 
man 
uppdaterade i 
nyheterna och 
att det 
fungerade 
mindre bra med 
verktyget. 

 

Intern- 

kommunikation 

mellan övande 
aktörer inom 

kommunikations- 

funktionen 

Målet bedöms 
uppfyllt. 



 

kontinuerligt under 
händelsen 

fungerade 
mycket bra med 
kontinuerliga 
uppdateringar 
och 
avstämningar. 

 

Det 
genomfördes 
även 
regelbundna 
samtal med 
ansvarig chef. 

 

4 Örebro kommun skall 
ha en grundläggande 
förmåga att använda 
de verktyg som finns 
för att samverka med 
andra aktörer och för 
att genomföra 
aktiviteter 

Örebro kommun kan 
aktivt följa händelse-
utveckling samt 
rapportera in 
händelser via WIS 
under hela övningen. 

  

Örebro kommun tar 
del av informationen 
som finns i 
övningswebben och 
Xbook.  

 

Örebro kommun 
publicerar information 
i övningswebben och 
Xbook  

 

Endast en 
person av dem 
som övade för 
kommunen har 
tillgång till WIS. 
Det fungerade 
mycket bra 
under övningen, 
men det kan bli 
ett problem om 
den personen 
inte är på plats. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

Tabell 13, Delmål Örebro kommun 



 

 

Foto: Örebro kommun 

Sammanfattande omdöme om Örebro kommun 
Kommunen agerade enligt de rutiner och underlag som man har, i form av bl.a. 
rollkort och mallar. Samverkan med andra aktörer, att ta kontakt för 
information och att delge kommunikativ lägesbild är inga problem, bl.a. tack 
vare upparbetade kontakter sedan tidigare.  

Det fungerade bra som helhet och kommunen levde upp till målen. En sak som 
påverkade upplevelsen och effekten av övningen var att trycket på kommunen 
upplevdes som för lågt.  

5.6.4 Länsstyrelsen Örebro län 
Länsstyrelsen deltog i övningen med 5 personer från kriskommunikation och 
läge och analys. Syftet med deltagandet var att öva utvalda delar av 
kriskommunikationsfunktionen samt funktionen läge och analys och dessa 
funktioners förmåga att hantera en kris, samverka och samordna samt skapa 
och analysera en samlad kommunikativ lägesbild. Öva det stödmaterial som 
finns kopplade till funktionerna – för att se om stödmaterialet är funktionellt, 
tillräckligt och relevant samt att ett urval av de medarbetare som ska arbeta i 
aktuella roller får pröva och öva rutiner och arbete vid en kris – för att dessa ska 
få en uppfattning av hur det är att agera i aktuell roll. 



 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Länsstyrelsen 
har mycket god 
förmåga att 
genomföra 
samverkansmöte 
med berörda 
aktörer. 

 

På förmiddagen genomförs 

ett regionalt informations-
samordningsmöte. 

 

Samlad lägesbild publiceras 
i WIS för informationsdelning 
till aktörer som deltar i 
övningen. 

 

Vid lunch genomförs ett 
regionalt informations-
samordningsmöte. 

 

Vid eftermiddagen 
genomförs ett regionalt 
informations-
samordningsmöte. 

 

Den framtagna 
mallen leder 
arbete på fel 
väg. Arbete 
fokuseras på att 
fylla i mallen än 
att pratat 
kommunikations- 

behov 

Målet 
bedöms 
uppfyllt.  

 

2 Länsstyrelsen 
har mycket god 
förmåga att i 
samverkan 
samordna 
kommunikation 
gentemot andra 
aktörer. 

 

Efter kontakt med 
krisberedskapsfunktionen 
delta i 
omvärldsbevakningen, 
särskilt media och andra 
sociala medier som 
allmänheten använder. 

 

Sammankalla 
kriskommunikationsnätverket 
och samordning av 
kriskommunikation.  

 

 

Flödet mellan 
funktionerna kan 
fungera bättre. 
Mer övning. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt.  

 

3 Länsstyrelsen 
skall ha en 
förmåga att göra 
en samlad 
kommunikativ 
lägesbild som 
sedan ska 
införlivas med 

Krisberedskapsfunktionen 
påbörjar utifrån mall verktyg 
för analys av händelse 
sammanställa en första 
lägesbild. 

 

Målet var svårt 
att utvärdera då 
hela kris-
organisationen 
inte övades. De 
som övade sköte 
sig fördömligt. 

Målet 
bedöms 
uppfyllt.  

 



 

den samlade 
lägesbilden för 
länet. 

