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Förord 
 

MSB:s utvärderingsfunktion har på uppdrag av enheten för 
kommunikationsutveckling utvärderat arbete med regeringsuppdraget om 
nationellt informationsmaterial om covid-19. Utvärderingar inom MSB genomförs 
i syfte att lära och förbättra verksamheten, något som visar på mod och 
utvecklingsvilja.  

Vikten av en samordnad och tydlig kriskommunikation från hanterande 
myndigheter är central för all krishantering och kanske särskilt i en pandemi, då 
kommunikation för att förändra allmänhetens beteende kan vara en av de främsta 
åtgärderna initialt för att begränsa en pågående smittspridning.  

När MSB tilldelades regeringsuppdraget hade Sverige drabbats av en utvecklad 
smittspridning i samhället och det saknades samordnad och bekräftad information 
från myndigheterna om hur människor skulle agera för att skydda sig själva och 
andra från smitta. 

MSB har aldrig tidigare fått ett liknande regeringsuppdrag under en pågående kris 
som innebär att ta fram informationskampanjer som ska nå allmänheten i den 
omfattningen. Det innebar att myndigheten fick utveckla arbetssätt och kunskap 
under arbetets gång. Resultatet av utvärderingen visar att MSB:s arbete med 
regeringsuppdraget genomförts ändamålsenligt utifrån regeringsuppdragets 
intentioner, trots att  förberedelser för ett sådant uppdrag inte fanns på plats.  

Rapporten innehåller slutsatser och en rad styrkor och förbättringsområden som 
utgör ett ingångsvärde för att vidareutveckla förberedelser för 
kriskommunikationsarbetet inom myndigheten. 

 

Karlstad, maj 2022  

Jim Kronhamn 

Enhetschef, enheten för forskning och utvärdering  
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Sammanfattning 
Den 19 mars 2020 fick MSB ett regeringsuppdrag om att ta fram ett nationellt 
informationsmaterial till allmänheten, med anledning av utbrottet av covid-19. 
MSB skulle säkerställa att informationen var samordnad och tydlig samt att det 
fanns effektiva kanaler för att skyndsamt föra ut informationen till så många som 
möjligt.  

MSB:s utvärderingsfunktion har på uppdrag av enheten för 
kommunikationsutveckling utvärderat hur ändamålsenligt MSB:s arbete med 
regeringsuppdraget genomförts. För att besvara utvärderingens frågor 
genomfördes dokumentstudier och intervjuer. Utvärderarna har tagit del av 
projektdokumentation, vägledningar och kunskapsunderlag om 
kriskommunikation samt utvärderingar och studier på området. Därutöver har 24 
semistrukturerade intervjuer genomförts.  

Utvärderarnas slutsatser visar att:  
 MSB:s arbete med regeringsuppdraget inte var integrerat i myndighetens 

kriskommunikationsarbete inom den särskilda organisationen,  
 arbetet med kriskommunikation inom regeringsuppdraget var samordnad  
 den tekniska infrastrukturen fungerade för att kommunicera till 

målgruppen och civilsamhället 
 MSB skapade en förståelse för behoven hos målgrupperna och 

interagerade med civilsamhället för att skapa delaktighet och engagemang 
 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att MSB:s arbete med regeringsuppdraget 
har genomförts ändamålsenligt utifrån regeringsuppdragets intentioner. 

I utvärderingen har styrkor och förbättringsområden kunnat identifieras. 
Förhoppningen är att dessa kan vara ett stöd för att vidareutveckla MSB:s 
kriskommunikationsförmåga och främja arbetet mot målsättningen om en 
effektivare hantering vid samhällsstörningar så att konsekvenser begränsas. 
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1. Inledning 
Den 19 mars 2020 fick MSB med anledning av utbrottet av 

covid-19 ett regeringsuppdrag om att ta fram ett nationellt 

informationsmaterial till allmänheten. MSB skulle säkerställa att 

informationen var samordnad och tydlig samt att det fanns 

effektiva kanaler för att skyndsamt föra ut informationen till så 

många som möjligt. Uppdraget har utvärderats för att visa om 

arbetet genomförts ändamålsenligt i syfte att skapa lärdomar 

inför framtiden. I följande kapitel ges en bakgrundsbeskrivning 

till regeringsuppdraget och utvärderingen.  

Bakgrund 
I slutet av februari 2020 fanns ett fåtal fall av bekräftad covid-19 i Sverige och 
Folkhälsomyndigheten bedömde att Sverige inte skulle få någon större 
smittspridning. Efter sportlovsveckorna, i början av mars, vände situationen och 
smittspridningen ökade markant, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.  

I samband med att flera dödsfall rapporterades bland boende i Järvaområdet, 
väckte media kritik om att myndigheterna inte nådde fram till icke svensktalande 
personer med bekräftad information om hur de skulle agera för att skydda sig 
själva och andra från smitta. Vidare framhöll media att det saknades information 
och att informationen inte var samordnad mellan hanterande myndigheter.1    

Den 19 mars 2020 fick MSB i uppdrag av regeringen (Ju2020/01165/SSK) att 
säkerställa att myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya 
coronaviruset var samordnad och tydlig samt att det fanns effektiva kanaler för att 
föra ut informationen. I uppdraget ingick att skyndsamt utarbeta ett nationellt 
informationsmaterial som på ett effektivt sätt skulle kommuniceras till så många 
som möjligt. Informationen skulle finnas på flera språk, lätt svenska och 
tillgänglighetsanpassad. Uppdraget finansierades med 75 miljoner kronor. 

Regeringsuppdraget skulle genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen som skulle vara avsändare av kommunikationen tillsammans 
med MSB.  

Uppdraget pågick mellan 19 mars och 31 december 2020 då uppdraget 
slutrapporterades.  

_____________________________________________________________ 
1 MSB. Slutredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
gällande: Nationellt informationsmaterial med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset (covid-19). 2020-
12-21 
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Utvärderingsuppdraget  
Det var första gången som MSB fick ett regeringsuppdrag att under en pågående 
kris skyndsamt utarbeta informationsinsatser till allmänheten. Det innebar att 
myndigheten även fick utveckla nya arbetssätt för att lösa uppdraget. Mot denna 
bakgrund har kommunikationsavdelningen beslutat att låta utvärdera MSB:s arbete 
med regeringsuppdraget för att omhänderta erfarenheter av arbetet, som ett 
kunskapsunderlag för att vidareutveckla myndighetens 
kriskommunikationsförmåga.    

Utvärderingsuppdraget gavs till utvärderingsfunktionen på enheten för forskning 
och utvärdering. Utvärderingsfunktionen är en intern stödfunktion för 
myndighetens alla verksamhetsområden och har i uppdrag att utvärdera 
krisberedskap och civilt försvar samt bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad 
effekt. 

Syfte och mål 
Syftet med utvärderingen är att värdera om arbetet genomförts ändamålsenligt och 
skapa lärdomar inför framtiden. Här ingår att identifiera styrkor och 
förbättringsområden som kan ligga till grund för utvecklingen av förmågan till 
kriskommunikation.  

Utvärderingens resultat ska ligga till grund för framtida aktiviteter som kan stödja 
MSB:s målsättning om en effektivare hantering av samhällsstörningar så att 
konsekvenserna begränsas. 

Utvärderingsfrågor 
Med utgångspunkt i utvärderingens syfte och mål har följande utvärderingsfrågor 
formulerats i samverkan med kommunikationsavdelningen. Den övergripande 
utvärderingsfrågan är:   

hur ändamålsenligt har MSB:s arbete med regeringsuppdraget genomförts? 

För att kunna besvara den övergripande utvärderingsfrågan har delfrågor 
formulerats:  

 hur väl har kommunikation utgjort en integrerad del i verksamheten?  
 hur väl har kommunikation samordnats?  
 hur väl har den tekniska infrastrukturen fungerat för att kommunicera till 

målgruppen?  
 hur väl har myndigheten arbetat för att förstå behoven hos målgrupperna och 

interagerat med civilsamhället för att skapa delaktighet och engagemang?   

Avgränsningar 
Utvärderingen omfattar tidsperioden för regeringsuppdraget, 2020-03-19 till 2020- 
12-31. Utvärderingen går inte på djupet i externa aktörers kriskommunikation, 
utöver sådan hantering som inverkat på regeringsuppdraget i stort. Utvärderingen 
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beskriver bieffekter av MSB:s arbete med regeringsuppdraget men dessa ingår inte 
utvärderingsuppdraget.  

Utvärderingen utgår från de förutsättningar som gällde under den tidperiod som 
arbetet med uppdraget genomfördes. Förändringar och utvecklingsarbete som 
genomförts efter uppdragets avslut beaktas inte i bedömningen. Vidare omfattar 
inte utvärderingen sekretessbelagd information.  

Rapportens disposition 
I kapitel 2 beskrivs utvärderingens metod vad gäller bedömningskriterier, 
datainsamling och kvalitetssäkring. I kapitel 3 presenteras resultatet av insamlad 
data från intervjuer och dokument. I kapitel 4 analyseras resultatet av 
datainsamlingen i relation till bedömningskriterierna. I kapitel 5 redovisas 
utvärderarnas slutsatser och identifierade styrkor och förbättringsområden. Bilaga 
1 innehåller intervjufrågor och bilaga 2 intervjupersoner. I bilaga 3 redovisas en 
verksamhetslogik av MSB:s arbete med regeringsuppdraget.   
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2. Metod 
För att kunna utvärdera MSB:s arbete med regeringsuppdraget 

togs en verksamhetslogik fram som visualiserar hur arbetet 

genomfördes. För att kunna värdera arbetet formulerades 

kriterier för vad som kan anses vara ett ändamålsenligt arbete. 

Data har samlats in genom intervjuer och dokumentstudier. I 

kapitlet beskrivs metoden mer utförligt samt hur kvalitetssäkring 

skett.  

Verksamhetslogik 
För att skapa en förståelse för hur projektet arbetat har en verksamhetslogik2 som 
visas i bild 1 arbetats fram i samverkan med enheten för kommunikations-
utveckling (se bilaga 3 för större format). En verksamhetslogik är en teoretisk 
modell som länkar samman orsak- och verkansamband. Den visar vad en 
verksamhet vill uppnå med sina åtgärder och det tänkta sambandet mellan åtgärder 
och förväntat resultat. I det här uppdraget har projektet haft ett agilt arbetssätt och 
verksamhetslogiken blir därför en efterhandskonstruktion över hur arbetet har 
bedrivits i praktiken, snarare än att beskriva hur arbetet var tänkt att bedrivas.  

Bild 1. Verksamhetslogik om arbetet med regeringsuppdraget   

 

_____________________________________________________________ 
2 Ekonomistyrningsverket (2016). Vägledning verksamhetslogik  
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Bedömningskriterier  
För att kunna besvara om MSB:s arbete med regeringsuppdraget genomförts 
ändamålsenligt formulerades kriterier som beskriver vad som kännetecknar ett 
ändamålsenligt arbete.3  
 
Det övergripande kriteriet för vad som anses vara ett ändamålsenligt arbete utgår 
från beskrivning och instruktioner i regeringsuppdraget och tidigare framtagen 
kunskap och vägledningar. MSB har aldrig tidigare fått ett liknande 
regeringsuppdrag under en pågående kris som innebär att ta fram 
informationskampanjer som ska nå allmänheten och hade inte förberett för en 
sådan kommunikationsplanering. Det fanns därför inga strategier eller planer som 
utvärderarna kunde utgå ifrån. I samverkan med kommunikationsavdelningen har 
bedömningskriterier utarbetats som beskriver vad som kan känneteckna en god 
förmåga till kriskommunikation (bild 2). Bedömningskriterierna utgår från följande 
underlag:  
 
Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar4, är en vägledning 
inom ramen för det aktörsgemensamma arbetssättet gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vägledningen beskriver hur 
kriskommunikationsarbetet ska integreras i krishanteringsarbetet för att kunna 
samordnas och inriktas mot hanteringens aktörsgemensamma mål.  
 
Pandemiberedskap, Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag5, är ett 
kunskapsunderlag som ska stödja planering av kommunikation inför en pandemi i 
syfte att minska de negativa konsekvenserna och försöka begränsa 
smittspridningen. Underlaget riktar sig till kommunikationsansvariga inom 
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, som har ett ansvar för att 
kommunicera i samband med en pandemi.  
 
I kapitel 5 värderar utvärderarna utfallet av resultatet och analysen av MSB:s arbete 
med regeringsuppdraget i förhållande till bedömningskriterierna. Utvärderingens 
slutsatser kommer vara en sammanvägd bedömning av dessa kriterier.   
 

  

_____________________________________________________________ 
3 MSB (2019) Vägledning - Utvärdering av hantering av inträffade händelser 
4 MSB (2019). Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar - En vägledning om att 
integrera kommunikation 
5 Folkhälsomyndigheten. (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag  
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Bild.2. Bedömningskriterier  
 

MSB arbete med regeringsuppdraget har genomförts ändamålsenligt   
Med ändamålsenligt arbete avses att myndigheten arbetat enligt tidigare framtagen kunskap, 
strategier och riktlinjer om hur myndigheten på bästa sätt når olika målgrupper så att informationen 
om coronaviruset och hur människor bör agera, skyndsamt når ut till så många som möjligt. MSB 
har säkerställt att myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 
är samordnad och tydlig. Det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. MSB har 
skyndsamt utarbetat ett nationellt informationsmaterial som på ett effektivt sätt kommunicerats till 
så många som möjligt. Informationen finns på flera språk, lätt svenska och tillgänglighetsanpassad. 
Arbetet har genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, som varit 
avsändare av kommunikationen tillsammans med MSB.  
 
