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Kriskommunikation – definition, syfte och ansvar 

Vad är kriskommunikation? 

Kriskommunikation handlar om att hantera bilden av en kris, inte att hantera  

krisen i sig. En kris inneba r ett stort behov av information, hos inblandade,  

allma nhet och media. Ansvariga, inblandade och utomsta ende fa r och skaffar sig 

olika bilder av det som intra ffat. Ma nniskor tolkar och bera ttar om vad som ha nt, 

rykten sprids, media rapporterar etc. Ha ndelsefo rloppet kan vara snabbt vilket 

kan go ra det sva rt att samla in fakta, och det i sin tur go r att felaktiga uppgifter 

kan cirkulera. En kris ka nnetecknas ocksa  av komplexitet och osa kerhet. Da rfo r a r 

det ytterst viktigt att Kumla kommun arbetar professionellt med information och 

kommunikation vid kriser. 

 

Kriskommunikationens syfte 

Kriskommunikation ska: 

 Bidra till att minimera skador pa  ma nniskor, djur, natur och miljo   

samt den egna organisationen 

 Medverka till att Kumla kommun sa  snart som mo jligt a terga r till  

ett normalt la ge 

 Vara utformad pa  ett sa dant sa tt att kommunen framsta r som trova rdig,  

o ppen, tillga nglig, snabb och tydlig. 

 

Krishantering och kriskommunikation är två oskiljbara begrepp 

Kommunikation a r en stor del av krishanteringen. Da rfo r ska kommunikato rerna 

tidigt kopplas in vid en kris. I bilaga 1 beskrivs kommunikationsorganisationens  

uppdrag vid en kris. 

Hur kommunikationsarbetet bedrivs i det fo rsta skedet av en kris a r avgo rande fo r 

det fortsatta arbetet och fo rtroendet. Den fo rsta beskrivningen av ha ndelsen kan 

leva kvar la nge och pa verkar ma nniskors uppfattning om det intra ffade och  

rapporteringen i media. Genom att arbeta professionellt med kriskommunikation 

visar vi att vi tar ansvar, a r handlingskraftiga och ma na om medborgarna. 

Informationen kan variera i form, men inte beroende pa  vem som a r avsa ndare. 

Den ska ge konkreta fakta om ha ndelsen, liksom om vad olika akto rer planerar  

att go ra och na r. Inneha llet i informationen kan fo ra ndras o ver tid, beroende pa  

ha ndelsefo rlopp, faktainsamling, beslut eller vad vi fa r veta om hur ma nniskor 

upplever det intra ffade.  



 

 3 

INNEHÅLL 

Kriskommunikation - definition, syfte och ansvar  sid. 3 

Kommunikationsarbete vid kris     sid. 4 

BILAGOR 

Bilaga 1, Informationsorganisationen under kris  sid. 10 

Bilaga 2, Extraordina r ha ndelse     sid. 13 

CHECKLISTOR 

Checklista 1, fo r kommunikationsarbetet   sid. 14 

Checklista 2, ra d info r mediekontakter    sid. 15 

Checklista 3 och 4, omva rldsbevakning    se word-filer 

Checklista 5, uppfo ljning av kommunikationsarbetet  sid. 16 

 

 

RIKTLINJERNA GÄLLER ALLA VERKSAMHETER 

Riktlinjerna fo r kriskommunikation omfattar kommunikationsarbetet vid sa va l ”sa rskilda ha ndelser” 

som ”extraordina ra ha ndelser”. De ga ller ocksa  de fall da r ha ndelsen i sig a r avgra nsad (krisen a r  

liten), antingen geografiskt eller bero r endast ett fa tal personer, men da r bilden av ha ndelsen blir stor, 

pa  grund av allma nhetens intresse eller medias rapportering. 

 

DEFINITIONER 

I dessa riktlinjer anva nds samlingsbegreppet ”kris” fo r sa va l sa rskilda ha ndelser som extraordina ra 

ha ndelser. 

 

ANSVAR FÖR RIKTLINJERNA 

Kumla kommuns administrativa chef a r ansvarig fo r riktlinjerna.  

Fo r att riktlinjerna ska kunna tilla mpas kra vs att medarbetare och politiker utbildas och o vas.  

Informationssamordnaren har ansvar fo r att planera och genomfo ra kompetensutveckling och  

o vningar i kriskommunikation, i samra d med beredskapssamordnaren. 

 

REVIDERING 

Riktlinjerna fo r kriskommunikationen ska revideras varje mandatperiod och/eller vid behov.  

Reviderade riktlinjer antas av kommunstyrelsen.  
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KOMMUNIKATIONSARBETE VID KRIS 

A ven om en kris kan tyckas vara liten kan bilden av ha ndelsen bli stor. Da rfo r kra vs ett strategiskt och  

va l planerat kriskommunikationsarbete 1, kanske ocksa  la ng tid efter att krisen i sig a r avslutad. I kris-

kommunikationsarbetet ska sa va l den externa som den interna kommunikationen planeras utifra n  

nedansta ende rutiner.  

