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Förord
Vi har under de senaste åren sett att kommunikation med dem som
är drabbade vid allvarliga olyckor och kriser, både direkt och indirekt,
är en viktig och central uppgift för involverade myndigheter och andra
organisationer. Ett sätt att öka förmågan att hantera olyckor och kriser
för offentliga och privata aktörer är att öva.
Under 2014 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
tillsammans med ett 20-tal andra myndigheter och organisationer
genomfört den nationella samverkansövningen SAMÖ Fokus 2014.
Övningen syftade till att pröva de övande aktörernas förmåga till kris
kommunikation vid en allvarlig olycka med ett omfattande utsläpp
från en kärnteknisk anläggning. För att på ett vederhäftigt sätt pröva
och utvärdera förmågan till kriskommunikation bjöds ett representativt slumpmässigt urval av 2 000 personer från befolkningen in till
att delta i övningen. Deras uppgift var att följa aktörernas kriskommunikativa arbete på det sätt som de skulle gjort vid en verklig händelse
och bedöma kommunikationen genom att besvara enkäter under
övningsdagen. Det är första gången som ett sådant anslag har gjorts
av denna omfattning i Sverige.
Våra erfarenheter av arbetet med det så kallade Allmänhetsnätverket
i övningen är mycket goda, framförallt vad gäller det engagemang och
den vilja att bidra som de inbjudna visade. Vi vill med denna metodrapport dela med oss av de lärdomar vi dragit av metoden och av dem
som deltog samt av deras bedömning av kommunikationen. Vi vill
också uppmuntra och ge handfasta råd till att bjuda in allmänheten
att delta i övningar på detta sätt, och genom rapporten ge möjlighet för
andra organisationer att använda metoden, också i ett enklare format.
Vi vill rikta ett stort tack till deltagarna i Allmänhetsnätverket som
ställde upp och bidrog med sin tid, sina synpunkter och tankar under
övningsdagen. Tack vare er kunde vi utvärdera övning SAMÖ Fokus
2014 och ge återkoppling till de övande aktörerna på ett mer verklig
hetstroget sätt än vad som tidigare gjorts. Vi vill även tacka alla dem
som besvarade inbjudan och lämnade svar om sig själva och som
lämnade kommentarer angående metoden. Resultaten möjliggör att
allmänheten kan bjudas in och göras delaktiga i fler övningar framöver.
Niclas Karlsson
Chef Enheten för övning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Innehåll
Sammanfattning.................................................................................................................................................. 6
Summary........................................................................................................................................................................ 8
1.

Allmänheten i övningar............................................................................................................. 11

1.1

Inledning. . ............................................................................................................................................................ 11

1.2

Litteraturgenomgång av allmänhet i övningar................................................................... 13

1.3

Syfte........................................................................................................................................................................ 15

2.

Övning SAMÖ Fokus 2014..................................................................................................... 17

2.1

Allmänt om övningen SAMÖ Fokus 2014................................................................................. 17

2.2

Övningsformat............................................................................................................................................... 17

2.3

Övningswebben............................................................................................................................................ 18

2.4

Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014. . ................................................................................................ 21

3.

Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014....................................................... 23

3.1

Metoden.. ........................................................................................................................................................... 23

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Uppdraget och urvalet.................................................................................................................................. 26
Frågor och variabler........................................................................................................................................ 27
Sekretess............................................................................................................................................................... 28
Datainsamling................................................................................................................................................... 28

3.2

Inbjudan............................................................................................................................................................. 28

3.2.1

Bakgrundsenkäten.......................................................................................................................................... 29

3.3

Information före övningen. . ................................................................................................................ 30

3.3.1

Bedömningsenkäten. . .................................................................................................................................... 30

3.4

Kommunikation utåt om Allmänhetsnätverket................................................................. 30

3.5

Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen. ........................................... 31

3.6

Kontakt med Allmänhetsnätverket efter övningen......................................................... 34

3.7

Databearbetning. . ....................................................................................................................................... 35

4.

Resultat av inbjudan till Allmänhetsnätverket......................................... 37

4.1

Läsanvisning.. .................................................................................................................................................. 37

4.2

Svar på inbjudan.. ........................................................................................................................................ 38

4.2.1 Bortfall inbjudan................................................................................................................................................41
4.2.2 De som tackade ja till att vara med i Allmänhetsnätverket..................................................... 42
4.2.3 De som tackade nej till att vara med i Allmänhetsnätverket.................................................. 46

4.3

De olika gruppernas val av sidor på internet vid en kris.............................................50

4.4

Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen. .......................................... 54

4.4.1 Det slutgiltiga Allmänhetsnätverket....................................................................................................... 57
4.4.2 Bortfall under övningsdagen.. ................................................................................................................... 60

5.

Resultat av Allmänhetsnätverkets medverkan i övningen......63

5.1

Bedömning av kommunikationen................................................................................................ 63

5.1.1
5.1.2
5.1.3

Alternativ på Övningswebben. . ................................................................................................................. 63
Informationsbehov och förståelse. . ........................................................................................................ 64
Sociala medier.................................................................................................................................................. 65

5.2

Förtroende för aktörernas förmåga att hantera krisen............................................... 67

5.3

Synpunkter om övningen. . ...................................................................................................................68

6.

Diskussion................................................................................................................................................... 71

6.1

Metoden för Allmänhetsnätverket................................................................................................ 71

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

Viktiga avvägningar.. ........................................................................................................................................ 71
Kostnaden............................................................................................................................................................. 72
Att få med så många som möjligt.. ......................................................................................................... 72
Tillgång till internet.. ........................................................................................................................................ 73
Att delta en specifik dag.. .............................................................................................................................. 74
En omfattande process.................................................................................................................................. 75

6.2

Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen. .......................................... 75

6.3

Det statistiska resultatet av inbjudan till Allmänhetsnätverket............................ 76

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Svar på inbjudan............................................................................................................................................... 76
De som tackade ja. . .......................................................................................................................................... 77
De som tackade nej......................................................................................................................................... 77
Hur representativt blev det slutgiltiga Allmänhetsnätverket?.. ................................................ 78

6.4

Allmänhetsnätverkets bedömning av kommunikationen. ........................................ 79

7.

Slutsats och rekommendationer................................................................................ 83

8.

Litteraturförteckning................................................................................................................... 87

9.

Bilagor.............................................................................................................................................................91

9.1

Utdrag ur litteraturgenomgång av övningar med verklig allmänhet............... 91

9.2

Mål och indikatorer SAMÖ Fokus 2014..................................................................................... 92

9.3

Inbjudan............................................................................................................................................................. 94

9.4

Bakgrundsenkäten.....................................................................................................................................96

9.5

Påminnelsen................................................................................................................................................... 97

9.6

Informationsbrevet.. ..................................................................................................................................98

9.7

Bedömningsenkäten. . ........................................................................................................................... 100

6

Allmänhetens bedömning av kriskommunikation i övningar

Sammanfattning
Den 15 maj 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) samverkansövningen SAMÖ Fokus 2014, som syftade
till att pröva de övande aktörernas förmåga till kriskommunikation.
Scenariot för övningen var en omfattande kärnteknisk olycka med
stor påverkan på södra Sverige. För att på ett så verklighetstroget
sätt som möjligt utvärdera kommunikationen tog MSB fram en ny
metod för att involvera allmänheten i övningen, något som tidigare
endast gjorts i enstaka övningar. Utgångspunkten för metoden var
att skapa ett deltagande från allmänheten som skulle vara så representativt för befolkningen som möjligt.
Det så kallade Allmänhetsnätverket bestod av 99 personer, hälften
män och hälften kvinnor, i åldrarna 20-79 år, som hemifrån eller där
de befann sig under övningsdagen fyllde i totalt 395 bedömnings
enkäter rörande den kommunikation de hade tagit del av under
övningen. Deras bedömning utgjorde ett mycket värdefullt bidrag till
utvärderingen av övningens mål kring kommunikation till allmänheten.
För att skapa ett så representativt deltagande från allmänheten
som möjligt gavs Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra
ett slumpmässigt urval ur befolkningen på 2 000 personer som till
frågades i en personlig inbjudan om de kunde tänka sig att delta i ett
allmänhetsnätverk under övningen SAMÖ Fokus 2014. Av de 2 000
inbjudna personerna tackade 182 ja till att vara med och under övnings
dagen deltog 99 av dessa.
Utöver resultatet av Allmänhetsnätverkets bedömning om den kommunikation som flödade under övningen, analyserades bakgrundsuppgifter om både deltagarna och samtliga inbjudna i urvalet för
att beskriva dem utifrån parametrar som kön, ålder, utbildning,
inkomst etc. samt deras vanor för att söka information på internet.
Resultatet visade att det var svårt att få ett helt representativt del
tagande från allmänheten. Allmänhetsnätverket blev mer representativt i ålder och kön jämfört med tidigare försök där allmänheten
deltagit i övningar, men utifrån en högre utbildnings- och inkomstnivå skilde de sig från urvalet. I kommande övningar behöver förslagsvis inte representativitet vara ett ändamål i sig, utan ett allmänhetsnätverk kan utformas av en särskild målgrupp utifrån övningens mål.

Sammanfattning

I rapporten presenteras en detaljerad metodbeskrivning samt
beskrivande statistik om dem som deltog i Allmänhetsnätverket,
men också om dem som inte ville eller kunde delta och om dem som
valde att inte besvara inbjudan alls. Utifrån erfarenheterna som dragits presenteras tips och rekommendationer för att möjliggöra för
myndigheter att bjuda in allmänheten i kommande övningar. Den
presenterade metoden visar att det finns ett engagemang och en vilja
hos allmänheten att vara delaktiga och kunna påverka utvecklingen
av samhällets krisberedskap.
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Summary
The public’s assessment of crisis communication in exercises
– lessons learnt and recommendations for involving the public
On May 15 2014, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
carried out the co-operation exercise SAMÖ Fokus 2014, with the
purpose of evaluating the involved organization’s capacity of crisis
communication. The scenario was a major nuclear accident causing
large impact on southern Sweden. In order to evaluate the communication as realistically as possible, MSB developed a new method to
involve the public in the exercise. Involving the public in evaluation
of exercises has only been done in occasional exercises historically.
The principal of the method was to create a public participation that
would be as representative of the population as possible.
The so-called Public Network consisted of 99 people, aged 20-79 years,
of which half were men and half were women. They filled in a total
of 395 assessment questionnaires concerning the communication
they had taken part in during the exercise. The assessment was made
from home or where the participants were during the exact date of
the exercise. Their assessments comprised a comprehensive contri
bution to the evaluation of the capacity to communicate to the public
during the simulated crisis.
To create a representative participation from the public, Statistics
Sweden (SCB) was commissioned to draw a random sample of 2 000
people from the Swedish population register. The sampled persons
received a personal invitation in which they were asked if they were
willing to participate in a public network during the exercise SAMÖ
Fokus 2014. Out of the 2 000 invited persons, 182 accepted the invitation, and 99 of those participated during the exercise.
In addition to the results of the Public Network’s assessment of the
communication, background information on both the participants
and those who were invited from the original sample were described
based on parameters such as gender, age, education and income.
Their preferences for searching information on the Internet were
also described.
The results showed that it was difficult to form a completely representative participation from the public. The network became more
representative in terms of age and gender compared to previous exer
cises where the public had participated, but it differed from the sample
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concerning higher education and income levels. In future exercises
it is suggested that achieving representativeness might not be the sole
purpose. A public network can be designed based on characteristics
that are targeted in the goal of the exercise.
The report presents a detailed description of the method and descriptive statistics on those who participated in the Public Network, but
also on those who were neither willing nor able to participate, and
on those who chose not to respond to the invitation at all. Based on
experience drawn from the results of the new method, recommendations are presented to enable for other agencies to invite the public
for participation in future exercises. The presented method shows
that there is a commitment and a willingness among the public to
be involved and to have the possibility to influence the development
of crisis preparedness.

Allmänheten i övningar
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1. Allmänheten i övningar
1.1

Inledning
I syfte att öka samhällets förmåga att hantera kriser och händelser
behöver offentliga och privata aktörer öva. Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) har som uppdrag att främja övningsverksamheten framförallt genom tvärsektoriella samverkansövningar. MSB
planerar, genomför och utvärderar nationella tvärsektoriella samverkansövningar (SAMÖ) i syfte att förbättra Sveriges krisberedskap. Den
senaste av dessa var SAMÖ-KKÖ 2011.
Erfarenhetshanteringen från SAMÖ-KKÖ 2011 följdes upp med övning
SAMÖ Fokus 2014. Syftet med SAMÖ Fokus 2014 var att pröva och följa
upp resultatet av utvecklingsområdena från SAMÖ-KKÖ 2011 samt att
identifiera om förmågan hade ökat. Den förmåga som prövades i SAMÖ
Fokus 2014 var kriskommunikation och informationssamordning.
Vid allvarliga olyckor och händelser i samhället blir kommunikation
med allmänheten en central uppgift för de myndigheter och organisationer som är inblandade. Övningar och verkliga händelser har visat
att det finns ett behov av att öva förmågan att kommunicera, besvara
frågor och att möta reaktioner och behov gentemot allmänheten.
För att öva kriskommunikation används ofta så kallad spelad allmänhet, dvs. personer som ska agera som man tror att allmänheten
skulle gjort om det vore en verklig händelse. Dessa utgörs vanligen av
studenter, pensionärer eller andra frivilliga. Denna spelade allmänhet
har till uppgift att föra övningen framåt genom att leverera frågor,
så kallade inspel, och skapa en opinion och stämning till de övande
aktörerna. De har inte uppgiften att agera som de skulle gjort i en
verklig händelse, utan de agerar utifrån ett förskrivet manus. Den spel
ade allmänheten har inte heller uppgiften att utvärdera resultatet.
Det finns anledning att tro att den spelade allmänhetens agerande
och åsikter om kommunikation skulle skilja sig från den verkliga
allmänheten, eftersom den spelade allmänheten ofta skiljer sig i både
ålder, kön, bakgrund, intresse osv. Det finns alltså ett behov av att
involvera verklig allmänhet, dvs. personer från befolkningen, i utvärdering av kriskommunikation i övningar. Den verkliga allmänheten
behövs för att lyssna, läsa, reagera på och bedöma hur aktörerna
kommunicerar. Utifrån demografisk information om de personer
som deltar kan man analysera bedömningen ytterligare för att se
hur kommunikationen tas emot av personer med olika ålder, kön,
utbildning, yrke osv.
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Genom att de övande aktörerna har kännedom om att det finns verklig
allmänhet med i övningen för att bedöma kommunikationen ökar
troligen också realismen och pressen för dem. De blir därmed så väl
förberedda som möjligt för en verklig händelse. En bonus av att involv
era verklig allmänhet i övningar kan också vara att man ökar deras
kunskap om och intresse för samhällsskydd och beredskap lika väl
som för samhällets krishanteringsförmåga.
Försök att involvera verklig allmänhet i övningar har endast genomförts vid enstaka tillfällen i Sverige. I dessa tidigare försök har frivilliga
personer fått anmäla sig för att vara med, vilket har visat sig skapa
en icke-representativ grupp människor. Läs mer om detta i avsnitt 1.2.
En genomgång av internationell litteratur visar även att det inte finns
något nämnvärt publicerat kring utvärdering av kommunikationsinsatser i övningar. Det finns heller ingen känd dokumentation från
eventuella övningar i andra länder där man har försökt involvera
verklig allmänhet (personlig kommunikation, Ann Enander, Försvars
högskolan, 2014-12-05).
Övningen SAMÖ Fokus 2014 prövade aktörernas förmåga till kriskommunikation. De tre övergripande målen utgick från olika förut
bestämda aspekter på detta. För att utvärdera målen på ett så verklig
hetstroget sätt som möjligt fanns ett stort behov av hjälp från den
verkliga allmänheten. Övningskonceptet SAMÖ Fokus var helt nytt
och det bestämdes att MSB skulle satsa på att ta utvärdering av kris
kommunikation ett steg längre än vad som tidigare gjorts inom
landets övningsverksamhet.
MSB tog i planeringen av SAMÖ Fokus 2014 därför fram en ny metod
för att involvera verklig allmänhet i övningen. Planeringen av metoden för det så kallade Allmänhetsnätverket startade i september 2013
och övningen SAMÖ Fokus 2014 genomfördes den 15 maj 2014. En
viktig utgångspunkt var att bjuda in deltagarna utifrån ett slumpmässigt urval, snarare än att låta deltagarna anmäla sig frivilligt, som
gjorts i tidigare övningar. Detta gjordes för att skapa ett så represen
tativt deltagande som möjligt.
Det beslutades att det så kallade Allmänhetsnätverket skulle rekryteras genom att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra
ett slumpmässigt urval ur befolkningen så att MSB kunde bjuda in
dessa att delta i en enkätundersökning för att utvärdera kommunikationen under övningen.
Det beslutades tidigt att själva bedömningen under övningen skulle
ske hemifrån, på jobbet eller där man befann sig under övningsdagen
den 15 maj 2014. Deltagarna skulle inte direkt kunna kontakta de
övande aktörerna, men det skulle vara möjligt att ställa frågor och
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ge kommentarer till de övande via en koordinator (figur 1). Deltagarna
skulle inte få någon ersättning för sitt deltagande i Allmänhetsnätverket.

ANdia
Me

Figur 1.

1.2

Enkel beskrivning av Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014.

Litteraturgenomgång av allmänhet i övningar
I samband med planeringen av Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus
2014 gjordes en litteraturgenomgång och kartläggning för att undersöka hur allmänheten har använts historiskt i utvärdering av övningar
i Sverige. I litteraturgenomgången har ett 50-tal regionala och nationella övningar1 sedan mitten på 1990-talet gåtts igenom. Av dessa har
endast sju övningar2 haft något slags försök till rekrytering av verklig
allmänhet för deltagande i övningen. En mer detaljerad genomgång
av dessa övningar visar att man i endast tre3 av övningarna har fått
deltagande av allmänheten i syfte att utvärdera den kommunikation
som förmedlats under övningen. De beskrivna metoderna i dessa
övningar har gett viktiga ingångsvärden till utformningen av metoden
för Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014.

1.
2.
3.