MSB:s arbete med kriskommunikation är integrerad i hanteringens alla delar 
Hanteringen bedrivs på ett sätt som motverkar att kriskommunikation blir ett eget spår. 
Involverade funktioner förstår vikten av att väga in kommunikationsperspektivet i alla steg i 
hanteringen, och agerar i linje med det. Kommunikationsperspektivet är en del av 
bedömningsarbetet för händelsen som helhet. Samlade lägesbilder inkluderar tydligt de 
kommunikativa aspekterna. Kriskommunikationsfrågorna är en del av överenskommelser om 
aktörsgemensam inriktning och samordning. Kommunikationsperspektivet läggs på hanteringens 
viktigaste frågor och stödjer de gemensamma målen. Den aktörsspecifika inriktningen stödjer den 
aktörsgemensamma inriktningen.   
 
MSB:s arbete med kriskommunikation är samordnad 
Kriskommunikationsarbetet har samordnats mellan de mest centrala aktörerna, mot de 
kommunikationsbehov som är mest angelägna i hanteringen utifrån ett helhetsperspektiv. 
Avgörande budskap har kommunicerats utifrån vad som ska uppnås med hanteringen, frågor som 
berör människor mest har besvarats, det ges en samstämmig bild av vad som sker samt att 
kommunikationsbehov identifieras som ingen enskild aktör har ett tydligt ansvar för.  
 
MSB har en teknisk infrastruktur som fungerar för att kommunicera till målgruppen och 
civilsamhället  
Den tekniska infrastrukturen är funktionell för att stödja arbetet med kriskommunikation. Tekniken 
är säker och robust samt stödjer behov av kommunikation mellan myndigheter, aktörer, 
målgrupper och civilsamhället.  
 
MSB förstår behoven hos målgrupperna och har interagerat med civilsamhället för att 
skapa delaktighet och engagemang  
Det finns arbetssätt för att använda den kunskap som finns om målgrupper och civilsamhället i 
kriskommunikationsarbetet. Budskap har löpande skapats och anpassats efter olika målgruppers 
behov och perspektiv. Människor bör i så stor utsträckning som möjligt ges lika förutsättningar att 
ta till sig informationen. Kunskap om hur målgrupper upplever händelseutvecklingen och budskap 
har löpande omhändertagits i arbetet. Budskap har kommunicerats med hjälp av de talespersoner, 
avsändare och kanaler som målgrupperna känner förtroende för. Nödvändiga budskap har 
kommunicerat trots osäkerhet om händelseutvecklingen. Vid en pandemi krävs en kombination av 
olika kommunikationskanaler för att få största möjliga effekt av kommunikationsinsatser. Det är 
viktigt att använda snabba kanaler där ändringar kan göras och kommuniceras utan större problem. 
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Datainsamling  
För att besvara utvärderingens frågor genomfördes dokumentstudier och 
intervjuer. Utvärderarna har tagit del av projektdokumentation, vägledningar och 
kunskapsunderlag om kriskommunikation samt utvärderingar och studier på 
området.  

Därutöver har 24 intervjuer genomförts. Intervjuerna var semistrukturerade vilket 
innebär att olika frågeområden formulerades, snarare än exakta och detaljerade 
frågor (se bilaga 1. Intervjufrågor). Intervjuerna genomfördes med nyckelpersoner 
som bedömts kunna bidra med relevant information till utvärderingens 
frågeområden. (se bilaga 2. Intervjupersoner) Urvalet av intervjupersoner tog 
utvärderarna fram med stöd av kommunikationsavdelningen. Intervjupersonerna 
är ett urval av personer som har arbetat med regeringsuppdraget internt och 
externt samt personer som arbetat med kriskommunikation och 
kommunikationssamordning inom MSB:s särskilda organisation.  

Ett större antal frågor som utgår från områdena i bedömningskriterierna 
sammanställdes till en intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade lämnades utrymme för att anpassa 
upplägg efter situation och person för att öka datainsamlingens relevans. Det 
innebar att alla frågor inte ställdes i alla intervjuer. I samtliga intervjuer har två 
utvärderare deltagit. En utvärderare som ställt frågor och en som dokumenterat.  

Anteckningar från intervjuerna har skickats till intervjupersonerna i efterhand för 
faktagranskning. I flera intervjuer har intervjupersoner valt att göra mindre 
justeringar i intervjuanteckningarna i efterhand. Intervjuunderlaget har 
sammanställts i resultatdelen och därefter analyserats kopplat till de 
bedömningskriterierna. Underlaget har analyserats särskilt med ett perspektiv på 
om det finns en samstämmighet eller divergerande uppfattningar hos 
intervjupersonerna och i olika grupper av intervjupersoner. 

Kvalitetssäkring  
För att säkerställa kvalitet i utvärderingsarbetet samt för att bidra till ett lärande 
under utvärderingsprocessen, har utvärderarna haft en samverkan med funktioner 
inom MSB som är närmast berörda av utvärderingens resultat. Funktioner som 
påverkades av utvärderingens resultat deltog aktivt under utvärderingsprocessens 
olika delmoment för att kvalitetssäkra verksamhetslogiken, utvärderingsfrågor, 
bedömningskriterier samt urval av intervjupersoner.  

Ett tolkningsseminarium genomfördes 20 oktober 2021 för utvärderingens 
referenspersoner. Utvärderarna presenterade preliminära resultat och 
referenspersonerna gavs tillfälle att, utifrån sin sakkunskap, dela med sig av sina 
tolkningar av det material som presenterades.  

I bedömningsarbetet och formulering av slutsatser har inga andra än utvärderarna 
deltagit. 
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Utvärderingsrapporten har faktagranskats av referenspersoner och medarbetare 
som arbetat med regeringsuppdraget.  

Utvärdering ska följa utvärderingsfunktionens riktlinjer för kvalitetssäkring om 
bland annat systematik och transparens. Det innebär att utvärderingen genomförs 
på ett strukturerat sätt och att utvärderingsfrågor, bedömningskriterier, målgrupp, 
datainsamlingsmetod och slutsatser redovisas tydligt. Utvärderingens integritet och 
objektivitet ska värnas genom hela utvärderingsprocessen. 

Utvärderarna 
Utvärderingen har genomförts av Marie Lundqvist, Mona Pütsep och Ellen 
Edman som arbetar i MSB:s utvärderingsfunktion. Hos personerna som ingår i 
utvärderingsfunktionen finns god kompetens inom vetenskaplig metod, 
utvärderingsmodeller och forskningsetiska förhållningssätt. Funktionen är 
medlemmar i, och deltar på seminarier hos Svenska utvärderingsföreningen 
(SVUF), ägnar sig åt benchmarking mot andra utvärderingsverksamheter på andra 
myndigheter samt kompetensutvecklar sig genom kurser i utvärdering. Funktionen 
har erfarenhet av att genomföra utvärderingar av krishantering bland annat 
utvärderingen av förberedelser och hanteringen av pandemin 2009, Utvärdering av 
MSB:s hantering av skogsbranden i Västmanland 2014, Trollhättans stads 
hantering av attacken på Kronan 2015, utvärdering av hanteringen av attentatet i 
Stockholm 7 april 2017 samt utvärderingen av MSB:s arbete med skogsbränderna 
2018.  
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3. Resultat 
Resultatet innehåller en sammanställning av insamlad data 

från intervjuer och dokument som presenteras kopplat till 

utvärderingsfrågorna. Inledningsvis beskrivs förutsättningar för 

MSB:s arbete med regeringsuppdraget. Förutsättningarna är 

möjliga förklaringsfaktorer som kan tillföra ett större djup i 

analysen. Därefter redovisas data områdesvis.  

MSB:s förutsättningar för arbetet med 
regeringsuppdraget  

Sammanhanget för regeringsuppdraget 
Coronapandemin är på många sätt en unik och extraordinär händelse i modern tid. 
Det fanns svårigheter för svenska myndigheter att föreställa sig pandemins 
konsekvenser.6 Folkhälsomyndigheten bedömde risken för smittspridning i 
Sverige som låg inledningsvis. Det fanns varningssignaler om pandemins 
utveckling men myndigheterna agerade sent7 och kunde inte förhindra en 
samhällsspridning.  

I början av pandemin var kunskapen om covid-19 begränsad och hos allmänheten  
fanns en utbredd oro för viruset och dess konsekvenser. Under pandemins första 
månader fanns en stor spridning av desinformation och obekräftade uppgifter om 
covid-19, i både etablerade och sociala medier. En företeelse som 
Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivit som en infodemi.8  

Ett av MSB:s grunduppdrag är att stödja berörda myndigheters samordning av 
åtgärder vid en kris, vilket bland annat omfattar att se till att berörda aktörer får 
tillfälle att samordna information till allmänhet och medier.9 Myndigheten arbetade 
aktivit med kommunikationssamordningen från februari 2020 och genomförde 
flera samverkanskonferenser om kommunikation med olika berörda 
myndigheter.10 MSB arbetade även med att möta upp allmänhetens 
informationsbehov och med att bemöta oro. Exempelvis delade MSB löpande 
bekräftad information från myndigheter via krisinformation.se och tillgängligheten 

_____________________________________________________________ 
6 MSB (2022). Webbinarium En smygande pandemi - Om svårigheterna att föreställa sig den smygande 
krisens konsekvenser 
7 Statens Offentliga utredningar. SOU 2022:10. Sverige under pandemin - Volym 2 Förutsättningar, vägval och 
utvärdering - Slutbetänkande av Coronakommissionen 
8 https://www.gu.se/jmg/infodemi-om-coronavirus-en-ryktesspridning-som-kan-fa-forodande-konsekvenser-
2020-03-23 [2022-05-31] 
9 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
10 Statens Offentliga utredningar. SOU 2022:10. Sverige under pandemin - Volym 2 Förutsättningar, vägval 
och utvärdering - Slutbetänkande av Coronakommissionen 
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för allmänheten i sociala medier skalades upp. MSB samarbetade med SOS Alarm 
och det nationella informationsnumret 113 13 för att avlasta Vårdguiden 1177.11 

Under mars 2020 förändrades läget från ett fåtal fall till att Sverige drabbades av en 
utvecklad smittspridning i samhället. Det rapporterades om att smitta och covid-
19-relaterade dödsfall särskilt drabbade människor i socioekonomiskt utsatta 
områden med andra modersmål än svenska. Från media riktades kritik om att det 
saknades bekräftad information för att nå icke svensktalande personer samt att 
myndigheternas information inte var samordnad.  

Den 19 mars fick MSB ett regeringsuppdrag om att säkerställa att informationen 
från myndigheterna var samordnad och tydlig och når alla i Sverige. I uppdraget 
framgick att MSB skulle samverka med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 
och att samtliga myndigheter skulle vara avsändare av informationen.12 

Flera intervjupersoner med olika positioner internt på MSB och externt, beskriver 
att det fanns svårigheter att samverka mellan vissa centrala myndigheter i 
pandemins inledande fas. Flera intervjupersoner menar att det beror på att en del 
myndigheter inte har samma vana av att vara operativa och har i liten utsträckning 
samverkat med MSB i kris förut och därför inte förstår myndighetens roll.  

Med regeringsuppdraget förbättrades förutsättningarna för samordning genom att 
de mest centrala myndigheterna, som behövde samverka och vara gemensamma 
avsändare av informationen pekades ut. MSB beskrivs ha haft en aktiv dialog med 
regeringskansliet inför regeringsuppdraget och kunde därmed påverka uppdragets 
form och innehåll. Enligt några intervjupersoner kan regeringsuppdraget betraktas 
som en åtgärd för att se till att samordning skedde mellan de myndigheter som 
behövde samverka. Andra intervjupersoner menar att orsaken till 
regeringsuppdraget endast var en tillförsel av medel i verksamheten för att kunna 
genomföra informationsinsatserna.  

MSB:s arbete med regeringsuppdraget  
Det beskrivs i intervjuer att det inte var förberett hur MSB skulle hantera den här 
typen av informationsinsats för att nå bredden av målgrupper hos allmänheten. 
Det saknades exempelvis tillräckliga förberedelser av målgruppsanalyser, 
tillgänglighetsanpassning och översättning. MSB har förberedelser för olika 
scenarion för kriskommunikation men det fanns ingen handlingsplan för hur MSB 
ska kommunicera eller hantera den här typen av omfattande uppdrag.  

Internt på MSB fördelades uppdraget till enheten för kommunikationsutveckling 
på kommunikationsavdelningen. I följande avsnitt beskrivs uppdragets 
organisering, arbetssätt samt styrning och samordning.  

_____________________________________________________________ 
 
12 Regeringen. Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om information till allmänheten med 
anledning av utbrottet av det nya coronaviruset. 
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Organisering 
På MSB har arbetet med regeringsuppdraget bedrivits i projektform (bild 3).  
Projektgruppen har i stor utsträckning bemannats av medarbetare från enheten för 
kommunikationsutveckling. Därutöver har en medarbetare från enheten för 
säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap ansvarat för externa samarbeten 
och en medarbetare från krisinformation.se har också deltagit. Det framgår i 
intervjuer att det var en utmaning att flera i projektgruppen var nyanställda och 
därför inte hade tillräcklig kännedom om MSB:s särskilda organisations struktur 
och arbetssätt.  