Om ni pa  servicecenter, eller du som medarbetare, fa r vetskap om en ha ndelse (via telefon, e-post,  

beso k, omva rldsbevakning etc.) kontakta da  verksamhetsansvarig pa  bero rd fo rvaltning samt  

kommunens beredskapssamordnare. Beredskapssamordnaren analyserar situationen och meddelar 

andra bero rda sa som bero rd fo rvaltningschef, kommundirekto r, kommunstyrelsens ordfo rande,  

kommunikationsenheten med flera. 

 

INLEDNINGSSKEDET 

1. Verksamhetsansvarig har ansvaret 

Den som a r verksamhetsansvarig har ocksa  informationsansvaret. Det inneba r att den verksamhets-

ansvarige ansvarar fo r att samra da med och kalla in fo rvaltningens informato r (alt. kommunens  

kommunikato rer), som ska inga  i krisledningsstaben. 

Vid en extraordina r ha ndelse, se bilaga 2, har krisledningsna mnden det o vergripande informations-

ansvaret och kommundirekto ren det operativa ansvaret. Kommunikato rerna a r en la nk mellan staben 

och verksamheterna.  

 

2. Bemanna informationsorganisationen 

Kommunens kommunikato rer kan, vid behov, kalla in fo rsta rkning till informationsorganisationen. 

Bemanningen avgo rs av ha ndelsens art och storlek, se bilaga 1. 

Vid inkallning av informato rer/medlemmar i informationsgruppen ringer kommunikato ren till den 

som sta r efter sig pa  kontaktlistan fo r informationsgruppen som sedan ringer vidare enligt listan.  

Mo tesplatsen fo r informationsgruppen a r rum Ha llabrottet i stadshuset. Alternativt rum, om vi av 

na gon anledning inte kan vara i stadshuset, a r Skomakarrummet i Hemtja nstens Hus (skofabriken pa  

so dra kungsva gen).  

Kommunikato ren fo rdelar uppgifterna och fo rbereder eventuell skiftga ng. Gruppens uppgifter finns i 

bilaga 1.  

Till informationsgruppen ho r a ven servicecenter. De har en viktig roll eftersom de fa r fra gor och ibland 

ocksa  information om vad som ha nt. Ett bra samarbete med servicecenter redan fra n bo rjan a r da rfo r  

oerho rt viktigt. 

1 I detta dokument anva nds begreppen information och kommunikation likva rdigt, dvs. ba da bero r och beskriver hur vi ska 
arbeta med att kommunicera en kris. 
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3. Analysera situationen och informationsbehovet 

Informationsgruppen har huvudansvar fo r att, i samra d med o vrig krisledningsgrupp, utifra n de fakta 

som ga r att fa  reda pa  i ett tidigt skede, och utifra n de fra gor som kommer in analysera: 

 har vi utsett en/flera presstalespersoner?  (läs mer på sidan 10) 

 vad beho ver och kan vi informera om?   (endast bekräftad information kan förmedlas) 

 hur kan ha ndelsen ta nkas uppfattas? 

 vilka informationsbehov kan ta nkas uppsta ? 

 vilka ma lgrupper ska prioriteras? 

 vilka kanaler a r ba st la mpade? 

Kom iha g att internkommunikation a r ytterst viktig: kommunens ansta llda a r budba rare av  
information till medborgare, samtidigt som de sja lva kan ha behov av information. 

 

4. Säkerställ en samlad lägesbild och utse en eller flera talespersoner 

Kommunikato ren utser, i samra d med kommundirekto ren/fo rvaltningschef, vem som blir  

presstalesman och vem eller vilka som ska vara kommunens representanter vid exempelvis en  

presskonferens. Alla som uttalar sig ska innan mo tet med media ha kommit o verens om en gemensam  

la gesbild av ha ndelsen. Entydiga budskap minskar risken fo r missfo rsta nd och att la get fo rva rras.  

Se checklista 2 fo r fler tips vid mediekontakter.  

 

5. Starta omvärldsbevakningen 

Bo rja omedelbart ha mta in information fra n omva rlden. Det kan vara sa va l fakta som o gonvittnes-

skildringar, rykten och ma nniskors egna beskrivningar av ha ndelsen. Mallar fo r omva rldsbevakning  

av media/sociala medier finns i checklista 3 och 4.  

 

6. Kontakta andra  

Ta eventuellt kontakt med andra kommuner, myndigheter med flera fo r att samordna sa va l  

informationsaktiviteter som budskap.  

