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Abstract  

 

 
Exercising crisis management have become a natural element in the work of crisis preparedness 

in Sweden. However, there is a considerable amount of research that points to shortcomings 

when it comes to learning and experience management from exercises, based mainly on the 

experience of professional emergency personnel. This case study has been conducted within 

the framework of the regional collaboration exercise Hubbe 2 and focuses on a municipal 

perspective. Using qualitative methods, primarily through interviews with representatives 

from four municipal administrations and process-based learning theories based on Argyris and 

Schön (1996) and Kolb (1984), results demonstrates how participants create experiences and 

insights about the importance of roles and responsibilities in event of a crisis. The result also 

shows how everyday life is transmitted to an exercise context, which creates consequences for 

individuals as well as organizational learning. The study also shows the importance of a holistic 

view regarding collaboration and how knowledge about its own and other actors' preparation 

and commitment is directly crucial for an effective crisis management exercise. 

Keywords: Training exercise, collaboration, experiential learning, organizational learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Sammanfattning  

 

 
Att öva krishantering har blivit ett naturligt inslag i arbetet med krisberedskap i Sverige. Det 

finns dock en ansenlig mängd forskning som pekar på brister när det kommer till lärande och 

erfarenhetshantering från övningar i huvudsak baserade på operativ blåljuspersonals 

erfarenheter. Den här fallstudien har gjorts inom ramen för den regionala samverkansövning 

Hubbe 2 och fokuserar på ett kommunalt perspektiv. Med hjälp av kvalitativa metoder primärt 

genom intervjuer med representanter från fyra kommunala förvaltningar och processbaserade 

lärandeteorier utifrån Argyris och Schön (1996) samt Kolb (1984) framkommer och förstås ett 

resultat som visar på hur övning skapar erfarenheter och insikter kring vikten av roller och 

ansvar i händelse av en kris. Resultatet visar också på hur ett vardagligt beteende överförs till 

en övningskontext vilket skapar konsekvenser för det individuella såväl som det 

organisatoriska lärandet. Studien visar också på vikten av en holistisk samverkanssyn och hur 

kunskap kring sin egen och andra aktörers förberedelser och engagemang är direkt avgörande 

för en effektiv krishanteringsövning.  

Nyckelord: Övning, samverkan, erfarenhetsbaserat lärande, organisatoriskt lärande 
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1. Inledning  

 

Tsunamikatastrofen 2004, branden i Västmanland 2014 och terrorattacken i Stockholm 2017 är några 

exempel på kriser som satt det svenska samhället på prov de senaste åren. Den gemensamma nämnaren 

för dessa händelser är det skriande behovet av samverkan som krävs för att hantera händelser av sådan 

dignitet. Tiden då kriser kunde hanteras av enskilda aktörer är förbi och uttrycket ”den moderna tidens 

hot och risker” kan i vissa lägen kännas lika uttjatat som det är sant. Samhällets oförutsägbara natur gör 

att händelser snabbt kan eskalera till stora krissituationer som spänner över olika sektoriella gränser 

(Uhr 2011:13). Det är bland annat på grund av sådana insikter som det svenska krishanteringssystemet 

byggts upp. Ett system som vilar på framförallt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt förordningen om krisberedskap 

och höjd beredskap (SFS 2006:544; SFS 2015:1052). Men det svenska krishanteringssystemet bygger 

också på olika principer som inte finns reglerade i lagtexter och dessa handlar om likhet, närhet och 

ansvar. Det betyder att i händelse av kris ska allt i praktiken fungera som i vardagen vad gäller 

arbetssätt och ansvarsfördelning.  I ovanstående lagar står det tydligt att samverkan samt utbildning 

och övning är centrala delar för att åstadkomma en stark krisberedskap. Mot bakgrund av den 

komplexitet som samhällsförändringar sätter på det moderna samhället och kravet på att hantera 

olyckor och kriser har myndigheten för samhällsskydd och beredskap (hädanefter MSB) slagit fast att 

samverkan genom övning och utbildning är något som samhällsviktiga aktörer ska ägna sig åt.  

 

MSB:s publikation Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar gavs för första 

gången ut 2014. I den går det att läsa att utbildning och övning är några av de viktigaste aktiviteterna 

för att samhället ska kunna hantera samhällsstörningar (MSB 2017:147). Att öva är en viktig källa till 

kunskap och därmed har MSB antagit en nationell övningsstrategi och en inriktning som lägger fokus 

på samverkan och ledning genom så kallade tvärsektoriella övningar (i praktiken 

samverkansövningar). Dessa övningar involverar aktörer från flera olika samhällssektorer och syftet är 

att öva på att samverka och leda tillsammans under samhällsstörningar. På grund av den nationella 

övningsstrategin har majoriteten av de övningar som genomförts i Sverige under de senaste åren varit 

sådana övningar. Jag vill redan i detta läget hävda att det finns en övertro på övningars betydelse vad 

gäller förbättrad krishantering. Övningar dras nämligen med viss problematik. En rapport från 

totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) pekar på en rad oklarheter kring ansvar, roller, mandat, 

beroenden och det svenska krisberedskapssystemets ramverk (Ingemarsdotter & Trane 2013:16). 

Bristande kunskap kring flera olika viktiga områden som utgör en stabil krishantering är den 

gemensamma nämnaren. Vi kan också se att det finns forskning som riktar kritik gentemot övning som 
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metod för att stärka krisberedskapen (se ex Berlin & Carlström 2008; 2014; 2015b; Borell & Eriksson  

2013; Drennan & McConnell 2006; Robert & Lajtha 2007) Forskningen berör bland annat den egentliga 

nyttan som övning genererar och att organisationer misslyckas med att ta hand om erfarenheter både 

från reella kriser och från övningar (Donahue & Tuohy 2006; Smith & Elliott 2007). Den här studien 

kommer att beröra övning generellt men har sin utgångspunkt i den regionala samverkansövningen 

Hubbe 2 som gick av stapeln i Jämtland i november 2017.  

 

1.1 Problemformulering   

 

Varje år genomförs flertalet större krishanteringsövningar i Sverige (MSB  2018). Övning och utbildning 

är en central del i arbetet med krisberedskap. Att öva är även en skyldighet enligt lag för kommuner, 

landsting och olika myndigheter med speciella ansvar under en kris (SFS 2006:544; SFS 2015:1052). Av 

de övningar som genomförs varje år är majoriteten av typen samverkansövningar. Syftet är framförallt 

att organisationer ska öva på att samverka i motsats till att arbeta i ”stuprör” som är ett vanligt 

förekommande problem inom krishantering. Forskning visar dock på en ansenlig mängd problematik 

förknippad med den egentliga nyttan som dessa övningar ger. Bland annat reproduceras redan befintlig 

kunskap istället för att producera ny (Berlin & Carlström 2008; 2014; 2015b). Det säger sig självt att om 

ingen ny kunskap produceras utvecklas inte organisationer och blir bättre. Vidare är planering av 

övningar ofta tidskrävande och görs för personer som ska öva snarare än av de som ska öva. 