 

Lägesbilden delges övriga 
aktörer i 
kriskommunikationsnätverket 

 

Lägesbilden uppdateras 
med nya fakta utifrån 
händelseutvecklingen. 

Tabell 14, Delmål Länsstyrelsen Örebro län 

Sammanfattande omdöme om Länsstyrelsen Örebro län 
Modigt, klokt och prestigelöst. Kloka personer som har mycket att bidra med 
vid en händelse. Klok och trygg ledning. Mallen behöver arbetas om- alldeles 
för omfattande. Tog mycket tid vilket ledde länsstyrelsen bort från annat viktigt 
kommunikationsarbete, Kommunikation och läge/analys behöver hitta den 
gemensamma tågordningen för lägesbild. Bra sammansättning för dessa två 
funktioner. 

5.6.5 Lindesbergs kommun 
Lindesbergs kommun deltog i övningen med 3 personer kommunikatörer och 
webbansvarig. Syftet med deltagandet var att öva och utveckla Nora kommuns 
kriskommunikations-grupp krishanteringsförmåga, pröva och utveckla 
kriskommunikationsplanen under verklighetsliknande former samt öva WIS 
som informationssystem. 

Uppföljande underlag saknas från Lindesbergs kommun. 

 

5.6.6 Degerfors kommun 
Degerfors kommun deltog i övningen med 3 personer från xx. Syftet med 
deltagandet var att öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer, 
stärka kommunens krisberedskapsförmåga att samordna information samt 
stärka kommunens krisberedskapsförmåga att samverka mellan ledning och 
kriskommunikatörer.  

Uppföljande underlag saknas från Degerfors kommun. 

 

5.6.7 Hallsbergs kommun 
Hallsbergs kommun deltog i övningen med 8personer från xx. Syftet med 
deltagandet var att öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer, 
stärka kommunens krisberedskapsförmåga att samordna information samt 
stärka kommunens krisberedskapsförmåga att samverka mellan ledning och 
kriskommunikatörer. 



 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Kommunens 
krislednings- och 
kriskommunikationsgrupp 
ska ha en grundläggande 
förmåga att hantera en 
krissituation.  

 

 Alla i gruppen var 
”med på banan” 
från första stund. 
Många bra idéer 
som omsattes 
snabbt i praktiken 

Målet bedöms 
uppfyllt 

2 Kommunen skall ha en 
grundläggande förmåga 
att klara av att lösa sina 
uppgifter i staben, skapa 
en lägesbild samt att 
samordna information 
internt inom den 
kommunala koncernen 
samt mot externa 
aktörer. 

 

 Kris- 

kommunikatörerna 
behöver vara fler 
för att hinna med 

Målet bedöms 
uppfyllt 

Tabell 17, Delmål Hallsbergs kommun 

Sammanfattande omdöme om Hallsbergs kommun 
Helt nöjd med övningen vilket också de övande var (är). 

 

5.6.8 Hällefors kommun  
Hällefors kommun deltog i övningen med 11 personer från kommunens 
krisledningsstab. Syftet med deltagandet var att öva en händelse som kräver 
samverkan mellan flera aktörer, stärka kommunens krisberedskapsförmåga att 
samordna information samt stärka kommunens krisberedskapsförmåga att 
samverka mellan ledning och kriskommunikatörer. 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Hällefors kommun 
skall ha en god 
förmåga att använda 
den 
länsgemensamma 
informationsprocessen 
vid en allvarlig 
händelse som drabbar 
länet  

Deltagande i 
samverkansmöten. 

Omvärldsbevakning 

Tydlig och korrekt 
information. 

Delvis 

 

Delvis 

Fungerade bra 

Målet bedöms 
uppfyllt. 



 

 

2 Hällefors kommun 
skall ha en 
grundläggande 
förmåga att utbyta 
information i syfte att 
skapa samlad 
lägesbild   

 

Presenterar 
lägesbild vid 
samverkansmöten. 

Uppdaterar och 
förmedlar 
lägesbilden. 

Viktigt med 
erfarenhet och 
känna sig 
bekväm med 
mallarna i WIS. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

3 Hällefors kommun 
skall ha en 
grundläggande 
förmåga att samordna 
och förmedla 
information internt och 
externt 

 

Sammankalla och 
bemanna info-avd. 

Aktuell och 
tillförlitlig info 
media. 

Snabb, öppen och 
korrekt till 
allmänheten. 

Kontinuerlig intern 
kommunikation. 

Samarbete 
mellan politiker 
och tjänstemän 
kan bli bättre 
när det gäller 
kontinuerlig 
intern  
kommunikation. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

4 Hällefors kommun 
skall ha en 
grundläggande 
förmåga att använda 
de verktyg som finns 
för att samverka med 
andra aktörer och för 
att genomföra 
aktiviteter. 