 

7. Gå ut med en första information 

Sa  snart det a r mo jligt ska vi ga  ut med information om ha ndelsen, a ven om det inte finns sa  mycket att  

bera tta. Webbplatser, servicecenter, samt media (presskonferens eller pressinformation) a r de fo rsta  

kanalerna. Om det inte finns na got annat att informera om ska vi bera tta att vi vet om det intra ffade,  

vem som ansvarar fo r krishanteringen, na r ytterligare information kan la mnas och var man kan fa  mer  

information.  
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UNDER KRISENS GÅNG 

Målgrupper och kanaler 

Anva nd de kanaler som a r effektiva utifra n aktuella ma lgrupper, sammanhang och ha ndelse.  

Kanalerna ska ge ma nniskor mo jlighet att ba de fa  och la mna information. Rykten, fra gor och  

viktig information som la mnas fo rmedlas till krisledningen.  

 

Informationskanaler 

Kommunens webbplats www.kumla.se, Kumlaportalen och servicecenter 019-58 80 00 a r va ra  

prima ra kanaler. De a r ocksa  grunden fo r alla o vriga informationskanaler. Na gra exempel pa  andra 

kanaler a r: Media (pressinformation, presskonferens, meddelande i radio och TV), enheters egna 

webbsidor, mo ten, sa rskild lokal fo r krissto d, brev, flygblad, affischer, annonser.  

Basinformationen ska vara densamma oavsett kanal. Da remot kan man beho va ha mer eller mindre  

detaljerad information beroende pa  kanal och ma lgrupp. 

 

Myndighetsmeddelanden 

Svenska myndigheter har enligt lag mo jlighet att sa nda meddelanden via Sveriges Radio, Sveriges  

Television, SVT Text, TV3, TV4, Kanal 5, TV8, samt de kommersiella radiokanalerna. Det finns tva   

niva er av meddelanden: 

Informationsmeddelanden kan kommunen begära att få sända när normal verksamhet inte 

la ngre kan bedrivas. Det kan ro ra sig om insta llda skolskjutsar pa  grund av sno ova der, sto rningar i 

vatten– och elfo rso rjning eller liknande situationer. Dessa meddelande sa nds sa  snart som mo jligt. 

Varningsmeddelanden (VMA) avbryter sändningar om det är omedelbar fara för liv, egendom 

eller miljo . Beho riga att bega ra VMA a r ra ddningschef, ra ddningsledare, polisma stare och ra ddnings-

tja nstansvariga myndigheter pa  regional och central niva . 

 

Media 

Pressmeddelande 
Pressmeddelandets rubrik ska tydligt tala om vad meddelandet handlar om.  

I ingressen presenteras den viktigaste informationen. Pressmeddelandet ska helst inte o verskrida en  
A4-sida. Det ska alltid inneha lla namn, titel och nummer till aktuella kontaktpersoner. Mallar fo r hur  
pressmeddelanden ska utformas finns att ha mta i Word under ”Mina mallar”.  

Presskonferenser 
Kommunikato ren meddelar media vem/vilka som a r presstalesman och vilka tider det kommer att 
ha llas presskonferenser. Denna information meddelas a ven servicecenter.  

Kommunikato ren  ser till att ett pressrum sta lls i ordning, oftast rum Kumla i stadshuset, men om  
sa  beho vs a ven utanfo r Stadshuset. Som na mnts under punkt 4, innan presskonferensen ska alla som  
medverkar ha skaffat sig en gemensam la gesbild av ha ndelsen. 

Lokal tv och radio 
SVT O rebro, Sveriges Radio O rebro, Kumla na rradio och Kanal Regional (Kumlanytt). 
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WIS 
WIS a r ett nationellt webbaserat informationssystem fo r att underla tta informationshantering mellan 
akto rerna i det svenska krishanteringssystemet fo re, under och efter en kris. WIS har adressen 
www.swis.se och kan na s av informationssamordnaren samt krisberedskapssamordnaren. 

 

Krisinformation.se 

Krisinformation.se a r en webbplats som fo rmedlar information fra n myndigheter och andra ansvariga 

om hur de hanterar olika kriser - fo re, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allma nhet och 

media och ska underla tta fo r dig att hitta till den information du so ker. Vid kris kan det vara  

anva ndbart att ha na ra kontakt med redaktionen fo r krisinformation.se fo r att fo rse dem med fo rsta-

handsinformation och via deras kanal na  ut med information till allma nhet och media.  

Krisinformation.se drivs av Myndigheten fo r samha llsskydd och beredskap (MSB). 

113 13 - information vid olyckor och kris 

113 13 a r ett internationellt informationsnummer. Hit ringer allma nheten da  man vill ha information 

om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis sto rre stor-

mar, o versva mningar eller sjukdomsutbrott. 

Vi kontaktar 113 13 via samverkan@11313.se eller 0911-22 65 06. 