Konsekvensen av detta blir att lärandet och den kunskap som produceras utifrån övning därmed blir 

lidande (Borell & Eriksson 2013; McConell & Drennan 2006). I en rapport från MSB från 2013 görs en 

genomgående utvärdering av 20 större krishanteringsövningar och reella kriser under tidsperioden 

2004 – 2011. I den listas ett antal återkommande problemområden som i huvudsak rör samverkan och 

kommunikation.  

 

Vidare riktas även kritik mot övning av den anledningen att när det väl övas försöker organisationer 

öva på så mycket som möjligt av effektivitetsskäl. Inte sällan involverar övningar bland annat 

samverkan, beslutsfattande, kommunikation och tekniska hjälpmedels funktioner/stabilitet. Att öva på 

så många omfattande delar slutar i många fall med att övningen blir rörig och att resultatet och nyttan 

för organisationer i många fall kan ifrågasättas (Berlin & Carlström 2014; Donahue & Touhy 2006). 

Forskning kring samverkansövningar har till stor del fokuserat på polis, räddningstjänst och 

ambulanssjukvård vilket gör att övriga organisationer som ofta involveras i hanteringen av krisen 

hamnar i periferin. Ett exempel på sådana organisationer är kommunala förvaltningar. Deras 

huvudsakliga arbetsuppgift är inte krishantering men det finns ett behov av en fungerande 
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krishantering då krisen sker inom en kommuns geografiskt lagstadgade områdesansvar. Utifrån 

principerna närhet, likhet och ansvar som nämndes inledningsvis blir i praktiken kommunala 

tjänstemän de som initialt ska hantera en kris när den uppstår. Baserat på Trané och Ingemarsdotters 

(2013) resonemang kring den kunskapsbrist som identifierats utifrån tidigare övningar är det intressant 

att skapa en bild av de erfarenheter som kommunala tjänstemän tar med sig. Den här studien kommer 

att försöka förstå och belysa frågor om lärande utifrån ett erfarenhetsbaserat kommunalt perspektiv och 

bidra till ökad kunskap kring krishanteringsövningar.  

 

1.2 Syfte  

 

Syftet är att utforska vilka erfarenheter och lärdomar som övningsdeltagare tagit med sig från 

krishanteringsövningen Hubbe 2 och hur dessa omsatts i lärande för organisationen. Mer specifikt är 

syftet att ta reda på hur dessa erfarenheter och lärdomar har tagits tillvara och hur dessa har inverkat 

på det organisatoriska lärandet utifrån en teoretisk lärandeprocess. Vidare är syftet att försöka 

problematisera det organisatoriska lärandet utifrån en specifik kommunal kontext och skapa förståelse 

för de hinder och problem som tidigare forskning visar existerar när erfarenheter skall omsättas i 

lärande och organisatorisk utveckling. Slutligen är också syftet att bidra med kunskap kring övning och 

belysa övning på ett sätt som tidigare gjorts i begränsad omfattning.  

 

1.3 Frågeställningar  

 

• Vilka lärdomar dras utifrån Hubbe 2 och på vilket sätt har krishanteringsövningen bidragit 

till lärande?  

• Hur har lärdomarna omsatts i en organisatorisk lärandeprocess och vilka hinder i relation till 

lärande och utveckling finns i organisationen? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Den här studien är en fallstudie och bygger på det organisatoriska lärande som sker utifrån en 

övningskontext. Jag har av praktiska skäl valt att enbart fokusera övningen Hubbe 2 och därigenom 

valt att lägga fokus på en av de deltagande kommunerna som deltagit i övningen. Avgränsningar har 

också gjorts gällande deltagande förvaltningar. Vissa förvaltningar var mer involverade i övning än 

andra och är i händelse av deras samhällsviktiga funktioner att betrakta som viktigare än andra. 

Personer som arbetar inom förvaltningar med samhällsbärande funktioner är därför de som valts ut för 
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den här studien. Syftet är dock inte att belysa några skillnader i erfarenheter och lärande förvaltningarna 

emellan. Det är här också relevant att belysa att jag i den här studien betraktar Östersunds kommun 

som en gemensam organisation. Utifrån olika teoretiska definitioner är det fullt möjligt att se respektive 

förvaltning som en egen organisation men avgränsningar måste göras i någon mån för att undvika en 

så kallad katten på råttan-effekt där en förvaltning i sin tur kan brytas ner i olika sektioner, 

arbetsgrupper och så vidare. 
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2. Bakgrund  

 

2.1 Det svenska krishanteringssystemets principer 

 

Som nämndes inledningsvis bygger det svenska krishanteringssystemet på ett antal lagar men också på 

tre olika principer. Närhetsprincipen, likhetsprincipen och ansvarsprincipen. Dessa principer är inte 

reglerade i någon lagtext men är en grund för hur arbetet i kris eller krig är tänkt att fungera i teorin. 

Närhetsprincipen bygger på att kriser ska hanteras av de som är närmast berörda och ansvariga. Ur ett 

kommunalt perspektiv innebär det att när en kris inträffar ska de personer som i första hand är berörda 

på respektive förvaltning hantera krisen. Likhetsprincipen innebär att de personer som under 

vardagliga förhållanden har mandat att besluta och bestämma gör så även under kris. I praktiken 

betyder det alltså att förvaltningschefer inom kommunala förvaltningar ofta leder det lokala krisarbetet. 

Den tredje principen är ansvarsprincipen och innebär att samma ansvarskrav existerar under kris eller 

krig. Ansvaret för respektive sektor/verksamhet skiftar inte eller förändras utan samma ansvar råder 

som under normala förhållanden (MSB 2014). Ansvarsprincipen innefattas också utav ett ansvar att 

initiera och bedriva sektorsövergripande samverkan (Försvarsdepartementet 2007). Det finns med 

andra ord ett uttalat tydligt fokus på samverkan i de olika dokument som reglerar och styr på vilket 

sätt arbetet med krisberedskap och arbetet i händelse av kris ska fungera. Det råder dock oklarheter för 

hur arbetet med samverkan praktiskt ska gå till. Eftersom alla har ett lika stort ansvar att samverka blir 

resultat i händelse av kris ofta att en reaktiv istället proaktiv inställning antas (se Trané & 

Ingemarsdotter, 2013). Detta har inte gått MSB obemärkt förbi och en central uppgift i deras arbete är 

att stödja och utveckla de olika aktörerna i arbetet med samverkan. Detta stödjande och utvecklande 

arbete sker till stor del genom övning.  

 

2.2 Samverkansbegreppet  

 

Samverkan är idag ett väletablerat men samtidigt svårdefinierat begrepp och behöver förstås utifrån 

kontext. Samverkan omnämns som bekant i olika lagtexter exempelvis Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) (SFS 2003:778), krisberedskapsförordningen (SFS 2015:1052), LEH (SFS 2006:544) samt 

regeringens proposition ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (Försvarsdepartementet 2007). Det 

finns lagkrav på att arbeta med samverkan och det berör i synnerhet offentlig förvaltning. Danielsson, 

Johansson och Kvarnlöf (2013:17) menar dock att samverkan har gått från en praktisk till en ideologisk 

innebörd där samverkan är ett mål i sig. Uhr (2011:11) säger att samverkan betraktas som det 
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dominerande alternativet så fort det blir samhällsövergripande problem och att samverkan är ett 

ständigt återkommande för oräkneliga kurser och konferenser. Lindberg (2009:11) hävdar att 

samverkan i grunden ska förstås som något socialt vilket förutsätter interaktion mellan människor. 