En intern styrgrupp upprättades i syfte att skapa intern samordning mellan 
projektets beställare och andra viktiga intressenter. Där ingick chefen för enheten 
för enskildes säkerhet, chefen för enheten för krisinformation.se, chefen för 
avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, chefen för den operativa 
avdelningen samt kommunikationsdirektören och tillika chefen för 
kommunikationsavdelningen.   

För att säkerställa att projektet kunde genomföras i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och att myndigheterna tillsammans stod 
som avsändare av kommunikationen, upprättades ett gemensamt 
informationsråd.13 Under efterföljande regeringsuppdrag kallades forumet 
kommunikationsrådet.  

Bild 3. Organisationsschema för projektet  

 

MSB strukturerade arbetet enligt följande:  

 informationsinsatser i fyra etapper 

 regelbundna myndighetsgemensamma presskonferenser tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen  

 samverkan med andra myndigheter, organisationer, föreningar och andra 
relevanta aktörer 

Av redovisningen av regeringsuppdraget14 framgår att det var viktigt att 
myndigheterna snabbt skulle nå ut med information till så många som möjligt, i 
_____________________________________________________________ 
13 Projektplan 2.0, MSB 2020-04936 
14 MSB (2020). Slutredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag till Myndigheten för Samhällsskydd och  
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pandemins inledande skede. Därför användes den största delen av avsatta medel 
för uppdraget tidigt i projektet.  

Omkring tio miljoner kronor av projektets budget användes för utveckling av ett 
nationellt digitalt verktyg för kartläggning av symptom och beteendeförändringar 
med anledning av covid-19. Vid tiden när projektet startades gjordes bedömningen 
att det var mycket viktigt att snabbt skala upp arbetet och fullfölja det på kort tid. 
Förslaget initierades av MSB den 25 mars i samverkan med flera aktörer, däribland 
Folkhälsomyndigheten. Arbete pågick till 24 april då Folkhälsomyndigheten 
meddelade att man ville pausa arbetet. Den 8 maj lade MSB ner satsningen.15 

Arbetssätt 
Projektet valde ett agilt arbetssätt för att lösa regeringsuppdraget, vilket innebär ett 
utforskande arbetssätt som anpassades efter nya insikter och lärdomar under 
arbetets gång.16 Det beskrivs ha varit en medveten strategi hos projektet genom att 
rådande samhällsutveckling och förändrade rekommendationer från 
myndigheterna krävde att projektet var anpassningsbart. Det beskrivs i intervjuer 
att projektet samverkat med många aktörer för att tillvarata kunskap om hur olika 
målgrupper kan nås av informationen samt att flera av projektets leveranser har 
samproducerats med andra aktörer. 
 
Intervjupersoner som arbetat i projektet beskriver att arbetssättet för att lösa 
uppdraget var tidskrävande. Flera av dem hade kvar sina ordinarie arbetsuppgifter 
parallellt med uppdraget, vilket innebar en hög arbetsbelastning under långa 
tidsperioder. 

Styrning och samordning 
Vid händelser i samhället som är så omfattande eller allvarliga att MSB:s resurser 
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt beslutas om särskild 
organisation. Arbetet i särskild organisation leds, inriktas och följs upp av en 
operativ chef som utses av chefen för den operativa avdelningen. Ett av MSB:s 
grunduppdrag i myndighetens särskilda organisation, är att på nationell nivå se till 
att ansvariga aktörer får tillfälle att samordna informationen till allmänhet och 
medier.17 

I intervjuer har det beskrivits som utmanande att projektets roll och 
ansvarsområde tangerade redan befintliga kommunikationsverksamheters 
ansvarsområden, både i linjen och i MSB:s särskilda organisation. Flera 
intervjupersoner lyfter att styrningen av MSB:s kommunikationsverksamheter i 
grunden är otydlig och att gränsdragningarna är oklara. De beskriver att det är 

_____________________________________________________________ 
beredskap gällande: Nationellt informationsmaterial med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 
(covid-19) 
15 MSB. (2020). Bilaga 18. Slutrapport digitalt verktyg. Projektrapport digitalt verktyg covid-19 
16 MSB. (2020). Slutredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag till Myndigheten för Samhällsskydd och  
beredskap gällande: Nationellt informationsmaterial med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 
(covid-19).  
17 7 § i förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 



 

19 

svårt att förstå varandras roller, uppdrag och arbetssätt. Ibland har det varit oklart 
om det är styrgruppen för projektet eller operativ chef som har sista ordet. 

I intervjuer beskrivs att en parallell struktur och arbetssätt upprättades för 
projektet, vilket inte utgjorde en del av MSB:s särskild organisation. Upplevelsen 
hos några av intervjupersonerna är att fördelningen av uppdraget bidrog till att 
genskjuta den särskilda organisationens pandemihantering och den styrform som 
myndigheten har i en kris. Några intervjupersoner menar att projektet borde ha 
inordnats i den särskilda organisationen. Samtidigt menar flera intervjupersoner 
inom kommunikationsavdelningen att det är en framgångsfaktor i 
kriskommunikation, att det finns snabba spår där beslut ibland kan tas utan full 
förankring. Flera intervjupersoner menar att projektet lyckades nå ut fort med 
informationskampanjer till allmänheten tack vare att man kringgick vissa processer 
internt. Det framgår inte av intervjuer hur den här typen av projekt skulle kunna 
integreras i MSB:s särskilda organisation utifrån de behov som finns i ett 
kriskommunikationsarbete. 

Flera av intervjupersonerna menar samtidigt att den parallella hanteringen skapade 
ineffektivitet på grund av bristande samordning i organisationen, vilket orsakade 
friktion mellan verksamheter och bidrog till visst dubbelarbete.  

Arbetet med regeringsuppdraget beskrivs i intervjuer som operativt och var under 
perioder mycket intensivt och arbetstyngt. Det krävde ett stort engagemang från 
såväl projektdeltagare som chefsnivån. Referenspersoner har vid tillfällen för 
genomläsning av denna rapport lyft att intern samordning med den särskilda 
organisationen och internkommunikation överlag är resurskrävande. I den 
resurssättning som gjordes fanns inte den möjligheten, och tidsfaktorn var väldigt 
viktig i arbetet för att skyndsamt nå ut med information.   

I syfte att skapa bättre samordning internt upprättades veckovisa möten mellan 
projektet och särskild organisation. Mötena hade en fast agenda och fungerade 
som informationsdelning från projektet. Att dessa möten ägt rum har beskrivits 
som positivt, men en del intervjupersoner menar att det inte var tillräckligt för att 
möta behovet av samordning.  

Referenspersoner har framhållit att projektgruppen i hög utsträckning deltog i 
stabsorienteringar och funktionsavstämningar samt vid myndighetens särskilda 
GD-föredragningar om covid-19. En del intervjupersoner anser dock att 
projektgruppen i högre utsträckning borde ha deltagit i stabsorienteringar och 
funktionsavstämningar i särskild organisation. Intervjupersoner som arbetar inom 
andra verksamheter på MSB beskriver att det har varit svårt att veta vad som 
gjorts i projektet och hade önskat mer informationsdelning från projektet.  

Det beskrivs i intervjuer att det saknas kunskap om hur MSB:s 
beredskapsorganisation fungerar, vilket kan ha förhindrat att man såg nytta i att 
samverka. Samtidigt beskrivs projektgruppen som mycket högt belastad och med 
begränsade personella resurser. Rekrytering och upplärning tar tid och resurser 
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och initialt prioriterades arbetet med att nå ut med kampanjer på ett skyndsamt 
sätt över intern samordning.  

Det är flera intervjupersoner som anser att den interna samverkan har förbättrats i 
de regeringsuppdrag om kommunikation som kom efter det som denna 
utvärdering avser. Organisationen har lärt sig och hittat former för samverkan, 
samtidigt kvarstår flera utmaningar. 

Integrerad kriskommunikation 
I intervjuer framgår att det på en övergripande nivå finns en förståelse inom MSB 
för vikten av att väga in kommunikationsperspektivet i hanteringen. Det har även, 
enligt flera intervjupersoner blivit en central åtgärd under pandemin. Några av 
dem som intervjuats menar att även om det finns en förståelse varierar det i vilken 
utsträckning kommunikationen är integrerad i det praktiska arbetet.   

Genom att regeringsuppdraget genomfördes i linjen frångicks den särskilda 
organisationens organisering, arbetssätt och styrning, vilket beskrivs närmare i 
avsnittet styrning och samordning. Det innebar att projektets arbete inte utgjort en 
integrerad del av den särskilda organisationens hantering. Även om det har 
förekommit att projektet deltagit vid nationella samverkanskonferenser har arbetet 
med regeringsuppdraget inte utgjort en del av MSB:s särskilda organisations 
leveranser i form av nationell lägesbild, aktörsgemensam inriktning eller 
åtgärdsplaner.18   

Inom MSB bedrivs omvärldsbevakning av kommunikation inom flera 
verksamheter och utifrån olika syften, ett arbete som vidareutvecklats under 
pandemin. Intervjupersoner från den operativa avdelningen beskriver att de 
arbetat proaktivt under pandemin för att integrera kriskommunikation i 
omvärldsbevakning, analys, och åtgärdsarbetet. Genom omvärldsbevakningen på 
krisinformation.se fångas det offentliga samtalet i massmedier och sociala medier, 
vilket kan användas som underlag för att upptäcka kommunikativa behov. Det är 
ett av de underlag som MSB och andra aktörer grundar sina 
kommunikationsåtgärder på.  

Det är oklart hur underlag som den särskilda organisationen arbetat fram har 
använts i arbetet med regeringsuppdraget. Intervjupersoner som arbetat med 
regeringsuppdraget beskriver att de bedrivit ett eget arbete för att fånga upp behov 
av samordning och kommunikation genom samverkan med myndigheter och 
civilsamhället samt genom att löpande genomföra effektmätningar av projektets 
informationssatsningar.  

Några intervjupersoner lyfter fram att det finns en diskrepans i hur olika 
kommunikationsverksamheter inom MSB ser på vilken information som ska delas 
i MSB:s kanaler. Exempelvis beslutades att projektets informationsmaterial skulle 
delas på MSB:s webbsidor, även om MSB:s redaktion ansåg att den informationen 

_____________________________________________________________ 
18 Tolkningsseminarium 20 oktober 2021 
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istället borde ha delats i det aktörsgemensamma webbaserade 
informationssystemet, WIS. Det resulterade i att medarbetare på redaktionen 
upplevde en frustration då beslutet frångick redaktionens riktlinjer för publicering.  
Samtidigt menar intervjupersoner som arbetat i särskild organisation och i 
projektet att det handlar om trovärdighet. De menar att i sammanhang där MSB 
står som avsändare av information behöver myndigheten tillgängliggöra 
informationen i sina kanaler.  

Samordnad kommunikation 
MSB har ett operativt uppdrag att samordna kriskommunikation. Information 
mellan myndigheter har delats genom samverkanskonferenser och genom andra 
samordningsfora som MSB anordnat. Utöver detta ordinarie ansvar fick MSB ett 
särskilt regeringsuppdrag som fördelades till kommunikationsavdelningen istället 
för den särskilda organisationen. Intervjupersoner beskriver att det fick 
konsekvenser för den interna samordningen på myndigheten. En anledning till 
fördelningen av uppdraget beskrivs vara att andra aktörer som MSB skulle 
samverka med önskade att regeringsuppdraget inte skulle tilldelas den särskilda 
organisationen. Några av dem som intervjuats menar att det kan bero på att MSB:s 
olika mötesfora uppfattas som tillfällen för informationsdelning snarare än 
samverkan och samskapande av kommunikationsinsatser.  

Inom ramen för regeringsuppdraget som denna utvärdering omfattar skedde 
samordning i informationsrådet. I slutredovisningen av regeringsuppdraget19 
framgår att projektet i hög grad samverkat med andra aktörer för att kunna uppnå 
projektets mål. Det beskrivs ha varit avgörande för resultatet att kommunikationen 
samordnades och koordinerades så att allmänheten fick tydlig, korrekt och 
lättillgänglig information.  

Stöd till andra aktörers kommunikationsarbete 
På övergripande nivå har projektgruppen arbetat för att det material som tas fram 
också ska kunna användas av andra aktörer. Strategin beskrivs ha varit att ta hjälp 
av andra aktörer som vidareförmedlare av informationen för att nå ut till så många 
som möjligt. Samtidigt behövde projektet förhålla sig till länsstyrelsernas 
geografiska områdesansvar som innebär att de ska verka för att samordna 
information till allmänhet och media, inom sina respektive län.20 I arbetet med 
regeringsuppdraget har projektgruppen tagit fram checklistor, mallar och 
metodstöd som stöd till aktörer på regional nivå. 

Interna och externa intervjupersoner beskriver att projektgruppen samverkat 
framgångsrikt med många olika aktörer. Det beskrivs att Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) har varit en viktig samarbetspartner för att skapa förankring av de 

_____________________________________________________________ 
19 MSB. (2020). Slutredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag till Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap gällande: Nationellt informationsmaterial med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 
(covid-19). 2020-12-21 
20 6 § i förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap 
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kampanjer som togs fram. En framgångsfaktor som lyfts är att projektgruppen 
haft en tät dialog med en mängd olika aktörer som också givits möjlighet att 
uttrycka sina behov och lämna synpunkter på informationsmaterialet. Detta 
innebar att aktörer blev mer delaktiga och man kunde samarbeta och föra dialog 
på ett bättre sätt än i andra arbetssätt, t.ex. vid samverkanskonferenser som flera 
intervjupersoner beskriver fungerar som ett forum för informationsdelning.  