Kommunens hemsida nås via http://www.kumla.se/inloggning (du loggar in med dina vanliga 

uppgifter) 

Kommunens intranät nås via kumlaportalen.kumla.internal 

 

Telefonnummer vid krissituationer 

Servicecenter: 019- 58 80 00 

Upplysningscentralens telefonnummer: 019-58 80 05 (fast telefon vid servicecenters kontor),  

sen finns fo ljande nummer att koppla pa : 019-58 80 03, 019-58 80 04 (fasta telefoner)  

och 019-58 81 02 (mobil anknytning). 

Krisledningsna mndens kristelefon: 019-57 04 64 (rum A bytorp). Denna telefon har en direktlinje och 

ga r inte via kommunens servicecenter, telefonen finns i kommunstyrelsens ordfo randes tja nsterum.  

Krisledningsstabens telefonnummer: 019-57 04 63 (rum Ekeby). 

POSOM-ledningsgrupps kristelefon: 019-57 04 61. Denna telefon har en direktlinje och ga r inte via 

kommunens servicecenter. Telefonen finns i rum Sannahed.  

 

Samordna information med andra aktörer 

Vi samarbetar med andra akto rer, fo r att dels samordna budskap och aktiviteter, dels informera 

varandra om bedo mningar, beslut och agerande. 

Samordningen a r sa rskilt viktig vid extraordina ra ha ndelser (bilaga 2), da  krisledningsstaben kan  

bedo ma att myndigheterna ska ha ett gemensamt synsa tt och fatta o vergripande beslut. Detta inneba r 

att samma information ska ges till alla mottagare, oberoende av vem som fo rmedlar det. 
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Utveckla information med hjälp av frågor 

Den information som la mnas av medborgare och andra, de fra gor som sta lls och de bera ttelser som 

sprids av ma nniskor via t.ex. sociala medier ska analyseras och fungera som ett underlag fo r fortsatta 

informationsinsatser. 

 

Allmänheten 

Fra gor fra n allma nheten ska besvaras och uppgifter om krisens utveckling ska tas emot och vidare-

befordras till staben. Fra gor som ofta kommer fra n allma nheten a r:  

 Vad har ha nt? 

 Varfo r har det ha nt mig? 

 Vilka konsekvenser fa r det fo r mig? 

 Var och na r fa r jag information? 

 Hur kan jag skydda mig, mina anho riga och min egendom? 

 Na r a r faran o ver? 

 

Ge specifik information till avgränsade grupper 

Fo rutom allma n information som riktar sig till bredare grupper beho ver vi ofta na  speciella grupper, 

med information som har betydelse enbart fo r dem. Det kan vara direkt inblandade, anho riga,  

krispersonal eller fo rtroendevalda. Omha ndertagande av drabbade och anho riga samt praktisk hja lp 

kan fo rmedlas av POSOM (se bilaga 2). 

Uto ver de grupper som sja lva va ljer att ta kontakt med kommunens finns det a ven sa rskilda grupper 

som kommunen sja lv ma ste ta initiativ till kontakt med och som kan beho va sa rskild information.  

Exempel pa  dessa grupper a r personer med na gon form av funktionsnedsa ttning eller spra k- 

sva righeter. Information samt telefonnummer till O rebro la ns landstings tolk- och  

o verssa ttningsservice finns i va ra krispa rmar samt i va r samarbetsyta pa  Kumlaportalen. 

 

Testa och följ upp informationsbehoven 

Fo r att vara sa ker pa  hur information tas emot och fo rsta s bo r man testa budskapen pa  ett mindre  

antal individer inom den ta nkta mottagargruppen innan informationen ga r ut. Fo lj upp de inblandades 

behov av dialog och information genom att analysera de fra gor som kommer in, vad som skrivs pa   

sociala medier, mediebevakning, samtal med representanter fo r ma lgrupperna etc. Informations-

insatserna ska utga  fra n vad ma nniskor vill veta – inte enbart vad vi i kommunen vill bera tta. 

 

Omvärldsbevakning 

Omva rldsbevakningen, som inleddes i ett tidigt skede, ska pa ga  under hela krishanteringen. Det  

handlar om att fo lja vad som sa gs, visas och skrivs i nyhetsmedier, sociala medier etc., dels fo r att fa  

information om krisens utveckling och hur krisen upplevs, dels fo r att kontrollera om det fo rekommer 

rykten eller felaktig information. Omva rldsbevakningen ska sko tas av en eller flera personer som  

utsetts av kommunikato rerna.  
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EFTER KRISEN 

Avveckling 

Na r krisens kulmen har passerat bo r informationsaktiviteterna trappas ned gradvis, a ven om  

informationsbehovet troligtvis fortsa tter att vara stort en tid efter krisen. La ng tid efter en kris,  

vid en ”a rsdag” eller liknande, kan informationsbehovet o ka pa  nytt. 