 

Följa och 
rapportera i WIS. 

Tar del av 
övningswebb, 
Kvitter och Xbook. 

Publicerar i 
övningswebb, 
Kvitter och Xbook. 

Kom igång 
sent, förmågan 
att hantera WIS 
ökade under 
dagen. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

Tabell 18, Delmål Hällefors kommun 

 



 

 

Foto: Anders Nilsson, Hällefors kommun 

Sammanfattande omdöme om Hällefors kommun 
Övningen Linus genomfördes på det sätt som man kunde förvänta sig, 
nämligen trögt i början och riktigt bra när det blev klarlagt vem som gör vad. 

Behovet av fortsatta utbildningar och övningar är uppenbart. Att anpassa 
organisation, arbetssätt och teknik i vardagen till stabsarbete, och dess 
funktioner, underlättar uppstarten i ett eventuellt krisläge. 

Det finns ett engagemang hos politiker och tjänstemän och en klar målsättning 
att fortsätta arbetet inom området för kris och beredskap.  

 

5.6.9 Polismyndigheten 
Polismyndigheten deltog i övningen med två personer från Örebro och Falun. 
Syftet med deltagandet var att identifiera kommunikationsvägar för intern och 
extern samverkan samt upprättande av gemensam lägesbild, pröva WIS som 
informationssystem, vidmakthålla och utveckla polisens förmåga att samverka i 
krishanteringsorganisationen, vidmakthålla och utveckla polisens förmåga att 
samverka med andra aktörer i krishanteringssystemet. Samt öva hur 



 

kommunikationsfunktionen samverkar med samverkansfunktionen i en intern 
stab. 

Uppföljande underlag saknas från polismyndigheten. 

 

5.6.10 Lekebergs kommun 
Lekebergs kommun deltog i övningen med 14 personer från kommunens 
krisledningsstab. Syftet med deltagandet var att Öva och utveckla 
krisledningsgruppens och kriskommunikationsgruppens krishanteringsförmåga, 
pröva och utveckla funktionskort samt krishanteringsplanen/ 
kriskommunikationsplanen under verklighetsliknande former, öva WIS som 
informationssystem. Samt öka kriskommunikationsgruppens förmåga att 
genom samverkan med andra aktörer sprida relevant information om en 
allvarlig händelse som inträffar i det geografiska området. 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Kommunens 
krislednings- och 
kriskommunikationsgrupp 
ska ha en grundläggande 
förmåga att hantera en 
krissituation.  

 

 Grupperna har en 
grundläggande 
förmåga men inte 
mer än så. Fler 
övningar inom 
organisationen 
måste ske. Stor 
utvecklingspotential. 
Se bilaga för mer 
information. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

2 Kommunen har mycket 
god förmåga att ta emot 
larm samt initiera arbete 
enligt 
krishanteringsplanen 
samt att i samverkan med 
andra aktörer skapa och 
förmedla en gemensam 
lägesbild för händelsen 

 

 Både krisstaben och 
kriskommunikations 

gruppen kallas in 

snabbt och effektivt. 

Krisstaben tar 
längre tid på sig att 
skapa en lägesbild 
än 
kriskommunikations- 

gruppen. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

3 Kommunen skall ha en 
grundläggande förmåga 
att klara av att lösa sina 
uppgifter i staben, skapa 
en lägesbild samt att 

 Krisstaben klarar att 
lösa sina uppgifter. 
Samordna 
information intern 
och extern funkar 

Målet bedöms 
uppfyllt. 



 

samordna information 
internt inom den 
kommunala koncernen 
samt mot externa aktörer. 

 

men den interna 
kommunikationen 
har stor 
utvecklingspotential. 

Tabell 20, Delmål Lekebergs kommun 

 

Foto: Lekebergs kommun 

Sammanfattande omdöme om Lekebergs kommun 
• Krisstaben kände sig förbisedda och inte med i övningen 
• Kommunikatörens roll är för sårbar 
• Kommunikationen mellan krisstaben och kommunikationsgruppen funkar 

inte 
• WIS-kunskap i den aktuella staben finns inte 
• Kommunikatören skickade hem personal för att klara bemanning på lång 

sikt – bra 
• Ingen övning för kommunikation internt eftersom vi inte uppfattat att det 

var möjligt att göra en internsida i övningswebben 
• Växeln fick ingen övning. 