Det lyfts av några intervjupersoner att det är ett problem ur ett mottagarperspektiv 
att samhällets aktörer kommunicerar och lanserar informationskampanjer på flera 
olika nivåer. Aktörer lyckades inte enas om alla kampanjer, vilket resulterade i att 
det ibland lanserades flera snarlika kampanjer. Konsekvenserna av det kan bli att 
budskapet upplevs repetitivt och uttjatat, samtidigt kan snarlika budskap bidra till 
förvirring och osäkerhet. Det aktualiserades särskilt när många regioner införde 
regionala rekommendationer som skiljde sig åt i landet. En person uttrycker att det 
ibland känns onödigt och ineffektivt när det pågår så många kampanjer på statlig, 
regional och lokal nivå.  

MSB har på olika sätt involverat civilsamhället och andra aktörer i arbetet med 
kampanjer och informationsmaterial. Arbetssättet har beskrivits som en 
framgångsfaktor och har utvecklats under hand på ett agilt sätt. Samtidigt lyfter 
några externa intervjupersoner att de i större utsträckning vill vara med tidigt i 
skapandeprocessen, istället för att agera referenspersoner till ett redan framtaget 
material.  

Koordinering, samordning och kommunikation av 
avgörande budskap 
Samordning och koordinering av kommunikation inom ramen för 
regeringsuppdraget har skett i informationsrådet, på både operativ och strategisk 
nivå. I informationsrådet har berörda myndigheter stämt av så att budskapen i 
kampanjerna är korrekta och avstämda. Samordningen i informationsrådet har 
beskrivits fungera mycket bra enligt alla intervjupersoner som deltagit i arbetet. 
Framgångsfaktorer som beskrivs är att gruppen arbetade effektivt och hade 
möjlighet att arbeta operativt i ett högt tempo. Gruppen hade veckovisa möten 
och en bra löpande dialog med stor tillit mellan personerna som satt i 
informationsrådet.  

Arbetsklimatet bland samverkande aktörer har upplevts som positivt av många 
intervjupersoner. Även om arbetet var hektiskt och formerna fick utvecklas under 
hand var stämningen öppen och välkomnande.  

Flera intervjupersoner beskriver positiva synergieffekter av att representanter med 
olika kunskap, perspektiv och bakgrund arbetade ihop. Många externa 
intervjupersoner som samverkat med projektgruppen har uttryckt att det fungerat 
mycket bra att arbeta tillsammans under de former man gjorde i 
regeringsuppdraget.  
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Det beskrivs hos flera intervjupersoner att det var ett problem för 
kommunikationsarbetet när information om råd och rekommendationer inte 
delades i förhand, utan under pressträffarna. Det försvårade arbetet med planering 
av budskap. 

En samstämmig bild 
En viktig uppgift i arbetet med regeringsuppdraget var att se till att 
kommunikationen till allmänheten gav en samstämmig bild av läget och åtgärder. 
Flera intervjupersoner menar att upplägget i informationsrådet möjliggjorde 
samstämmighet i kommunikationen eftersom det var nödvändigt att alla skulle stå 
bakom budskapen. Däremot lyfter intervjupersoner att det fanns tillfällen då de 
som deltog i informationsrådet var överens om budskap, men där andra 
myndigheter eller delar av samma myndigheter inte var eniga om vissa detaljfrågor 
i kommunikationen av åtgärder.  

Andra intervjupersoner beskriver att myndigheterna ibland inte gett en 
samstämmig bild av läget. Sättet olika aktörer kommunicerat sina bedömningar av 
händelseutveckling och åtgärder har ibland varit motsägelsefullt och svårt att 
förstå. Ett exempel på detta var frågan om munskyddsanvändning för att begränsa 
smittspridning.  

Några intervjupersoner lyfter att det fanns utmaningar att samordna 
kommunikation till allmänheten. En intervjuperson reflekterar över att det var 
väldigt svårt för aktörerna att lyckas kommunicera enat, även om budskapen till 
största del varit samstämmiga. För att myndighetssverige ska kommunicera med 
en röst krävs att de berörda aktörerna ser värde i att göra det tillsammans.  

Sådant som ingen enskild aktör har ett tydligt ansvar för  
Flera intervjupersoner berättar om en problematik som uppstått på grund av de 
många regeringsuppdrag som blev utdelade till flera olika myndigheter. Det 
resulterade i otydligheter i de fall regeringsuppdragen överlappade eller delvis 
hängde ihop.  

På övergripande nivå har frågor som haft en otydlig ansvarsfördelning 
omhändertagits, antingen i informationsrådet eller genom samverkan. Budskapen 
har i stort varit samordnade men i vissa fall har detaljfrågor varit svåra att 
samordna om ingen aktör har ett tydligt ansvar.  

Flera intervjupersoner beskriver att språk, översättning och 
tillgänglighetsanpassning av information till allmänheten är exempel på frågor som 
varit svåra att hantera, då det inte varit tydligt vem som har ett utpekat ansvar. De 
menar att myndigheterna inte var tillräckligt förberedda på behovet av information 
på andra språk än svenska, hur de ska tillgänglighetsanpassa information eller hur 
de ska kommunicera till personer som inte har förtroende för myndigheter. 
Eftersom MSB har ansvaret för frågor som ingen annan aktör har ett ansvar för, 
har myndigheten fått hantera frågan om översättning, vilket varit utmanande 
eftersom MSB saknar resurserna.   
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Teknisk infrastruktur 
Enligt intervjupersonerna har den tekniska infrastrukturen fungerat väl. Primärt 
har alla möten mellan myndigheterna i projektet skett genom telefonkonferenser 
och det har oftast fungerat bra. Kommunikationen mellan de aktörer som ingått i 
projektet har skett mest via mejl. Intervjupersoner uppger att det varit extremt 
många mejl och ibland med stora tunga filer. Flera menar att det hade varit bättre 
med en gemensam samarbetsyta där man kunnat lägga dokument och dela 
information. Någon menar att man ibland till exempel behöver kommunicera med 
andra myndigheter i arbetsprocessen innan beslut är tagna eller spekulera kring 
olika scenarier och det kan vara komplicerat att göra det via mejl som kan begäras 
ut. Det finns också synpunkter på att det ur informationssäkerhetsperspektiv varit 
bra med en gemensam plats att dela information på. Vid en annan sorts kris hade 
det kunnat vara möjligt att träffas fysiskt för samverkansmöten och delat 
information och arbetsmaterial som inte blivit allmän handling.   

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap där aktörer kan dela information. 
Varje aktör äger sin egen information och avgör själv vilka informationen ska delas 
med. Särskild organisation arbetar systematiskt i samverkan och ledning med 
systemet, men projektet har inte använt sig av WIS. Det medförde bland annat att 
informationen till kommunerna kom att publiceras på MSB:s webbsidor. Dessa 
sidor har, enligt en intervjuperson, inte uppdaterats sedan de publicerades.  

Krisinformation.se är kanalen för myndigheternas kommunikation till 
allmänheten. Webbsidan har varit robust. Webbsidan prövades i samband med 
SMS-utskicket med gemensam information från myndigheterna och där det 
hänvisades till krisinformation.se. I samband med det klarade webbsidan cirka 3,5 
miljon besökare. Vanligtvis brukar krisinformation.se länka till andra myndigheters 
webbsidor men nu blev sajten huvudkanalen med gemensam information. Delar 
av webbplatsen finansierades av projektet då man såg att den var avgörande för att 
nå projektets mål. Fram till början av december 2020 hade över 10 miljoner besök 
registrerats på krisinformation.se. I sociala medier hade krisinformation.se 
periodvis en stor räckvidd.  

Det mesta av det arbete som skett i projektet, både kommunikation mellan 
myndigheter och information till allmänheten har skett via mejl, Skype och 
krisinformation.se. Det har fungerat bra eftersom internet har fungerat hela tiden, 
men om det skett en störning där hade det kunnat bli stora problem.  

Under pandemin hölls gemensamma pressträffar där Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen och MSB informerade om det aktuella läget. Projektet finansierade 
teknik i form av beredskapsåtgärder så att direktsändningen skulle kunna fortgå 
även vid elavbrott eller avbrott i mobilnäten.  

Målgruppsanpassning 
Enligt regeringsuppdraget skulle ett nationellt informationsmaterial utarbetas 
skyndsamt och kommuniceras, på ett effektivt sätt, till så många som möjligt.  
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Att arbeta med information, under en pågående kris, som ska nå alla har MSB 
aldrig ställts inför tidigare. Det var en utmaning att skyndsamt nå ut med 
information, tillgänglighetsanpassa den och översätta till andra språk samtidigt 
som rekommendationer ändras. I början av projektet var det mest fokus på att få 
ut information till allmänheten. För att nå så stor andel av alla individer som bor 
och vistas i Sverige som möjligt användes ett stort antal informationskanaler; 
annonsering i radio, TV, dagspress, lokalpress, gratistidningar, digital annonsering 
inklusive sociala medier och utomhusannonsering. Därigenom beräknades att 
drygt 90 procent av befolkningen skulle kunna nås. Fokus låg på att nå så många 
som möjligt av befolkningen inklusive riskgrupper och människor som behöver 
information på andra språk än svenska eller som inte använder konventionella 
plattformar eller informationskanaler.  

I samband med pressträffarna som hölls gemensamt med Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen fanns ett behov av att det som förmedlades skulle återfinnas i 
lättläst text. Arbetet pågick under ett antal veckor, men avvecklades senare då 
behovet av det materialet inte ansågs tillräckligt stort för att motivera kostnaden.  

En effektmätning21, genomförd i mitten av april 2020, visade att informationen 
nådde ut och hade avsedd effekt. Observationen var mycket hög i samtliga 
grupper och budskapet uppfattades som tydligt. De allra flesta (cirka 70 procent) 
ansåg att informationen hade påverkat dem att i högre grad vilja följa råden, gjort 
dem mer trygga att göra rätt samt mer engagerade att hjälpa till att stoppa smittan. 
82 procent av de tillfrågade hade sett kampanjen och 30 procent hade besökt 
krisinformation.se för att söka mer information. 

Det är en utmaning för MSB i deras kriskommunikation att lyckas nå de 
målgrupper de behöver nå menar en extern intervjuperson. MSB når medelklassen 
och de med akademisk bakgrund som pratar samma språk som myndigheten. Det 
är svårare att nå andra grupper. 

För att nå målgrupper som inte använder konventionella kanaler och som har 
särskilda behov och förutsättningar utifrån språkbarriärer, funktionsvariationer 
eller socioekonomisk bakgrund samverkade MSB med myndigheter, näringsliv, 
civilsamhälle och enskilda individer. MSB byggde upp ett nära samarbete med 
myndigheter som har särskilda uppdrag inom områdena och med aktörer med 
långvarig erfarenhet av kommunikationsinsatser till ovan nämnda grupper som till 
exempel intresseföreningar och branschorganisationer. Huvudleveranser i detta 
område var: samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO), 
information via aktörer till deras respektive kontaktytor, informationsfilmer på 
andra språk än svenska, publicering av informationsfilmer på webbplatser och 
sociala medieplattformar, informationsfilm till människor med 

_____________________________________________________________ 
21 MSB. (2020). Bilaga 3. Slutredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag till Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap gällande: Nationellt informationsmaterial med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 
(covid-19). Diarienummer: MSB 2020-04936. 2020-12-21. 
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funktionsvariationer i samverkan med Myndigheten för delaktighet och föreningen 
FUB samt informationsinsamling och återkoppling till projektgruppen. 

MSB tog kontakt med aktörer som myndigheten inte haft kontakt med tidigare 
som till exempel Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Myndigheten för 
delaktighet (MFD). Under pandemins gång blev tillgänglighetsperspektivet allt mer 
integrerat.  

MTM hämtade information från krisinformation.se, arbetade med formatet och 
gjorde informationen mer tillgänglig via taltidningar och i punktskrift. Arbetet med 
formatet innebar en fördröjning av informationen. Intervjupersoner menade att 
om krisinformation.se producerat i ett format som MTM kunnat kopiera och 
skicka ut direkt skulle den fördröjningen kunnat undvikas. Om alla format ska 
publiceras samtidigt så att det är lika för alla krävs ett förarbete som inte finns 
idag.  

Målgruppen för krisinformation.se är allmänheten. Krisinformation.se var en 
central plattform i projektet eftersom allt informationsmaterial hänvisade till sajten 
för aktuell och bekräftad information. Huvudleveranserna var att utveckla nya 
webbsidor och avsnitt, hantera frågor och kommentarer i digitala och sociala 
medier samt att översätta och tillgänglighetsanpassa informationen. 
Krisinformation.se har förmedlat information om pandemin på totalt 28 olika 
språk.   