 

Uppföljning 

En skriftlig uppfo ljning av kriskommunikationsarbetet bo r genomfo ras inom tva  veckor efter  

krisledningsgruppens avveckling, fo r att samla in va rdefulla erfarenheter om vad som gick bra och  

vad som gick mindre bra i informationsaktiviteterna. Se checklista 3. 
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BILAGA 1 

Informationsorganisationen under kris 

Oavsett ha ndelsens storlek har informationsorganisationen na gra huvuduppgifter vid kris: 

 Samla in och analysera fakta, utifra n ett informationsperspektiv.  

 Samverka med krisledning, informato rer, na tverk, myndigheter, media och andra externa akto rer. 

 Analysera informationsbehovet.  

 Producera la ttillga nglig och regelbunden information i de kanaler som passar situationen och  

ma lgrupperna ba st. Ha r a r kommunens webbplats www.kumla.se tillsammans med intrana tet  

utga ngs-punkt och grunden fo r o vriga kanaler (servicecenter, trycksaker, radiomeddelanden etc.). 

 Omva rldsbevaka och fo rse krisledningsstaben med information, fakta, de bilder av ha ndelsen som  

omva rlden har, samt de effekter som informationsinsatserna ger. 

 Fo lja upp och utva rdera effekterna av information. 

Uppgifterna a r mer utfo rligt skrivna nedan och uppdelade i sex olika roller. Kommunens  

kommunikato rer a r alltid huvudansvarig fo r uppgifterna/rollerna. Vid sto rre ha ndelser a r  

kommunikato rerna arbetsledare fo r rollerna 2-6.  

De som bemannar informationsorganisationen vid kris ska ha tydliga roller med tydliga uppdrag. Vissa 

roller kan innehas av en eller flera personer. En person kan ocksa  ha flera roller/uppdrag; ha ndelsens 

art avgo r bemanningen. Fo r varje person ska ersa ttare/avbytare finnas. 

 

Roller 

1. Strategisk roll (kommunens kommunikatörer) 

Kommunens kommunikato rer inga r i den centrala krisledningsstaben, om krisens omfattning inneba r 

att en sa dan har startat, och har da r en strategisk roll. Kommunikato ren a r en la nk mellan  

krisledningsstaben och informationsgruppen. 

Kommunikato ren ansvarar fo r att, tillsammans med kommundirekto ren/fo rvaltningschef,  

utse en eller flera presstalespersoner. Vid en extraordina r ha ndelse ansvarar denna roll fo r att  

arrangera presskonferenser och skriva pressinformation. Vid o vriga ha ndelser go rs detta tillsammans 

med fo rvaltningens informato r. 

Underlag till pressinformation a r de rapporter som roll 2 (se nedan) tar fram, och de beslut som tas i  

krisledningsstab. 

Uppgifter ha r a r: 

 Skriva och skicka pressinformation och/eller inbjudningar till presskonferens. 

 Arrangera presskonferenser och pressvisningar. 

 Fo ra anteckningar vid presskonferenser, alternativt spela in. 

 Boka tid fo r enskilda intervjuer med kommunens representanter som media vill intervjua. 

 Samordna service gentemot media, t.ex. ta fram faktaunderlag. 
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2. Verksamhetskunnig (förvaltningsinformatör) 

Den bero rda fo rvaltningens informato r inga r i den lokala krisledningsgruppen, om krisens omfattning 

inneba r att en sa dan har startat, d.v.s. en grupp inom den fo rvaltning som har huvudansvar fo r den 

verksamhet da r na got intra ffat. Fo rvaltningsinformato ren a r informationsgruppens sakkunnige inom 

det omra de som bero rs av krisen och har ett na ra samarbete med kommunens kommunikato rer, bland 

annat fo r att bedo ma vilka informationsresurser som kra vs.   

Fo rvaltningsinformato ren ansvarar fo r att samla in fakta fra n verksamheten. 

Den bero rda fo rvaltningsinformato ren ansvarar, tillsammans med informationsgruppens sakkunnige 

inom det omra de som bero rs av krisen och har ett na ra samarbete med kommunens kommunikato rer, 

a ven fo r samordning av informationsarbetet ba de inom organisationen och med externa akto rer. Detta 

fo r att fa  kunskap om ha ndelsefo rloppet och fo r att den information som ges till ansta llda, allma nhet 

och media a r likartad och korrekt oavsett avsa ndare. 

 

3. Analys- och omvärldsbevakning 

Ansvarar fo r insamling av fakta, omva rldsbevakning samt en fo rsta analys av la gesinformationen fo r  

planering av kommande steg i informationsarbetet. Uppgifter ha r a r att: 

 Samla in medias bild av ha ndelsen, inkl. det som skrivs pa  bloggar och andra sociala medier. Mallar 

fo r omva rldsbevakning av media/sociala medier finns i checklista 3 och 4. 