Litteraturgenomgången har inte omfattat övningar med fältenheter. I den typen av övningar kan verklig
allmänhet, så kallade figuranter, ofta delta. Syftet med deltagande av figuranter i övningar med fältenheter
är inte samma som vid deltagande av verklig allmänhet i utvärderingssyfte som denna rapport beskriver.
Incident (1996), Grepen (1996), H-ALVAR (2003), Havsörn (2004), SAMÖ (2007), SAMÖ (2008) och SAMÖ-KKÖ (2011).
Följande övningar föll bort från de sju: Grepen (1996) innehöll ett fältmoment (evakuering) av allmänhet och
deras deltagande i övningen hade därför inte i det syfte som genomgången avsåg. H-ALVAR (2003) innehöll
deltagande av endast ett fåtal frivilliga från allmänheten, vilket gör deltagandet för litet för att räknas. I SAMÖ
(2007) fanns förslag till utformning av ett allmänhetsnätverk, men det har inte gått att få fram mer information
om det och troligen fanns det inget. I SAMÖ-KKÖ (2011) gjordes ett försök att rekrytera personer från allmänheten via annonsering, men intresset var för svagt och det blev därför inget allmänhetsnätverk i övningen.
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Övning Incident 1996
Övning Incident var en räddningstjänstövning på Gotland 1996 där
man övade med skarp information till hela Gotlands befolkning via
radio. Dessa radiosändningar markerade något nytt och övningen har
varit föremål för flera uppföljningsstudier. Enkätundersökningar och
telefonintervjuer genomfördes för att undersöka hur befolkningen
uppfattat övningen och informationen som gavs. Cirka en tredjedel av
befolkningen följde radiosändningarna. Det gick att utläsa skillnader
i beskrivningen av de människor som valde att följa informationen
och av dem som inte valde att göra det. Radiosändningarna uppfattades som mycket realistiska och även om de gav upphov till viss oro
hos personerna så kunde man visa att deras intresse för beredskapsfrågor ökade i och med deltagandet (Räddningsverket, 1996).
Övning Havsörn 2004
Övning Havsörn genomfördes av Länsstyrelsen i Uppsala län 2004.
Det är den enda övning i litteraturgenomgången där ett delsyfte har
varit att särskilt pröva formerna för ett allmänhetsdeltagande. Totalt
deltog ett knappt trettiotal personer som representanter för allmänheten i övningen. De hade rekryterats genom annonsering i lokala
medier före övningen. Av dessa var endast en tredjedel kvinnor och
en majoritet var över 60 år. Deltagarna satt tillsammans under de två
övningsdagarna och bedömde den information de hade tagit emot
via radio, hemsidor, telefon etc. under övningens genomförande
(figur 2). Studien drog flera lärdomar vad gäller planering av deltagande av allmänheten i större övningar och har varit till stor nytta
vid planeringen av Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014 (Kris
beredskapsmyndigheten, 2005).
Övning SAMÖ 2008
Samverkansövningen SAMÖ 2008 genomfördes i Krisberedskapsmyndighetens regi. Det är den enda tidigare SAMÖ där det har
funnits ett allmänhetsnätverk med personer från befolkningen.
Dessa rekryterades via annonsering i olika medier och nätverk
och deras uppgift var att följa kommunikationen under övningen
för att i en enkätundersökning göra en bedömning utifrån olika kri
terier (figur 3). Totalt anmälde 569 personer sig, men endast cirka
150-200 deltog i bedömningen. Av dem som anmälde sig var endast
25 % kvinnor. Det finns ingen information om ålder på deltagarna.
Personerna följde kommunikationen i de övningsmedier som fanns
under övningen. Dessa hade likheter med de övningsmedier som an
vändes under SAMÖ Fokus 2014 (Krisberedskapsmyndigheten, 2008).

Allmänheten i övningar

Figur 2.

Deltagarna från allmänheten i övning Havsörn 2004 (Krisberedskapsmyndigheten, 2005).

Figur 3.

Annonsering efter deltagare från allmänheten i SAMÖ 2008.
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Se bilaga 9.1 för en mer detaljerad beskrivning av dessa tre övningar.

1.3

Syfte
Denna rapport syftar till att ge en detaljerad beskrivning av den nya
metoden för användning av ett slumpmässigt urval ur befolkningen
för att bedöma kommunikationen i övningen SAMÖ Fokus 2014 samt
att ge rekommendationer till hur allmänheten kan användas fram
över i övningar.

Övning SAMÖ Fokus 2014
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2. Övning SAMÖ Fokus 2014
2.1

Allmänt om övningen SAMÖ Fokus 2014
Övningen SAMÖ Fokus 2014 genomfördes den 15 maj 2014. Scenariot
för övningen var det samma som för SAMÖ-KKÖ 2011, vilket innebar
att en kärnteknisk olycka hade inträffat vid Oskarshamns kärnkraftverk, och att ett radioaktivt utsläpp hade skett med omfattande påverkan på stora delar av södra Sverige. När övningen SAMÖ Fokus 2014
startade hade händelseutvecklingen flyttats fram till tre dagar efter
den kärntekniska olyckan. Detta gjordes för att de övande skulle få
möjlighet att öva kommunikationsfrågor i ett senare skede än akut
fasen. Vad som hänt under dessa tre dagar förmedlades till de övande
genom förinspelade filmer och textmaterial som de kunde ta del av
under dagarna före SAMÖ Fokus 2014. Övningsdagen startades med
ytterligare en förinspelad film samt med en förinspelad tv-sändning
benämnd ”MorgonNytt”, som skildrade en debatt mellan ett urval
av organisationer.
I SAMÖ Fokus 2014 deltog 21 övande organisationer. De övande
aktörerna utgjordes av myndigheter på nationell, regional och lokal
nivå samt av privata aktörer. En av de övande organisationerna var
Sveriges Radio Kalmar som övade genom att producera direktsänd
radio under hela övningsdagen.
Mer information om övningen SAMÖ Fokus 2014 finns i utvärderings
rapporten ”Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014”, MSB, oktober 2014.

2.2 Övningsformat
Övningen SAMÖ Fokus 2014 genomfördes som en simuleringsövning
med motspel, vilket är det övningsformat som i så stor utsträckning
som möjligt ska likna verkligheten. I detta övningsformat finns för
utom de övande aktörerna även ett så kallat motspel som består av
funktioner eller organisationer som inte är övande. De övande får
enbart kommunicera med varandra eller med motspelet. I motspelet
finns personal som gör så kallade inspel till dem som övar. Inspel
kan vara i form av telefonsamtal, e-post eller inlägg på sociala medier.
I motspelet är det även vanligt att medier och spelad allmänhet är
representerade och levererar inspel till de övande organisationerna
(MSB, augusti 2014).
I SAMÖ Fokus 2014 fanns ett tjugotal personer som spelade allmänhet i motspelet, där majoriteten var studenter från MSB:s utbildning
Skydd mot olyckor (figur 4). Dessa gjorde inspel via telefon och e-post
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till de övande aktörerna. I motspelet fanns även ett tiotal personer
som spelade allmänhet och gjorde inspel i sociala medier.
Inspelen som levererades av den spelade allmänheten utgjorde
cirka hälften av de knappt 800 inspel som levererades av motspelet
under övningsdagen. Inspelen var framtagna av aktörerna själva och
de syftade till att ge organisationerna en möjlighet att öva utifrån de
förutbestämda målen. Den spelade allmänheten dokumenterade den
respons de fick på sina inspel, men de gjorde ingen utvärdering eller
bedömning av resultatet.
I motspelet fanns även cirka tjugo frilansjournalister som spelade
media under övningen. Även de var i kontakt med de övande aktör
erna och de skrev nyhetsartiklar som publicerades i den så kallade
Krispressen.

Figur 4.

Den spelade allmänheten i motspelet under övningen SAMÖ Fokus 2014. (Foto: Sofie Ivarsson, MSB)

2.3 Övningswebben
All kommunikation under övningen skedde i realtid på MSB:s webbportal ”Övningswebben”. Övningswebben utgjorde de övandes internet och bestod av följande kanaler (figur 5a): kriswebbplatser, dvs.
de övande aktörernas hemsidor under övningen, Krispressen med
nyhetsartiklar producerade av motspelets journalister, direktsänd
radio från Sveriges Radio Kalmar samt sociala medier i form av Xbook
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och bloggar. Verktyget Xbook är framtaget för att motsvara Facebook (figur 5b). På Övningswebben lades även de förinspelade filmer
och det skrivna material som beskrev förhistorian och startläget.

Figur 5a och 5b. Övningswebbens startsida. Bilden visar fliken där en av de förinspelade filmerna låg (5a). 		
Xbook på Övningswebben (5b).

Tips
Verktyget Övningswebben kan tillhandahållas av MSB till självkostnadspris.
Läs mer på www.msb.se

Det gick att komma åt Övningswebben på dator samt på mobil
telefon eller surfplatta, men med något begränsad funktionalitet.
Övningswebben användes under övningen både av de övande aktör
erna och av dem som utvärderade kommunikationen. Tillgång till
Övningswebben krävde inloggning.

Tips
Testa de olika funktionerna på Övningswebben före övningen på datorer utanför
den egna myndigheten, t.ex. hemifrån eller från en annan arbetsplats. Tekniken
måste fungera när allmänheten ska delta.

Övning SAMÖ Fokus 2014
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2.4 Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014
I SAMÖ Fokus 2014 utvärderades aktörernas kriskommunikationsförmåga utifrån tre övergripande mål:
Mål 1: Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete
i enlighet med respektive organisations ansvar och roll.
Mål 2: Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat till
allmänhet och medier.
Mål 3: Aktörerna har förmåga att använda sociala medier i sitt
kommunikationsarbete.
De tre övergripande målen bröts ned i indikatorer och vidare till
bedömningsfrågor i utvärderingsenkäter.
Se bilaga 9.2 för indikatorerna.
Syftet med utvärderingen var att utreda vilken förmåga krishanteringssystemet, med de i övningen involverade aktörerna, hade och
att fastställa om någon förändring i förmåga hade skett sedan SAMÖKKÖ 2011.
Utvärderingsorganisationen utgjordes av olika kategorier av utvärderare där Allmänhetsnätverket, som denna rapport beskriver, utgjorde
en särskilt viktig del.
Syftet med Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014 var att på ett
representativt och verklighetstroget sätt utvärdera aktörernas förmåga till kriskommunikation och informationssamordning. Ett del
syfte var att utvärdera den nya metoden för skapande av ett allmän
hetsnätverk och därmed öka kunskapen om att använda verklig
allmänhet i övningar.
Utvärderingsmetodiken och resultatet av målutvärderingen beskrivs
i detalj i utvärderingsrapporten ”Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014”,
MSB, oktober 2014.

TIPS
Planering av ett allmänhetsnätverk måste starta samtidigt som planeringen
av övningen så att utformningen stöds av övningens syfte och mål.

Allmänhetsnätverket
i SAMÖ Fokus 2014
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3. Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014
3.1

Metoden
Metoden för Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014 delades upp
i två faser. Fas ett, den så kallade rekryteringsfasen, bestod av själva
inbjudan till att delta i Allmänhetsnätverket. Det innebar att ett slump
mässigt urval från befolkningen tillfrågades om de kunde tänka sig
att delta i ett allmänhetsnätverk under övningen SAMÖ Fokus 2014.
I fas två, den så kallade bedömningsfasen, fick de som svarat ja i första
fasen ytterligare information samt enkäter hemskickade inför bedömningen av kommunikationen under övningen. För att få statistisk exper
tis och hjälp med design av urvalet och hantering av utskicken gavs
detta i uppdrag till SCB. Då metoden var helt ny togs flera beslut längs
vägen och avvägningar gjordes utifrån tidsplan, budget och utifrån
synpunkter från SCB.
I rekryteringsfasen skedde det första utskicket med inbjudan och en
bakgrundsenkät. SCB ansvarade för den praktiska hanteringen av
utskicket och insamlingen av enkätsvar. Mellan rekryterings- och
bedömningsfasen skedde en avstämning på MSB där beslut skulle
fattas huruvida det hade kommit in ett tillräckligt antal för att gå
vidare med Allmänhetsnätverket eller ifall plan B4 skulle sättas i
verket. Som underlag för beslut skedde en delleverans till MSB av
inkomna enkätsvar till SCB. I bedömningsfasen skickades det andra
utskicket till dem som tackat ja i rekryteringen. Den sista delen i
bedömningsfasen bestod i slutleverans av enkätsvar från SCB och analys och sammanställning med målutvärderingsresultatet i övningen.
Planeringsprocessen startade i september 2013 och analysen av resultatet avslutades i september 2014. Metoden beskrivs schematiskt i figur 6.
Tidslinjen i bilden startar i januari 2014 efter en planeringsprocess på
tre månader. Metoden beskrivs mer detaljerat i kommande kapitel.

4.

Plan B innebar att stödrekrytering av personer till ett allmänhetsnätverk i SAMÖ Fokus 2014 skulle ske med
hjälp av rekrytering av frivilliga i MSB:s befintliga kontaktnätverk, t.ex. via frivillighetsorganisationer och
sociala medier.
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REKRYTERINGSFASEN

2014:

Urvalsdragning

Utskick 1

Sammanställning
deltagare

januari

25 mars

april

• 2 000 personer.
• 20–79 år.
• 1 000 personer
från Kalmar län och
1 000 från riket.
• Urvalet baserat
på ålder, kön,
geografi och
födelseland.

• Vill du vara med?
-- Inbjudan
-- Enkät
(”bakgrund”)
-- Påminnelse

• Delleverans SCB
(bakgrunds
enkäten).
• Plan B?
• Allmänhets
nätverket bildas.
• Mail till nätverket
för att hålla
kontakten.

• Bakgrunds
uppgifter SCB:
-- Civilstånd
-- Födelseland
-- Medborgarskap
-- Utbildningsnivå
-- Kommun
-- Län
-- Inkomst

Figur 6.

Schematisk beskrivning av metoden för Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014.
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BEDÖMNINGSFASEN

Utskick 2

Övning!

Analys

8 maj

15 maj

juni–September

• Material inför
övningsdagen
och uppgiften.
-- Information
-- Enkäter
(”bedömning”)

• Förhistoria filmer.

• Kontaktperson
och möjlighet
att ställa frågor.
• Mail till nätverket
för att hålla
kontakten.

• Startfilm.

• Slutleverans SCB
(bedömnings
enkäterna).

• ”MorgonNytt”.

• Analys MSB.

• Övningswebben:
-- Radio
-- Kriswebben
-- Krispressen
-- X-book
-- Bloggar

• Sammanställning
med mål- och
utvärdering till
rapporten.

• Bedömning vid
fem tidpunkter.
• Möjlighet att göra
samma kväll.
• Avslutningsoch tackfilm.

• Separat metod
beskrivning och
utvärdering.
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3.1.1

Uppdraget och urvalet
En uppskattning gjordes utifrån att 10 % av de inbjudna skulle
tacka ja till att vara med. Utifrån budget för projektet beslutades att
2 000 personer skulle bjudas in, vilket skulle motsvara en grupp på
200 personer. Kostnaden för att SCB skulle utföra uppdraget enligt
de beskrivna förutsättningarna var 360 000 kr. Då det var önskvärt
att bjuda in så många deltagare som möjligt utifrån de ramar som
fanns i övningens budget gjordes även en kostnadsberäkning för
4 000 inbjudna, vilket blev cirka 100 000 kr dyrare. Den kostnaden
bedömdes som för hög.
Planeringen av urvalets design skedde under hösten 2013 och själva
dragningen skedde i januari 2014. SCB fick uppdraget att göra ett
slumpmässigt urval ur befolkningen utifrån i förhand bestämda
kriterier och att hantera utskicken av inbjudan, information och
enkäter. MSB fattade flera beslut längs vägen kring urvalet och en
tät dialog fördes med SCB:s metodstatistiker.

Tips
Urval ur befolkningen för inbjudan till ett allmänhetsnätverk kan göras med hjälp
av SCB, Skatteverket eller på andra sätt utifrån önskad inriktning på deltagarna.

Det beslutades att urvalsstorleken skulle vara 2 000 personer och
personerna skulle vara i åldern 20-79 år. Hälften skulle bjudas in från
Kalmar län (där Oskarshamns kärnkraftverk ligger) och hälften från
övriga landet för att se skillnader i bedömning av kommunikationen
mellan personer som bodde nära olyckan och längre från olyckan.
I övrigt skulle deltagarna väljas utifrån att urvalet skulle vara representativt vad gäller kön och födelseland. Födelseland lyftes som en
parameter där det ansågs viktigt att få ett så representativt urval som
möjligt med deltagare som inte hade svenska som modersmål.

Tips
Utforma urvalet som ska bjudas in utifrån syfte och mål för övningen. Ska det vara
ett slumpmässigt urval eller ett riktat urval mot en särskild målgrupp, t.ex. yngre?

Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från
Registret över totalbefolkningen (RTB), 2014-01-31. Den delades in
i grupper baserade på geografi, kön, ålder och födelseland. Från
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urvalsramen drogs ett obundet slumpmässigt urval om 2 000 personer,
vilket innebar att alla objekt inom en grupp hade samma sannolikhet
att komma med i urvalet (SCB, 2014).

3.1.2 Frågor och variabler
Två slags enkäter skickades ut med post. Den så kallade bakgrundsenkäten skickades tillsammans med inbjudan (se avsnitt 3.2.1) och
bedömningsenkäterna skickades till dem som skulle göra bedömningen under övningsdagen (se avsnitt 3.3.1).
MSB utformade frågorna i enkäterna i samarbete med SCB. Enkäterna
genomgick en så kallad snabbgranskning av mätteknisk expertis på
SCB i syfte att minska risken för mätfel. För att säkerställa att frågorna
skulle fungera så bra som möjligt och enligt intentionerna, gick
enkäterna igenom ett mättekniskt test (SCB, 2014).

Tips
Låt både experter och vanliga människor, t.ex. familj och vänner, granska och
testa enkäterna innan de skickas ut.

Förutom de frågor som samlades in via bakgrundsenkäten hämtades
följande bakgrundsvariabler från Registret över totalbefolkningen
och Inkomst- och taxeringsregistret (SCB, 2014):
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Kön (2014-03-14)
Ålder (2014-03-14)
Civilstånd (2014-03-14)
Födelseland, grupperad (2014-03-14)
Medborgarskap, grupperad (2014-03-14)
Utbildningsnivå (vårterminen 2012)
Kommun (2014-03-14)
Län (2014-03-14)
Inkomst (2012)

Tips
Genom att lägga in några enkla bakgrundsfrågor ges en möjlighet att förstå vilka
deltagarna är och hur deras svar kan tolkas ytterligare.
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3.1.3 Sekretess
I informationsbreven fanns information om vilka uppgifter som
hämtades från SCB:s register och att en avidentifierad datafil skulle
levereras till MSB. Brevet informerade även om personuppgiftslagen
samt offentlighets- och sekretesslagen och att det var frivilligt att medverka i undersökningen.
För att SCB ska kunna lämna ut data från en enkätundersökning krävs
informerat samtycke av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom
att besvara blanketten och skicka in den godkänner att deras svar
behandlas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet.
SCB gjorde en intern sekretessprövning för utlämnandet av data.
Dessutom upprättades en sekretessöverenskommelse mellan MSB
och SCB som gällde hur det avidentifierade datamaterialet skulle få
hanteras (SCB, 2014).