Krisinformation.se publicerade en så kallad händelsesida, där man samlade och 
strukturerade berörda myndigheters information om covid-19. Efter en månad 
fanns händelsesidan översatt till åtta språk; engelska, arabiska, farsi, somaliska, 
tigrinja, turkiska, teckenspråk och lätt svenska. Sajten hade stora utmaningar att 
kommunicera om att informationen fanns där. Krisinformation.se fick hjälp av 
projektet som hänvisade till webbsidan. Det bidrog till att fler fick kunskap om att 
sajten fanns och erbjöd information på flera språk. Genom projektet har 
krisinformation.se ökat sin förmåga att nå ut till allmänheten.  

Krisinformation.se finns även på Facebook, Instagram och Twitter. 
Kommunikationen i sociala medier var dels proaktiv där krisinformation.se 
förmedlade myndigheternas råd och rekommendationer, dels reaktiv när man 
svarade på frågor och kommentarer från allmänheten.  

En extern intervjuperson menar att myndigheter behöver en större förståelse för 
hur de ska nå människor som inte har tillgång till eller inte använder  ”vanlig” 
media. Myndigheter behöver bli bättre på att kommunicera på människors villkor 
och redan innan något händer veta hur de ska nå grupper som har olika behov. 
Nu, menar intervjupersonen har det i stället blivit så att först görs exempelvis en 
film och sedan anpassas den. Under pandemin har det krävts snabbhet med 
filmerna för att informationen fortfarande skulle vara relevant.  

För att särskilt nå nyanlända och personer som föredrar att få informationen på ett 
annat språk än svenska samt i andra format än exempelvis webbtexter, gav MSB i 
uppdrag till Länsstyrelsen Skåne att producera filmer med olika teman och på olika 
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språk. Sammantaget tog Länsstyrelsen fram 13 olika filmer på 13 olika språk och 
med olika teman. Bland annat belyste filmerna vikten av att skydda äldre, hur man 
kan tänka kring trångboddhet, inför viktiga högtider, hur och när man ska 
kontakta vården samt gav tips och råd kring falsk information. 

Externa aktörer menar att det brukar vara en onödig fördröjning från myndigheter 
tills man ”rullar ut” med begriplig information. Den begripliga informationen är 
nödvändig för somliga, men också bra för alla. Med hjälp av andra aktörer tog 
projektet fram filmer med enkla välformulerade budskap. Enligt en extern aktör 
finns det en miljon personer i Sverige som inte är digitaliserade och därför är 
alternativa format mycket viktiga För att nå så många som möjligt behöver  
information och format som finns på webben anpassas till olika målgrupper. 

En extern intervjuperson menar att MSB såg behoven och fick snabbt på plats 
viktiga delar för att nå olika målgrupper med informationen. Hen menar att den 
kunskapen nu måste sparas och beredskapen bibehållas. Myndigheter behöver öva 
på vilken beredskap som behövs och göra ett förarbete så att det ingår i 
krishanteringsplaner hur man ska nå personer som är särskilt svåra att nå. Ett 
område där myndigheterna behöver större kompetens är, enligt en aktör i att 
skriva lättlästa texter.  

En brist hos myndigheterna menar en intervjuperson är kunskap om hur man ska 
nå grupper som inte har tillit till myndigheter över lag.  

Projektet har kontinuerligt gjort undersökningar bland allmänheten om bland 
annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroende för olika 
aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtagit för att 
minska risken att själv bli utsatt. Resultatet från undersökningarna om hur olika 
grupper har responderat har varit ett ingångsvärde för att utforma information och 
göra budskapen så enkla och tydliga som möjligt. Projektet har arbetat tillsammans 
med talespersoner som olika målgrupper har förtroende för, både som kanal och 
för projektets förståelse av hur budskapen bör formuleras.   

Genom sina kontakter med olika talespersoner och intressegrupper har projektet 
kunnat interagera med civilsamhället och anpassa information och budskap allt 
eftersom.  

  



 

28 

 

4. Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet av datainsamlingen om 

hur MSB genomfört regeringsuppdraget i relation till 

bedömningskriterierna. I analysen vävs även förutsättningar för 

arbetet in då dessa utgör förklaringsfaktorer. 

Integrerad kriskommunikation  
I vägledningen Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar, 
beskrivs hur kommunikation bör integreras i samverkan och ledning för att 
förhindra att kriskommunikation blir ett eget spår. Det innebär att det ska finnas 
ett förhållningssätt i organisationen där involverade funktioner förstår vikten av att 
väga in kommunikationsperspektivet i alla steg i hanteringen och agerar i linje med 
det.  

Utvärderarna kan konstatera att det på en övergripande nivå finns en förståelse 
inom MSB för vikten av att väga in kommunikation i hanteringen, men 
arbetssättet är inte integrerat fullt ut och förståelsen varierar mellan olika 
verksamheter. Arbetet med regeringsuppdraget blev ett eget spår i hanteringen, där 
en parallell struktur upprättades med egen styrning, organisation och 
arbetsmetoder. I resultatet framkommer flera förklaringsfaktorer som kan härledas 
till att det blev ett separat spår.   

Kommunikation på MSB är komplex och utmanande då det bedrivs på flera 
avdelningar och utifrån olika syften. Regeringsuppdraget tangerade redan 
befintliga kommunikationsverksamheters ansvarsområden, vilket tillförde 
ytterligare en verksamhet som andra kommunikationsverksamheter skulle förhålla 
sig till. Det ställer enligt utvärderarna krav på en välfungerande samordning och 
styrning.  

Utvärderarna tar inte ställning till om det var rätt eller fel att fördela uppdraget till 
linjen men kan konstatera att myndigheten inte hade tillräckliga förberedelser för 
kriskommunikation när det gäller arbetssätt, roller och ansvar i olika skeden. 
Bristande förberedelser gav en otydlig styrning och samordningsstruktur, vilket 
bidrog till en ineffektivitet i arbetet i stort på myndigheten genom att det skapade 
friktioner mellan olika kommunikationsverksamheter samt att det medförde ett 
visst dubbelarbete när flera verksamheter arbetade med liknande uppdrag.  

Det framkommer i intervjuer med interna medarbetare utanför projektet att det 
fanns önskemål om mer informationsdelning från projektet. Medarbetare i 
projektet har beskrivit att de deltog i interna och externa möten i den utsträckning 
det var möjligt då arbetet med regeringsuppdraget var mycket krävande. Samtidigt 
kan utvärderarna konstatera att flera intervjupersoner uttryckt att arbetssätten 
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inom MSB:s särskilda organisation inte är effektiva för kriskommunikationsarbete 
på det sätt som regeringsuppdraget krävde. 

Den parallella struktur som projektet skapade var framgångsrik för genomförandet 
av regeringsuppdraget, samtidigt som det medförde bieffekter.    

En bieffekt av att projektet hanterades i en egen struktur var att det försvårade 
arbetet med den aktörsgemensamma kommunikationssamordningen inom MSB:s 
särskilda organisation genom att det försämrade förutsättningarna för samordning 
och samverkan med andra aktörer. Det hade enligt utvärderarna kunnat förhindras 
av mer effektiva arbetssätt för att samordna och dela information.     

En annan bieffekt var att arbetet med regeringsuppdraget var att myndigheten 
behövde bygga upp kunskap underhand om målgrupperna genom att interagera 
med myndigheter och civilsamhället. Arbetssättet var tidskrävande och medförde 
en hög arbetsbelastning. På grund av att personal hade dubbla arbetsuppgifter 
under perioder ledde det till mycket övertidsarbete och att personal hamnade i 
tidsbrist.  

Intervjuer visar att projektet inte i någon större utsträckning använt sig av underlag 
som producerats inom särskild organisation såsom lägesbild, kommunikativ 
inriktning eller omvärldsbevakning. Det kan förklaras av att informationen i dessa 
underlag inte var relevanta för att lösa projektets uppgift, eftersom kunskap om 
allmänhetens målgrupper och hur man bäst når dessa, som var central för 
projektet, fanns hos civilsamhället och icke beredskapslagda myndigheter. De 
effektmätningar som genomfördes blev därför ett viktigt verktyg för projektet att 
fortlöpande mäta hur projektet nådde målgrupperna med information.  

I vägledningen Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar 
beskrivs att den aktörsspecifika inriktningen ska stödja den aktörsgemensamma 
inriktningen. För att en överenskommelse om gemensam inriktning verkligen ska 
ge effekt behöver de personer som deltar i arbetet med att träffa 
överenskommelsen säkerställa att resultatet blir en utgångspunkt även för det 
aktörsspecifika arbetet.22 I den meningen kan utvärderarna konstatera att det fanns 
en diskrepans i hur olika kommunikationsverksamheter inom MSB ser på vilken 
information som ska delas i MSB:s kanaler. Det fick konsekvenser för medarbetare 
på MSB:s redaktion som upplevde att man frångick redaktionens riktlinjer vid 
publicering. Utvärderarna konstaterar att regeringsuppdraget ställde krav på MSB 
att vara avsändare av informationen och att det därför kan anses rimligt att 
information från projektet delas i MSB:s kanaler.  

Utvärderarna konstaterar att även om projektet inte varit en integrerad del av det 
aktörsgemensamma arbetet i pandemihanteringen har de budskap som 
kommunicerats varit enkla och grundläggande och varit i linje med de 
övergripande målen i hanteringen; att begränsa smitta och minska allvarlig 
sjukdom och död. Vidare kan utvärderarna konstatera att kommunikation över en 

_____________________________________________________________ 
22 MSB (2019). Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar - En vägledning om att 
integrera kommunikation 
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lång tid utgjort en av de mest centrala åtgärderna för att påverka allmänhetens 
agerande i syfte att begränsa pandemins konsekvenser. 

Samordnad kommunikation  
Regeringsuppdraget som MSB fick handlade bland annat om att säkerställa att 
myndigheternas information är samordnad och tydlig. Utvärderarna kan 
konstatera att uppdraget bidrog till att underlätta samverkan mellan de 
myndigheter som ingått i projektet samt till att samordna informationen till 
allmänheten.  

Uppdraget var av en mycket brådskande karaktär och det som var viktigast 
inledningsvis var att ta fram informationskampanjer som kunde nå så många som 
möjligt, så fort som möjligt. Däremot fanns inte tid inledningsvis att undersöka 
den mest lämpliga strukturen för projektgenomförande och intern samordning, 
och det var en rimlig avvägning att prioritera att få ut information skyndsamt. 
Arbetet behövde vara insiktsdrivet eftersom man hanterade en snabb och mycket 
allvarlig händelseutveckling. Eftersom samordning med andra aktörer var en viktig 
del i uppdraget utvecklades formerna även för det i ett tidigt skede.  

Som beskrivits tidigare var förberedelserna på MSB för vem som gör vad när det 
gäller kommunikationssamordning i kriser otillräckliga och oklara vilket delvis kan 
förklara att den interna samordningen hade brister inledningsvis och att det 
uppstod skav mellan verksamheter. MSB har ett ordinarie 
kommunikationssamordningsuppdrag och det var inte självklart vart 
regeringsuppdraget skulle fördelas. Eftersom det fanns viktiga delar i uppdraget 
som krävde kompetens i att planera och beställa kampanjer, och eftersom avtal 
och kontakter med byråer fanns på kommunikationsavdelningen fördelades 
uppdraget dit. Samtidigt finns ansvaret för aktörsgemensam samordning i särskild 
organisation.  

Att projektet skapade en ny form för samordning av kommunikation parallellt 
med kommunikationssamordningen i särskild organisation bidrog till flera 
bieffekter och det kan konstateras att det finns flera olika perspektiv i frågan. 
Samtidigt som projektet har beskrivits kunna arbeta i skyddad verkstad och 
uppnått goda resultat i form av informationskampanjer som nått stora delar av 
allmänheten har organiseringen skapat dubbelarbete eftersom samordningen 
mellan projektet och särskild organisation inte fungerade tillräckligt bra. 
Händelseutvecklingen och det snabbfotade arbetssättet gjorde att veckovisa 
avstämningar mellan projektet och särskild organisation inte räckte, informationen 
som delades blev fort inaktuell.  

Även om organiseringen av arbetet med regeringsuppdraget fick konsekvenser 
internt förefaller det inte ha påverkat externa leveranser eller relationer med 
externa aktörer. Utvärderarna har intervjuat aktörer som samverkat med projektet, 
och några av intervjupersonerna har även haft kontakter med särskild organisation. 
Det har inte framkommit några erfarenheter som speglar svårigheterna att 
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samordna sig externt kring regeringsuppdraget. Externa intervjupersoner tycker att 
samverkan med projektgruppen fungerat mycket bra. Enstaka personer har gett 
uttryck för att samverkan med projektgruppen fungerade bättre än inom andra 
fora för kommunikationssamordning som MSB tillhandahåller. 

En delleverans i projektet som påverkades av andra aktörer i hög utsträckning var 
det digitala verktyget. MSB drev arbetet och skapade många lösningar på de 
utmaningar som fanns i utvecklingsfasen. Samarbetande aktörer var positiva 
initialt men det togs beslut om genomförande och lansering som sedan ändrades. 
Resultatet blev att arbetet med det digitala verktyget lades ned och lanserades 
aldrig. Detta exempel kan illustrera att andra aktörers intentioner och arbetssätt i 
hög grad påverkade huruvida visst arbete kunde genomföras i projektet. 