 Sammansta lla och analysera allma nhetens bild av ha ndelsen, t.ex. genom att fo lja sociala medier 

eller genom att kontakta na tverk, kollegor, va nner etc. fo r att fa  en bild av vad som sa gs pa   

arbetsplatser, ”pa  stan” etc. 

 Bevaka kommunens och beredskapssamordnarens epostbrevla dor. Uppgifterna a r att o ppna  

mailen, go ra en grov filtrering av relevant information, skriva ut denna, och vidarebefordra till  

informationsgruppen och staben. Korrespondensen sparas. 

 Dokumentera informationsa tga rder. En god dokumentation a r viktig ur ett ra ttssa kerhets-

perspektiv och fo r att ha lla reda pa  vad som a r sagt och gjort. Det a r a ven no dva ndigt fo r att senare 

kunna go ra uppfo ljningar av hur informationsarbetet under krisen fungerar. 

 Analysera det insamlade och skriva korta rapporter som la mnas till kommunikationsenheten. 

 

4. Produktion 

Ansvarar fo r att ta fram information, sa va l den som kommunen har planerat att fo ra ut som den som  

efterfra gas. Underlag a r de sammansta llningar som roll 2 och 3 tar fram, och de beslut som tas i  

krisledningsstab. Uppgifter ha r a r: 

 Ta fram faktaunderlag till ledningsgrupp och media. 

 Skriva texter och ta fram ev. grafiska bilder. 

 Publicering pa  intrana t och webbplatser. Informationen pa  intrana tet och o vriga webbplatser ska 

endast ha nvisa till www.kumla.se, detta fo r att endast ha en sida att uppdatera. 

 Produktion av brev, flygblad, affischer etc. 

 Sto d till servicecenter (och upplysningscentral), t.ex. ta fram ”vanliga fra gor och svar”. 

 Samverka med personer eller na tverk som kan bidra i kommunikationsarbetet, t.ex. personer med 

ma ngkulturell kompetens, teckenspra kskompetens eller kontakt med Tolk- och o versa ttarservice 

fo r att besta lla o versa ttningar av information som produceras. 



 

 12 

All information som tas fram ska vara enkel, snabb, korrekt och entydig, och svara pa  fo ljande  

grundla ggande fra gor: 

 Vad har ha nt? 

 Hur ser prognosen ut fo r den na rmaste tiden? 

 Vad har kommunen och myndigheterna gjort? 

 Vilka a tga rder planeras? 

 Hur bo r den enskilde fo rha lla sig? 

 Hur fa r allma nheten mer information? 

Kumla kommun har satt ett effektma l fo r informationen som inneba r att kommunen ska kunna ge  

kommuninva narna tillga ng till aktuell information minst tre ga nger per dygn.  

 

5. Servicecenter och upplysningscentral 

Servicecenter har ofta ma nga kontakter med intresserade som vill veta vad som ha nt, hur kommunen  

agerar, hur man sja lv ska agera etc. Kommunens centrala krisledning kan ocksa  bedo ma att krisen le-

der till sa  ma nga samtal att en del av servicecenter ska o verga  till att bilda en s.k. upplysningscentral, 

med ett sa rskilt telefonnummer fo r fra gor om krisen.  

Tva  telefonister bemannar servicecenter och det finns 2-3 personer som kan byta av vid behov. De per-

soner som vanligtvis a r avbytare, bemannar upplysningscentralen. Det kan a ven vara la mpligt att na -

gon eller na gra ”experter” inom det aktuella krisomra det sitter i upplysningscentralen.  

Servicecenter ansvarar fo r att svara pa  fra gor via telefon och e-post.  Servicecenter ansvarar a ven fo r 

att vidarebefordra information/fra gor som kommer fra n allma nheten till kommunikationsenheten.  

Servicecenter a r en viktig kontaktyta vid ha ndelse av kris. 

 

6. Uppföljning och utvärdering 

Under arbetets ga ng bo r enkla uppfo ljningar av informationsaktiviteterna go ras. 

Efter den mest kritiska fasen bo r en grundligare utva rdering go ras sa  snart som mo jligt, med sto d av  

checklista 5. Kommunikationsenheten, involverade informato rer i krisha ndelsen och  

beredskapssamordnaren ansvarar fo r att fo lja upp kriskommunikationen. 
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BILAGA 2 

Extraordinär händelse 

En extraordina r ha ndelse a r en ha ndelse som avviker fra n det normala, inneba r en allvarlig sto rning 

eller o verha ngande risk fo r en allvarlig sto rning i viktiga samha llsfunktioner och kra ver skyndsamma 

insatser av kommunen. 