3.1.4 Datainsamling
Enkäterna skickades med post tillsammans med informationsbrev
och förfrankerade kuvert som de tillfrågade skulle skicka tillbaka de
ifyllda enkäterna till SCB i. Det första utskicket i rekryteringsfasen
(utskick 1) genomfördes den 25 mars 2014. En påminnelse med ny
enkät till dem som inte besvarat bakgrundsenkäten skickades den
7 april. Datainsamlingen för bakgrundsenkäten avslutades den
28 april. Utskicket i bedömningsfasen (utskick 2) genomfördes den
8 maj och datainsamlingen avslutades den 12 juni 2014 (SCB, 2014).
En delleverans bestående av svaren på bakgrundsenkäten levererades till MSB den 29 april. Slutleveransen av samtliga enkätdata till
MSB skedde den 30 juni 2014.

Tips
Webbenkäter kan spara manuellt pappersarbete, men många människor föredrar
att fylla i enkäter med papper och penna.

3.2 Inbjudan
Inbjudan till att delta i Allmänhetsnätverket hade rubriken ”Vill du
vara med och förbättra Sveriges beredskap inför kriser?”. Eftersom
deltagarna inte skulle få någon ersättning för att vara med blev det
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viktigt att försöka tilltala dem på ett annat sätt. Detta gjordes genom
budskapet att man fick en chans att vara med och påverka, en möjlig
het att få insyn i myndigheternas system och en känsla av att vara
utvald, att representera andra i befolkningen. Inbjudan innehöll
information om övningen och vad det skulle innebära att vara med
i Allmänhetsnätverket samt vilka förutsättningar som fanns. I brevet
fanns också information om vad som gällde kring sekretess och att det
var frivilligt att delta. En uppmaning gjordes om att enkäten skulle
besvaras både av dem som tackade ja och av dem som tackade nej.
Ett påminnelsebrev skickades till dem som inte besvarat bakgrundsenkäten inom två veckor.
Se bilaga 9.3 för inbjudan och 9.5 för påminnelsen.

Tips
Låt både experter och vanliga människor, t.ex. familj och vänner läsa inbjudan
innan den skickas ut. Är den begriplig och inbjudande?

3.2.1 Bakgrundsenkäten
Syftet med bakgrundsenkäten var framförallt att personerna skulle
svara på om de ville delta i Allmänhetsnätverket eller ej, men även
att samla in bakgrundsuppgifter som syftade till att beskriva dem
som besvarade enkäten. En analys av dessa uppgifter kunde skapa
en förståelse av vilka egenskaper som beskrev de personer som deltog
och kunde ge ytterligare förståelse för hur de senare skulle bedöma
kommunikationen i övningen. Bakgrundsenkäten innehöll elva frågor där flertalet var av flervalskaraktär. Flera av frågorna handlade
om personens förhållande till området samhällsskydd och beredskap. För dem som ville delta samlades e-postadresser in. De som inte
ville delta ombads skriva anledningen till att de inte ville vara med.
Övriga frågor i enkäten var bakgrundsfrågor.
Se bilaga 9.4 för bakgrundsenkäten.

Tips
En påminnelse om att besvara enkäten är ett enkelt sätt att få in fler svar.
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3.3 Information före övningen
Utskicket med information till dem som tackat ja till att vara med
i Allmänhetsnätverket innehöll mer detaljerad information om
övningen och dess scenario och hur de kunde sätta sig in i scenariot
genom att titta på förinspelade filmer. Huvuddelen av informationsbrevet bestod av instruktioner för inloggning till Övningswebben
och hur Övningswebben skulle användas i bedömningen av kommunikationen under övningen. Brevet gav också instruktioner till
de bedömningsenkäter som skulle användas. Kontaktuppgifter vid
eventuella frågor eller om de ville kontakta dem som övade gavs i
brevet. I brevet fanns också information om hur de lämnade uppgift
erna skulle användas och var resultatet skulle komma att publiceras.
Se bilaga 9.6 för informationsbrevet i sin helhet.

3.3.1 Bedömningsenkäten
Bedömningsenkäten innehöll sju frågor där flertalet var av flervals
karaktär, men med en möjlighet att motivera sitt svar i fritext. Frågorna var framtagna för att möjliggöra att de övergripande målen två
och tre skulle kunna utvärderas. En fråga som rörde själva metoden
med ett allmänhetsnätverk lades till i slutet av enkäten. Den handlade om hur personens förtroende för organisationernas förmåga
att hantera krisen hade påverkats av att de varit med och fått ta del
av informationen under övningen. Totalt skickades åtta identiska
bedömningsenkäter. Varje enkät inleddes med en fråga om klockslag
för att i analysen av enkäten kunna skilja på bedömningsresultat vid
olika tidpunkter under dagen. Två riktade påminnelser gjordes via
e-post innan insamlingen avslutades.
Se bilaga 9.7 för bedömningsenkäten.

Tips
Bedömningsfrågorna måste kunna kopplas till målen för att möjliggöra utvärdering.

3.4 Kommunikation utåt om Allmänhetsnätverket
För att sprida information till myndigheter, företag och allmänheten
om övningen SAMÖ Fokus 2014 och den nya satsningen på Allmänhetsnätverket gjordes ett antal kommunikationsaktiviteter under
månaderna före övningen. Dessa beskrivs i listan nedan. För att skapa
intresse för deltagande i Allmänhetsnätverket och därmed få med
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fler deltagare gjordes ett pressmeddelande i samband med att inbjudan gick ut i månadsskiftet mars/april. Efter att Allmänhetsnätverket
skapats och deltagarnas e-postadresser var kända skickades e-post med
tips till deltagarna om att läsa om övningen och Allmänhetsnätverket.
Pressmeddelande och kommunikation på MSB:s hemsida lades sam
tidigt som nyhetsinlägg på MSB:s sidor på Facebook och Twitter. Information gavs även internt på MSB:s intranät.
•• Artikel i tidningen Tjugofyra7, februari 2014: ”Första övningen
med ´riktig´ allmänhet”.
•• MSB pressmeddelande, mars 2014: ”Har ansvariga inom krisbered
skapen blivit bättre på att kommunicera under en kris? – allmänheten
i Kalmar län får chans att avgöra”. (Pressmeddelande via e-post till alla
medier i Kalmar län, 49 mottagare, 2014-03-28).
•• MSB pressmeddelande, mars 2014: ”Har ansvariga inom krisbered
skapen blivit bättre på att kommunicera under en kris? – allmänheten
får chans att avgöra”. (Pressmeddelande via e-post till alla riksmedier
samt till dem som prenumererar på MSB:s pressmeddelanden, 1069
mottagare, 2014-03-28).
•• Nyhetstext på MSB:s webbplats, april 2014: ”Allmänheten får tycka
till om kommunikation i krisövning”.
•• Nyhetstext på MSB:s intranät, april 2014: ”Snart dags för SAMÖ
Fokus – MSB är en av dem som övas”. (MSB intranät, 2014-04-11)
•• Nyhetstext på MSB:s webbplats, maj 2014: ”Nästan 200 frivilliga
från allmänheten utvärderar krisövning i nästa vecka”.
Den nya metoden för Allmänhetsnätverket presenterades även direkt
för de övande aktörerna vid olika möten och planeringskonferenser.

Tips
Involvera gärna en kommunikatör i arbetet med kommunikation kring övningen
och allmänhetens deltagande.

3.5 Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen
Övning SAMÖ Fokus 2014 genomföredes den 15 maj 2014 mellan
klockan 8.00–17.00. För att Allmänhetsnätverket skulle kunna sätta
sig in i scenariot för övningen fick de instruktioner om att titta på
samma filmer som de övande aktörerna före övningsstarten (läs mer
i avsnitt 2.1). Allmänhetsnätverket kunde börja titta på filmerna
dagarna före övningen om de ville.
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Tips
Det är viktigt att Allmänhetsnätverket får ingångsvärden med fakta som sätter
stämningen inför övningen. Det behöver dock inte vara en film. En uppläst text
eller ett bildspel kan räcka. Kan en inspelning på mobil eller påhittade nyhets
artiklar användas?

Metoden för bedömningsprocessen bestod i att Allmänhetsnätverket
fick åtta identiska bedömningsenkäter hemskickade tillsammans
med informationsbrevet. Rekommendationen var att fylla i fem av
dessa under dagen vid fem föreslagna tidpunkter: 9-tiden, 11-tiden,
13-tiden, 15-tiden och 17-tiden. Dessa tidpunkter var lämpliga utifrån
vad som skulle hända under övningsdagen i form av presskonferenser,
samverkanskonferenser etc. Utöver dessa fem enkäter fanns tre valfria ifall någon ville göra fler än fem bedömningar. Deltagarna fick även
fylla i färre än fem enkäter om de inte hade möjlighet att fylla i fler.
Uppmaningen till Allmänhetsnätverket var ”gör som du skulle gjort
om det vore på riktigt”. Med det menades att de skulle söka information på Övningswebben som om det vore på riktigt. De uppmanades
att använda de informationskanaler (webbplatser, nyhetsartiklar, radio,
sociala medier etc.) som de skulle använt om det vore en verklig kris.
Allmänhetsnätverket fick instruktioner för hur de skulle kunna
komma i kontakt med de övande aktörerna. Det fanns ett telefonnummer och en e-postadress som kunde användas för detta. De
kontaktuppgifterna ledde inte direkt till de övande aktörerna, utan
de gick till två så kallade gallrare som i sin tur lämnade vidare till
en koordinator för Allmänhetsnätverket. Dessa funktioner var nya i
motspelsmetodiken och skapades för denna övning. Syftet med dem
var att de skulle kunna föra särskilt intressanta frågeställningar från
Allmänhetsnätverket vidare för att bli inspel från motspelet. I de fall
Allmänhetsnätverket hade frågor som skulle kunna lämpa sig för att
bli nya inspel gjordes en avvägning tillsammans med ansvariga för
motspelet och ett beslut fattades huruvida frågan kunde ges som ett
inspel av den spelade allmänheten. En särskild process togs fram för
detta (figur 7).

Tips
Det är viktigt att deltagarna ges kontaktmöjligheter både före, under och
efter övningen.
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Figur 7.

Processen i motspelet för att göra frågor från Allmänhetsnätverket till inspel.

Varje telefonsamtal och e-postmeddelande från Allmänhetsnätverket
dokumenterades av gallrarna i en särskild samtalsmall. Där kunde
de avgöra om frågan var av mer teknisk karaktär, till exempel problem
med Övningswebben, eller om frågan skulle kunna bli ett inspel till de
övande aktörerna. Det hade förberetts frågor och svar för tänkbara
frågor som skulle kunna komma från Allmänhetsnätverket under
dagen och det fanns en beredskap för att kunna ta emot många
telefonsamtal och e-postmeddelanden.

Tips
Dokumentation från kontakt med Allmänhetsnätverket utgör värdefullt material
som kan användas i utvärderingen.

För att få fler att vara med i Allmänhetsnätverket fanns möjlighet
att ta del av informationen på Övningswebben samma kväll, dvs.
efter övningens slut kl. 17.00. De kunde då göra bedömningen fram
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till kl. 24.00 den 15 maj. De kunde använda de angivna kontaktuppgifterna för att ställa frågor till allmänhetskoordinatorn, men
eftersom övningen var avslutad gick det inte att skicka frågor till de
övande aktörerna.

Tips
Ge en möjlighet att göra bedömningen även efter övningens slut. Det underlättar
för deltagarna att kunna vara med efter sin arbetsdags slut.

3.6 Kontakt med Allmänhetsnätverket efter övningen
Efter övningens slut kl. 17.00 den 15 maj lades en tackfilm från
MSB:s Generaldirektör på Övningswebben. I filmen riktade General
direktören ett tack till alla som deltagit i övningen. Deltagarna i
Allmänhetsnätverket informerades via e-post om att de inte skulle
glömma att titta på tackfilmen när de var klara med bedömningen.
Under dagarna efter övningen gjordes en särskild tidning för
övningen, SAMÖ Fokus Post (MSB, 2014) (figur 8). Tidningen syftade
till att på ett trevligt och lättsamt sätt ge en samlad bild av det som
hade skett under övningen. En länk till tidningen skickades till All
mänhetsnätverket i ett mail efter övningen. Mailet syftade både till
att tacka deltagarna och till att påminna dem om att skicka in de
ifyllda bedömningsenkäterna.

Figur 8.

Första sidan på övningstidningen SAMÖ Fokus Post.
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3.7 Databearbetning
Svaren i enkäterna registrerades via skanning på SCB och levererades i en datafil i Excel tillsammans med en postbeskrivning till MSB.
Fritextsvaren lämnades som bildfiler till MSB. Samtliga enkäter lämnades även i sin helhet som bildfiler till MSB. Data för bortfallsanalys
levererades av SCB. Analys av svaren och bortfallet har skett i Excel
av MSB. Skillnader mellan grupper har analyserats för vissa utvalda
parametrar med dubbelsidigt chi2-test med en signifikansnivå på 5 %
(metoden testade ifall det fanns en skillnad mellan till exempel för
väntad ålder på deltagarna om åldern skulle varit slumpmässigt för
delad jämfört med hur åldern verkligen var i den observerade gruppen).

Resultat av inbjudan till
Allmänhetsnätverket
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4. Resultat av inbjudan till Allmänhetsnätverket
4.1

Läsanvisning
I kapitel 4 presenteras detaljerade resultat med statistik över vilka
som besvarade de olika utskicken och enkäterna. Dispositionen i
detta kapitel följer den kronologiska ordning som uppstod som ett
resultat av hur processen var utformad och när analysen av de olika
enkätsvaren skedde. Därför inleds kapitel 4 med en beskrivning av
dem som svarade och inte svarade på inbjudan före övningen och
kapitlet avslutas med en beskrivning av det slutgiltiga Allmänhetsnätverket som deltog under övningen. Se figur 9 för en enkel schematisk beskrivning av de olika grupperna som redovisas i kapitlet.
Resultatdelen innehåller både detaljerad information som möjliggör
ytterligare fördjupning, men även korta sammanfattningar för dem
som snabbt vill få en förståelse av resultatet. I kapitel 5 återfinns
resultaten av Allmänhetsnätverkets deltagande i övningen och den
bedömning de gjorde av kommunikationen.

Inbjudan
1 999 st

Svarade
641 st

Tackade ja
182 st

Tvetydigt svar
7 st

Deltog
1 st

Deltog
98 st

Figur 9.

Svarade inte
1 358 st

Tackade nej
452 st

Deltog inte
6 st

Deltog inte
84 st

Schematisk beskrivning av de olika grupperna som redovisas statistiskt i kapitel 4.
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4.2 Svar på inbjudan
Det första utskicket med inbjudan och bakgrundsenkät gjordes till
totalt 1 999 personer. En person utgjorde så kallad övertäckning5 och
togs bort från urvalet på 2 000 personer. Totalt svarade 641 personer
på bakgrundsenkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 32,1 %. Av dessa
641 svarade 182 personer ja (28,4 %), 452 personer nej (70,5 %) och
7 personer svarade inte (1,1 %) på frågan om att vara med i Allmänhets
nätverket.
Insamlingen av svar på utskick 1 avslutades officiellt av SCB den
28 april 2014. Efter insamlingens stopp kom det in ytterligare 56 svar.
MSB beslutade i dialog med SCB att ta med dessa i dataleveransen efter
som det ansågs viktigt att få in så många svar och så många deltagare
som möjligt. Hur svaren fördelade sig före och efter utskicket av påminnelsen i fas 1 visas i tabell 1.

*

Antal svar

Antal som tackade ja (%)

Svar på utskick 1 före påminnelse*

309

109 (35,2)

Svar på utskick 1 efter påminnelse

276

59 (21,4)

Svar på utskick 1 efter 28 april

56

14 (25,0)

Totalt

641

182 (28,4)

Bortfall

1 358

–

Urval

1 999

–

Avser den 9 april då påminnelsen uppskattades ha kommit fram med posten.

Tabell 1. Fördelning av svaren på inbjudan före och efter påminnelsen.

Det andra utskicket med informationsbrev och bedömningsenkäter
gjordes till 181 av de 182 personer som tackat ja6 samt till ytterligare
sju personer vars svar i bakgrundsenkäten var tvetydiga till huruvida
de ville vara med i Allmänhetsnätverket eller inte. Totalt gjordes
188 utskick av instruktioner och bedömningsenkäter. Resultatet av
utskick 2 redovisas i avsnitt 4.4.

5.
6.

Med övertäckning menas personer som inte borde finnas i ett register (i det här fallet Registret över total
befolkningen). Övertäckning kan exempelvis orsakas av att personer flyttar utomlands utan att anmäla det
till folkbokföringen (SCB, 2013).
En person tackade ja efter det att övningen var genomförd och fick därmed inte detta utskick.
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För att beskriva dem som inte svarade alls på bakgrundsenkäten,
dvs. bortfallet på 1 358 personer, har bakgrundsuppgifter från SCB
använts (se avsnitt 3.1.2). Det är en något högre andel män som
inte har svarat alls (54 %) jämfört med könsfördelningen hos dem
som svarade (män 51 %). Det är också en högre andel som är födda
utanför Sverige som inte har svarat på enkäten (25 %). Den tydligaste
skillnaden mellan grupperna ”de som svarade på bakgrundsenkäten”
och ”de som inte svarade på bakgrundsenkäten” är åldern (skillnaden
är statistiskt signifikant). Figur 10 visar skillnaderna. Antalet som
inte har svarat på bakgrundsenkäten sjunker med ökande ålder. Det
största bortfallet av svarspersoner finns i åldersgruppen 20-29 år.
Svarade
Svarade inte

Antal
personer
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
20–29

Figur 10.

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Jämförelse ålder mellan dem som svarade och dem som inte svarade på bakgrundsenkäten.

Åldersgrupper (år)
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En skillnad mellan de båda grupperna syns även för inkomst (figur 11).
Det finns en större spridning av personer med olika inkomstnivåer
bland dem som inte svarade alls medan det tycks finnas ett mönster
hos dem som svarade som visar på att det finns fler personer med
högre inkomster.
Svarade
Svarade inte

Antal
personer
300

250

200

150

100

50

0
Ingen (0)

Figur 11.

1 – 124 999

125 000
– 199 999

200 000
– 279 999

280 000
– 369 999

370 000 –

Inkomstnivåer (kr/år)

Jämförelse inkomst mellan dem som svarade och dem som inte svarade på bakgrundsenkäten.

I bakgrundsenkäten fanns en fråga som gav en möjlighet för personerna att lämna kommentarer angående deltagande i Allmänhetsnätverket. De 61 kommentarer som lämnades kategoriserades enligt
följande: positiv feedback (18), allmänna kommentarer om samhällsskydd och beredskap (14), kommentarer om metoden eller enkäten
(13), känner sig för gamla eller är sjuka (9), negativ feedback (5) och
har direkta frågor som rör samhällsskydd och beredskap (2). Några
exempel på citat ges i figur 12.

I jämförelse med dem som inte svarade alls på inbjudan kan man sammanfatt
ningsvis beskriva gruppen som svarade enligt följande: något högre andel kvinnor,
högre andel infödda svenskar, fler äldre och fler med högre inkomst.
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Jag är överraskad med att jag
kommer att delta, jag kom till Sverige
i oktober 2013. Min man vill hellre delta
men fått inte erbjudande.
Ser detta som en kompetenshöjande del av mitt arbete
inom gatu-/parkdrift på
kommunen.