 

Kommunen måste öva mer för att deltagarna i staben ska känna sig bekväma i 
sina roller. Kommunikationen mellan kriskommunikationsgruppen och 
krisstaben måste bli bättre. Kommunikatörens roll i kris måste ses över. Till 
nästa övning önskas mer inspel från motspelet, gärna till växeln. 

 

5.6.11 Ljusnarsbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun deltog i övningen med 11 personer från kommunens 
krisledningsstab. Syftet med deltagandet var att öva en händelse som kräver 
samverkan mellan flera aktörer och stärka krisberedskapsförmåga att samordna 
information. 

Uppföljande underlag från Ljusnarsbergs kommun saknas. 

5.6.12 Nora kommun 
Nora kommun deltog i övningen med 3 personer från kommunens kris-
kommunikationsgrupp. Syftet med deltagandet var att öva och utveckla Nora 
kommuns kriskommunikations-grupp krishanteringsförmåga, pröva och 
utveckla kriskommunikationsplanen under verklighetsliknande former samt öva 
WIS som informationssystem. 

Mål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Nora kommun skall ha 
en god förmåga att 
använda den 
länsgemensamma 
informationsprocessen 
vid en allvarlig 
händelse som drabbar 
länet. 

 Gruppens 

Medlemmar 
samarbetade bra, 
indelades i olika 
funktioner/roller 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

2 Nora kommun skall ha 
en grundläggande 
förmåga att utbyta 
information i syfte att 
skapa samlad 
lägesbild. 

 

 Visst teknikstrul, 
men 
omvärldsbevakning 

Fungerade bra. 
Man delade 
information samt 
att lägesbilden 
lades ut i tid. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

Tabell 22, Delmål Nora kommun 

Sammanfattande omdöme om Nora kommun 
Saknas. 

 



 

5.6.13 Askersunds kommun 
Askersunds kommun deltog i övningen med 14 personer från kommunens 
krisledningsstab. Syftet med deltagandet var att Öva och utveckla 
krisledningsgruppens och kriskommunikationsgruppens krishanteringsförmåga, 
pröva och utveckla funktionskort samt krishanteringsplanen/ 
kriskommunikationsplanen under verklighetsliknande former, öva WIS som 
informationssystem. Samt öka kriskommunikationsgruppens förmåga att 
genom samverkan med andra aktörer sprida relevant information om en 
allvarlig händelse som inträffar i det geografiska området. 

 

Delmål  Förklaring  Indikatorer  Iakttagelser  Måluppfyllnad  

1 Kommunens 
krislednings- och 
kriskommunikationsgrupp 
ska ha en grundläggande 
förmåga att hantera en 
krissituation.  

 

 Grupperna har en 
grundläggande förmåga 
men inte mer än så. Fler 
övningar inom 
organisationen måste ske. 
Stor utvecklingspotential.   

 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

2 Kommunen har mycket 
god förmåga att ta emot 
larm samt initiera arbete 
enligt 
krishanteringsplanen 
samt att i samverkan 
med andra aktörer skapa 
och förmedla en 
gemensam lägesbild för 
händelsen 

 

 Både krisstaben och 
kriskommunikationsgruppen 
kallas in snabbt och 
effektivt. En lägesbild 
skapades. 

 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

3 Kommunen skall ha en 
grundläggande förmåga 
att klara av att lösa sina 
uppgifter i staben, skapa 
en lägesbild samt att 
samordna information 
internt inom den 
kommunala koncernen 
samt mot externa 
aktörer. 

 

 Krisstaben klarar att lösa 
sina uppgifter. Samordna 
information intern och 
extern funkar men den 
interna kommunikationen 
har stor 
utvecklingspotential. 

Målet bedöms 
uppfyllt. 

Tabell 23, Delmål Askersunds kommun 



 

 

 

Foto: Askersunds kommun 

Sammanfattande omdöme om Askersunds kommun 
• Lång startsträcka 
• Kommunikatörens roll är för sårbar 
• Kan förbättra strukturen och arbetssättet 
• Kommunikationen mellan krisstaben och kommunikationsgruppen fungerar 

inte 
• Ingen övning för kommunikation internt eftersom vi inte uppfattat att det 

var möjligt att göra en internsida i övningswebben 
• Växeln fick ingen övning. 

Kommunikationen mellan kriskommunikationsgruppen och krisstaben måste 
arbeta snabbare. Kommunikatörens roll i kris måste ses över. Till nästa övning 
önskas mer inspel från motspelet, gärna till växeln.  

 



 

6 Utvecklingsområden 
I samband med utvärderingsseminariet i december diskuterades ett antal 
utvecklingsområden med sitt ursprung i övningens övergripande mål. Förslag 
som framkommit i diskussionen redovisas utan inbördes ordning i tabell 11.  