Forskarvärldens definition av samverkan är mer än bara interaktion. Här krävs att det finns ett 

sammanhang som har ett specifikt syfte där människor med ett gemensamt mål arbetar över 

organisatoriska gränser (Lindberg 2009:16–17). Samverkan kan enligt Lindberg (2009:18–19) också 

förstås som det tredje steget på en fyrstegs-skala som spänner från konsultation till integration. 

Konsultation avser tillfälliga interaktioner inom ett avgränsat område. Samordning och koordinering 

är att ta det ett steg ytterligare och berör samordning av insatser för gemensamma intressen. Det tredje 

steget avser samverkan där organisationer interagerar kring specifika områden. Integration är det fjärde 

steget och innebär att verksamheter helt och fullt ut integreras med varandra vilket i praktiken betyder 

att man skapat en ny organisation och det är inte längre att betrakta som samverkan. 

 

2.3 Varför öva? Kunskap, erfarenheter och lärdomar 

 

Utifrån det som tidigare nämnts råder det en allmän uppfattning om att övning är en viktig del för att 

stärka svensk krisberedskap. Att öva är en möjlighet till att skapa erfarenhet. Däremot menar Trané och 

Ingemarsdotter (2013:45) att erfarenheter inte har något egenvärde i sig utan det är först när erfarenheter 

omvandlas till någon slags insikt eller lärdom som kan nyttjas i ny kunskap som det blir användbart. 

Det finns i teorin skillnader mellan erfarenheter och lärdomar. Det finns också ett behov av att förstå 

vad en insikt är för något och hur det relaterar till kunskap. Erfarenheter, lärdom, insikt och kunskap 

hänger nämligen till mångt och mycket ihop. Detta avsnitt syftar till att försöka bryta ner och förklara 

de olika begrepp som ofta används i samband med kunskap. 

 

 Kunskap är enligt den svenska akademins ordlista lika med vetande, insikt eller kännedom. Vetande 

betraktas som den sammanfattande kunskapen hos en person eller grupp. Insikt däremot innebär 

fördjupad förståelse för något. En insikt är baserad på ett bakomliggande djupare tankearbete och är att 

likställa ett reflekterande. Kännedom är däremot vetskap om något som inte kräver ett djupare 

tankearbete för att förstå vilket ofta innebär kännedom kring vardagliga triviala ting. För att förstå var 

dessa definitioner av kunskap härstammar får vi backa bandet till antiken och Aristoteles tankar om 

olika kunskapsformer. Enligt Aristoteles är finns det tre former av kunskap där techne är den som oftast 

direkt associeras med kunskap. Techne innebär kunnande om något rent praktiskt. Kunskap 

ackumuleras och leder till förståelse i form av orsak – verkan. Det vill säga att om jag utför något på ett 

visst sätt kommer det troligtvis att fungera på samma sätt nästa gång. Vidare talar Aristoteles om 
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fronesis. Detta begrepp syftar till vad som beskrivs som praktisk vishet (Sparf 2016:390). Det betyder att 

vi människor är sociala varelser som behöver ta hänsyn till vår omvärld när vi utför handlingar och den 

praktiska visheten inverkar även på vår förmåga att veta vad som är rimligt agerande i vissa situationer. 

Fronesis är den kunskapsform som beaktar reflektion och omdöme. Den sista och tredje formen är 

episteme som avser teoretisk vetenskaplig kunskap som är överförbar och möjlig att undervisa i (Sparf  

2016:391).  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi med hjälp av nedanstående modell förstå hur 

kunskapsprocessen sker. För det första behöver det tas hänsyn till individers olika förkunskaper vad 

gäller olika ämnen. Dessa förkunskaper bär man med sig in i en aktivitet, exempelvis en 

krishanteringsövning. Övningen fungerar som en arena för skapandet av erfarenheter eftersom att delta 

i en övning innebär att man erfar och är med om någonting. Utifrån det som Trané och Ingemarsdotter 

(2013:45) beskrev så krävs det dock reflektion över erfarenheten för att den ska leda till en lärdom och 

betraktas som värdefull. Lärdomar blir alltså nyvunnen kunskap genom erfarenhet. Dessa lärdomar 

kan utifrån de tidigare definitionerna av kunskap och dess former betraktas som nyvunnen kunskap. 

 

Figur 1 – En kunskapsprocess  

 

 

2.4 HUBBE 2 – En regional samverkansövning 

 

”En damm i Indalsälven brister; infrastruktur blir förstörd och viktiga samhällsfunktioner slås ut. Det 

är scenariot när ett 20-tal kommuner, myndigheter och organisationer den här veckan krisövar 

tillsammans” (Östersunds kommun 2017). Denna text kan vi läsa på Östersunds kommuns hemsida och 

var publicerad den 13 november 2017 då den regionala samverkansövningen Hubbe 2 stod för dörren. 

I artikeln kan vi också läsa att flera av kommunens samhällsbärande förvaltningar kommer att ingå i 

övningen och att det är första gången som en övning i länet pågår under så pass lång tid som 1,5 dygn. 

Senast en samverkansövning av stor modell genomfördes var 2010 men gick då under namnet Amalia. 

Det var alltså drygt 7 år sedan kommunen senast deltog i en krishanteringsövning av sådan här dignitet. 

I en artikel från Östersunds-Posten säger Östersunds kommuns säkerhetschef Lars-Åke Wallin ”Det är 
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viktigt att öva samverkan för att alla samhällsaktörer ska fungera så bra som möjligt vid en allvarlig 

händelse” (Immefors 2017). Syftet med Hubbe 2 var att pröva länets förmåga att samverka och agera 

vid ett dammhaveri i Indalsälven som ger en påverkan längs älvsträckningen intill länsgränsen och 

genomfördes under den 14 - 15 november 2017 (Helgesson 2018:6). Hubbe 2 var en fortsättning på 

övningen Hubbe 1 som var en diskussionsbaserad skrivbordsövning av mycket mindre modell.  

Hubbe 2 var en så kallad simuleringsövning med motspel. Det betyder att de deltagande aktörerna i 

övningen agerade i en simulerad miljö baserad på ett givet scenario där olika fingerande inspel från en 

motspelsorganisation förekom. Motspelsorganisationen utgjordes i detta fall av moduler. Dessa 

moduler är fiktiva aktörer i form av exempelvis allmänhet och media. Dessa moduler används för att 

bromsa och gasa i övningen. Media och allmänhet kan visa fiktiv information och publikationer på 

fiktiva sociala medieplattformar påverka i vilken riktning övningen ska ta. Detta arbete styrdes av 

övningsledningen.  Allmänhetens modul bestod av mestadels av frivilliga studenter. Tack vare detta 

agerade även jag själv i motspelsorganisationen vilket jag i efterhand är nöjd över att jag gjorde. Mitt 

deltagande skapade en nyanserad bild av övningskonceptet i sin helhet eftersom jag deltagit i motspelet 

men också under mina interjuver med de personer som övats fått beskrivningar av hur det var på 

”andra sidan”. Det har också varit till fördel genom att jag har förståelse för de beskrivningar som gjorts 

under intervjuerna avseende händelseförlopp, olika aktörer, tidsaspekter med mera. De aktörer som 

övades under Hubbe 2 var totalt 13 stycken och var fördelade på olika samhällsviktiga funktioner. De 

deltagande aktörerna var; Fortum, Jämtkraft, Krokoms kommun, Länsstyrelsen Jämtland, Ragunda 

kommun, Räddningstjänsten Jämtland, Trafikverket region mitt, Vattenfall vattenkraft, 

Vattenregleringsföretagen, Åre kommun, Åre räddningstjänst och Östersunds kommun (Helgesson, 

2018:7).  