Det finns väl avlönade
personer som
BÖR sköta detta.

Tyvärr känner jag mig för
gammal, försök med
någon yngre.

Jag antar att detta är
en chans att påverka
samhället och det är
jag tacksam för.

Bra initiativ: synd, att den är på
dagtid när flest folk är på arbetet.

Varför kunde man inte fylla
i svaren på nätet?

Figur 12.

Exempel på citat från bakgrundsenkäten.

4.2.1 Bortfall inbjudan
Av de 1 999 som fick utskick 1 med inbjudan och bakgrundsenkät
svarade 641, dvs. det fanns ett bortfall på 1 358 personer. En beskrivning av orsaker till bortfall i fas 1 ges i tabell 2.
Antal
Ej avhörda

1 323

Postreturer

23

Avböjd medverkan

3

Ej anträffad

6

Fel person har svarat

2

Inkommen blank

1

Totalt

1 358

Tabell 2. Beskrivning av orsaker till bortfall i fas 1.

Med ”Ej avhörda” menas att det inte finns någon uppgift om varför
enkäten inte är besvarad. Med ”Avböjd medverkan” menas att SCB
eller MSB har meddelats att uppgiftslämnaren inte vill eller kan med-
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verka i undersökningen. ”Ej anträffad” betyder att personens adress
saknades i Registret över totalbefolkningen (RTB) eller att adressen
var hemlig eller att personen var tillfälligt bortrest. I de tre fall där
personerna avböjt medverkan uppgavs skälet vara fysiska eller psykiska
hinder som inte möjliggjorde ett deltagande i Allmänhetsnätverket.

4.2.2 De som tackade ja till att vara med i Allmänhetsnätverket
Inbjudan i utskick 1 skickades till 1 999 personer dvs. de utgjorde
urvalet. Av dessa tackade 182 personer ja (9,1 % av samtliga utskick).
En beskrivning av dessa personer och en jämförelse med urvalet
(dvs. de som bjöds in) ges nedan.
Det var en högre andel män än kvinnor som tackade ja (56 % män
jämfört med 44 % kvinnor). Könsfördelningen skilde sig något från
urvalet (53 % män och 47 % kvinnor). Den vanligaste åldersgruppen
bland dem som tackade ja var 40-49 år följt av 30-39 år och 60-69 år.
Medianåldern var 46 år. Figur 13 illustrerar åldersfördelningen i procent samt en jämförelse mellan dem som tackade ja och urvalet.
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Figur 13.
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Åldersfördelning i procent för dem som tackade ja och för urvalet.
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Av dem som tackade ja var 85,7 % födda i Sverige, vilket kan jämföras
med motsvarande andel på 79 % i urvalet. Knappt hälften (48,4 %) kom
från Kalmar län och i övrigt var alla län representerade utom Norrbottens och Gotlands län.
Drygt hälften (53,8 %) var gifta och 43,3 % hade barn som bodde
hemma. I urvalet var 41,1 % gifta. Uppgifter om hemmavarande barn
fanns inte för urvalet, då det inte var en bakgrundsvariabel som SCB
förmedlade, utan en fråga i bakgrundsenkäten.
En tredjedel av personerna kom från kommungruppen ”större städer”
(33,0 %). Kommungruppen ”varuproducerande kommuner” var näst
vanligast (23,1 %) och ”kommun i tätbefolkad region” var tredje
vanligast (13,2 %). Det fanns endast enstaka personer från ”turism/
besöksnäringskommuner” och ”glesbygdskommuner”. Personer från
”kommun i glesbefolkad region” saknades helt. I jämförelse med
kommunfördelningen i urvalet finns inga större skillnader, utom en
något högre andel från större städer och en något lägre andel från
varuproducerande kommuner bland dem som tackade ja.
Bland dem som tackade ja var den vanligaste utbildningsnivån eftergymnasial utbildning på tre år eller längre (37,4 %). Motsvarande
andel i urvalet var 24,3 %. I urvalet var gymnasial utbildning den
vanligaste utbildningsnivån (49,5 % att jämföra med 35,7 % bland
dem som tackade ja).
Inkomstfördelningen för dem som tackade ja samt för urvalet, indelad
enligt SCB:s nivåer, visas i figur 14. Den vanligaste inkomstnivån bland
dem som tackade ja var 370 000 kr och uppåt per år (31,3 % att jämföra med 18,7 % för urvalet).
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Figur 14.
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Inkomstfördelning i procent för dem som tackade ja och för urvalet.

På frågan om personerna i sin yrkesroll kommer i kontakt med frågor
som rör olyckor och kriser i samhället svarade 27,9 % ja. Personernas
grad av intresse för frågor som rör samhällsskydd och beredskap
beskrivs i figur 15. Svarsalternativet ”ganska stort” intresse angavs av
50,0 %. Ett medelvärde räknat på en skala från 1 ”mycket litet intresse”
till 4 ”mycket stort intresse” gav ett värde på 2.8, dvs. något under att
vara ”ganska stort”.
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Figur 15.

Grad av intresse för frågor som rör samhällsskydd och beredskap bland dem som tackade ja.

På frågan om behov av särskilda hjälpmedel svarade endast enstaka
personer att de hade sådana behov (nedsatt hörsel, nedsatt syn eller
svårt att förstå svenska).
Bakgrundsenkätens sista fråga gav en möjlighet att lämna kommen
tarer till inbjudan om deltagande i Allmänhetsnätverket. Positiv
feedback var som tidigare beskrivits den vanligaste kategorin av
kommentarer. Flera personer skrev att de tyckte att det var en bra
idé, men att de av olika anledningar inte hade möjlighet att delta.
I kommentarerna fanns en känsla av positivt engagemang och att
man skulle anstränga sig för att kunna vara med trots olika svårigheter med att få tiden att räcka till, vilket exemplifieras i citatet:
”Känner viss osäkerhet om hur jag skall få till det d. 15/5 eftersom jag jobbar
heltid...Skall göra mitt bästa!”

I jämförelse med urvalet kan man sammanfattningsvis beskriva gruppen som
tackat ja enligt följande: något högre andel män, betydligt lägre andel tjugoår
ingar och en något högre andel medelålders och äldre, något högre andel infödda
svenskar, högre andel gifta, högre andel personer med hög utbildning och inkomst
och hälften hade ett ganska stort intresse för frågor som rör samhällsskydd och
beredskap.
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4.2.3 De som tackade nej till att vara med i Allmänhetsnätverket
Även de som inte ville vara med i Allmänhetsnätverket ombads skicka
in bakgrundsenkäten. Det kom in svar från 452 personer som tackade
nej (22,6 % av samtliga utskick). En beskrivning av dessa personer och
en jämförelse med dem som tackade ja ges nedan.
Det var något fler kvinnor än män som tackade nej (51,5 % kvinnor
och 48,5 % män) jämfört med dem som tackade ja (44 % kvinnor och
56 % män). Åldersgruppen 60-69 år var vanligast bland dem som
tackade nej. Medianåldern var 56 år. Det fanns en statistisk signifikant skillnad i ålder mellan dem som tackade nej och dem som
tackade ja. Figur 16 illustrerar åldersfördelningen i procent för de
olika åldersgrupperna samt en jämförelse mellan dem som tackade
nej och dem som tackade ja.
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Åldersfördelning i procent för dem som tackade ja och för dem som tackade nej.

Cirka hälften (52,9 %) kom från Kalmar län och i övrigt var person
erna spridda över landet i enlighet med hur urvalet och inbjudan
fördelats. En majoritet (88,7 %) hade Sverige som födelseland (86 %
av dem som tackade ja, 79 % i urvalet).
Drygt hälften var gifta (54,2 % att jämföra med 53,8 % bland dem
som tackade ja och 41,1 % i urvalet) och en knapp tredjedel (30,3 %)
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hade barn som bodde hemma (att jämföra med 43,3 % av dem som
tackade ja). Uppgifter om hemmavarande barn fanns inte för urvalet.
Den vanligaste kommungruppen bland dem som tackade nej var
”varuproducerande kommuner” (28,1 %) och därefter ”större städer”
(27,2 %). Bland dem som tackade ja var kommungruppen ”större städer” den vanligaste (33,0 %). I jämförelse med kommunfördelningen
i urvalet finns inga större skillnader utom en något lägre andel från
storstäder och större städer och en något högre andel från varuproducerande kommuner bland dem som tackade nej.
Den vanligaste utbildningsnivån bland dem som tackade nej var gymnasial utbildning (47,6 %), vilket överensstämmer med motsvarande
andel i urvalet (49,5 %), men skiljer sig från dem som tackade ja (35,7 %).
Den vanligaste inkomstnivån var 280 000-369 999 kr per år. Det fanns
en statistisk signifikant skillnad i inkomst mellan dem som tackade
nej och dem som tackade ja. Den vanligaste inkomstnivån bland dem
som tackade ja var 370 000 kr och uppåt per år. Figur 17 illustrerar
inkomstfördelningen i procent samt en jämförelse mellan dem som
tackade nej och dem som tackade ja.
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På frågan om personerna i sin yrkesroll kommer i kontakt med
frågor som rör olyckor och kriser i samhället svarade 21,1 % ja (att
jämföra med 27,9 % för dem som tackade ja). Personernas grad av
intresse för frågor som rör samhällsskydd och beredskap beskrivs
i figur 18. Svarsalternativet ”ganska stort” intresse besvarades av
31,0 % (att jämföra med 50,0 % för dem som tackade ja). Ett medelvärde räknat på en skala från 1 ”mycket litet intresse” till 4 ”mycket
stort intresse” gav ett värde på 2.3 dvs. något över att vara ”ganska litet”.

16 %

10 %

4%

39 %
31 %

Mycket litet
Ganska litet
Ganska stort
Mycket stort
Blankt

Figur 18.

Grad av intresse för frågor som rör samhällsskydd och beredskap bland dem som tackade nej.

På frågan om behov av särskilda hjälpmedel svarade även här endast
enstaka personer att de hade sådana behov (nedsatt hörsel, nedsatt
syn eller svårt att förstå svenska).
På frågan om man ville delta eller inte i Allmänhetsnätverket följde
en fråga där de som tackade nej ombads ge anledningen. På denna
fråga har 365 personer (av 452 som tackade nej) förklarat varför de
inte ville eller kunde vara med. Fritextsvaren har delats upp i kategorier och fördelas enligt figur 19. Den vanligaste anledningen uppgavs
vara att det inte fungerade med jobbet (figur 20).
Den näst vanligaste anledningen var att man var bortrest följt av att
man inte ansåg att man hann vara med. Endast enstaka svarade att
problem med språket var anledningen eller att de inte förstod vad
inbjudan innebar. Desto fler ansåg att de var för gamla, och några av
dessa uttryckte att de därmed inte skulle kunna göra någon nytta,
eller att de var för sjuka eller på annat sätt fysiskt hindrade från att
delta. Endast en person svarade att det berodde på att man inte fick
någon ersättning. Tre personer svarade att de på ett eller annat sätt
skulle delta och övas i övningen.
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Figur 19.

Anledningar till att man inte ville eller kunde vara med i Allmänhetsnätverket.

Figur 20.

Ett av svaren på frågan om anledningen till att inte vilja eller kunna delta i Allmänhetsnätverket.

Om de olika kategorierna för anledningar till att man inte ville eller
kunde vara med bryts ned ytterligare kan följande iakttagelser göras.
Det tycks finnas en köns- och åldersskillnad bland dem som anger
att de inte har en dator och därmed inte kan delta. En majoritet var i
åldern 70-79 år, därefter 60-69 år och det var fler män än kvinnor som
angav detta skäl. Det går också att se att det var en majoritet kvinnor
som ansåg sig vara för gamla för att vara med. I denna kategori var
majoriteten i åldern 70-79 år. Bland dem som inte ansåg sig vara till
räckligt vana datoranvändare var det jämnt mellan män och kvinnor
och det var något fler i åldern 70-79 år. När det gäller dem som angav
att de inte var intresserade var det jämnt mellan män och kvinnor
och mer spritt i åldrarna än för tidigare beskrivna kategorier.
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Enstaka personer uttryckte misstro eller blev irriterade av inbjudan.
Misstron och irritationen riktades mot både övningen och myndigheter, mot enkäten och generellt mot enkätstudier och Statistiska
centralbyrån. Exempel på citat: ”Misstro mot myndigheters neutrala
förmåga att utreda. Den enskilda individen har ytterst små möjligheter att
påverka före, under, efter en kris och katastrof med kärnkraftverk!!!”
Flera av dem som tackade nej till att vara med uttryckte ändå positiva kommentarer till att de fått inbjudan och möjligheten att vara
med, men att de inte hade tid eller möjlighet att vara med. Flera
uttryckte att de gärna är med en annan gång, eller att de kan hjälpa
till med något annat. Exempel på citat: ”Tack så mycket för den unika
möjligheten, men i slutet av maj ska jag resa utomlands och p.g.a. detta inte
vara med i övningen.”

I jämförelse med dem som tackade ja kan man sammanfattningsvis beskriva
gruppen som tackade nej enligt följande: något högre andel kvinnor, högre andel
över 50 år, ungefär lika hög andel infödda svenskar och gifta, lägre andel personer
med hög utbildning och inkomst och generellt ett lägre intresse för frågor som rör
samhällsskydd och beredskap. Den vanligaste anledningen till att inte vilja eller
kunna vara med uppgavs vara att det inte fungerade med jobbet. Flera uttryckte
ändå positiva kommentarer till inbjudan.

4.3 De olika gruppernas val av sidor på internet vid en kris
Övningen SAMÖ Fokus 2014 prövade aktörernas förmåga till kriskommunikation och informationssamordning. En majoritet av kommunikationen under övningen skedde på internet i de olika kanalerna
på Övningswebben. För att få en förståelse för hur personerna som
bjöds in till Allmänhetsnätverket skulle använda internet för att söka
information om det vore en verklig kris, ställdes en fråga i bakgrunds
enkäten kring detta (se fråga 9 i bilaga 9.4). Frågan besvarades både
av dem som tackade ja och av dem som tackade nej till att vara med i
Allmänhetsnätverket och resultatet redovisas nedan.
Det gavs en möjlighet att fylla i ifall man inte skulle använda internet
alls för att söka information under en verklig kris. Av de 182 som
tackade ja till att vara med i Allmänhetsnätverket svarade 9 (4,9 %)
att de inte skulle använda internet alls. Bland dem som tackade nej
till att vara med i Allmänhetsnätverket svarade 105 (23,3 %) att de
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inte skulle använda internet alls. Figur 21a och 21b visar hur personerna har svarat för de olika internetalternativen som gavs som
svarsalternativ i frågan.
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På alternativet ”andra sidor” gavs en möjlighet att fylla i vilka sidor
man menade. Exempel på sidor var (redovisade sammanslaget för
dem som tackade ja respektive nej och för sidor som minst två personer svarat): Google (vanligast), Flashback och hemsidor för utländska nyhetskanaler t.ex. BBC, CNN m.fl. Några skriver att man skulle
vilja söka information på så många olika sidor som möjligt för att
kunna bilda sig en neutral uppfattning om läget. Några har också
skrivit sin kommun, brandkår eller räddningstjänst på frågan om
”andra sidor”, och det är oklart ifall de inte ansåg att de räknades
som myndigheter som det fanns ett svarsalternativ för.
Hur könsfördelningen såg ut i förhållande till vilka sidor man skulle
söka information från på internet visas i tabell 3.

% av
dem som
tackade ja

% av
männen
som tackade ja

% av
kvinnorna
som tackade ja

% av
dem som
tackade nej

% av
männen som
tackade nej

% av
kvinnorna
som tackade nej

Myndigheters
och företags
hemsidor

85,0

88,8

80,0

59,7

59,0

59,1

Tidningars
hemsidor

91,9

89,8

94,7

67,4

65,1

69,1

Radio och tv:s
hemsidor

80,3

80,6

80,0

62,5

59,0

63,5

Facebook

40,5

32,7

50,7

29,4

21,1

35,9

Twitter

7,5

8,2

6,7

5,5

6,0

4,4

Forum och
bloggar

16,2

19,4

12,0

7,5

5,4

8,8

Andra sidor

23,7

29,6

16,0

15,9

13,3

17,7

Tabell 3.

Könsfördelning för dem som tackade ja och för dem som tackade nej i förhållande till vilka sidor man
skulle söka information från på internet.

Hur åldersfördelningen såg ut i förhållande till vilka sidor man skulle
söka information från på internet visas i figur 22a och 22b. De mer
traditionella hemsidorna från myndigheter, tidningar, radio och tv är
vanligare i samtliga åldersgrupper än de nyare kanalerna på internet
dvs. Facebook, Twitter, forum och bloggar. Dessa senare är däremot
vanligare bland de yngre åldersgrupperna. Detta mönster är tydligt
både bland dem som tackade ja och dem som tackade nej. Däremot
är det generellt en lägre andel av dem som tackade nej än av dem
som tackade ja som skulle använda de olika alternativen.
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Skillnader i val av sidor på internet mellan dem som tackade ja och nej kan sam
manfattningsvis beskrivas enligt följande: en högre andel bland dem som tackade
nej svarade att de inte skulle använda internet alls, traditionella hemsidor är van
ligare än de nyare kanalerna för både ja och nej, skillnader noterades i både ålder
och kön för de olika sidorna för både ja och nej, generellt en högre andel unga som
skulle använda de nyare kanalerna, generellt lägre andel bland dem som tackade
nej skulle använda de olika sidorna.