De utvecklingsområden som diskuterades var:  

• Kommunikativ lägesbild 
• Informationssamordningsmöten 
• WIS. 

Kommunikativ lägesbild 
Den kommunikativa lägesbilden är tänkt att fungera som stöd för egna 
organisationen samt input till den samlade regionala lägesbilden. Samtidigt har 
många kommunikatörer dubbla roller där de finns med både i krisledning och i 
kriskommunikationsfunktionen. Det kan innebära svårigheter att i praktiken 
jobba med två mallar, en för lägesbild och en för kommunikativ lägesbild.  

Oavsett modell får man inte bli slav under den. Den kan vara ett bra stöd om 
man anpassar och använder den utifrån förutsättningarna vid en händelse. 

Vad ska den samlade bilden säga – det som är gjort? Samverkansbehov? Att 
bara lyfta samverkan kan göra att man missar det andra kommuner gjort, 
exempelvis tips från andra.  

Informationssamordningsmöte – hur uppnår vi störst nytta och effekt? 
Ett kort första startmöte är bra, för att sätta alla på banan och den fortsatta 
planeringen. Kort enkel dagordning på första mötet. Vi nästkommande möten 
är det viktigt att alla deltagande aktörer har gjort sin hemläxa, stämt av internt. 

Det finns en begreppsförvirring och osäkerhet kring vilka forum som finns för 
samverkan, informationssamordningsmöte kontra samverkansmöte – vad är 
skillnaden? Vad menas med akut eller framtid, kort och lång sikt? 
Länsstyrelsen kan sätta denna definition ”återkom till oss om närmsta 
dygnet/timmarna.” 

Är det möjligt att genomföra ett regionalt samverkansmöte där kommunikation 
ingår? Därutöver ha arbetsgruppsmöten vid behov. Det får inte bli för många 
”dubbla” möten. Vilka är förväntningarna på mötet – Vad är min uppgift? Kan 
jag ställa frågor? Får jag svar, etcetera. 

Hur långt ska ett möte vara? Viktigt att hålla sig till sin tid. Så korta som 
möjligt, kan gå på 10 minuter. Möteshållaren kan sätta ramarna, tidsaspekter 
etcetera. Tydligt avslut av möte och ge möjlighet till fortsatt möte för dem som 
har frågor.  



 

Det är viktigt att vi övar/har möten. Förslag på övning – utse kommun som 
skapar händelse i WIS. Låta uppgiften rulla runt bland kommunerna. 

Kommunikativ lägesbild – vara eller inte vara? Hur fungerar de? 

Länsstyrelsen kan definiera tydligare vad som efterfrågas utifrån händelsen -  
begära in rapportering av utvalda delar av den kommunikativa lägesbilden, t.ex. 
rapportera in era kommunikationsaktiviteter.  

Den kommunikativa lägesbilden är en bra hjälp för en själv/egna 
organisationen. Vad man skickar in kan Länsstyrelsen bestämma, till exempel 
de två nedersta rutorna i kommunikativa lägesbilden. Kommunerna skickar in 
en lägesbild och en kommunikativ lägesbild. Men ska det vara två, eller ska det 
vara en bild?  

Sammanställning av förslag till aktiviteter inom övnings- 
utvecklingsområden 
Aktivitet Vem är ansvarig? Vilka skall delta? När 

skall 
det 
vara 
klart? 

Tydliggöra/ 
renodla 
begrepp 

Länsstyrelsen/Kriskommunikationsnätverket Representanter i 
Kriskommunikationsnätverket 

2017 

WIS-övning Kriskommunikationsnätverket Kriskommunikationsnätverket 2017 

Struktur och 
forum för 
regional 
samverkan 

Länsstyrelsen i samverkan med 
Kriskommunikationsnätverket 

Kriskommunikationsnätverket 

T-sam 

Rådet för krisberedskap 

2017 

Vidareutveckla 
kommunikativ 
lägesbild 

Kriskommunikationsnätverket Kriskommunikationsnätverket 2017 

Tabell 24, Sammanställning av förslag till aktiviteter inom övningens utvecklingsområden 

Baserat på utvärderingsrapportens iakttagelser och utvärderingsseminaret, kring 
förmågebrister och utvecklingsområden, kommer Länsstyrelsen Örebro län att 
ta fram en åtgärdsplan i samverkan med övade aktörer. 

Senast ett år efter övningen översänder Länsstyrelsen en kopia till MSB på 
åtgärdsplanen som ska redovisa vilka åtgärder i planen som genomförts, vilket 
möjliggör en analys av de långsiktiga effekterna av genomförd övning. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 
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