När krishanteringsövningar genomförs behövs också på förhand bestämda mål att arbeta mot. Detta 

görs både ur ett lärande- och utvärderingsperspektiv. I detta fall hade Hubbe 2 fyra övergripande mål 

bestämts. (1) Övande aktörer har förmåga att tillämpa egna och regionala krisplaner samt får en ökad 

förståelse för andra aktörers roll och ansvar. (2) Övande aktörer har förmåga till att i samverkan 

samordna och målgruppsanpassa information. (3) Övande aktörer har förmåga att med tillgänglig 

information skapa egen lägesbild samt kommunicera innehållet så att en samlad lägesbild kan skapas. 

(4) Övande aktörer har förmåga att leda och ta beslut kontinuerligt under en tidsperiod som överstiger 

1 dygn. Dessa fyra huvudmål har sedan brutits ner i ett antal olika delmål, men dessa övergripande mål 

vittnar om att det var en omfattande övning som involverade flertalet olika övningsmoment för 
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övningsdeltagarna att försöka dra lärdomar från. Vi återkommer till dessa mål längre fram i den här 

studien.  

 

2.5 Tidigare forskning 

 

2.5.1 Organisatoriskt lärande i samband med kriser  

 

Tidigare forskning som berör organisatoriska lärandet i samband kriser finns det gott om (se bland 

annat Birkland 2009; Smith & Elliott 2007; Drennan & McConnell 2006). Drennan och McConnell (2006) 

skiljer i sin artikel på två typer av organisationer när det kommer till krisberedskap och lärande i 

samband med kriser. Den konservativa organisationen nedvärderar hot och risker, är ovilliga att lägga 

tid och resurser på förberedelser och inträffar en kris så löses den där och då. På andra sidan av spektret 

finns den reformistiska organisationen som inser allvaret i de hot som finns, gärna engagerar sig fullt 

ut i planering och förberedelser i relation till beredskap och uppmärksammar de svagheter som finns 

inom organisationen i händelse av kris (Drennan & McConnell 2006:69). Verkligheten ter sig dock 

annorlunda och det är inte svart eller vitt när det gäller organisationer och dess förberedelser inför 

kriser. Vid studier av organisatoriskt lärande i samband med kriser är single-loop-lärande en 

återkommande slutsats som tidigare forskning framhåller (Corbacioglu & Kapucu 2006; Metallinou 

2017; Wang 2008). Vi kommer att återkomma till begreppet single-loop-lärande längre fram i den här 

studien men för stunden kan det enkelt beskrivas som ett lärande genom korrigering av upptäckt fel 

(Argyris & Schön 1996). Corbacioglu och Kapucu (2006:230) har studerat hur turkiska myndigheter 

dragit lärdomar efter ett antal jordbävningar. Deras forskning visar på en organisatorisk oförmåga att 

gå till botten med problem. Istället för att revidera och ifrågasätta det turkiska beredskapssystemet 

utifrån kulturella, tekniska och organisatoriska aspekter nöjde myndigheter sig med enklare 

korrigeringar som gjorde att samma problematik upprepade sig i efterföljande jordbävningar. 

Organisationer har alltså uppenbara svårigheter att lära sig trots att en mängd forskning har publicerats 

där liknande slutsatser kring lärande görs.   

 

En del av förklaringen menar Metallinou (2017:1) samt Smith och Elliott (2007:525) ligger i att det är 

väldigt svårt att lära sig från andras misstag jämfört med sina egna. Av detta att döma behöver alltså 

organisationer uppleva riktiga kriser för att kunna lära sig något. Wang (2008) lyfter en intressant aspekt 

i sin forskning som berör hur en organisation för att lära sig något nytt också behöver göra sig av med 

gammal kunskap s.k. unlearn. Att som organisation göra sig av med gamla beteendemönster kräver 

dock en form av lärande som går på djupet och ändrar världsuppfattningar, antagande, värderingar 
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likt Argyris och Schöns (1996) double-loop-learning. Hinder för organisatoriskt lärande blir då snarare 

kulturella aspekter och de rådande uppfattningar som existerar inom organisationen i relation till kris 

(Smith & Elliott 2007:532). Lärande i samband med kriser måste ske kontinuerligt och reflekteras över 

under hela processen, det vill säga före, under och efter en kris. Organisationen ska utifrån ett 

lärandeperspektiv betrakta krisen som en möjlighet till utveckling och förbättring. Wang (2008) menar 

att för mycket fokus av den forskning som gjorts lägger för stor vikt vid vad som händer efter en kris. 

Den uppfattningen delas av Smith och Elliott (2007:526) som förklarar att lärandet efter en kris mestadels 

sker eftersom det är den period då lärandet av naturliga skäl förväntas ske. Perioden efter en kris är ofta 

präglad av olika lesson-learned-strategier bland annat genom debriefing, olika revisioner och 

utredningar (Donahue & Tuohy 2006:3). Dessa typer av erfarenhetshantering leder enligt Donahue och 

Tuohy (2006:14) till ett lärande som är ytligt och ser till enskilda brister snarare än delar av ett system. 

Att ett sådant lärande sker tyder enligt Robert och Lajtha (2007:316) på en oförståelse för hela 

krisberedskapsprocessen som en helhet. Ett ytligt lärande står i kontrast till ett verkligt lärande som är 

övergripande och mer institutionellt. Smith och Elliott (2007) skriver också att hinder för det 

organisatoriska lärandet ofta beror på ineffektiv kommunikation och informationsdelning inom 

organisationen. Detta bottnar i den mänskliga tendensen till ett reduktionistiskt synsätt på komplexa 

händelser vi inte riktigt kan förstå exempelvis kriser. Denna förenkling av verkligheten leder till ett 

lärande som enbart skapar på ytan eftersom vi bara har förmåga att se de mest uppenbara fel och brister 

(Smith & Elliott 2007:527; Birkland 2009). Vi lämnar här den forskning som inriktat sig specifikt på 

organisatoriskt lärande efter kriser och tittar istället på den forskning som finns kring 

krishanteringsövningar.  