En framgångsfaktor enligt Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag23 är 
likhetsprincipen, som innebär att befintliga kända nätverk ska användas i första 
hand. Enligt det tolkningsseminarium som genomfördes den 20 oktober 2021 
användes inte de befintliga nätverken för smitta i arbetet med 
regeringsuppdraget.24 Intervjupersoner har lyft att projektet inte tog till vara på 
den kompetens som fanns och det arbete som bedrevs i särskild organisation. Det 
kan konstateras att projektet inte nyttjat alla befintliga strukturer och kunskap som 
fanns tillgänglig. Samtidigt måste prioriteringarna sättas i relation till den rådande 
händelseutvecklingen och det uppdrag som projektet skulle lösa.  

De vägledningar och kunskapsunderlag som utvärderingen till del baserar sina 
bedömningskriterier på var nyligen utgivna och hade inte hunnit implementeras. 
Det är inte en rimlig förväntan att systemet skulle kunna agera helt enligt 
kunskapsunderlagen på så kort tid. Samtidigt är mycket av innehållet sedan länge 
kända framgångsfaktorer för aktörsgemensamt arbete, till exempel sedan 
pandemin 2009.25 

För att ge en samstämmig bild av myndigheternas hantering, åtgärder och 
rekommendationer är samordning centralt. Det finns både exempel på att det 
tidvis funnits en samstämmig bild, så samstämmig som är möjligt i det 
decentraliserade system Sverige har. Det finns också exempel på när bilden inte 
varit samstämmig. Det ska understrykas att det var mycket utmanande att 
samordna kommunikationen bland Sveriges många aktörer som på olika nivåer 
och på olika sätt hade någon form av ansvar att kommunicera till delar eller hela 
Sveriges befolkning. Projektet har tagit fram övergripande budskap som varit 
varaktiga över tid. Kampanjerna har upplevts som samstämmiga eftersom 
budskapen förankrades hos många ansvariga aktörer och var övergripande nog att 
alla kunde ställa sig bakom dem.  

Kriskommunikation är ett komplext område med många ansvarsnivåer. På lokal 
och regional nivå finns många aktörer med ansvar att kommunicera och samordna 

_____________________________________________________________ 
23 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag. 
24 Tolkningsseminarium 20 oktober 2021 
25 Socialstyrelsen. MSB. (2020) Influensa A(H1N1) 2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av 
pandemin. 
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kommunikation. Projektet har samverkat med SKR, tagit fram metodstöd, 
checklistor och material för aktörer på lokal och regional nivå att vidareförmedla 
och använda sig av. Det är inte helt tydligt i vilken utsträckning projektet såg 
stödet till andra aktörer som del av uppdraget. Utvärderingen har inte omfattat 
intervjuer med lokala och regionala aktörer, och har inte samlat in data om hur 
dessa aktörer upplevde MSB:s stöd. 

I samverkan mellan de många aktörer som varit involverade i hanteringen av 
pandemin har det vid några tillfällen uppstått frågor som ingen enskild aktör har 
ett tydligt ansvar för. Det framgår i intervjuer att MSB enligt myndighetens 
instruktion har ett ansvar för sådant som ingen annan aktör har ansvar för. Det 
beskrivs ha uppstått situationer när ansvarsprincipen använts för att undvika att 
hantera en fråga, eller för att utestänga andra aktörer från samverkan i frågan. 
Oavsett har sådana svåra frågor uppstått och det är svårt att utröna ur intervjuerna 
hur dessa omhändertagits på MSB. I projektet har oklara frågor hanterats i 
informationsrådet och lösts ut i det löpande arbetet. Samtidigt har andra frågor 
lösts genom den aktörsgemensamma hanteringen. Det är inte tydligt för 
utvärderarna hur det säkerställts att frågor som riskerar att falla mellan stolarna 
löses ut, och av vem och hur.  

Teknisk infrastruktur 
En förutsättning för att kunna förmedla information under en kris eller i en 
krissituation är att det finns robusta och säkra tekniska system. 

Krisinformation.se, som blev huvudkanal med gemensam information från alla 
berörda myndigheter, har varit robust och klarat en stor besökstrafik under hela 
den period som denna utvärdering behandlar.  

Myndigheternas gemensamma pressträffar där projektet har finansierat tekniken i 
form av beredskapsåtgärder, har kunnat genomföras utan några större tekniska 
problem.  

Informationsdelning mellan aktörerna i projektet har mest skett genom 
telefonkonferenser och mejlväxling. Den tekniska infrastrukturen har även där 
varit robust och fungerande, även om mejlväxlingen bitvis varit tung. Utvärderarna 
kan konstatera att det är oklart hur arbetet hade fungerat vid störd 
kommunikation. 

Målgruppsanpassning 
Regeringsuppdraget till MSB var av en mycket brådskande karaktär och det 
ställdes höga krav på att nå ut med information som kunde nå så många som 
möjligt, så fort som möjligt. På många sätt agerade MSB utifrån situationen som 
rådde. Projektet startades upp skyndsamt och ännu fortare gick arbetet med att få 
ut den första kampanjen.  
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Den struktur och arbetssätt som upprättades för projektet på 
kommunikationsavdelningen var framgångsrik för genomförandet av 
regeringsuppdraget. Genom att projektet hade ett insiktsdrivet arbetssätt kunde 
informationsinsatserna anpassas utifrån målgruppernas upplevelser och 
samhällsutvecklingen, vilket var nödvändigt för att hålla innehållet i kampanjerna 
aktuellt och relevant. Utmaningen var att förutspå vilka situationer som kunde 
uppstå och att hinna nå ut skyndsamt till alla målgrupper när ny information togs 
fram. Genom att projektet arbetade med att samskapa kampanjerna med andra 
myndigheter och aktörer, för att ta fram leveranser inom projektet kunde kunskap 
om målgrupper och civilsamhället integreras i arbetets leveranser. 

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om hur myndigheter ska planera sin 
kommunikation inför en pandemi26, krävs en kombination av olika 
kommunikationskanaler för att få största möjliga effekt av 
kommunikationsinsatser. Då situationen under en pandemi ofta är osäker och 
fakta tillkommer under händelsernas gång är det viktigt att använda snabba kanaler 
där ändringar kan göras och kommuniceras utan större problem. Alla i samhället 
berörs av en pandemi och utgångspunkten är därför en bred ansats i 
kommunikationsarbetet. Vägledningen gör en grov indelning av viktiga 
målgrupper; allmänheten, medier, riskgrupper, grupper med specifika behov, 
yrkesgrupper och verksamheter samt nyckelpersoner och nätverk. 

Eftersom allmänheten är en stor och heterogen grupp måste tid läggas på att 
analysera och prioritera vilka grupper och individer som kan behöva riktad 
information om exempelvis förebyggande åtgärder, anpassade till deras 
förutsättningar27. Projektet valde att använda ett stort antal informationskanaler 
och beräknade därigenom att kunna nå drygt 90 procent av befolkningen. Vid den 
effektmätning som gjordes i mitten av april 2020 hade 82 procent av de tillfrågade 
sett kampanjen.  

Medier är en viktig förmedlare av information under en kris och i en krissituation 
följer många människor medierna för att hålla sig uppdaterade om läget.28 
Gemensamt med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen höll MSB 
regelbundna pressträffar för att informera om det aktuella läget. Pressträffarna 
sändes direkt i SVT och SR samt i flertalet andra medier och de fanns också 
tillgängliga att ta del av i efterhand. Vid varje tillfälle följde ungefär en miljon 
radiolyssnare och tv-tittare pressträffarna och under ett tillfälle i april 2020 
uppskattades radio- och tv-tittarna till närmare 1,5 miljon.  

Riskgrupper, det vill säga personer som löper större risk än andra att bli allvarligt 
sjuka av den pandemiska influensan bör få information så snart som möjligt, av 
både myndigheter och sjukvård.29  

_____________________________________________________________ 
26 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag 
27 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag 
28 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag 
29 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag  
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En riskgrupp var personer som var 70 år eller äldre och i den första vågen av 
informationsinsatser som gick ut i breda kanaler vecka 12-16 2020 fanns delvis 
riktad information till den gruppen. Förutom det regeringsuppdrag om 
informationsinsatser under pandemin som den här utvärderingen omfattar, gav 
regeringen i mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och 
sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden, 
inkluderat LSS- och assistansverksamhet samt inom kommunernas hälso- och 
sjukvård, om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper. I 
projektets etapp två som pågick under perioden vecka 17-22 2020 gjordes en 
förstärkning avseende åldersgruppen över 70 år med annonsering i print i Sveriges 
pensionärsförbunds tidningar. I projektets etapp tre som pågick under perioden 
vecka 23-31 2020 var informationen riktad mot målgrupperna unga vuxna, 
åldersgruppen över 70 år samt andra riskgrupper och deras anhöriga. Den 
effektmätning som gjordes efter avslutad insats i etapp tre visade att observationen 
var mycket hög i samtliga grupper och att budskapet uppfattades som tydligt. 85 
procent av de tillfrågade hade sett informationen.  

Även andra grupper och individer med specifika behov kan behöva riktad och speciellt 
utformad information. Exempel på sådana grupper är äldre, föräldrar, personer på 
resa, personer som inte talar svenska och personer med funktionsnedsättningar 
som påverkar deras informationsinhämtning.30 I projektets etapp två som pågick 
under perioden vecka 17-22 2020 var informationen riktad mot målgruppen hela 
Sveriges befolkning med särskilt fokus på de grupper som behövde information på 
andra språk än svenska. Informationen spreds i breda mediekanaler och insatsen 
förstärktes till olika språkgrupper genom geostyrda banners och digitala skärmar i 
köpcentra samt i ett samarbete med plattformarna Alkompis.se och Aktarr.se. Den 
effektmätning som gjordes efter avslutad insats i etapp två visade att 
observationen var mycket hög i samtliga grupper och att budskapet uppfattades 
som tydligt. 82 procent av de tillfrågade hade sett kampanjen. Under projektet 
samverkade MSB med myndigheter, näringsliv, civilsamhället och enskilda 
individer för att nå målgrupper som har särskilda behov och förutsättningar 
utifrån språkbarriärer, funktionsvariationer eller socioekonomisk bakgrund.  

Flera olika yrkesgrupper behöver riktad information som stöd i arbetet och i mötet 
med patienter, klienter och kunder. Framför allt spelar personalen inom vård och 
omsorg en avgörande roll när det gäller att förklara situationen och bemöta oro.31 
Socialstyrelsen fick ett regeringsuppdrag i mars 2020 att ta fram, sammanställa och 
sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden, 
inkluderat LSS- och assistansverksamhet samt inom kommunernas hälso- och 
sjukvård, om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper. 

Nyckelpersoner och opinionsbildare är betydelsefulla när det gäller att snabbt stämma av 
och kvalitetssäkra budskap. Att snabbt identifiera och etablera en kontakt med 

_____________________________________________________________ 
30 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag 
31 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag 
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dessa personer och nätverk kan vara en åtgärd som ger stor effekt och har 
betydelse under hela det fortsatta händelseförloppet.32 Projektet har, inte minst i 
områden med utanförskap, använt sig av talespersoner för att kommunicera på 
målgruppernas språk. 

Projektet har arbetat med informationsinsatser med målet att nå så många som 
möjligt inom alla ovanstående beskrivna målgrupper förutom yrkesgrupper inom 
vård och omsorg där i stället Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att 
sprida information.  

Projektet hade inte alltid upparbetade kontakter till aktörer som man behövde 
samverka med för att nå målgrupper som har särskilda behov och förutsättningar 
vilket medförde att informationssatsningar till de grupperna fördröjdes. När det 
handlade om information till icke svensktalande personer fanns det inga 
förberedda rutiner eller processer för hur MSB skulle arbeta för att nå de 
målgrupperna. Inför kommande samhällsstörningar behövs bättre förberedelser  
för hur myndigheten ska kommunicera med information som skyndsamt ska nå så 
många som möjligt. 

Att styra all information till krisinformation.se var lyckosamt och där kom det att 
finnas information om pandemin på 28 olika språk och de så kallade 
händelsesidorna hade översatts till åtta språk; engelska, arabiska, farsi, somaliska, 
tigrinja, turkiska, teckenspråk och lätt svenska. 

 
 

  

_____________________________________________________________ 
32 Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar - ett kunskapsunderlag 
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5. Utvärderarnas slutsatser 
I slutsatserna värderar utvärderarna utfallet av resultatet och 

analysen av MSB:s arbete med regeringsuppdraget i 

förhållande till bedömningskriterierna. Efter bedömningen 

besvaras den övergripande utvärderingsfrågan och 

utvärderarna redovisar identifierade styrkor och 

förbättringsområden som kan ligga till grund för utvecklingen 

av förmåga till kriskommunikation för en effektivare hantering 

av samhällsstörningar så att konsekvenserna begränsas.  

Utvärderingen svarar på följande frågor:  

hur ändamålsenligt har MSB:s arbete med regeringsuppdraget genomförts? 
 
 hur väl har kommunikation utgjort en integrerad del i verksamheten?  
 hur väl har kommunikation samordnats?  
 hur väl har den tekniska infrastrukturen fungerat för att kommunicera till 

målgruppen?  
 hur väl har myndigheten arbetat för att förstå behoven hos målgrupperna och 

interagerat med civilsamhället för att skapa delaktighet och engagemang?  

 
Utvärderarna kan konstatera att det är svårt att skilja det som gjorts i detta 
regeringsuppdrag från all annan kommunikationsverksamhet som bedrivits i 
pandemihanteringen. Alla aktörer och däribland MSB har arbetat på bred front 
med hantering av pandemin. På MSB har kommunikationssamordning skett på 
flera olika sätt.  