Exempel pa  sa dana kriser a r o versva mningar, sno stormar, tekniska haverier, sva ra olyckor, sabotage 

eller kidnappningar. De ka nnetecknas av att: 

 beslut ma ste fattas som involverar ma nga akto rer 

 besluten ma ste fattas under sva r tidspress 

 det existerar en ka nsla av osa kerhet 

 akto rerna sta r hela tiden info r nya situationer 

 insatser av ma nga akto rer ma ste koordineras 

 tillga ngen till information om vad som ha nt a r till en bo rjan begra nsad 

 improvisation och flexibilitet a r no dva ndiga 

 medierna a r i ho g grad involverade i krisfo rloppet. 

Av detta fo ljer att kommunledningen vid en kris omedelbart blir indragen i det akuta skeendet  

sa va l av yttre som av inre tryck. 

 

Ansvar 

Om en kris av den ha r arten drabbar Kumla kommun leds kommunen av en krisledningsna mnd, med 

hja lp av en sa rskilt tillsatt krisledningsstab som ansvarar fo r den lo pande krisledningen.  

Kommunstyrelsens ordfo rande, med vice ordfo rande som ersa ttare, har mandat att aktivera  

krisledningsna mnden. Ordfo randen go r bedo mningen na r en extraordina r ha ndelse intra ffat. 

Vid en extraordina r ha ndelse a r krisledningsna mnden den politiska ledningsgruppen i kommunen.  

Krisledningsna mndens beslutandera tt a r till sto rsta delen delegerad till kommunstyrelsens arbetsut-

skott. Na mnden har de samlade politiska beslutsbefogenheterna och ansvarar fo r prioriteringar, extra-

ordina ra resurser och den samlade informationen. 

Krisledningsstaben kallas in vid en extraordina r ha ndelse. Kommundirekto ren, med sta llfo retra dande  

kommundirekto r som sta llfo retra dare, fungerar som operativ chef och ansvarar fo r den operativa  

ledningen av kommunen. Under sig har kommundirekto ren en stab besta ende av beredskapssamord-

naren, kommunikato r och kommunledningssekreteraren.  

Beroende pa  situationen kan annan personal komma ifra ga. Det a r kommundirekto ren som go r  

bedo mningen om vilken personal som kra vs. 

Det o vergripande informationsansvaret finns hos kommunikationsenheten. Kommunikations-

organisationen och dess arbete ser ut sa  som det beskrivs i bilaga 1, omfattningen avgo rs av  

kommundirekto ren tillsammans med kommunikato rerna. 
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CHECKLISTA 1 

För kriskommunikationsarbetet 

Vad har hänt?  

Vilka är inblandade?  

När och var hände det?  

Vad händer nu?  

Vem är ansvarig?  

När får vi information?  

Vad är VÅR uppgift nu?  

Vad ska VI lösa nu?  

Tips! 

So k fakta fra n sa kra ka llor, spekulera inte eller ge fo r tidiga lo ften, ta reda pa  rykten; snacket pa  stan, i sociala medier och 

via mobiler a r i full ga ng, ta reda pa  vad media redan bera ttat och fundera o ver hur de kommer att vinkla ha ndelsen. 

Vilka behöver ha information?  

Ledning (tjänstemän, politiker) inblandade,  

anhöriga, kamrater, media, personal, receptioner, 

övriga anställda, allmänhet, andra? 

 

Tips! 

Ma nga ”vet” redan mycket fo rmedla da rfo r snabbt korrekt information, att informera om att man inte har na gon information a r 
ocksa  information: Tystnad ger sken av att man do ljer na got, bjud tidigt in till mo te med na rmast bero rda, fo rse ledningen med 
fakta, mediebilder och rykten, fo rse kundtja nst och relevanta receptioner med fakta, interninfo a r viktigt – de ansta llda ba r 
ocksa  information vidare, lyssna, besvara och ta tillvara pa  inkommande fra gor och information, bjud tidigt in till pressinfo.  

Hur och var når vi ut?  

Möten, Kumla.se och Kumlaportalen, telefon,  
inkl. servicecenter, sociala medier, brev och  
informationsblad, anslagstavla/TV-monitor,  
media, andra kanaler?  

 

Tips! 

Det personliga mo tet a r viktigast fo r na rmast bero rda, anva nd lokaler, fo r mo ten med bero rda, som a r bekanta och skyd-
dade fra n media, anva nd kanaler som anva nds till vardags till aktuella ma lgrupper, samordna informationen i olika kanaler, 
anva nd ett enkelt spra k och respektfullt tilltal.  

Dokumentera!  

Spara pressinfo, brev, flygblad m.m. som går ut, 
anteckna från infomöten, presskonferens etc., skriv 
logg- eller dagbok, samla artiklar/inslag från  
tidningar, radio, TV och Internet.  