 

2.5.2 Lärande av krishanteringsövningar  

 

Att lära sig något av krishanteringsövningar är något som ses som en självklarhet och tas för givet 

(Borell & Eriksson 2013). Vad tidigare forskning däremot har försökt uppmärksamma de senaste dryga 

20 åren är att studera hur lärande i samband med krishanteringsövningar går till, vilken kunskap som 

produceras och vad den faktiska nyttan med övningar är. Borell och Eriksson (2013) och Drennan och 

McConnell (2006) menar att kriser är förväntade men samtidigt oförutsägbara. Eftersom kriser är 

oförutsägbara till sin natur genom bland annat sin osäkerhet och tidspress är det därmed i princip 

omöjligt att veta vilka kompetenser som kommer att krävas i en krissituation. Övningar är därför 

uppbyggda på sådant sätt att de ska generera så breda kunskaper som möjligt, men vad de i praktiken 

gör är att producera kunskap som har en smal tillämpbarhet i händelse av kris. Enligt Lee, Trim, Upton 

och Upton (2009:732 - 733) är ett vanligt misstag att övningar i allmänhet fokuserar på fel saker, är dåligt 
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organiserade och inte realistiskt övertygande. Det krävs omsorgsfull planering av övning likväl som 

vikten av att ledare inom organisationen involveras i sådan planering (Drennan & McConnell, 2006).  

 

En annan aspekt som kan leda till problem ur ett lärandeperspektiv är om deltagarna inte känner sig 

bekväma eller inte engagerar sig i övningen fullt ut. Att inte vara bekväm eller förberedd fullt ut kan 

skapa negativa lärandeeffekter genom att försvarsmekanismer hos övningsdeltagare aktiveras när man 

känner att man inte behärskar övningsmomenten. Överraskningsmomenten är designade utifrån goda 

syften men kan alltså snarare få negativ effekt då övningsdeltagare blir överskölja med information och 

kan leda till att de blir paralyserade eller rädda att agera på ett felaktigt sätt vilket hämmar lärandet 

(Borodzicz & van Haperen 2002:145; Donahue & Tuohy 2006:15). För att minimera den negativa effekten 

av överraskningsmomenten måste istället lärandet ske kontinuerligt och genomsyra allt arbete med 

krisberedskap och inte enbart genom övningar (Drennan & McConnell 2006; Wang 2008). 

Organisationer ska alltså inte låta sig luras och ha någon slags övertro på krishanteringsövningars 

effekter vad gäller beredskapsarbetet. Drennan & McConnell (2006:67) menar nämligen att övningar är 

kostsamma, tidskrävande och kan leda vad som beskrivs som ”symbolic readiness”. Det vill säga att 

organisationen tror att den är bättre rustad för kris än vad den egentligen är eftersom övning inte 

nödvändigtvis speglar verkligheten. Annan forskning som riktar kritik gentemot övning lyfter problem 

som friktion mellan övningsdeltagare och de personer som planerat övningen.  Övning leder ofta också 

till en rad förbättringsåtgärder som inte följs upp med motiveringen att ”Vi har i alla fall övat”. Övning 

blir ett självändamål och något att bocka av på en lista. Sådan inställning till övning står i vägen för 

möjligheten till faktisk förändring och förbättring (Robert & Lajtha 2002:189).  

 

Trots kritik är det därmed inte sagt att övningar är meningslösa. Tidigare forskning om 

krishanteringsövningar och deras fördelar har presenterats av Perry och Peterson (1999). I deras studie 

bjöds övningsdeltagare in till att svara på en enkät före och efter övning. Studien visar positiva 

korrelationer mellan övning och lärande beträffande ett antal olika parametrar exempelvis förmåga att 

samarbeta, reducerade risker i arbetets utförande, ökad förmåga att hantera utrustning med mera. Det 

finns alltså forskningsresultat som visar att övning leder till förbättrad förmåga. Här är det dock värt 

att notera att den typ av övning som Perry och Peterson (1999) studerat är vad litteraturen kallar för en 

"drill". Detta innebär den typ av övning som blåljusmyndigheter övar kontinuerligt och avser att stärka 

befintliga, dagliga rutinmässiga färdigheter (Berlin & Carlström 2014:193). Berlin och Carlström skiljer 

mellan olika typer av övningar och listar tre typer av övningar som alla har olika syften. Strategiska 

övningar, ”drills” och samverkansövningar. Syftet med strategiska övningar är att skapa kunskap om 

långsiktiga effekter och skapa ramar och koncept för effektiv krishantering. Som tidigare förklarats är 
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syftet med ”drills” att öka den operativa tekniska förmågan. Samverkansövningar ska å andra sidan 

träna organisationers flexibilitet, resursoptimering och leda till ökad förståelse och handlande över 

organisationsgränserna (Berlin & Carlström 2015b:12).  

 

Studier där fokus ligger på problematisering av samverkansövningar har gjorts (ex Berlin & Carlström 

2008; 2014; 2015; Bergeron & Cooren 2012). Berlin och Carlström (2008; 2014; 2015b) har granskat 

blåljusmyndigheter och deras uppfattning om effekterna av samverkansövningar. Resultaten visar en 

relativt låg grad av samverkan under övning. Samverkan sker huvudsakligen parallellt vilket betyder 

att polisen utföra sina uppgifter och räddningstjänsten utför sina uppgifter, och så vidare. Detta leder 

till bristfälliga erfarenheter specifikt gällande samverkan i samverkansövning enligt deltagarna (Berlin 

& Carlström 2014:198; 200). Trané och Ingemarsdotter (2013:16) har också uppmärksammat problematik 

med samverkansövningar där det ofta råder oklarheter kring roller, ansvar och vem som ska göra vad 

i vissa skeenden. De menar att dessa problem är direkt förknippade med bristande kunskap kring det 

svenska krishanteringssystemet i sin helhet. Vidare har de sett förbättringspotential vad gäller 

kommunikation med andra aktörer, hantering av information och beslutsfattande. Agerandet blir ofta 

reaktivt där organisationer rapporterar en lägesbild och väntar sedan på någon form av reaktion (Trané 

och Ingemarsdotter (2013:17).  

 

Som nämnts tidigare har Berlin och Carlströms forskning fokuserat på blåljusmyndigheter vilka är så 

kallade manifesta krishanteringsorganisationer som dagligdags arbetar med olika former av 

krishantering. Det finns däremot en avsaknad av studier som berör intermittenta organisationers 

lärande i samband med övning. Sådana organisationer involverar kommunal och statlig personal. De 

är personer som arbetar i organisationer som inte dagligen arbetar med krishantering men har en viktig 

roll när en kris väl inträffar. Deras lärande i samband övningar finns det, så långt mina efterforskningar 

sträcker sig, mindre skrivet kring. Det finns däremot studier kring effekter av övning som involverar 

volontärer. Resultatet av studien visar på att volontärer upplever positiva effekter av övning i synnerhet 

såsom ny kunskap i form av tekniska färdigheter och mer kunskap kring hur polis och räddningstjänst 

agerar under kris. Å andra sidan uttrycks de positiva effekterna av de professionella (polis och 

räddningstjänsten) i samma studie mer socialt i form av upplevda positiva effekter som förmågan att 

skapa nätverk mellan organisatoriska och avdelningsgränser och att få möjlighet att observera 

gemensamma ledningsbeslut (Perry 2004:74). Vad Perrys forskning visar är att det alltså finns skillnader 

mellan olika personernas erfarenheter och lärande beroende på vilken organisation eller grupp man 

tillhör. Att erfarenheter och lärande beroende på organisations- eller grupptillhörighet skiljer sig är 
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dock föga förvånande då olika yrkesgrupper gör olika tolkningar av samma situation (se Danielsson 

2016). 