Utvärderarna vill lyfta fram hur komplext området kriskommunikation är. Ansvar 
och rollfördelning är inom MSB är uppdelad mellan olika delar av organisationen. 
Personer som arbetat med kommunikation har haft svårt att skilja på vad som 
gjordes i och utanför regeringsuppdraget och i olika regeringsuppdrag. Det blev 
tydligt under intervjuerna då många intervjupersoner i sina beskrivningar sveper 
med breda penseldrag över all verksamhet som hade med kriskommunikation och 
kommunikationssamordning att göra. Att utvärdera regeringsuppdraget i 
förhållande till hur kommunikationssamordning och kriskommunikationsarbete 
bör bedrivas har varit utmanande eftersom regeringsuppdraget bara utgör en liten 
del av arbetet och att gränsdragningar mellan olika verksamheter är otydliga. Med 
det sagt går det ändå att bedöma hur ändamålsenligt just detta regeringsuppdrag 
genomförts.  
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MSB:s arbete med regeringsuppdraget var inte integrerat i 

myndighetens kriskommunikationsarbete 

 
Bedömningskriterier  
Integrerad kriskommunikation innebär att hanteringen bedrivs på ett sätt som 
motverkar att kriskommunikation blir ett eget spår. Involverade funktioner 
förstår vikten av att väga in kommunikationsperspektivet i alla steg i hanteringen, 
och agerar i linje med det. Kommunikationsperspektivet är en del av 
bedömningsarbetet för händelsen som helhet. Samlade lägesbilder inkluderar 
tydligt de kommunikativa aspekterna. Kriskommunikationsfrågorna är en del av 
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. 
Kommunikationsperspektivet läggs på hanteringens viktigaste frågor och stödjer 
de gemensamma målen. Den aktörsspecifika inriktningen stödjer den 
aktörsgemensamma inriktningen. 

 

Arbetet med regeringsuppdraget har genomförts inom 
kommunikationsavdelningen och har inte utgjort en del av MSB:s särskilda 
organisations pandemihantering, där strukturer och arbetssätt för aktörsgemensam 
samverkan och ledning sker. Därmed kan utvärderarna inte bedöma om 
kommunikationsperspektivet utgjort en del av det aktörsgemensamma arbetets 
leveranser i pandemihanteringen avseende bedömningsarbetet för händelsen som 
helhet, om den samlade lägesbilden tydligt inkluderat de kommunikativa 
aspekterna, om kommunikationsfrågor utgjort en del av överenskommelser om 
aktörsgemensam inriktning och samordning eller om den aktörsspecifika 
inriktningen stödjer den aktörsgemensamma inriktningen.  

Det agila och samskapande arbetssättet var en framgångsfaktor och förutsättning 
för arbetet med regeringsuppdraget för att få nödvändig kunskap om allmänhetens 
målgrupper och hur man bästa når dessa målgrupper. Arbetssättet skiljde sig 
därmed från hur MSB i andra sammanhang arbetar aktörsgemensamt med 
samordning av kriskommunikation inom MSB. Arbetssättet innebar dessutom 
hård arbetsbelastning på projektmedarbetarna. 

Utvärderarna kan konstatera att de budskap som togs fram var enkla och varaktiga 
samt på en sådan allmängiltig nivå att de bidrog till de övergripande målen i 
hanteringen om att minska smittspridning och förhindra allvarlig sjukdom och 
död.  

Utvärderarna värderar inte om det var rätt eller fel att fördela uppdraget till linjen 
men kan konstatera att myndigheten på en övergripande nivå inte hade tillräckliga 
förberedelser för hur kriskommunikationsarbetet ska gå till avseende arbetssätt, 
roller och ansvar i olika skeenden samt kunskap om målgrupper, 
tillgänglighetsanpassning och översättning.  
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MSB:s arbete med regeringsuppdraget bidrog till flera negativa bieffekter för andra 
verksamheter inom myndigheten som innebar en otydlig styrning och 
ineffektivitet genom att det uppstod friktion mellan verksamheter samt ett visst 
dubbelarbete när flera verksamheter arbetade med liknande uppdrag. Det hade 
kunnat förhindras av mer effektiva arbetssätt för att samordna och dela 
information.     

 

MSB:s arbete med kriskommunikation inom 

regeringsuppdraget var samordnad 

 
Bedömningskriterier  
Samordnad kriskommunikation innebär att kriskommunikationsarbetet har 
samordnats mellan de mest centrala aktörerna, mot de kommunikationsbehov 
som är mest angelägna i hanteringen utifrån ett helhetsperspektiv. Avgörande 
budskap har kommunicerats utifrån vad som ska uppnås med hanteringen, frågor 
som berör människor mest har besvarats, det ges en samstämmig bild av vad som 
sker samt att kommunikationsbehov identifieras som ingen enskild aktör har ett 
tydligt ansvar för. 

 

Det är utvärderarnas bild att arbetet med regeringsuppdraget samordnats mycket 
väl mellan de mest centrala aktörerna. Kampanjerna samskapades och 
samordnades med de mest centrala aktörerna genom informationsrådet och har 
utvecklat välfungerande samverkansformer och förutsättningar för gott arbete.  

Med hänvisning till bedömningen att arbetet inte utgjort en integrerad del av 
hanteringen är det svårt att säga om kampanjerna utformats mot de 
kommunikationsbehov som är mest angelägna i hanteringen utifrån ett 
helhetsperspektiv. Regeringsuppdraget kan inte tolkas innebära att samordna all 
myndighetsinformation från lokal till nationell nivå, i alla frågor som pandemin 
skapat. Därför bedömer utvärderarna att projektgruppen tagit ansvar för att 
säkerställa samordnad information till allmänheten enligt intentionerna med 
regeringsuppdraget.  

Projektet hade olika sätt att se till att kampanjerna utformades utifrån 
allmänhetens behov av information och de budskap som togs fram var centrala 
viktiga budskap. Även om det finns exempel på när aktörer inte lyckats vara helt 
samstämmiga i vissa frågor är det utvärderarnas bild att projektet bidragit i hög 
utsträckning till att samordna aktörer så att detta minskar. Projektet har vidare 
arbetat med att kontinuerligt genomföra effektmätningar och anpassa kampanjerna 
så att de tilltalar människor. Budskapen var tydliga, samstämmiga och alla aktörer 
kunde stå bakom dem, mycket tack vare att budskapen som togs fram var 
övergripande och allmängiltiga. Det är samtidigt möjligt att de omvärldsanalyser 
och lägesbilder som togs fram inom MSB:s särskilda organisation hade varit 
användbara för att identifiera ytterligare kommunikationsbehov för projektet. 
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Som tidigare beskrivits i utvärderingens analysavsnitt fanns vissa problem med 
intern samordning mellan projektet och MSB:s särskilda organisation. Det är 
utvärderarnas uppfattning att bättre intern samordning hade skapat bättre 
förutsättningar för projektet att genomföra sitt uppdrag och att dubbelarbete och 
frustration hade kunnat undvikas. Även när det gäller frågor som ingen enskild 
aktör har ansvar för behöver det tydliggöras hur och av vilken del av MSB dessa 
ska omhändertas. Tydligare rollfördelning mellan olika 
kommunikationsverksamheter och bättre förberedelser hade kunnat ge bättre 
möjligheter för MSB att lösa regeringsuppdrag som detta. 

 

MSB:s tekniska infrastruktur fungerade för att kommunicera till 

målgruppen och civilsamhället 

 
Bedömningskriterier  
En teknisk infrastruktur som fungerar för att kommunicera till målgruppen 
och civilsamhället innebär att den tekniska infrastrukturen är funktionell för att 
stödja arbetet med kriskommunikation. Tekniken är säker och robust samt 
stödjer behov av kommunikation mellan myndigheter, aktörer, målgrupper och 
civilsamhället. 

 
Utvärderingen visar att MSB har en teknisk infrastruktur som fungerat för att 
kommunicera till målgruppen och civilsamhället under pandemin.  

I projektet har mejlväxling varit den huvudsakliga formen för informationsdelning. 
Samarbetsytor har inte använts i projektet, varken internt eller externt men enligt 
intervjuerna som genomförts har det fungerat ändamålsenligt att mejla. Projektet 
har inte heller använts WIS vilket har beskrivits bero på att material kan begäras 
ut, och därför upplevdes inte systemet ändamålsenligt medan arbetet pågick och 
det främst delades arbetsmaterial. Krisinformation.se har varit huvudkanalen för 
information. Utvärderingen har visat att webbsidan är robust även vid mycket hög 
belastning och besökstrafik.  

Projektet finansierade tekniken för de myndighetsgemensamma pressträffarna. 
Tekniken riggades så att det skulle finnas beredskap för att sändningen skulle 
fortsätta fungera även vid elavbrott eller störningar i mobilnätet. När det gäller de 
kommunikationsvägar som fanns i det löpande arbetet i projektet, främst genom 
mejlväxling, finns däremot sårbarheter för störningar i elförsörjning och mobilnät. 
Utvärderarna kan konstatera att det i en annorlunda situation, med större 
påfrestningar på den tekniska infrastrukturen, skulle varit en stor utmaning för 
projektet att arbeta under dessa former. Däremot var den tekniska infrastrukturen 
funktionell för arbetet och för att kommunicera till allmänheten i det här 
regeringsuppdraget. 
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MSB skapade en förståelse för behoven hos målgrupperna och 

interagerade med civilsamhället för att skapa delaktighet och 

engagemang 

 

Bedömningskriterier  

Förståelse för behoven hos målgrupperna och integrering med 
civilsamhället för att skapa delaktighet och engagemang innebär att det 
finns arbetssätt för att använda den kunskap som finns om målgrupper och 
civilsamhället i kriskommunikationsarbetet. Budskap har löpande skapats och 
anpassats efter olika målgruppers behov och perspektiv. Människor bör i så stor 
utsträckning som möjligt ges lika förutsättningar att ta till sig informationen. 
Kunskap om hur målgrupper upplever händelseutvecklingen och budskap har 
löpande omhändertagits i arbetet. Budskap har kommunicerats med hjälp av de 
talespersoner, avsändare och kanaler som målgrupperna känner förtroende för. 
Nödvändiga budskap har kommunicerat trots osäkerhet om 
händelseutvecklingen. 

 
Det var inte förberett hur MSB ska arbeta med den här typen av omfattande 
informationsinsatser som ska nå ut till hela allmänheten. Uppdraget var av en 
mycket brådskande karaktär och det som var viktigast inledningsvis var att ta fram 
informationskampanjer som kunde nå så många som möjligt, så fort som möjligt. 
Det är utvärderarnas bedömning att projektet lyckades mycket väl med detta.  

Utvärderarna bedömer att det saknades förberedda arbetssätt för att använda den 
kunskap som finns om målgrupper och civilsamhället i kriskommunikationsarbetet 
men att funktionella arbetssätt skapades och utvecklades underhand genom 
insiktsdrivna och samskapande processer. Utvärderarna bedömer att det arbetssätt 
projektet valde var en framgångsfaktor och förutsättning för arbetet med att få 
nödvändig kunskap om allmänhetens målgrupper och civilsamhället. Utvärderarna 
konstaterar att MSB inte i tillräcklig utsträckning omhändertagit erfarenheter från 
tidigare pandemin 2009; om förberedelser av målgruppsanalyser, avtal med 
översättare och tillvägagångssätt för tillgänglighetsanpassning. Vidare kan 
utvärderarna konstatera att ansvar för översättning och tillgänglighetsanpassning 
på nationell nivå är otydligt och att det idag saknas en nationell samordning kring 
dessa frågor. Det är frågor som behöver ställas i relation till kostnader och som 
skulle kunna effektiviseras genom nationell samordning.  

Utvärderarna bedömer att nödvändig målgruppsanpassning genomfördes men att 
anpassningen tog tid och gjorde att informationen till dessa målgrupper dröjde och 
att alla målgrupper därmed inte gavs samma förutsättningar att ta till sig 
informationen. 

Utvärderarna bedömer att kunskap om hur målgrupper upplever 
händelseutvecklingen och budskap löpande har producerats och omhändertagits i 
arbetet genom effektmätningar. Utvärderarna konstaterar att det är svårt att veta i 
vilken utsträckning som kommunikationen de facto har påverkat människors 
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beteende. Den typen av slutsatser om orsakssamband, omfattas inte i denna 
utvärdering.  

Utvärderarna bedömer att budskap har kommunicerats genom talespersoner, 
avsändare och kanaler som målgruppen känner förtroende för. Utvärderarna 
konstaterar att talespersoner i större utsträckning användes i områden med 
utanförskap, för att kommunicera på målgruppernas språk. Utvärderarna bedömer 
att användningen och vidareutvecklingen av krisinformation.se var lyckosam och 
att det var en kanal som fick ett stort genomslag under pandemin.   

Utvärderarna bedömer att nödvändiga budskap har kommunicerat trots osäkerhet 
om händelseutvecklingen. Utvärderarna konstaterar att budskapen var enkla och 
att de i relation till samhällsutvecklingen var varaktiga över tid.  