4.4 Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen
Inför övningsdagen hade det gjorts utskick till 188 personer (se avsnitt
4.1.2). Två dagar före övningsdagen hörde några personer av sig och
meddelade att utskicket inte hade kommit fram med posten, eller att
de skulle vara på annan adress på övningsdagen och inte hade tillgång
till utskicket. Under övningsdagen var det fler som hörde av sig och
meddelade att de inte hade fått materialet på posten. Ett mailutskick
gjordes då till hela gruppen för att be dem att höra av sig ifall de inte
fått materialet. De som hörde av sig fick enkäter och instruktioner
utskickade på e-post direkt av MSB. Det betydde att den förtryckta
identitetskoden från SCB saknades på deras enkäter. Totalt skickades
enkäter via e-post till sju personer. Dessa personer ombads att skriva
sin e-postadress i något av fritextfälten för att möjliggöra identifiering i efterhand.
Det var 182 personer som hade tackat ja till att vara med i Allmänhets
nätverket. Som tidigare redovisats deltog 99 av dessa i bedömningen
på övningsdagen. Totalt fyllde de 99 personerna i 395 bedömningsenkäter. I genomsnitt fylldes tre enkäter i per person. Figur 23 visar
fördelningen av antal enkäter per person. Det fanns sex personer
som fyllde i alla åtta enkäter.
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Av de 99 deltagarna fyllde 43 st i fem på varandra följande enkäter.
Av dessa 43 följde 20 st instruktionen och fyllde i första enkäten vid
9-tiden, andra enkäten vid 11-tiden, tredje enkäten vid 13-tiden, fjärde
enkäten vid 15-tiden och femte enkäten vid 17-tiden. En särskild analys av dessa enkätsvar har gjorts i utvärderingen av målen eftersom
systematiken och kontinuiteten möjliggjorde en jämförelse över dagen.
Övningen varade mellan kl. 8.00–17.00. I metoden gavs det möjlighet
att göra bedömningen på kvällen efter övningens slut. Figur 24 visar
när på dagen bedömningsenkäterna fylldes i. Flest enkäter fylldes i
efter kl 17.00.
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Under övningsdagen tog tio personer från Allmänhetsnätverket
kontakt med de s.k. gallrarna (figur 25) på de kontaktuppgifter som
angivits i informationen. Åtta personer tog kontakt via telefon och
två via e-post. Tre av telefonsamtalen kom på kvällen efter övningens slut. Det sista samtalet kom vid 22-tiden. Sex av kontakterna
rörde tekniska problem som hade med filmerna, radion eller inloggningen att göra. En kontakt var en person som önskade hoppa av
Allmänhetsnätverket och två personer hade frågor som resulterade
i tre inspel som spelades in av den spelade allmänheten i motspelet.
En person ville få en kort dragning över vad han/hon förväntades göra.
De tre inspelen löd enligt följande (namnen är påhittade):
•• Till Livsmedelsverket: ”Hej, jag heter Anna Svensson och ringer från
Uppsala. Jag undrar om jag i höst kommer att kunna plocka svamp i
Uppsalatrakten? Är marken så påverkad att jag inte kommer att kunna
äta svampen?”
•• Till MSB: ”Hej, jag heter Peter Nilsson och ringer från Södermalm i
Stockholm. Hur ser läget ut för Stockholmsregionen? Vem ska jag vända
mig till? Vad visar mätningarna i resten av landet? Kommer det att
blåsa åt det hållet?”
•• Till Oskarshamns kommun: ”Hej, jag heter Anders Pettersson och
bor i Kristineberg i Oskarshamn. Jag försöker ta reda på var vi kan få
tag på rent dricksvatten? Jag hittar ingen information om detta på
någon av hemsidorna som det hänvisas till i radiosändningarna.”
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Figur 25.

Gallrarna för Allmänhetsnätverket i motspelet. (Foto: Sofie Ivarsson, MSB)

Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen kan sammanfattningsvis
beskrivas enligt följande: förseningar på posten ledde till att flera enkäter fick
skickas ut via e-post, knappt 400 bedömningsenkäter fylldes i av 99 personer,
i genomsnitt fylldes tre enkäter i per person, flest enkäter fylldes i efter kl. 17.00,
få deltagare hörde av sig under övningen, tre inspel togs fram från deltagarna,
några hörde av sig med tekniska problem med Övningswebben.

4.4.1 Det slutgiltiga Allmänhetsnätverket
Det var som tidigare redovisats 182 personer som hade tackat ja till
att delta i Allmänhetsnätverket under övningsdagen den 15 maj.
Det var inte förrän veckan efter övningsdagen, när bedömnings
enkäterna började skickas till SCB, som det blev möjligt att bilda sig
en uppfattning om hur många som verkligen hade deltagit. Två påminnelser gjordes via e-post innan insamlingen avslutades den 12 juni.
Enkätsammanställningen visade då att 98 personer, samt ytterligare
en person som hade gett ett tvetydigt svar på inbjudan och som för
säkerhets skull hade fått utskick 2 med bedömningsenkäterna, hade
deltagit i Allmänhetsnätverket. Totalt deltog 99 personer i bedömningen och utgjorde därmed det slutgiltiga Allmänhetsnätverket.
En beskrivning av dessa personer och en jämförelse med dem som
tackade ja ges nedan. Bortfallet redovisas i nästa avsnitt.
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Det var en jämn könsfördelning bland deltagarna i Allmänhetsnätverket (51 % män och 49 % kvinnor), vilket var en jämnare könsfördelning jämfört med dem som tackade ja (56 % män och 44 %
kvinnor). Könsfördelningen var därmed mer lik urvalet (53 % män
och 47 % kvinnor). Den vanligaste åldersgruppen var 30-39 år följt
av 40-49 år och 60-69 år. Medianåldern var 46 år, vilket var samma
som för dem som tackade ja. Det var en relativt jämn procentuell
minskning av deltagare sett över de olika åldersgrupperna, men med
ett något större tapp av deltagare i åldersgruppen 20-29 år.
Samtliga län var representerade i Allmänhetsnätverket förutom
Norrbottens, Gotlands och Jämtlands län. Deltagare från Kalmar län
utgjorde 44,4 %, vilket var en lägre andel än för dem som tackat ja
(48,4 %). Av deltagarna var 85,9 % födda i Sverige, vilket var samma
andel som bland dem som tackade ja. Minskningen av deltagare var
lika stor för dem som hade Sverige som födelseland som för dem
som var födda utomlands.
Drygt hälften (56,6 %) var gifta och 40,2 % hade barn som bodde
hemma, vilket stämmer relativt väl med beskrivningen av dem som
tackade ja.
En dryg tredjedel av deltagarna kom från kommungruppen ”större
städer” (36,4 %). Kommungruppen ”varuproducerande kommuner”
var fortfarande näst vanligast (18,2 %) och ”kommun i tätbefolkad
region” och ”storstäder” var tredje vanligast (13,1 %). I jämförelse med
kommunfördelningen bland dem som tackade ja finns inga större
skillnader utom en något lägre andel från större städer och en något
högre andel från varuproducerande kommuner bland dem som deltog jämfört med dem som tackade ja.
I Allmänhetsnätverket var den vanligaste utbildningsnivån eftergymnasial utbildning på tre år eller längre (46,5 %) vilket är en högre
andel än bland dem som tackade ja (37,4 %). Motsvarande andel i urvalet var 24,3 % för samma utbildningsnivå. En liknande skillnad syns
för andelen med gymnasial utbildning. Den är 49,5 % i urvalet, 35,7 %
bland dem som tackade ja och endast 26,3 % bland deltagarna i Allmänhetsnätverket. En procentuell fördelning över utbildningsnivå
i de olika grupperna visas i figur 26.
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Inkomstfördelningen, indelad enligt SCB:s nivåer, var lik den för dem
som tackade ja, men andelen personer med den högsta inkomstnivån
på 370 000 kr och uppåt per år var högre för deltagarna (36,4 %
jämfört med 31,3).
På frågan om deltagarna i sin yrkesroll kommer i kontakt med frågor som rör olyckor och kriser i samhället svarade 26,5 % ja. Dessa
siffror stämmer väl överens med dem som tackade ja. Detsamma gäller för deltagarnas grad av intresse för frågor som rör samhällsskydd
och beredskap. Svarsalternativet ”ganska stort” intresse besvarades
av 49,5 %. Ett medelvärde räknat på en skala från 1 ”mycket litet
intresse” till 4 ”mycket stort intresse” gav ett värde på 2.7, dvs. något
under att vara ”ganska stort”.
På frågan om behov av särskilda hjälpmedel svarade endast enstaka
personer att de hade sådana behov (två personer med nedsatt hörsel,
två personer med nedsatt syn och två personer som hade svårt att
förstå svenska).
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Det slutgiltiga Allmänhetsnätverket kan sammanfattningsvis beskrivas enligt
följande: hälften män, hälften kvinnor, den vanligaste åldersgruppen var 30-39
år, följt av 40-49 år, en majoritet var födda i Sverige, samtliga län utom tre var
representerade, den vanligaste utbildningsnivån var eftergymnasial utbildning på
minst tre år, den vanligaste inkomstnivån var SCB:s högsta och cirka hälften hade
ett ganska stort intresse för samhällsskydd och beredskap.

4.4.2 Bortfall under övningsdagen
Av de 182 som tackade ja till att delta i Allmänhetsnätverket deltog
98 personer, dvs. det fanns ett bortfall på 84 personer. Av de sju
personerna som hade svarat med ett tvetydigt svar, men ändå fått
utskick 2, deltog en person i Allmänhetsnätverket. Övriga sex personer anses inte vara bortfall i samma bemärkelse som de som inte var
med trots att de hade tackat ja. En beskrivning av orsaker till bortfall i fas 2 ges i tabell 4.
Antal

*

Ej avhörda

65

Avböjd medverkan

15

Dataproblem

3

Enkät som saknar identitet*

1

Totalt

84

Enkät som skickats via e-post skickades tillbaka utan SCB-identitet (se avsnitt 4.4).

Tabell 4. Beskrivning av orsaker till bortfall i fas 2.

Totalt hörde 18 personer av sig till MSB eller SCB och meddelade att
de inte kunde vara med i Allmänhetsnätverket som utlovat. Fyra av
de kända avhoppen hörde av sig före övningen och övriga avhopp
hörde av sig som svar på någon av de totalt två påminnelser som MSB
skickade via e-post efter övningen. Anledningarna till avhoppen angavs
framförallt vara plötsliga förhinder p.g.a. sjukdom eller arbete. Tre
personer hoppade av p.g.a. att de hade problem med datorn, internet
eller inloggningen. Flera av avhoppen beklagade att de inte kunde
medverka och gav lyckönskningar inför övningen. Vad gäller dem som
inte hörde av sig före övningen eller som svar på någon av påminnelserna, är det oklart varför de inte gjorde bedömningen.
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medverkan i övningen
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5. Resultat av Allmänhetsnätverkets medverkan
i övningen
5.1

Bedömning av kommunikationen
Resultatet av Allmänhetsnätverkets bedömning är inarbetat i utvär
deringsrapporten (MSB, oktober 2014). En sammanfattning av de
viktigaste slutsatserna ges nedan, med sidhänvisningar till utvärderingsrapporten.

5.1.1

Alternativ på Övningswebben
Varje bedömningsenkät inleddes med en fråga om klockslag och
en fråga om vilka alternativ på Övningswebben som hade valts för
att söka information just då. Alternativen som valdes motsvarar
de alternativ på internet som deltagarna skulle valt om det vore en
verklig kris (se avsnitt 4.3). Filmerna och tv-inslaget som var en del
av starten av övningen var som vanligast tidigt på dagen då de flesta
startade och fyllde i sin första bedömningsenkät, men även sist på
dagen, då flera som inte kunde vara med under dagen startade sin
bedömning. Sett under hela dagen var kriswebbplatserna det vanligaste alternativet följt av Krispressen och radio. Det var alltid fler
som svarade att de inte använt Xbook, än som använt Xbook, även
om det var flest som följde Xbook på kvällen efter kl. 17.00. Det var
även flest som följde bloggarna vid denna tid. Alternativen som
angavs vid tiden kl. 13-15 visas i figur 27. De stämmer relativt väl
med resten av dagen med undantag för tidigt och sent på dagen.
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Alternativen på Övningswebben som deltagarna angett att de använt mellan kl. 13-15.

5.1.2 Informationsbehov och förståelse
Sett över hela dagen ansåg en majoritet (70-85 %) att de hade fått den
information som de hade behov av, även om de ansåg att det var svårt
att få en samlad bild. En tydlig majoritet ansåg också att det var
begripligt vad som skedde och hur det skulle påverka den enskilde.
Det fanns dock två stora områden där det fanns ytterligare informationsbehov. Det var tydligt att de flesta som var nöjda utifrån informationsbehovet var de som bodde långt från olyckan. Däremot lyftes
en oro för hur olyckan på sikt skulle påverka även dem. Situationen
kunde ändras snabbt, t.ex. med väder och vind. Det andra området
var konkret och praktisk information till hur den enskilde drabbade
skulle klara vardagen t.ex. när det gällde utomhusvistelse, klädsel, skolor och strömavbrott (läs mer i avsnitt 4.3.7 i utvärderingsrapporten).
En majoritet av Allmänhetsnätverket (70-80 %) ansåg att aktörerna
gav ett helt eller delvis samstämmigt budskap i sin kommunikation.
Det fanns dock exempel på sakfrågor där det kom ut dubbla budskap,
vilket Allmänhetsnätverket reagerade på. Det tydligaste exemplet
handlade om huruvida djuren skulle vara ute eller inne. En svacka i
bedömningen av samstämmighet kan noteras i enkätsvaren under
eftermiddagen när flera artiklar kring otydligheten kring djuren
publicerades i Krispressen (läs mer i avsnitt 4.3.1 i utvärderings
rapporten).
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Språket som användes av aktörerna fick generellt ett gott betyg av Allmänhetsnätverket, även om det stundtals användes svåra ord inom
sakområdet. Svarsalternativet ”jag förstod det mesta/allt” var det vanligaste ifyllda sett under hela dagen. Deltagarna efterlyste dock mer
information till personer som inte förstår svenska samt till hörselskadade (läs mer i avsnitt 4.3.3 i utvärderingsrapporten).
Allmänhetsnätverket upplevde att det fanns mycket information
på många olika ställen. Detta upplevdes av flera som rörigt och det
fanns en oro över att råka missa något viktigt. Deltagarna efterlyste
därför en central webbplats med samordnad information. Att en
sådan webbplats, Krisinformation.se, fanns verkade inte vara känt
(läs mer i avsnitt 4.3.2 och 4.3.7 i utvärderingsrapporten).
Radiosändningarna fick mycket beröm av Allmänhetsnätverket.
Det upplevdes som att radiosändningarna utgjorde det samman
fattande forum som det fanns ett behov av. Radions betydelse som ett
kommunikationsmedel vid strömavbrott lyftes också. Generellt hade
Allmänhetsnätverket ett högt förtroende för det man kallade ”gammel-medierna” dvs. radio och tv. Sociala medier och kriswebbplatser
upplevdes mer som komplement. Allmänhetsnätverket saknade
tv-inslag under övningen (läs mer i avsnitt 4.3.2 och 4.3.5 i utvärderingsrapporten).

5.1.3 Sociala medier
Att myndigheter syntes på Xbook var något som fick beröm av Allmänhetsnätverket. Den positiva kritiken kom dock framförallt från
de personer som i vanliga fall skulle använda Facebook. Generellt
ansåg Allmänhetsnätverket att de inte fick ut så mycket av att läsa
på sociala medier under övningen (läs mer i avsnitt 5.3.4 i utvärderingsrapporten).
På sociala medier och framförallt Xbook, cirkulerade flera rykten
under dagen. Dessa var planerade som en del av övningen. Allmänhetsnätverket upplevde oro och förvirring över de olika ryktena och
den stämning och opinion som de skapade. Myndigheterna upplevdes
som osynliga och långsamma i sitt bemötande av ryktena, vilket ökade
förvirringen som Allmänhetsnätverket kände om vad som verkligen
gällde. Allmänhetsnätverket uttryckte beröm när myndigheter väl
gick in och tog kontroll över informationen (läs mer i avsnitt 5.3.5
i utvärderingsrapporten).
Endast enstaka deltagare i Allmänhetsnätverket hade kommentarer
om informationen på de bloggar som fanns under övningen. De tyckte
att det mest var personliga och arga åsikter som cirkulerade där och
flera i Allmänhetsnätverket uttryckte att de tyckte synd om myndigheterna och försvarade dem. I Allmänhetsnätverkets kommentarer
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om bloggarna visades en förståelse för att de som hanterade krisen
gjorde så gott de kunde och att de också är vanliga människor (läs
mer i avsnitt 5.3.5 i utvärderingsrapporten).

5.2 Förtroende för aktörernas förmåga att hantera krisen
I bedömningsenkäten ställdes en fråga som handlade om Allmänhets
nätverkets förtroende för aktörernas förmåga att hantera krisen
hade förändrats utifrån den information som de tagit del av under
övningen (se fråga 6 i bilaga 9.7). Syftet med frågan var att utifrån
ett metodperspektiv skapa sig en bild av hur allmänhetens förtroende påverkades av att de fick vara med i övningen.
Oavsett när under dagen som Allmänhetsnätverket gjorde bedömningen ansåg en majoritet att förtroendet var oförändrat. Det fanns
även personer som ansåg att förtroendet för organisationerna hade
minskat eller ökat. Vid vissa tidpunkter under dagen var det fler som
ansåg att förtroendet hade minskat och vid andra tidpunkter var det
fler som ansåg att deras förtroende hade ökat. Mellan kl. 13-15 var
det flest personer, sett under hela dagen, som ansåg att deras förtro
ende hade minskat (17 personer, vilket utgjorde 25 % av dem som
hade svarat vid den tiden). Efter kl. 17 var det flest personer, sett under
hela dagen, som ansåg att deras förtroende hade ökat (27 personer,
vilket utgjorde 24 % av dem som hade svarat vid den tiden). Det har
inte gått att se någon tydlig förklaring till dessa fluktuationer i ökat
eller minskat förtroende under dagen.
I frågan om förtroende gavs en möjlighet att motivera i fritext. Flera
skriver där att aktörerna gör så gott de kan och att det är en svår
situation, där övning ger färdighet. Med tanke på att det är första
gången något så allvarligt inträffat så har aktörerna klarat det mycket
bra, anser någon. Flera skriver att man hade högt förtroende redan
innan, medan andra skriver att de inte hade så högt förtroende innan.
Det är fler som skriver att man hade ett oförändrat högt förtroende
snarare än oförändrat lågt förtroende. Det skrevs att man litar på våra
myndigheter och att man vet att det inte går att ha ”100 % koll på allt
från början”. Generellt var Allmänhetsnätverket tuffare i sin bedömning av förtroende för privata aktörer, i det här fallet mot kärnkraftverkets ägare OKG/E.ON, medan det verkade som att de kände mer
sympati och förståelse för myndigheterna. Några skriver att man
inte har så mycket att jämföra med, eftersom Sverige har varit förskonat från stora katastrofer. Andra betonar att de inte hann fundera
över förtroendet, utan att de snarare tänkte på hur olyckan skulle
påverka dem och deras familjer.
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Exempel på sådant som ingav förtroendet var att myndigheter gick
ut på Xbook och att man bemötte kritik och erkände fel. Exempel
på sådant som försämrade förtroende var att aktörerna inte verkade
veta vem som hade ledningsansvar, att militär och försvaret var för
osynliga, att det var oklart vad som gällde i resten av landet och att
det inte var mycket uppdaterat på myndigheternas kriswebbplatser.
Det fanns få som var kritiska när det gäller förtroende, men det fanns
några som kände att förtroendet var i botten och att ”Jag har vid denna
tidpunkt gjort en plan för att ta mig härifrån.” Kritiken grundades i dessa
fall på att informationen upplevdes som förvirrande med motstridiga
budskap, rörig och bristfällig och att aktörerna agerade oprofessionellt.