 

2.5.3 Sammanfattning tidigare forskning  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså en hel del forskning kring lärande efter kriser och lärande av 

krishanteringsövningar. Forskning kring lärande efter reella kriser trycker på bristande 

erfarenhetshantering, vilket också gäller vid övning (Donahue & Tuohy 2006). Organisationers 

motståndskraft inför kriser skall bygga på systemförståelse (Smith & Elliott 2007; Wang 2008; Donahue & 

Tuohy 2006). Forskning som menar att övning bidrar till att stärka organisationers krisberedskap pekar 

på övningars möjligheter till att nyttja tekniska hjälpmedel och chans till nätverkande och kunskap om 

andra aktörer (Perry & Peterson 1999; Perry 2004). Utifrån den tidigare kritiska forskning som 

presenterats ser vi att övning ofta lider av problematik förknippad med vad som är att betrakta som 

sociala aspekter. De sociala aspekterna innefattas bland annat av roller, ansvar och mandat (se Trané & 

Ingemarsdotter 2013). Vidare finns det kritik mot området samverkan, eller snarare avsaknaden av 

samverkan under övning som lyfts av Berlin & Carlström (2008; 2014; 2015; Bergeron & Cooren 2012). 

Tidigare forskning lyfter också fram kritik vad gäller symbolisk beredskap som övningar bidrar till att 

skapa (Drennan & McConnell 2006; Robert & Lajtha 2002). Den symboliska beredskapen är direkt 

kopplad till en bristande erfarenhetshantering och ger därmed konsekvenser för lärandet (Borell & 

Eriksson 2013). Sociala aspekter, samverkan, symbolisk beredskap och bristande erfarenhetshantering 

är med andra ord de sammantagna problemområden som tidigare forskning beskriver vad gäller 

krishanteringsövningar. 
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3. Teoretiskt ramverk  

 

Det teoretiska ramverket för den här studien bygger på antagandet att lärande både individuellt och 

organisatoriskt är en process. Det individuella lärandet och det organisatoriska löper parallellt genom 

ett liknande mönster. De teorier som presenteras i detta avsnitt bygger i mångt och mycket alltså på 

varandra. En process kan egentligen tyckas vara ett felaktigt begrepp efter en process egentligen en start 

och ett slut men är i ett lärandeperspektiv snarare kontinuerligt. De flesta modeller som beskriver 

lärande som en process är cirkulära till sin uppbyggnad och vittnar alltså om ett kontinuerligt lärande 

(se Kolb 1984; Argyris & Schön 1996). En grundläggande teori kring lärande som sedermera influerat 

det organisatoriska lärandet är David A. Kolbs teori kring det erfarenhetsbaserade lärandet (Döös, 

Johansson & Wilhelmson 2015). Kolbs teori experiential learning theory (ELT) bygger enkelt förklarat på 

hur reflekterandet av erfarenheter leder till förändrade beteendemönster som i sin tur lägger grunden 

för ett alternativt handlande i en framtida situation. Kolb beskriver det själv som “the process whereby 

knowledge is created through the transformation of experience” (1984:38).  Samma typ av förfarande 

står att finna i teorier kring det organisatoriska lärandet där de framstående organisations- och 

pedagogikteoretikerna Donald A. Schön och Chris Argyris bidragit. Deras teori bygger på lärande i 

form av single-loop-, double-loop- och deutero-lärande. Jag kommer nedan att presentera dessa teorier 

på ett mer omfattande sätt i syfte att skapa en grund från vilken vi kan tolka resultaten och skapa en 

ökad förståelse för frågeställningen i den här studien.  

 

3.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

 

Kolbs lärandeteori Experiential Learning Theory (ELT) från 1984 är en av de mest framstående 

lärandeteorierna vad gäller vuxenutbildning i västvärlden. Kolbs tankegångar går att härleda tillbaka 

till Kurt Levin, Jean Piaget och John Dewey (Miettinen, 2000). Kolb menar att lärande är en process. 

Lärandet sker när kunskap skapas och omvandlas genom en transformation av erfarenheter. Det kan 

också förstås som en handlingsbaserad, arbetsintegrerad process som ändrar en persons sätt att handla 

och/eller tänka (Döös et al., 2015:57). Processen omfattar fyra steg och där första steget (1) innebär en 

konkret erfarenhet. Att deltaga i en krisövning är i högsta grad en konkret erfarenhet. Oavsett vilken 

roll man som övningsdeltagare har i en övning är det en mer eller mindre en situation som skapar en 

konkret erfarenhet. Andra steget (2) är när individen medvetet tittar tillbaka och reflekterar över den 

konkreta erfarenheten eller situationen. Vissa hävdar att det är först när reflektion över erfarenheten 

sker som själva lärandet uppstår (Thiagarajan 1993, se Berlin & Carlstöm  2015a:67). Tredje steget (3) är 
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att betrakta som något mer diffust men innebär att individen omvandlar sin reflektion till en 

föreställning, modell eller teori. Det fjärde steget (4) berör hur individen med hjälp av sin föreställning 

planerar hur den förvärvade kunskapen ska kunna appliceras i en framtida situation (Kolb 1984:38). 

Nedan presenteras Kolbs modell över hur den erfarenhetsbaserade lärandeprocessen går till.  

 

Figur 2. Experiential Learning Theory (Kolb, 1984:42) 

 
Den nya kunskapen ska alltså leda till ett annat beteendemönster eller agerande i en framtida situation. 

Att delta i en övning kan alltså betraktas som första steget i en lärandeprocess. Vad som däremot är 

problematiskt i en krishanteringsövning är att utrymmet för att reflektera över olika val och handlingar 

för att sedan göra om är begränsat. Vad som är gjort är gjort och det leder till att nya beteendemönster 

egentligen har möjlighet att testas först vid nästa övningstillfälle.  

 

Teorin bygger på att lärandet sker genom erfarenheter, uppfattning, kognitiva förmågor och ett 

förändrat framtida beteende. Vi erfar någonting, reflekterar över det och korrigerar sedan vårt beteende. 

Vi kommer att agera utefter det beteendet även i nästa liknande situation utifrån ett orsak-verkan-tänk. 

Det finns alltså kausala tendenser inom teorin som går att härleda tillbaka till en av Aristoteles olika 

kunskapsformer nämligen techne. Det är den typen av kunskap som oftast produceras under en 

krishanteringsövning och vi kommer att återkomma till konsekvenserna av detta i diskussionsavsnittet 

i den här studien. Vidare har Kolbs teori fått utstå en del kritik för att bland annat vara för enkel i till 

utformning samt bristande hänsyn till kulturella aspekter men också för att för lite trycka på behovet 

av reflekterande (se Bergsteiner & Avery 2014; Boud, Keogh & Walker 1985). Boud et al., (1985) menar 

att reflektionsstadiet är av stor vikt och definierar reflektion enligt följande; “Reflection in the context 
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of learning is a generic term for those intellectual and affective activities in which individuals engage to 

explore their experiences in order to lead to new understandings and appreciations” (Boud et al., 

1985:19). Reflektion ses här som en aktivitet som kan ske medvetet och omedvetet men det är enbart 

vid medveten reflektion över erfarenheterna som vi utvärdera och fatta beslut om vad vi ska göra och 

inte (Ibid.). Miettinen (2010:56) går så pass långt att han hävdar att Kolbs bara har tagit sina föregångares 

(Lewin, Piaget & Dewey) tankar och presenterat dessa i en ny form som en egen förklaring på det 

komplexa området vuxenutbildning. Bergsteiner och Avery (2014) går inte lika långt i sin kritik men 

menar att större vikt bör läggas vid reflektion och hävdar att det har betydelse för lärandet huruvida 

syftet med vad det är individen ska lära sig framkommer på ett tydligt sätt. Bergsteiner och Averys 

(2014) exempel tar upp skillnaden i lärandeprocessen gällande att skriva en uppsats. Är syftet att 

fördjupa sig kring ett specifikt ämne? Eller skriva en uppsats för att lära sig nya skrivtekniker? 