 

Tips! 

Fo rbered pa rm/tidskriftsha llare fo r pressklipp, skickade och inkommande brev och infoblad, minnesanteckningar etc. –  
fo r ledningsgrupp, informato rer och andra som beho ver snabb inblick om vad som gjorts. Notera viktig fakta pa  whiteboard 
– enkelt att fa  o verblick o ver vad som planeras och som har genomfo rts.  
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CHECKLISTA 2 

Råd inför mediekontakter 

ALLTID vid mediekontakter 

 Se intervjun som en mo jlighet 

 Var tillga nglig. Ring tillbaka snarast om det inte passar ”just nu” 

 Ta det lugnt, ta nk genom ditt budskap i fo rva g 

 Ta ansvar, erka nn fel, var a rlig och visa empati 

 Var saklig och svara pa  fra gorna, ge journalisten fakta 

 Ha ll dig inom ditt eget yrkesomra de 

 Utga  fra n att allt a r ”on the record” 

 

ALDRIG vid mediekontakter 

 Ljuga, gissa eller spekulera  

 Bli uppro rd eller arg 

 Haka pa  journalistens spekulationer eller rykten 

 Anva nda facktermer eller byra kratiskt spra k 

 Diskutera individer eller sa dant som a r sekretessbelagt 

 Anva nda uttrycket ”ingen kommentar” 

 Lova saker utan att det a r genomta nkt eller fo rankrat  

 

Media vid kriser 

Kommunen ma ste anpassa sig till mediernas villkor. De vill ha fakta och uttalanden fra n ansvariga och 

ofta komma na ra ha ndelsens centrum. De vill intervjua ba de bero rda och beslutsfattare.  

Utla ndska medier kan beho va information om det svenska statsskicket och hja lp med o versa ttningar.  

I kriskommunikationsarbetet ska vi sa  la ngt det a r mo jligt tillmo tesga  kraven fra n media, samtidigt 

som vi ska sa tta de inblandade och deras behov i fo rsta rummet. 

CHECKLISTA 3 och 4 

Omvärldsbevakningsmallar finns som word-filer. 
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CHECKLISTA 5 

Uppföljning av kommunikationsarbetet 

Uppföljning 

En uppfo ljning i sa  na ra anslutning som mo jligt till krisen bo r beskriva: 

1. Bakgrund, dvs. vad ga llde krisen, vilka bero rdes etc. 

2. Organisation och struktur, dvs. vem som arbetade med kommunikationsfra gor, hur fungerade 
roller, ansvar och samarbeten (internt och med andra akto rer), hur var kommunikation en del 
av krisledningens arbete, fanns en plan fo r kommunikationsarbetet etc. Lyft vad som fungerade 
va l och vad som kan fo rba ttras. Lyft ocksa  eventuella behov av fo ra ndringar fo r att na   
fo rba ttringarna. 

3. Vilka kanaler anva ndes fo r vilka ma lgrupper. Lyft vad som fungerade va l och vad som kan  
fo rba ttras. Lyft ocksa  eventuella behov av fo ra ndringar fo r att na  fo rba ttringarna. 

4. Vilka aktiviteter planerades och genomfo rdes. Lyft vad som fungerade va l och vad som kan  
fo rba ttras. Lyft ocksa  eventuella behov av fo ra ndringar fo r att na  fo rba ttringarna. 

5. Information och dialog, dvs. hur fungerade den information som vi tog fram, hur fungerade va rt  
arbete med att svara pa  fra gor och inla gg, hur tog vi tillvara pa  fra gor och inla gg fo r dels att  
utveckla information, dels i ledningsarbetet etc. Lyft vad som fungerade va l och vad som kan 
fo rba ttras. Lyft ocksa  eventuella behov av fo ra ndringar fo r att na  fo rba ttringarna. 

6. Media, dvs. vad fokuserade media pa , hur arbetade vi med mediekontakter etc. Lyft vad som  
fungerade va l och vad som kan fo rba ttras. Lyft ocksa  eventuella behov av fo ra ndringar fo r att na   
fo rba ttringarna. 

 

Uppfo ljning av kriskommunikationsarbetet ha nger samman med hur man fo ljer upp krishanteringen 
som helhet. En uppfo ljning kan ske subjektivt i den grupp som arbetade med krisen och  
kriskommunikation, eller genom att man tar hja lp av medborgare och andra som fa r ge sin bild.  
Beroende pa  ha ndelsen sa  kan uppfo ljningen naturligtvis variera i omfa ng; a r det en sto rre ha ndelse 
som kra vt stora kommunikationsinsatser kan det vara bra att anlita na gon utomsta ende som go r  
uppfo ljningen.  
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Kumla kommun 

Tel: 019-58 80 00  I  E-post: servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