5.3 Synpunkter om övningen
I Allmänhetsnätverkets bedömning av informationen under dagen
fanns några synpunkter som kom ifrån att övning som metod var
nytt för Allmänhetsnätverket och att man inte kände till alla delar
i planeringen som låg bakom SAMÖ Fokus 2014. Exempelvis hade
några aktörer under övningen valt en inriktning på sin information
mot djur, lantbruk och livsmedel. Denna inriktning var inte känd
för Allmänhetsnätverket, som under övningen reagerade på att det
var ett konstigt fokus på detta. Flera saknade människoperspektivet
(läs mer i avsnitt 4.3.3 i utvärderingsrapporten).
Allmänhetsnätverket reagerade på att det var en negativ ton i medierna under övningen och det upplevdes som att medierna letade
”hackkycklingar”. En person uttrycker det som ”Men jag trodde inte att
så mycket negativt skulle framkomma under så kort tid. Det brukar man inte
ha tid med om man inte söker fel.” (läs mer i avsnitt 4.3.2 i utvärderings
rapporten).
Radiosändningarna fick generellt ett gott betyg av Allmänhetsnätverket. Däremot reagerade de på att det upplevdes som oseriöst att
spela popmusik mellan inslagen. Även reportrarna upplevdes som för
hurtiga och lättsamma på tonen. De ”..talar för mycket i stakato vilket
verkar vara ett medvetet format för att skapa sensationskänsla”.
De alternativ för att kommunicera i sociala medier på Övnings
webben får kritik av Allmänhetsnätverket. Stämningen uppfattades
som aggressiv och inläggen på Xbook som larviga och orealistiska.
Några tyckte att de sociala medierna spårade ur under eftermiddagen
och att de inte ville följa dem mer. Man tyckte att de sociala medierna innehöll mycket ryktesspridning och desinformation, vilket
gjorde det svårt att sålla bland informationen för att få ut det man
sökte. Någon annan tyckte att det i en riktig situation skulle finnas
ett större utbud av bloggar och sociala medier.
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Det var inte känt för Allmänhetsnätverket före övningen vilka aktörer
som skulle delta i övningen. Ett resultat av det blev att deltagarna saknade flera aktörers kriswebbplatser under övningen. De som främst
saknades var webbplatser för de kommuner som inte var med i
övningen, men som några i Allmänhetsnätverket bodde i.
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6. Diskussion
6.1 Metoden för Allmänhetsnätverket
6.1.1	Viktiga avvägningar
En viktig avvägning i metoden för Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus
2014 var att urvalet skulle ske slumpmässigt och inte med annonsering efter frivilliga. I de två övningar (Havsörn 2004 och SAMÖ 2008)
där allmänheten anmält sig själva via annonsering blev deltagandet
inte representativt för befolkningen, något som blev tydligast för
könsfördelningen med en betydligt högre andel anmälda män än
kvinnor och i ålder med fler äldre personer (Havsörn 2004). I övning
Incident 1996 skedde rekryteringen på ett annat sätt i och med att hela
Gotlands befolkning bjöds in att lyssna på radiosändningarna och ett
urval fick postenkäter och blev utvalda för telefonintervjuer. Representativiteten för befolkningen i denna grupp blev bättre än där frivilliga
själva anmält sitt deltagande.
I planeringen av designen av metoden för Allmänhetsnätverket gjordes flera avvägningar som kom att prägla det slutgiltiga resultatet.
De mest avgörande avvägningarna togs i samband med designen av
urvalet, dvs. vilka som skulle bjudas in. Särskilt vad gäller åldern
fördes diskussioner om avgränsningar. Anledningen till att endast
personer i åldern 20-79 år bjöds in var att åldersgruppen under 20 år
är en åldersgrupp som är känd för att vara svår att få med i enkätundersökningar samt att de inte bedömdes utgöra den huvudsakliga
målgruppen för kommunikationen utifrån övningens scenario. Åldersgruppen över 79 år är enligt liknande resonemang också en åldersgrupp som är svår att få med i enkätundersökningar samt att det i
denna studie krävdes viss dator- och internetvana för att kunna följa
Övningswebben under övningen.
Antalet personer som skulle bjudas in blev också en parameter att
fatta beslut om. För att få med så många som möjligt vore det logiskt
att bjuda in så många som möjligt. Detta ställdes i förhållande till hur
många deltagare som vore önskvärt och till budgeten för projektet.
Det var svårt att på förhand uppskatta hur många som skulle tacka
ja. SCB hade inte tidigare varit med om någon liknande studie då de
främst arbetar med vanliga enkätundersökningar. Det som skilde
denna studie från en vanlig enkätundersökning var att den krävde
något mer. Det rörde sig om krav på tillgång till dator och internet,
att fylla i flera enkäter under en specifik dag och för att fylla i enkäterna krävdes dessutom att man gjorde något aktivt, dvs. gick in på
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Övningswebben och bedömde kommunikationen. Att det skulle
bli svårt att få deltagare varnade därför SCB för tidigt i planerings
processen.
Tidigt i processen beslutades att det inte skulle utgå någon ersättning
i form av pengar, biobiljetter, trisslotter etc. till dem som var med.
Anledningen var dels att SCB inte själva arbetar med ersättning i
enkätundersökningar, dels att MSB ansåg det vara värdefullt att
människor deltog för att de ville medverka och påverka och inte för
att de fick ersättning. Resultatet av frågan i bakgrundsenkäten om
varför man inte ville delta visade att endast en person hade svarat
att anledningen var att ingen ersättning utgick.

6.1.2 Kostnaden
Kostnaden för Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014 var betyd
ande, men kunde motiveras med den speciella satsning på utvärdering av övningen som beslutats. Den största delen av kostnaderna i
uppdraget till SCB bestod i startavgift och kostnader kring utskicken.
För att få ner dessa kostnader kan det i liknande projekt övervägas
att göra det manuella arbetet med utskicken själv, antingen för båda
faser (rekrytering och bedömning) eller bara för bedömningsfasen
då antalet utskick blir lägre. Även urvalsdragningen kan göras av
myndigheten själv. En myndighet kan mot en kostnad beställa folkbokföringsuppgifter från Skatteverkets system Navet7. I detta system
går det att göra både ett riktat urval och ett slumpmässigt urval. Det
ska dock understrykas att den expertis som SCB bidrog med kring
urvalet och utskicken var mycket värdefull och att administrationen
kring utskick av brev och enkäter som SCB gjorde skulle krävt mycket
tid och resurser om det skulle gjorts på MSB. Även hantering av
inkomna enkätsvar är tidskrävande och skanning av dessa under
lättar arbetet. Detta kan man naturligtvis även göra själv, men det är
också tidskrävande och man bör planera för det.

6.1.3 Att få med så många som möjligt
Utformningen av inbjudan blev en central del i arbetet med att få
människor att vilja vara med. Den skulle inte vara för lång, för då
orkar man som läsare inte läsa hela, men heller inte för kort eftersom det fanns mycket information som behövde vara med för att
läsaren skulle kunna förstå vad ett deltagande i Allmänhetsnätverket
skulle innebära. Eftersom ingen ersättning utgick blev det extra

7.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se
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viktigt att budskapet om delaktighet i inbjudan blev tydligt för läsaren. Inbjudan måste även innehålla viss juridisk information kring
sekretess och hantering av data. Liknande avvägningar i design och
innehåll gjordes även för bakgrundsenkäten och det var viktigt att
antalet frågor inte var för många, men att de samtidigt gav en möjlig
het att få svar på det som önskades. Samtliga brev och enkäter som
skickades ut genomgick en granskning av SCB, något som var värdefullt för läsvänlighet, kvalitet och innehåll.
Samtidigt som inbjudan gick ut gjordes ett planerat pressmeddelande för att skapa intresse kring den nya metoden för deltagande
av allmänheten i övningen. Förhoppningen var att medierna skulle
skriva om detta och att detta kunde vara ett verktyg för att få fler
personer att tacka ja till inbjudan. Tyvärr fick pressmeddelandet
inget genomslag och det skrevs i princip inga nyhetsartiklar om
övningen. Det skrevs dock texter på MSB:s hemsida och länkar till
dessa mailades till dem som hade tackat ja till att vara med i Allmän
hetsnätverket. Syftet var att sprida mer information om övningen
och att få deltagarna att känna sig värdefulla. Det har inte kommit
någon respons på denna information, men förhoppningen är att
åtminstone några av deltagarna varit inne och läst om nätverket och
övningen som de skulle delta i.
När en första avstämning gjordes över det hittills inkomna deltagarantalet var antalet som tackat ja 109 personer. En grupp personer
från befolkningen på över 100 stycken ansågs vara tillräckligt för att
fortsätta enligt den tänkta processen och inte gå vidare med plan B.
Påminnelsen som gick ut resulterade i ytterligare 73 deltagare. Det
bör nämnas att 14 av dessa personer tillkom efter att insamlingen
formellt hade avslutats. De beskrivna siffrorna visar på betydelsen
av den påminnelse som skickades samt vikten av att vara öppen för
ytterligare enkätsvar från personer som tackat ja efter att insamlingen av enkäter formellt avslutats.

6.1.4 Tillgång till internet
Att ha tillgång till dator och internet var ett krav för att kunna vara
med i Allmänhetsnätverket. Avsaknad av dator och internet blev det
fjärde vanligaste skälet till att man inte ville eller kunde vara med
i övningen och en tydlig åldersfördelning mot äldre personer kunde
ses. Några personer ifrågasatte varför övningen skulle ske på internet och att de gärna hjälpte till på annat sätt. Det behöver föras ett
resonemang kring eventuella möjligheter för allmänheten att delta
på annat sätt i bedömning och utvärdering av kommunikation i
övningar än via internet. Det är dock inte helt enkelt att se hur man
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skulle öva kriskommunikation utan att använda internet, men att
vid en allvarlig händelse kommunicera med personer som inte har
tillgång till internet är en utmaning som är ständigt närvarande i
dagens moderna samhälle.
Det fanns intressanta skillnader i användande av internet i en verklig
händelse mellan dem som tackade ja och dem som tackade nej till
att vara med i Allmänhetsnätverket. Bland dem som tackade ja var
andelen som inte skulle använda internet betydligt lägre än bland
dem som tackade nej. Denna skillnad är rimlig enligt resonemanget
ovan om att tillgång till internet var nödvändigt för att vara med i
övningen, men denna skillnad belyser också behovet av att nå människor med information även om de inte använder internet. Flera
personer som besvarade enkäterna lyfte behovet av information via
”gammel-medier” som radio och tv. Det fanns också intressanta
skillnader i ålders- och könsfördelning i förhållande till vilka sidor
på internet som man skulle använda för att söka information vid en
verklig händelse.

6.1.5 Att delta en specifik dag
I flera av svaren på bakgrundsenkäten gavs positiv feedback på
inbjudan och det fanns ett uttryck av uppskattning och engagemang
över att ha fått möjligheten att vara med. Endast enstaka personer
uttryckte misstro eller blev irriterade av inbjudan. De två vanligaste
anledningarna till att inte vilja eller kunna vara med i Allmänhetsnätverket var att det inte fungerade med jobbet eller att man var bortrest
den aktuella övningsdagen. I planeringen av metoden fanns en medvetenhet om att denna svårighet skulle finnas eftersom deltagandet
krävde närvaro en specifik dag. För att underlätta för detta gavs därför
en möjlighet att göra bedömningen fram till midnatt samma kväll
efter övningens slut. Resultatet av bedömningsenkäterna visade att
det var flest bedömningsenkäter ifyllda efter kl. 17, vilket tolkas som
att det var ett värdefullt beslut.
Vid kontakt med personer som hade tackat ja till att vara med framkom att det fanns önskemål om att istället få göra bedömningen under
dagarna efter övningen. Detta tilläts i undantagsfall för att få in fler
svar. I kommande övningar rekommenderas att föra ett resonemang
kring att ha ett bredare bedömningsfönster som sträcker sig även efter
den specifika övningsdagen, just för att möjliggöra för fler personer
att vara med. Detta ska dock ställas i relation till värdet av att ha en
bedömning av kommunikationen i realtid under övningens gång,
vilket skapar mer realistiska förutsättningar.
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6.1.6	En omfattande process
Planeringsprocessen för metoden bakom Allmänhetsnätverket startade i september 2013 och tog cirka tre månader. När själva metoden
med urvalsdragning, framtagande och utskick av inbjudan, instruktioner och enkäter och slutligen övningen var genomförd i maj 2014,
hade ytterligare fem månader gått. Slutleveransen av data skedde en
månad senare i juni och först därefter kunde arbetet med analysen
av bedömningsresultatet påbörjas och så småningom inarbetas i det
övriga utvärderingsmaterialet för övningen. Utvärderingsrapporten
för SAMÖ Fokus 2014 blev klar i oktober 2014, alltså drygt ett år efter
att planeringen av Allmänhetsnätverket startade. Denna metodrapport blev klar ytterligare några månader senare. Det bör därför
poängteras att det har varit en tidskrävande process där framförallt
analysen av allt material har tagit mycket tid. Då det var första gången
som metoden användes var processen lärorik redan från planeringsstart, och flera av de erfarenheter som har dragits inför kommande
övningar har presenterats i denna rapport.

6.2 Allmänhetsnätverkets deltagande under övningsdagen
Under övningsdagen fanns en beredskap för många samtal med
frågor från Allmänhetsnätverket. Tanken var att deltagarna kunde
skicka in frågor som via en avstämningsprocess skulle kunna bli
inspel till de övande aktörerna. Endast två samtal resulterade i
inspel som spelades in i övningen.
I planeringen av metoden för Allmänhetsverket fördes en diskussion
kring huruvida deltagarna skulle kunna kontakta de övande aktörerna själva utan att gå via en koordineringsprocess. Det förfarandet
ansågs kunna orsaka alltför stor förvirring och en risk för att övningen
skulle gå i en riktning som inte var tänkt. I kommande övningar kan
man dock öppna upp för att deltagarna själva skulle kunna skriva på
Xbook eller liknande forum där de kan ställa frågor och kommentera
direkt till aktörerna, vilket skulle vara mer likt en verklig situation.
I analysen av bedömningsenkäterna noterades att flera personer hade
skrivit frågor kring händelsen och dess konsekvenser i enkäternas
fritextfält. Flera av dessa frågor vittnade om att det fanns ett informationsbehov som inte var täckt i de förskrivna inspel som gjordes i
övningen. Denna del i metoden behöver därför utvecklas för att möjlig
göra mer interaktion och fler inspel från Allmänhetsnätverket. Tröskeln att som deltagare ta initiativet till kontakt måste göras lägre. I
kommande övningar är en rekommendation att utreda om det går
att ha något chattsystem eller liknande interaktivt verktyg för att
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ställa frågor som efter avstämning kan gå in i övningen. Detta skulle
kunna ge deltagarna en möjlighet att interagera med de övande aktör
erna på ett enklare och snabbare sätt.
Under övningsdagen kom endast tio samtal, och en majoritet av dessa
handlade om tekniska problem med Övningswebben. Tyvärr gick inte
alla att lösa. Före övningen hade en noggrann teknikgenomgång gjorts,
men ändå dök det upp mindre problem med inloggningen, filmerna,
radion etc. Det är viktigt att vara medveten om att personerna i Allmän
hetsnätverket satt hemma eller på sina arbetsplatser och instruktioner
och användning av Övningswebben i detta fall måste anpassas efter
dessa förutsättningar. Bara för att allt fungerar när det testas på myndig
hetens datorer kanske det inte fungerar hemma hos en privatperson.
Det är av yttersta vikt att tekniken fungerar när allmänheten bjuds in
och lägger tid på att vara med.
Som tidigare beskrivits var det flera som hörde av sig redan före
övningen med problemet att de inte hade fått informationen och
bedömningsenkäterna i tid med posten. Detta blev ett stressmoment
och den icke-optimala lösningen blev att skicka ut materialet via e-post.
Därmed tappades identifieringen från SCB, vilket ställde till problem
vid skanning av enkäter och analys av data. Det är därför att rekommendera att avsätta längre tid än vad man tror för posthantering av
utskick.
Kontakten med Allmänhetsnätverket efter övningen hade som syfte
att tacka deltagarna för deras medverkan och att påminna dem om
att skicka in bedömningsenkäterna. På grund av tidsbrist gjordes
aldrig någon uppföljningsenkät om vad de faktiskt tyckte om att vara
med. I kommande övningar rekommenderas att detta görs för att få
ytterligare ingångsvärden till hur metoden kan förbättras.

6.3 Det statistiska resultatet av inbjudan till Allmänhetsnätverket
6.3.1 Svar på inbjudan
Totalt svarade 641 personer av de 1 999 som fick bakgrundsenkäten,
vilket gav en svarsfrekvens på 32 %, vilket var lägre än de 50 % som
var förväntade. Av dessa svarade knappt en tredjedel (182 personer) ja
till att vara med i Allmänhetsnätverket. Sett i förhållande till alla som
blev inbjudna blev den svarsfrekvensen som förväntat dvs. cirka 10 %.
Åldersfördelning utgjorde den tydligaste skillnaden mellan dem som
svarade på bakgrundsenkäten och dem som inte svarade alls. Det
största bortfallet fanns i åldersgruppen 20-29 år för att därefter tydligt avta till den äldsta åldersgruppen 70-79 år, där det var fler som
svarade än som inte svarade. Det var också en betydligt högre andel
personer som var födda utanför Sverige som inte svarade. Det fanns
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en tydlig förskjutning mot personer med högre inkomster bland dem
som svarade, medan det fanns en större spridning av personer med
olika inkomstnivåer bland dem som inte svarade. Enligt SCB är yngre
personer, personer födda utanför Sverige, personer med låg utbildningsnivå och personer med låg inkomst mindre svarsbenägna jämfört med övriga grupper (personlig kommunikation, Karolina Bock,
SCB, 2014-12-10). I kommande övningar där t.ex. yngre personer är
en målgrupp i ett allmänhetsnätverk bör det övervägas att rekrytera
verklig allmänhet på andra sätt än via en postenkät. Ett sådant sätt
skulle kunna vara via sociala medier och forum.

6.3.2 De som tackade ja
De som tackade ja till att vara med i Allmänhetsnätverket skilde sig
endast något från urvalet när det gällde könsfördelning. Åldersmässigt
var det också relativt likt urvalet, bortsett från en betydligt lägre andel
tjugoåringar och en något högre andel fyrtio- och sextioåringar. Därmed uppnåddes högre representativitet för kön och ålder jämfört med
de tidigare övningar som beskrivits, där en majoritet av personerna
varit män och i högre åldrar.
De största skillnaderna mot urvalet bestod i skillnader i utbildningsoch inkomstnivå. Bland dem som tackade ja var den vanligaste högst
avslutade utbildningsnivån eftergymnasial utbildning på minst tre år,
medan det för urvalet var gymnasiet. Den vanligaste inkomstnivån var
den högsta kategorin enligt SCB:s indelning (370 000 kr per år och
uppåt). Inkomstfördelningen i urvalet var betydligt mer jämnt spridd
och samtliga inkomstnivåer var representerade. Som tidigare nämnts
har grupper med högre utbildning och inkomst generellt en högre
svarsbenägenhet i enkätundersökningar (personlig kommunikation,
Karolina Bock, SCB, 2014-12-10) och då den här studien gick flera steg
längre än att bara fylla i en enkät är det rimligt att tro att denna
observation skulle kunna bli ännu tydligare här.