Utförandemomentet (att skriva uppsats), är detsamma men beroende på syftet leder 

utförandemomentet alltså till olika erfarenheter (Bergsteiner & Avery 2014:258). Utifrån detta 

resonemang är det alltså av stor vikt att syftet med vad exempelvis deltagare vid en 

krishanteringsövning ska lära sig och vilka lärandemål som ska uppfyllas framkommer på ett tydligt 

sätt för att inte skapa vitt skilda erfarenheter. Dessutom finns det problematik med att öva på flera olika 

moment samtidigt och är alltså att betrakta som något som skapar förvirring och hämmar 

lärandeprocessen.  

 

Ytterligare problematik med Kolbs lärandeteori är att den betraktas som för enkel i sin utformning. 

Teorin förutsätter i princip att individen är ett oskrivet blad som genom sin upplevelse (steg 1, se figur 

2) inte har några tidigare erfarenheter som inverkar på upplevelsen av erfarenheten (Miettinen, 2000; 

Borodzicz & van Haperen, 2002). Vi kan förstå det som att människor som ska övas och i synnerhet 

professionella kommunala tjänstemän bär med sig tidigare erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter 

leder till olika situationsförståelse och inverkar således på den konkreta erfarenheten (se ex Weick, 

1995). Kolbs teori tar alltså inte tillräcklig hänsyn till de tidigare erfarenheter som överförs in i det första 

steget av lärandeprocessen. Det räcker emellertid inte heller att enbart vara en del av en övning och tro 

att den erfarenheten som övningen medför kommer att kunna vara till nytta i framtiden. 

Erfarenhetsbaserat lärande bygger nämligen också på deltagande och framförallt interaktion (Borodzicz 

& van Haperen 2002:141). Låg grad av interaktion leder alltså till en icke gynnsam lärandemiljö. 

Ovanstående är enligt mig viktig kritik och skall ses om en utav förklaringarna till att Kolbs teori i vissa 

avseenden betraktas som förenklad i sin utformning.  
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Sammanfattningsvis är teorin dock användbar och förenlig med studiens syfte. Den är en del i en större 

helhet vad gäller att försöka förstå i vilken omfattning övningsdeltagarnas erfarenheter av övningen 

har omvandlats till ny kunskap. Teorins svagheter till trots är den en relevant teori att använda för att 

studera lärande utifrån övning. Den blir framförallt användbar eftersom studiens andra frågeställning 

berör organisatoriskt lärande. Där har Kolbs tankar om i huvudsak lärande som en process ett tydligt 

inflytande och knyter på så sätt ihop detta teoretiska ramverk.  

 

3.2 Teorier om organisatoriskt lärande  

 
En sökning av begreppet ”organisatoriskt lärande” ger över 150 000 träffar på Google. Det är ett 

ämnesområde som är vida debatterat och har bidragit till artiklar och böcker i mängder. Definitionen 

av begreppet går isär och ihop om vartannat. Vem lär sig något? Är det individen eller organisationen? 

(se Boateng 2011). Hur flyttas kunskap mellan organisationsmedlemmar? För att försöka bilda sig en 

uppfattning om den forskning och de teorier som finns kring ämnesområdet krävs i princip att man 

positionerar och avgränsar sig. Att välja en utgångspunkt vilken man delar och som är förenlig med 

den syn på organisatoriskt lärande som passar för studieobjektet och studiens syfte. I den här studien 

görs antagandet att lärande bygger på erfarenhet och skall betraktas som en process.  

 

Organisatoriskt lärande är som sagt ett diffust begrepp och det har enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling 

och Styhre (2012:254) fått mottaga en hel del kritik eftersom det saknas en enhetlig bild kring hur 

lärandet går till och vad det har för effekter. Detta synsätt delas även av Dodgson (1993) som menar att 

begreppet är olika för olika discipliner. Exempelvis betraktas organisatoriskt lärande inom ekonomi 

som åtgärder kopplade till förbättrade ekonomiska resultat (Dodgson 1993:376). Detta för tankarna till 

ett positivistiskt synsätt på lärande som något mätbart och kvantifierbart. Vad gäller lärande efter kriser 

och övningar som involverar människor och ett socialt samspel inom och mellan organisationer är det 

däremot inte lika lätt att anta ett sådant förhållningssätt. Inom ämnesområdet ryms en hel del begrepp 

och termer. I ett försöka att reda ut vad som är vad kommer jag nedan presentera en lånad 

modell/typologi av Easterby-Smith och Lyles (2005:3) som på ett betydligare sätt åskådliggör 

ämnesområdet.  
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Figur 3. Nyckelämnen inom fältet organisatoriskt lärande (Easterby-Smith & Lyles 2005:3)  

 

Vi kan i modellen ovan se att begreppet organizational learning är mer teoretiskt och ser lärandet inom 

en organisation som en process snarare än till dess innehåll vilket skiljer sig från begreppet organizational 

knowledge. På den högra sidan hamnar begreppet the learning organization och knowledge management. 

Dessa två begrepp är mer praktiskt och tekniskt inriktade och studerar mer hur redan förvärvad 

kunskap inom organisationer kan användas för att förbättra organisationers förmågor och dess 

utveckling (Easterby-Smith & Lyles 2005:3). Att studera organisatoriskt lärande handlar alltså mer om 

att studera processen lärande och hur den sker snarare än att studera hur den faktiska kunskap som 

existerar inom organisationer tas till vara. Mitt förhållningssätt hamnar någonstans mitt emellan då jag 

dels intresseras mig för hur lärandet sker men samtidigt också hur kunskapen som förvärvats utifrån 

övning tas tillvara. Båda inriktningarna betraktar dock lärandet som en kontinuerlig process. En studie 

med detta angreppssätt har gjorts av Metallinou (2017) som i sin studie analyserar lärandeprocessen 

utifrån ett antal krishanteringsövningar med hjälp av Argyris och Schöns teori (1996) men också hur 

dessa lärdomar omvandlats till konkreta åtgärder i form av förbättringar.  

 

Till en början kan vi dock ställa oss frågan varför organisationer överhuvudtaget behöver ägna sig åt 

lärande? För att besvara denna fråga citerar jag Eriksson-Zetterquist et al., som skriver att: ”En 

organisation måste under alla omständigheter förhålla sig till förändringar eller möjliga förändringar. 

Organisationer som misslyckas med att förändra sig när det är påkallat har svårt att överleva” (2012:18). 