 

MSB:s arbete med regeringsuppdraget har genomförts 

ändamålsenligt  

 

Bedömningskriterier  

Med ändamålsenligt arbete avses att myndigheten arbetat enligt tidigare 
framtagen kunskap, strategier och riktlinjer om hur myndigheten på bästa sätt når 
olika målgrupper så att informationen om coronaviruset och hur människor bör 
agera, skyndsamt når ut till så många som möjligt. Att MSB har säkerställt att 
myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 
är samordnad och tydlig. Det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. 
MSB har skyndsamt utarbetat ett nationellt informationsmaterial som på ett 
effektivt sätt kommunicerats till så många som möjligt. Informationen finns på 
flera språk, lätt svenska och tillgänglighetsanpassad. Arbetet har genomförts i 
samverkan med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, som varit avsändare 
av kommunikationen tillsammans med MSB.  

 

Trots bristande förberedelser bedömer utvärderarna att projektgruppen genomfört 
regeringsuppdraget ändamålsenligt. Projektet har nått regeringsuppdragets syfte 
och mål; MSB har skyndsamt nått ut med information genom kampanjer i 
uppdragets inledande skede, informationsmaterial som tagits fram har haft tydliga 
och samordnade budskap och informationen har kommunicerats genom 
kampanjer via effektiva kanaler, vilket gett goda resultat enligt effektmätningar. 

Det fanns inga kriskommunikationsstrategier på MSB eller på nationell nivå när 
MSB fick regeringsuppdraget. En nationell strategi togs fram först i november 
2021 och har därför inte varit styrande eller haft en påverkan på projektets arbete.  

Projektet har inte arbetet helt enligt tidigare framtagen kunskap, men har genom 
sitt insiktsdrivna arbetssätt skapat kunskap och byggt upp kunskap efter hand. Till 
viss del stämmer arbetssätten överens med hur Folkhälsomyndighetens 
kunskapsunderlag om pandemiberedskap beskriver att en god 
kriskommunikationsförmåga ser ut. Kunskapsunderlaget som publicerades i 
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december 2019, hade inte funnits tillräckligt länge för att vara känt och 
implementerat bland aktörer som arbetar med kriskommunikation. Samtidigt 
konstaterar utvärderarna att den kunskap som framgår av kunskapsunderlaget var 
känd sedan tidigare, bland annat genom erfarenheter från pandemihanteringen 
2009. 

En del av regeringsuppdraget handlade om att säkerställa att myndigheternas 
information är samordnad och tydlig. Inom ramen för de kampanjer 
projektgruppen lanserat har myndigheternas information varit samordnad och 
tydlig. Regeringsuppdraget kan inte tolkas innebära att samordna all 
myndighetsinformation från lokal till nationell nivå, i alla frågor som pandemin 
skapat. Därför anser utvärderarna att projektgruppen tagit ansvar för att säkerställa 
samordnad information till allmänheten i denna bemärkelse. 

Regeringsuppdraget anger vidare att det ska finnas effektiva kanaler för att föra ut 
informationen. Projektet har arbetat med flera olika kanaler, däribland 
presskonferenser, kampanjer i bland annat medier och affischering samt genom 
kanalen krisinformation.se. Enligt effektmätningar har kanalerna varit effektiva för 
att föra ut information. Projektet har arbetat med att tillgängliggöra information 
för fler och mer diversifierade målgrupper. Det har skett genom samarbeten med 
myndigheter samt organisationer och privatpersoner i civilsamhället som har 
kunskap om målgrupperna och deras behov. 

Styrkor och förbättringsområden 
Styrkor 

 Det insiktsdrivna och samskapande arbetssättet var framgångsrikt i 
genomförandet av regeringsuppdraget möjliggjorde samordning av 
kommunikation till allmänheten på nationell nivå. Arbetssättet har 
möjliggjort ett mycket gott samarbete med andra aktörer. 
 

 Kompetensen bland medarbetarna i projektet var en styrka för att kunna 
planera och genomföra informationsinsatserna.  
 

 Kampanjer har nått ut med hög täckningsgrad och har 
målgruppsanpassats efter hand.  

 
 Budskap som togs fram var centrala och viktiga och höll under lång tid.  

 
 Informationsrådet var ett handlingskraftigt forum för samskapande av 

kommunikation och var ett välfungerande mötesform. 

 
 Den tekniska infrastrukturen var robust och funktionell för arbetet.  
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 Användningen av krisinformation.se som huvudsaklig kanal fick stort 
genomslag. 

 
 Nya kontakter och samarbeten har skapat en bra grund för fortsatt 

samverkan med civilsamhället och andra myndigheter som MSB inte 
samverkat med tidigare. 

Förbättringsområden 

 Det bör vara bättre förberett hur MSB ska styra den här typen av 
regeringsuppdrag inom kommunikationsområdet som är övergripande och 
berör många verksamheter.  

 Det behövs bättre förutsättningar för integrering av regeringsuppdrag i 
händelsehantering genom förberedda arbetssätt och 
samordningsstrukturer internt. En möjlig åtgärd kan vara att göra en 
processkartläggning för MSB:s olika kommunikationsverksamheter.  

 Utbildning, övning och relationsbyggande behövs mellan verksamheter 
som ska samarbeta i den här typen av uppdrag för förankring av planer, 
rutiner och samverkan. 

 Kunskap och lärdomar om frågan om översättning och 
tillgänglighetsanpassning bör omhändertas. MSB behöver driva frågan om 
översättning och tillgänglighetsanpassning med andra aktörer. Det finns 
en tendens hos myndigheter att inte beakta dessa perspektiv tillräckligt.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Intervju med (Förnam 
Efternamn, roll): 

 

Datum:  
Intervjuare:  
Anteckningar:  

 
1. Kan du presentera dig och beskriva din funktion i arbetet? 

 
2. Hur väl har kommunikation utgjort en integrerad del i 

verksamheten?  
 Finns det en förståelse hos involverade funktioner i myndighetens 

hantering för vikten av att väga in kommunikationsperspektivet i alla 
steg i hanteringen och har man agerat i linje med det? 

 Har myndigheten arbetat proaktivt med att integrera 
kriskommunikationen i hanteringen av covid-19?  

o I bedömnings- och inriktningsarbetet?  
- Genomfördes risk- och konsekvensanalyser av 

pandemins utveckling och av de 
kommunikationsbehov som uppstår? 

- Användes omvärldsbevakning som ett sätt att ge 
underlag till kommunikationsarbetet? 

o I åtgärdsarbetet?  
 Tycker du att de kommunikativa behoven har framgått på ett tydligt 

sätt i:   
o den samlade lägesbilden?  
o i överenskommelse om aktörsgemensam inriktning och 

samordning?  
o i en aktörsgemensam plan för kriskommunikationsåtgärder? 

 Har kommunikationen fokuserat på prioriterade behov i hanteringen?  
 Har myndigheten löpande stämt av det aktörsgemensamma arbetet 

och fångat upp akuta samordningsbehov i kommunikationsfrågor? 
Respektive behov av revidering av den aktörsgemensamma planen för 
kriskommunikationsåtgärder? 

 Stödjer den aktörsspecifika inriktningen och samordningen av 
kriskommunikationen den aktörsgemensamma?  
 

3. Hur väl har kommunikationen samordnats?  
 Har myndigheterna tagit fram budskap och kommunikationsinsatser 

som stödjer myndigheter och andra aktörers arbete med 
kommunikation?  

 Har kommunikationsarbetet och budskapen mellan myndigheter och 
aktörer koordinerats? 
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 Hur har kommunikationsinsatser mellan myndigheter och aktörer 
samordnats?  

 Hur har kunskap och information mellan myndigheter och aktörer 
delats?  

 Hur har kunskap och information delats inom myndigheten (t.ex. 
projektet och SO)?33  

 Har myndigheter och aktörer hjälpts åt att kommunicera avgörande 
budskap, för att uppnå målen i hanteringen?  

 Har myndigheter och aktörer givit en samstämmig bild av läget och 
åtgärder i kommunikation till allmänheten? 

 Har myndigheter och aktörer identifierat kommunikationsbehov som 
ingen enskild aktör har ett tydligt ansvar för?  

 
4. Hur väl har den tekniska infrastrukturen fungerat och hur 

funktionell har den varit för att kommunicera till målgruppen?  
   

 Finns tekniska förutsättningar att kommunicera?  
o mellan myndigheter och aktörer? 
o mellan myndigheter/aktörer och allmänheten?   

 Är infrastrukturen säker? Har den fungerat (robust)?  
 Är den ändamålsenlig (funktionell) för behoven som finns? Har 

anpassningar behövts göras?  
 Stödjer den tekniska infrastrukturen myndighetens interagerande med 

civilsamhället för att fånga behoven hos målgrupperna?  
 Stödjer den tekniska infrastrukturen integrering av 

kriskommunikation: i myndighetens hantering? respektive den 
aktörsgemensamma hanteringen?  

 Stödjer den tekniska infrastrukturen samordningen: inom 
myndigheten? Respektive den aktörsgemensamma hanteringen?  
 

5. Hur väl har myndigheten arbetat för att förstå behoven hos 
målgrupperna och interagerat med civilsamhället för att skapa 
delaktighet och engagemang?   

 
 Har myndigheterna kommunicerat med hjälp av de talespersoner, 

avsändare och kanaler som målgrupperna känner förtroende för?  
o Finns tillgängliga talespersoner? Är tillgängliga talespersoner 

relevanta för att nå ut till olika målgrupper?  
 Har kommunikatörer och sakkunniga experter snabbt formulerat och 

samordnat budskap utifrån olika målgruppers behov? 
 Har myndigheterna formulerat enkla och relevanta budskap? 

_____________________________________________________________ 
33 Frågan ställdes endast till medarbetare inom MSB 
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 Hur har hanterande myndigheter kommunicerat nödvändiga 
budskap trots osäkerhet om händelseutvecklingen? 

o Har det kommunicerats vad myndigheterna gör för att få mer 
information? 

o Har det kommunicerats vad myndigheterna gör och varför? 
o Har det kommunicerats vad myndigheterna vet och inte vet?  
o Har myndigheterna uttryckt empati och förståelse för känslor 

och utmaningar som medborgarna stått inför i 
kommunikationen till allmänheten? 

 Har budskapen löpande skapats och anpassats efter olika målgruppers 
behov och perspektiv? Gett svar på frågor som berör olika 
målgruppers behov och perspektiv? 

o Hur har kommunikationen prioriterats mot olika målgruppers 
behov?  

 Har myndigheterna följt det offentliga samtalet i massmedier och 
sociala medier? Hur har det gjorts? Hur har det använts? 

o Har myndigheterna följt kunskapsläget, attityder samt 
upplevelser hos olika målgrupper?  

o Har myndigheterna följt den bild media ger av situationen? 
 Har informationen från myndigheter varit: 

o Enkel? 
o Lätt att hitta? 
o Lätt att ta till sig utifrån olika förutsättningar?  

 Hur har myndigheterna interagerat med civilsamhället för att 
omhänderta delaktighet och engagemang som uppstått? 

Projektets styrgrupp  
 Kan du berätta lite kort om din funktion i arbetet med 

regeringsuppdraget? 
o Berätta gärna om hur det gick till när MSB fick 

regeringsuppdraget?  
 

 Vad tror du är anledningen till att MSB fick ett specifikt RU om 
samordnad kommunikation till allmänheten? MSB har redan uppdraget 
att samordna kommunikationen mellan aktörer. 
 

 Hur kom det sig att RU blev ett projekt i linjen?  
o Vilka har varit för- respektive nackdelar med den uppdelningen? 

 
 Vem ansvarar för kriskommunikationen inom MSB?  

o Hur förhåller sig myndighetens olika 
kommunikationsverksamheter till varandra?  

o Hur har samordningen fungerat?  
o Hur har det fungerat i praktiken?  
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o Finns för- respektive nackdelar med uppdelningen? 
o Vem har sista ordet? (Inriktar arbetet) 

 
 Hur väl har kommunikationen samordnats externt? Är du nöjd med 

arbetssättet? 
o Pressträffarna? 
o Övrig kommunikation till allmänheten?  
 

 Hur väl förberedd tycker du att MSB är i kriskommunikation? Ex. 
Kriskommunikationsplan, övning, utbildning, egna kanaler  
 

 Vad är enligt dig de största lärdomarna från arbetet med 
Regeringsuppdraget? 
 

 Finns det något som vi inte frågat dig och som du tycker är viktigt 
att framföra?  
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Bilaga. 2. Intervjupersoner 
 

 

Organisation Namn 

Fryshuset Shade Amao Forssman 

Länsstyrelsen Skåne Katarina Carlzén 

Myndigheten för tillgängliga medier Daniel Frelén 

Myndigheten för tillgängliga medier Ulrica Lejbro 

Myndigheten för delaktighet Emelie Lindahl 

FUB Judith Timoney 

Folkhälsomyndigheten Mia Wadman 

Socialstyrelsen Mia Wadman 

MSB Christina Andersson 

MSB Annelie Bergholm Söder 

MSB Camilla Hedquist 

MSB Dan Eriksson 

MSB Marie Kämpe 

MSB Alexandra Nordlander 

MSB Cecilia Nilsson 

MSB Morgan Olofsson 

MSB Teresa Palmquist 

MSB Susannah Sigurdsson 

MSB Susanne Tingstedt 

MSB Anna Wennerström 
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MSB Jakob Wernerman 

MSB Mikael Westerlund 

MSB Hannah Wiklander 

MSB Nina Åkermark 
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Bilaga 3. Verksamhetslogik 
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