6.3.3 De som tackade nej
En beskrivning och förståelse av dem som tackade nej är minst lika
intressant ur ett metodperspektiv. Av personer i åldrarna upp till 49 år
var det fler som tackade ja och bland dem som var 50 år och äldre var
det fler som tackade nej. Det var fler personer med högre inkomster
bland dem som tackade ja jämfört med dem som tackade nej. Det fanns
även en skillnad i intresse för samhällsskydds- och beredskapsfrågor,
vilket diskuteras längre ned i texten. Flera av dem som tackade nej
till att vara med uttryckte ändå positiva kommentarer till att de fått
inbjudan och möjligheten att vara med, men att de inte hade tid
eller möjlighet.
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6.3.4 Hur representativt blev det slutgiltiga Allmänhetsnätverket?
Det var 182 personer som hade tackat ja till att delta i Allmänhetsnätverket. Det var inte förrän efter övningen, när bedömnings
enkäterna började skickas in, som det blev möjligt att bilda sig en
uppfattning om hur många som verkligen hade deltagit. När insamlingen avslutats visade enkätsammanställningen att 99 personer
hade deltagit i bedömningen, och det blev alltså dessa personer som
utgjorde det slutgiltiga Allmänhetsnätverket i SAMÖ Fokus 2014.
Hur representativt blev då Allmänhetsnätverket? Sett till könsfördelningen var representativiteten god med nästan exakt hälften män och
hälften kvinnor. Åldersfördelningen var relativt jämn, men deltagarna
skilde sig från urvalet med en lägre andel 20-29-åringar och en högre
andel 60-69-åringar. I Allmänhetsnätverket deltog 14 personer som
var födda utanför Sverige. Andelen det motsvarade (14 %) var endast
något skilt från urvalet. Samtliga län utom tre var representerade i
Allmänhetsnätverket. Trots det för vissa län låga antalet deltagare,
får det anses vara en bra täckning. När det däremot gäller utbildning
och inkomst var Allmänhetsnätverket inte representativt för befolkningen. Bland de 99 deltagarna var skillnader mot urvalet i utbildningsnivå ännu tydligare än för dem som tackade ja. Knappt hälften
hade en längre eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med
cirka en fjärdedel i urvalet. Andelen deltagare med den högsta inkomstnivån var också ännu högre i det slutgiltiga nätverket jämfört med
dem som tackade ja, och den blev dubbelt så hög jämfört med urvalet.
En annan skillnad var deltagarnas intresse för frågor som rör samhällsskydd och beredskap. Bland dem som tackade ja till att vara med,
och även för dem som senare kom att utgöra Allmänhetsnätverket,
svarade hälften att de hade ett ganska stort intresse för frågor inom
detta område. Motsvarande andel för dem som tackade nej var cirka
en tredjedel. Även i övning Havsörn 2004 kom man fram till att deltagarna visade stort intresse för ”säkerhets- och beredskapsfrågor”
och en förenklad jämförelse mellan de båda studierna visar att deltagarna i Havsörn tycks ha varit något mer intresserade av frågorna än
deltagarna i Allmänhetsnätverket (jämförelse medelvärde intresse
3,1 i Havsörn mot 2,7 i Allmänhetsnätverket på en skala från 1
”inte alls/mycket lite” till 4 ”mycket intresserad”). I en opinions
undersökning hos allmänheten som gjorts av MSB, ”Opinioner 2013
– Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik
och försvar”, ställdes en fråga om intresse för samhällsskydd och
beredskap i princip på samma sätt som i denna studie. Resultatet i
den undersökningen visade att 38 % av deltagarna hade ett ganska
stort intresse för dessa frågor. Att deltagarna i Allmänhetsnätverket
var mer intresserade än allmänheten i stort bekräftas därmed även
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av den undersökningen. Om syftet med ett allmänhetsnätverk är att
det ska vara så representativt för allmänheten som möjligt är det
önskvärt att deltagarna inte är mer intresserade av eller kunniga om
frågorna än vad som kan anses vara normalt. Det är däremot förståeligt och rimligt att studien lockade människor som var mer intresserade än allmänheten i stort.
Det som är minst lika intressant att öka förståelse kring är varför
knappt hälften av dem som tackade ja till att vara med inte deltog.
Den vanligaste, och även fullt förståeliga, anledningen var plötsliga
förhinder. Flera av personerna beklagade att de inte kunde medverka
och gav lyckönskningar inför övningen. Anledningen till att det stora
flertalet personer inte deltog är dock inte känd. Det går att se ett visst
mönster i egenskaper hos de personer som man tappade. Det var ett
jämnt bortfall i alla åldrar, med ett något högre bortfall av 20-29
åringar, och som tidigare beskrivits var det även ett bortfall av personer med lägre utbildnings- och inkomstnivåer. I kommande övningar
bör det planeras ytterligare för att få med så många så möjligt av
dem som tackat ja.

6.4 Allmänhetsnätverkets bedömning av kommunikationen
De 395 bedömningsenkäterna har analyserats som en del i utvärderingen av SAMÖ Fokus 2014. Med sex frågor per enkät samt flera
möjligheter till att motivera i fritext, utgjorde enkätresultatet och
dess tusentals svar en betydande andel av det totala utvärderingsmaterialet för övningen. Resultatet visade att Allmänhetsnätverkets
bedömning både förstärkte den bild som övriga utvärderingsgrupper
hade och också kompletterade den. Sammantaget utgjorde deras
bedömning ett mycket värdefullt material i den slutgiltiga utvärderingen av övningen.
Deltagarna i Allmänhetsnätverket var inte representativa för allmänheten utifrån intresse, utbildning och inkomst. Denna skillnad kan
troligen ha påverkat deras bedömning av kommunikationen. Till
exempel var det en majoritet av deltagarna som ansåg att de förstod
”det mesta/allt” av språket i den information som gavs. Det är ett
mycket högt betyg som kanske inte är giltigt för allmänheten i stort,
men som kan ha berott på gruppens höga utbildningsnivå. Eftersom
det inte fanns någon kontrollgrupp eller grupp med annan samman
sättning att jämföra med, kan man endast spekulera i hur bedömningsresultatet ytterligare kan ha påverkats av deltagarnas bakgrund.
Deltagarnas bakgrund kan också föranleda en diskussion kring vilka
implikationer på hantering av kriser som skulle uppkomma om de
personer man når med information i verkligheten också kännetecknas
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av de egenskaper som deltagarna i Allmänhetsnätverket visade, eller
kanske snarare, hur når man dem som har andra egenskaper?
Flera av deltagarna i Allmänhetsnätverket ansåg att förtroendet för
aktörernas förmåga att hantera krisen var oförändrat högt utifrån
den information som de tagit del av under övningen. En variation
i förtroende kunde dock konstateras under övningsdagen och som
troligen kunde förklaras av hur aktörerna framställdes och agerade i
nyhetsartiklar eller på sociala medier. Det fanns uttryck i deltagarnas
svar på att de tyckte att aktörerna gjorde så gott de kunde, och att det
i vissa fall till och med var synd om dem. Just förändring i förtroende
blev en viktig konsekvens att följa upp vid deltagande av allmänheten
i övningen, och ett oförändrat högt förtroende kan tolkas som ett gott
betyg både till de övande aktörerna och till metoden.

Slutsats och
rekommendationer
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7. Slutsats och rekommendationer
Allmänhetsnätverket i övningen SAMÖ Fokus 2014 utgjordes av
99 personer som tillsammans fyllde i 395 bedömningsenkäter. Dessa
utgjorde ett mycket värdefullt bidrag till utvärderingen av övningens
mål kring kommunikation till allmänheten. Metoden som presen
teras i denna rapport krävde mycket tid och resurser, men då det var
första gången den användes drogs flera erfarenheter och slutsatser
för kommande övningar. Vi uppmuntrar till att bjuda in allmän
heten till att delta i övningar på detta sätt och vill med denna rapport
ge en möjlighet för andra myndigheter att använda metoden även i
ett enklare format.
Utgångspunkten för metoden var att skapa ett allmänhetsnätverk
som var så representativt för allmänheten som möjligt. Resultatet
visade att Allmänhetsnätverket blev mer representativt i ålder och
kön jämfört med tidigare försök där annonsering efter frivilliga deltagare gjorts, men utifrån intresse, utbildning och inkomst skilde sig
deltagarna från allmänheten i stort. Representativitet behöver dock
inte vara det viktigaste ändamålet i sig. Ett allmänhetsnätverk kan
även designas utifrån en särskild målgrupp och urvalet kan då riktas
utifrån syfte med övningen och de mål som ska utvärderas.
Kontakten med personerna som blev inbjudna visade att det fanns
ett engagemang och en vilja att vara delaktiga och kunna påverka
utvecklingen av samhällets krisberedskap och hantering av allvarliga
händelser. Hur kan vi möjliggöra för ännu fler att vara med i framtida allmänhetsnätverk? Metoden måste vara både enkel att använda
av de aktörer som planerar, genomför och utvärderar en övning, lik
som att den behöver vara enkel för allmänheten att delta i.
Rekommendationerna på nästa sida är en sammanfattning av de
förslag som getts i rapporten, både i tipsrutorna och i diskussions
avsnittet, för hur metoden kan användas i kommande övningar.
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Rekommendationer
(( Planering av ett allmänhetsnätverk måste starta samtidigt som planeringen
av övningen så att utformningen stöds av övningens syfte och mål.
(( Planera för att utskick, hantering och analys av enkätsvar är tidskrävande.
(( Urval ur befolkningen för inbjudan till ett allmänhetsnätverk kan göras med
hjälp av SCB, Skatteverket eller på andra sätt utifrån önskad inriktning på
deltagarna.
(( Ta gärna hjälp av expertis inom statistik från till exempel SCB. De har stor
erfarenhet av enkätundersökningar och de ger värdefull feedback på infor
mation och enkäter.
(( Designa urvalet som ska bjudas in utifrån syfte och mål för övningen. Ska det
vara ett slumpmässigt urval eller ett riktat urval mot en särskild målgrupp?
(( Yngre personer är svåra att nå med postenkäter. Överväg rekrytering på
annat sätt t.ex. via sociala medier och forum.
(( Tillgång till dator och internet är en begränsande faktor t.ex. för äldre
personer. Finns det möjlighet för allmänheten att delta på annat sätt i
bedömning och utvärdering av kommunikation?
(( Verktyget Övningswebben kan tillhandahållas av MSB till självkostnadspris.
(( Låt både experter och vanliga människor t.ex. familj och vänner läsa inbjudan
och granska och testa enkäterna innan de skickas ut. Är de begripliga och
inbjudande?
(( Bedömningsfrågorna måste kopplas till övningens mål för att möjliggöra
utvärdering.
(( Webbenkäter kan spara manuellt pappersarbete, men många människor
föredrar att fylla i enkäter med papper och penna.
(( Håll kontakt med deltagarna under tiden mellan utskick och övning för att
uppmuntra och för att sprida information.
(( Ge ingångsvärden inför övningen genom en film, ljudinspelning, uppläst text
eller liknande.
(( Testa de olika funktionerna på Övningswebben före övningen på datorer utan
för den egna myndigheten, t.ex. hemifrån eller från en annan arbetsplats.
(( Gör det enkelt för deltagarna att interagera under övningen. Ge möjlighet att
ställa frågor till de övande aktörerna. De kan användas både under övningen
som inspel till de övande aktörerna och efter övningen i utvärderingen.
(( Ge möjligheten att göra bedömningen även efter övningens slut för att
underlätta för fler att vara med.
(( Använd påminnelser för att få in fler enkätsvar och för att få eventuella
förklaringar till varför deltagande saknades.
(( Glöm inte att tacka deltagarna efteråt och ge dem en möjlighet att läsa mer
om hur det gick i övningen och att ställa frågor som kan ha uppkommit.
(( Gör en uppföljningsenkät efter övningen. Vad tyckte deltagarna om att vara
med? Finns det delar i metoden som kan förbättras?
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Bilagor

Bilagor 91

9. Bilagor
9.1

Utdrag ur litteraturgenomgång av övningar med verklig allmänhet
Incident 1996

Havsörn 2004

SAMÖ 2008

Syfte

Reaktioner på inslag under
övningen, attityder till risk och
beredskap, skillnader mellan
grupper av relevans för infor
mation och beredskapsfrågor.

Bedöma hur information
under övningen tas emot och
uppfattas. Pröva allmänhets
deltagande.

Bedöma om informationen
är trovärdig, relevant, sam
ordnad och lättillgänglig
samt vilka kanaler som var
mest relevanta.

Antal personer
i studien

998 fick postenkät efter
övningen.
52 telefonintervjuer under
övningen.

27 av 30 som anmälde sig.

569 anmälde sig. Exakt hur
många som deltog går inte
att fastställa. Uppskattas till
150–200 st.

Rekryteringsmetod

Representativt urval av bo
ende fick enkäten. Samtliga
ur Gotlands befolkning kunde
välja att följa övningen.

Annonsering lokaltidning.
Tvillinggrupp med egen
rekrytering.
27 av 30 ställde upp.

KBM:s kontakter med olika
nätverk, annonsering på
nättidningar, elektroniskt
nyhetsbrev.

Ersättning

Nej

Nej

Nej

Geografisk placering

Hemifrån via radio.

Gemensam lokal.

Hemifrån via internet.

Metod

Information före övningen.
Skarpa radiosändningar
under övningen.

Bedöma inslag och texter i
radio, hemsidor, telefon etc.

Följa och bedöma informa
tion i övningsmedierna
(webbsidor, krisinformation.se,
medier). Framgår inte vilka
medier.

Möjlighet till inter
aktion under/
efter övningen

Inte under själva övningen,
men på kvällen kunde man
ringa till en panel av aktörer
ifall man hade frågor. Få
samtal.

Ja deltagarna fick använda
e-post och telefon.

Nej

Antal enkäter

En enkät som skickades till
998 personer ca en vecka
efter övningen + påminnelse.

En enkät före: bakgrundsfrå
gor till båda grupperna.
En enkät per inslag.
En enkät efter: uppföljning.
Gruppen kunde föra dagboks
anteckningar och ha grupp
diskussioner.

Allmänheten i nätverket och
motspelet fick svara på en
enkät vid fyra tillfällen under
de två dagarna (två per dag).

Svarsfrekvens

62 % postenkäten.

100 % enkäten före.
85% under övningen fåtal till
ca 15 enkäter per person.
Knappt 100 % enkäten efter.

I snitt svarade 105 personer
på enkäter vid fyra tillfällen.
Med uppskattningen att
150–200 personer var aktiva
så ger det 50–70 % svars
frekvens.

Beskrivning av
grupp som svarade

Jämn fördelning kvinnor/
män, majoritet vuxna, grund
skola, bor i villa, arbetar heltid.

En tredjedel kvinnor, majoritet
gifta/sambo, majoritet över
60 år.

Av dem som anmälde sig (ej
svarade) var ca 25 % kvinnor.
Ålder oklart.

Reaktioner på
att vara med

Positivt, vissa ökad oro över
möjliga hot.

Mestadels positivt. Vill vara
med igen.

Information om detta saknas.
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9.2 Mål och indikatorer SAMÖ Fokus 2014
Mål 1:
Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete
i enlighet med respektive organisations ansvar och roll
Indikatorer
•• Geografiskt områdesansvariga aktörer samordnar kommunikationsarbetet inom respektive geografiskt område.
•• Övriga ansvariga aktörer samordnar kommunikationsarbetet
inom respektive ansvarsområde.
•• Aktörernas kommunikationssamordningsmöten har tydliga
syften och mål och är koordinerade över tid.
•• Aktörerna identifierar kommunikationsglapp och åtgärdar dessa.
•• Aktörerna bidrar till den gemensamma lägesbilden.
•• Aktörerna skapar ett fungerande flöde av information mellan
aktörerna från lokal till regional till central nivå och vice versa.
•• Aktörer ansvariga för kommunikationssamordningsmötena
sprider mötesdokumentationen till berörda aktörer.
•• Aktörerna, som har ett samordningsansvar, skapar en gemensam
lägesbild samt delger den till berörda aktörer.
•• Aktörerna synliggör sina roller och sitt ansvar för ökad
samordning.
•• Aktörerna har kunskap om varandras roller och ansvar.

Mål 2:
Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat
till allmänhet och medier
Indikatorer
•• Aktörerna formulerar och förmedlar budskap i samverkan.
•• Aktörerna koordinerar sin kommunikation med medier och
allmänhet.
•• Aktörerna målgruppsanpassar kommunikationen.
•• Aktörerna arbetar för att ta och bibehålla informationsinitiativet.
•• Aktörerna har förberett alternativa kommunikationsvägar då
normala kanaler inte är tillgängliga.
•• Aktörerna följer upp och återkopplar frågor från medier och
allmänhet.
•• Aktörerna kommunicerar relevant information i förhållande
till händelseutveckling och behov.
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Mål 3:
Aktörerna har förmåga att använda sociala medier
i sitt kommunikationsarbete
Indikatorer
•• Aktörerna delar analyser och slutsatser med varandra.
•• Aktörerna samverkar om resurser och kompetenser för att
hantera sociala medier.
•• Aktörerna har ett syfte, mål och en policy för agerande i sociala
medier.
•• Aktörerna omvärldsbevakar och analyserar trender, opinionsbildningar och tendenser.
•• Aktörerna använder validerad information för publicering på
sociala medier.
•• Aktörerna har rutiner för offentlighet och sekretess på sociala
medier.
•• Aktörerna är tydliga med avsändare i sin kommunikation på
sociala medier.
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9.3 Inbjudan
Inbjudan bestod av ett vikt A3-blad i broschyrformat (fyra sidor
med informationstext).

Mars 2014, Stockholm

Vill du vara med och förbättra Sveriges
beredskap inför kriser?

Vad innebär det att vara med i Allmänhetsnätverket?
Vi behöver din hjälp under övningsdagen torsdagen den 15

För att Sverige ska bli bättre på att hantera olyckor

maj 2014. Du kommer att logga in på en webbplats som

och kriser behöver både myndigheter och företag
öva. Myndigheten för samhällsskydd och

kallas ”Övningswebben” där du kan följa övningen i realtid

beredskap (MSB) genomför den 15 maj 2014 en

genom den information som läggs upp från tv, radio,

krisövning där ett tjugotal myndigheter och

tidningsartiklar, på webbsidor och i sociala medier. Detta är

företag övar sin förmåga att kommunicera under

första gången som ett slumpmässigt urval ur allmänheten

en allvarlig kris. Övningen heter SAMÖ Fokus

bjuds in att följa en övning i det datasystem som myndigheter
och företag övar i. Vid ca fem tillfällen under dagen ber vi dig

2014 och utspelar sig efter en omfattande olycka i

Bilden är ett montage.

Oskarshamns kärnkraftverk där ett påhittat

att svara på en enkät om det du sett, hört eller läst på

radioaktivt utsläpp har lett till stora konsekvenser

Övningswebben. Detta görs i separata korta pappersenkäter

i samhället.

med 4-6 frågor per enkät. Enkäterna är identiska.
Du som vill vara med i Allmänhetsnätverket kommer att få mer information hemskickad
tillsammans med enkäterna dagarna före övningen. I informationen tipsar vi om när det är

MSB hoppas att du vill hjälpa till att utvärdera övningen

läge att logga in utifrån att vi vet vad som kommer att hända under övningsdagen.

Om en allvarlig kris inträffar i Sverige vill du säkert få information om vad som har hänt och

Du är utvald att vara med

om du behöver göra något för att skydda dig och din omgivning. Att sprida information om
händelsen blir därför en viktig uppgift för berörda myndigheter och företag. MSB i

Du är en av 2 000 personer i åldern 20–79 år

samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) bjuder därför in dig att vara med och tycka

som har blivit slumpmässigt utvalda från

till om kommunikationen i övningen. Tillsammans med andra utvalda personer kommer du

befolkningsregistret. Du har valts ut för att

att representera Sveriges befolkning i ett så kallat allmänhetsnätverk. Som deltagare i

representera allmänheten i att bedöma hur

nätverket ges du möjligheten att vara med och påverka hur Sveriges aktörer inom

information ges under en övad allvarlig kris.

krisberedskap ska förbereda sig inför en allvarlig kris.

Genom att du är med och lyssnar, läser och tittar
får de myndigheter och företag som övar också

På nästa sida kan du läsa om hur deltagandet går till.

känslan av att det är på riktigt. Det är frivilligt att
delta i nätverket, men din medverkan är viktig.
Din plats i Allmänhetsnätverket kan inte ersättas
av någon annan.

http://www.msb.se/samofokus

http://www.msb.se/samofokus

Sida 1
Sida 2
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Vad krävs för att vara med?
För att vara med i Allmänhetsnätverket behöver du ha tillgång till internet och kunna logga in
på Övningswebben vid ca fem tillfällen under övningsdagen mellan kl 9-17 den 15 maj för att
svara på frågor i en enkät per tillfälle. Du kan besvara frågorna vid färre än fem tillfällen

Hur lämnade uppgifter används

liksom vid fler om du skulle önska det. För att ta del av informationen på ett så

De lämnade uppgifterna sammanställs av SCB och lämnas avidentifierade till MSB som gör

verklighetstroget sätt som möjligt är det att föredra att följa övningen under dagen, men vi

själva analysen. MSB:s hantering av uppgifterna omfattas också av sekretess (se nedan).

har självklart förståelse för om det inte är möjligt. Det finns då ett alternativ att titta på all
information i Övningswebben i efterhand och fylla i enkäterna samma kväll.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att komplettera dina svar med uppgifter som

Du gör så här

redan finns på SCB. Det är uppgifter om födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper),

Du anmäler dig till Allmänhetsnätverket genom att

civilstånd, utbildningsnivå, inkomst, kommun och län.

besvara den bifogade enkäten och där tacka ja till att

Uppgifterna kommer att sparas under en begränsad period för att sammanställas

delta. Det är frivilligt att besvara enkäten men oavsett

tillsammans med andra delar i utvärderingen av övningen (se nedan under ”Resultat”).

om du vill vara med i Allmänhetsnätverket eller inte är
vi tacksamma om du skickar in dina svar.

Skydd av lämnade uppgifter

Enkäten skickar du tillbaka i det portofria svarskuvertet.

De uppgifter som samlas in i denna enkät är bakgrundsuppgifter som endast kommer

Besvara gärna frågorna så snart som möjligt.

att användas för att beskriva Allmänhetsnätverket. Det kommer inte att framgå vad
just du har svarat när enkätens svar sammanställs.

Vi kommer i god tid före övningen att maila en påminnelse till deltagarna i nätverket. Då har
du också möjlighet att anmäla förhinder om det skulle bli aktuellt. Det är därför viktigt att du

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och

fyller i din e-postadress när du besvarar enkäten.

sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB och MSB som arbetar med
undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

Ditt deltagande i Allmänhetsnätverket är mycket betydelsefullt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204)
samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Tack för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Sofie Ivarsson
Ansvarig Allmänhetsnätverket
Telefon: 070-545 70 36
E-post: sofie.ivarsson@msb.se

Numret längst ned på enkätens första sida är bl.a. till för att SCB under insamlingen ska
kunna se vilka som ännu inte svarat.

Erik Richardsen
Projektledare SAMÖ Fokus 2014
Telefon: 072-571 88 33
E-post: erik.richardsen@msb.se

Resultat
Den bedömning som du och de andra deltagarna gör i Allmänhetsnätverket kommer att
utgöra en viktig del i den stora utvärdering som ska göras av hela övningen. Den kompletta

http://www.msb.se/samofokus

http://www.msb.se/samofokus

Sida 3
Sida 4

SCB-Tryck, Örebro 2014.03

vara tillgänglig på MSB:s webbsida www.msb.se.

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590

utvärderingen kommer att publiceras i en rapport under hösten 2014. Rapporten kommer att
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9.4 Bakgrundsenkäten
Bakgrundsenkäten bestod av ett A4-blad med dubbelsidigt tryck.

Bakgrundsfrågor - förfrågan Allmänhetsnätverket i övningen
SAMÖ Fokus 2014

Oavsett om du vill vara med i Allmänhetsnätverket eller inte så är vi tacksamma för om du
vill svara på frågorna nedan. Enkäten skickar du tillbaka i det portofria svarskuvertet.
1.

Vill du delta i Allmänhetsnätverket i övningen SAMÖ Fokus den 15 maj 2014?

8.

Hur skulle du beskriva ditt intresse för frågor om samhällsskydd och beredskap?
Mycket litet

Ja
Nej
2.

Ganska litet

Ganska stort

Om ja, vänligen ange din e-postadress så att vi kan komma i kontakt med dig

9.

VAR VÄNLIG SKRIV E-POSTADRESSEN PÅ TVÅ RADER SOM I EXEMPLET NEDAN (V.G. TEXTA).

Vilka sidor på internet skulle du använda för att söka eller dela information vid en kris i
samhället?
Jag skulle inte använda internet

Gå till fråga 11
Ja

@

Nej

Myndigheters och företags hemsidor
Tidningars hemsidor

EXEMPEL

Hemsidor för att lyssna på radio eller se
på tv-inslag

A ND E RS . AN DE R SS ON

Sociala medier i form av Facebook

@E X EMP E L . S E

3.

Mycket stort

Gå till fråga 3

Sociala medier i form av Twitter

Om nej, ange anledningen till att du inte vill vara med

Sociala medier i form av forum och
bloggar
Andra sidor på internet
Om andra sidor, ange gärna vilka

4.

Vilket år är du född?
10.

År:
5.

6.

Har du behov av särskilda hjälpmedel för att ta emot information på grund av:
Ja

Nej

Nedsatt hörsel

Är du man eller kvinna?
Man

Nedsatt syn

Kvinna

Har svårt att förstå svenska
Annat

Har du barn som bor hemma?

Om annat, beskriv gärna vad

Ja
Nej
7.

Kommer du i din yrkesroll i kontakt med frågor som rör olyckor och kriser i samhället
(samhällsskydd och beredskap)?
Ja

11.

Kommentarer som du vill lämna angående deltagande i Allmänhetsnätverket?

1

Sida 1

2

Sida 2

SCB-Tryck, Örebro 2014.03

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590

Nej

Bilagor 97

9.5 Påminnelsen
Påminnelsen bestod av ett A4-blad med enkelsidigt tryck.

Vi saknar ditt svar till
Allmänhetsnätverket i krisövningen
SAMÖ Fokus 2014
Var med och hjälp oss att förbättra Sveriges
beredskap inför kriser
Vänligen bortse från den här påminnelsen om du redan har svarat och skickat in
enkäten.
För en tid sedan fick du en förfrågan om att vara med och hjälpa oss att
utvärdera kommunikationen under krisövningen SAMÖ Fokus 2014. Du har
valts ut för att representera allmänheten i att bedöma hur information ges under
en övad allvarlig kris. Som deltagare i Allmänhetsnätverket ges du möjligheten
att vara med och påverka hur Sveriges aktörer inom krisberedskap ska förbereda
sig inför en allvarlig kris. Genom att du är med och lyssnar, läser och tittar får de
myndigheter och företag som övar också känslan av att det är på riktigt.
Allmänheten är den viktigaste målgruppen för information under en kris.
Vad innebär det att vara med i Allmänhetsnätverket?
Vi behöver din hjälp under övningsdagen torsdagen den 15 maj
2014. Du behöver ha tillgång till internet och kunna logga in på
Övningswebben vid ca fem tillfällen under övningsdagen mellan kl
9-17 för att svara på 4-6 frågor i en kort pappersenkät per tillfälle.
Du kan besvara frågorna vid färre än fem tillfällen liksom vid fler
om du skulle önska det.
Om du inte kan vara med under dagtid så finns det ett alternativ
att titta på all information i Övningswebben i efterhand och fylla i
enkäterna samma kväll.
Oavsett om du vill vara med i Allmänhetsnätverket eller inte så önskar vi att du fyller i
enkäten och svarar på några korta frågor. Vi ber dig skicka tillbaka enkäten så fort som
möjligt i det portofria kuvertet.
Det är frivilligt att delta i nätverket men din medverkan är viktig!
Med vänlig hälsning
Sofie Ivarsson
Ansvarig Allmänhetsnätverket
Telefon: 070-545 70 36
E-post: sofie.ivarsson@msb.se

Erik Richardsen
Projektledare SAMÖ Fokus 2014
Telefon: 072-571 88 33
E-post: erik.richardsen@msb.se
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9.6 Informationsbrevet
Informationsbrevet bestod av ett vikt A3-blad (fyra sidor med
informationstext).

Maj 2014, Stockholm

Till dig som ska vara med i
Allmänhetsnätverket i övningen
SAMÖ Fokus 2014
När du är inloggad ser du följande flikar:

Vi är mycket glada över att du vill vara med och tycka till om
kommunikationen i övningen SAMÖ Fokus 2014! I detta brev
finns mer information om övningen och instruktioner för hur du
ska gå tillväga för att följa och bedöma den information som ges
under övningsdagen torsdagen den 15 maj.

Flikarna Förhistoria 12 maj, Förhistoria 13-14 maj och Startläge 15 maj

Du är med och representerar allmänheten i övningen
Övningen utspelar sig efter en påhittad omfattande olycka i Oskarshamns kärnkraftverk där

1) Titta på filmen i fliken Förhistoria 12 maj.

ett radioaktivt utsläpp har lett till stora konsekvenser i samhället. Som deltagare i

2) Titta på filmen i fliken Förhistoria 13-14 maj.
3) Titta på filmen i fliken Startläge 15 maj som läggs ut klockan 8:00 den 15 maj.

allmänhetsnätverket kommer du att representera allmänheten i övningen och därför är det
viktigt att du försöker sätta dig in i den situation som skulle råda för just dig utifrån vem du

Fliken Radio, TV och Film

är, var du bor osv. För att du och de som övar ska kunna sätta sig in i vad som har hänt i

1) Titta på tv-inslaget som läggs ut klockan 8:30 den 15 maj.

samhället dagarna efter olyckan och fram till övningsdagen så finns det några korta filmer

2) Klicka på länken till Sveriges radios övningssändning. Logga in med det lösenord

att ta del av som beskriver det vi kallar ”förhistoria”. I avsnittet ”Övningswebben” på sidan 2

som står i länken samt välj övningen SAMÖFOKUS 2014 i rullistan. Lyssna på

kan du läsa om var du hittar filmerna.

Sveriges radio som sänder ”live” under hela övningsdagen.
3) Titta gärna på avslutningsfilmen som läggs ut klockan 17:00 den 15 maj.

Övningswebben
All information under övningen kommer att ges på en webbplats som kallas

Fliken Kriswebbplatser:

”Övningswebben”. Du som är med i Allmänhetsnätverket loggar in och följer övningen i

Klicka på den organisation vars webbplats du vill gå in på. Vissa organisationers webbplatser

realtid via din dator. Du kan även komma åt Övningswebben i din mobiltelefon eller på din

kräver inloggning och då använder du samma inloggningsuppgifter som när du loggade in på

surfplatta, men filmerna kan du endast se om du använder Firefox på dessa.

Övningswebben.

Så här loggar du in på Övningswebben:

Fliken Krispress:
Läs de artiklar som du är intresserad av. Nyheterna skildrar situationen både lokalt och

Gå in på länken: ovningswebben.msb.se/fokus (använd inte www före)

nationellt.

Använd nedanstående inloggningsuppgifter:
Användarnamn: fokususer

Fliken Sociala medier:

Lösenord: samofokus2014

1) Här kan du ta del av de diskussioner som pågår i Xbook (motsvarar Facebook).

Därefter klickar du på ”Till övning” på höger sida.

2) Här kan du ta del av de bloggar som finns.
Du kan enbart läsa vad som skrivs och inte göra egna inlägg.
Det som sker under övningen finns endast på Övningswebbens webbplatser. Observera att

www.msb.se/samofokus Telefon: 0171-413 600

du inte kan gå in på någon av organisationernas vanliga webbplatser.

E-post: allmanheten@ltc.mil.se

Sida 1

www.msb.se/samofokus Telefon: 0171-413 600

Sida 2

E-post: allmanheten@ltc.mil.se
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Vi behöver din hjälp med bedömningen
I kuvertet hittar du ett häfte med ett antal likadana enkäter. Du fyller i en enkät varje gång du
gör en bedömning av det du ser, läser och hör på Övningswebben. Det kommer att finnas
äldre information på Övningswebben, men när du fyller i enkäterna ska du bara bedöma
det som är daterat med övningsdagens datum, dvs. 15 maj 2014.

Hur lämnade uppgifter används

Gör så här:
1) Gå in på Övningswebben vid 9-tiden, 11-tiden, 13-tiden, 15-tiden och 17-tiden. Dessa
tidpunkter är lämpliga utifrån vad som kommer att hända under övningsdagen.
2) Fyll i en enkät per tillfälle, dvs. fem enkäter under övningsdagen. Det finns tre extra

De lämnade uppgifterna sammanställs av SCB och lämnas avidentifierade till MSB som gör
själva analysen. MSB:s hantering av uppgifterna omfattas också av sekretess (se nedan).
Dina enkätsvar kommer att kopplas ihop med tidigare lämnade uppgifter.

enkäter om du vill göra bedömningen vid fler tillfällen än de fem föreslagna. Om du
inte har möjlighet att göra fem bedömningar går det bra att göra färre.
Om du inte har möjlighet att följa övningen under dagen kan du ta del av informationen på

Uppgifterna kommer att sparas under en begränsad period för att sammanställas
tillsammans med andra delar i utvärderingen av övningen (se nedan under ”Resultat”).

Övningswebben samma kväll och fylla i enkäterna då. Du kan göra bedömningen fram till
klockan 24:00 den 15 maj.

Skydd av lämnade uppgifter

Gör som du skulle gjort om det vore på riktigt

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när enkätens svar sammanställs.

I den mån det är möjligt är det viktigt att du söker information på Övningswebben som om

sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB och MSB som arbetar med

det vore på riktigt. Använd därför de tillgängliga kanaler som du skulle använt om detta

undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

hände i verkligheten, även om de inte ser ut exakt som de brukar. Det gör du genom att
lyssna på radio, gå in på myndigheters webbplatser och läsa i sociala medier på
Övningswebben. Välj de kanaler som passar dig bäst utifrån ditt behov av information. Om
du vill kontakta någon av de som övar så gör du det via ett särskilt telefonnummer eller epostadress: Telefon: 0171-413 600 eller E-post: allmanheten@ltc.mil.se

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204)
samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Numret längst ned på enkäterna är bl.a. till för att SCB under insamlingen ska kunna
se vilka som har svarat. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när
enkätens svar sammanställs.

Om du har frågor eller synpunkter under övningsdagen
Om du har frågor till oss som står bakom övningen eller om det uppstår tekniska problem
med Övningswebben under övningsdagen hör du av dig till: Telefon: 0171-413 600 eller
E-post: allmanheten@ltc.mil.se

Resultat

Ditt deltagande i Allmänhetsnätverket är mycket betydelsefullt.

utgöra en viktig del i den stora utvärdering som ska göras av hela övningen. Den kompletta

Den bedömning som du och de andra deltagarna gör i Allmänhetsnätverket kommer att
utvärderingen kommer att publiceras i en rapport under oktober 2014. Den kommer att vara

Stort tack för din medverkan!
Erik Richardsen

Ansvarig Allmänhetsnätverket

Projektledare SAMÖ Fokus

www.msb.se/samofokus Telefon: 0171-413 600

E-post: allmanheten@ltc.mil.se

www.msb.se/samofokus
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Det är frivilligt att vara med i studien. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

100 Allmänhetens bedömning av kriskommunikation i övningar

9.7 Bedömningsenkäten
Bakgrundsenkäten bestod av ett A4-blad med dubbelsidigt tryck.

Frågor om informationen på Övningswebben
Bedömningstillfälle 1

Det går bra att använda fråga 7 om du vill skriva mer än vad det finns plats för i fälten nedan.
1.

Hur mycket är klockan nu när du fyller i enkäten?

6.

:
Timmar

Hur har ditt förtroende för organisationernas förmåga att hantera krisen påverkats av
informationen du har tagit del av på Övningswebben vid denna tidpunkt?
Minskat

Det har:

Minuter

2.

Vilken/vilka av följande alternativ på Övningswebben har du använt för att få information vid
denna tidpunkt:

a.

Kriswebbplatser

b.

Krispress

c.

Radio

d.

Filmer och tv-inslag

e.

Xbook

f.

Bloggar

Ja

Oförändrat

Ökat

Nej

Motivera gärna ditt svar:

7.

g.

Jag tog kontakt via telefon eller e-post

3.

Anser du att du har fått den information som du har behov av vid denna tidpunkt?

Har du något ytterligare som du vill framföra är du välkommen att skriva det här.

Ja
Nej
Motivera gärna ditt svar:

4.

Upplever du att de olika organisationerna ger ett samstämmigt budskap dvs. att de inte talar
mot varandra?
Ja
Delvis
Nej
Vet inte
Motivera gärna ditt svar:

5.

Hur begriplig tycker du att informationen på Övningswebben är vid denna tidpunkt när det
gäller:
Jag förstod inte
alls

Jag förstod
litegrann

Jag förstod
ganska mycket

Jag förstod det
mesta/allt

Vad det är som sker?
Hur det som sker påverkar dig?

Tack för att du svarade på enkäten!

Språket som användes?

När du är färdig med enkäterna skickar du tillbaka hela häftet i det portofria svarskuvertet.
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