Att som organisation avsätta tid till reflektion och lärande är med andra ord, av citatet att döma, en 
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direkt nödvändighet för att organisationen ska klara den moderna tidens hot och risker med allt från 

naturkatastrofer, terroristattacker till politiska skandaler (Wang 2008). När det gäller organisatoriskt 

lärande finns det flera olika discipliner och inriktningar som gör anspråk på ämnet. The Blackwell 

Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management från 2005 är en gedigen antologi som 

behandlar olika psykologiska inriktningar gällande organisatoriskt lärande. Allt ifrån biologiska, 

behaviorism, kognitiva, socio-kulturella och psykodynamiska. Ur behaviorismen har ett flertal 

teoretiska inslag sitt ursprung som influerat Chris Argyris och Donald A. Schön (Elkjaer 2005:40). Dessa 

två teoretikers tankar kring hur det organisatoriska lärandet fungerar som processer kommer att utgöra 

en av grundpelarna i mitt teoretiska ramverk. Det kommer också fungera som verktyg i min analys vad 

gäller att förstå var i den organisatoriska lärandeprocessen som de olika förvaltningarna befinner sig 

efter att deltagit i övningen.  

 

3.2.1 En organisatorisk lärandeprocess  

 
Argyris och Schön (1996) beskriver sin teori organisatoriskt lärandeprocessen i tre olika steg; single-

loop-learning, double-loop-learning och slutligen deutero-learning. Det finns olika benämningar av 

dessa tre typer av lärande, men framförallt för de två första. Vi återkommer till det tredje steget 

(deutero-learning) senare i detta avsnitt.  Fiol och Lyles (1985) beskriver exempelvis första steget som 

lower-level-learning och det andra som higher-level-learning. Higher-level-learning kan också förstås 

som ett strategiskt lärande (Mason 1993). Det talas också om first-order-learning och second-order-

learning (Smith & Elliott 2007).  Oavsett vilken benämning vi väljer talar dessa teoretiker i praktiken om 

samma saker. Jag kommer i den här studien att använda mig av den grundbenämning som Argyris och 

Schön etablerat. Single-loop-learning avser det första steget i processen och innebär att lärande uppstår 

i händelse av ett upptäckt fel. Felet korrigeras men vetskap om varför felet uppstod lämnas därhän och 

inga förändringar avseende organisatoriska strategier, beteenden, attityder eller antaganden görs 

(Argyris & Schön 1996:21). Lärandet är instrumentellt på så sätt att det sker genom handling-reflektion-

handling. Här kan vi skönja kopplingar till Kolbs (1984) teori ELT som är uppbyggd på liknande sätt. 

Double-loop-learning däremot avser, som dess benämning speglar, att vid ett upptäckt fel så görs 

ytterligare ett varv. Att ta ytterligare ett varv betyder att man går djupare in i de mekanismer som föder 

lärandet det vill säga utforskande och utvecklande av nya strategier och värderingar inom 

organisationen (Argyris & Schön 1996:21). Lärandet sträcker sig alltså utanför organisationens redan 

existerande referensramar och är att betrakta som innovativt. Argyris och Schöns beskrivningar gör att 

vi kan dra slutsatsen att det individuella lärandet i förlängningen utgör det organisatoriska lärandet. 

Elkjaer (2005:41) menar att teorier som grundar sig i denna typ av individuellt lärande egentligen bara 

är individuellt lärande inom organisationer och således inte något organisatoriskt lärande. Med hänsyn 
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till det jag skrev inledningsvis i detta avsnitt kring frågan om begreppets tvetydighet så väcker Elkjaers 

kritik av bland annat Argyris och Schöns teori här ytterligare tankar kring om begreppet organisatoriskt 

lärande ens existerar. Vissa hävdar dock att det inte enbart behöver vara det ena eller det andra. I ett 

försök att förklara hur det individuella lärandet samspelar med det organisatoriska beskriver Döös et 

al., (2015:69) hur individuellt erfarenhetsbaserat lärande övergår i organisatoriskt lärande genom att 

lärandet betraktas som en levande organism. Detta sker genom vad de beskriver som ett koordinerat 

myllrande flöde av individuella aktiviteter. Genom detta myllrande flöde föds en ökad intensitet i 

interaktionen individer emellan. När ett sådant koordinerat flöde sker individer emellan kring ett 

specifikt objekt eller ämne föds alltså ett organisatoriskt lärande.  

 

Vidare finns ett tredje steg i lärandeprocessen som Argyris och Schön presenterar i sin modell. Detta 

tredje steg benämndes som deutero-learning (även ibland omskrivet som triple-loop-learning) och 

innebär i det stora hela att organisationen gemensamt lär sig att lära sig (Argyris & Schön 1996:29). Det 

är egentligen inte en del av den teoretiska modellen på så sätt att det är ett naturligt tredje steg i 

lärandeprocessen. Det är snarare att betrakta som en fristående del som innebär att organisationen 

skapar ett system för lärande och ställer sig frågan; hur lär vi oss bäst inom vår organisation? I relation 

till studien väcker det frågan om övning exempelvis är det bästa sättet att träna krisberedskap. Ett 

system för lärande är också beroende av de strukturer som råder inom en organisation. Strukturer 

utifrån Argyris och Schöns (1996) beskrivningar förstås ungefär som de strukturella förutsättningar som 

finns. Organisatoriska strukturer beskrivs som exempelvis kommunikationsform, informationssystem 

(ex datorer, intranät), kontor- eller rumslig miljö som indirekt påverkar möjligheten att kommunicera 

(ex öppna kontorslandskap). Men strukturer innefattas också av förutsättningar i form av rutiner och 

procedurer som uppmanar till lärande likväl som system av incitament som uppmanar till utforskande 

i relation till lärande. Vi kan här skönja kopplingar mellan deutero-learning och institutionellt lärande 

där institutioner ska förstås utifrån den organisationsteoretiska kontexten som avser institutioner som 

kollektiva och långvariga och i kontrast till vanor (Eriksson-Zetterquist et al., 2012:280). De strukturer 

som Argyris och Schön beskriver blir alltså över tid institutioner som omedvetet uppmanar till lärande 

och byggs in i organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och agera.  

 

Här är dock återigen forskare inom organisatoriskt lärande oense. Kritik riktas gentemot Argyris och 

Schöns beskrivningar av deutero-learning där det emellanåt beskrivs som en process av en 

organisations gemensamma efterforskningar och reflektioner å andra sidan som de strukturer, policys 

och tekniker som inverkar på den processen (Visser 2007:659). Istället gör (Visser 2007) ett försök att 

bringa lite klarhet i frågan kring vad deutero-learning faktiskt innebär och ställer då begreppet i relation 
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till andra begrepp med snarlik innebörd nämligen meta-learning och planned-learning. Visser menar 

då att; “Deutero-learning refers to the behavioral adaptation to patterns of conditioning at the level of 

relationships in organizational contexts” (2007:665). Detta citat vittnar om att deutero-learning, om än 

något invecklat, handlar om ett beteende anpassat till de relationer som finns inom en organisatorisk 

kontext. Det är något som i princip existerar omedvetet och är inte direkt kontrollerbart inom 

organisationen och heller inget som nödvändigtvis leder till individuell eller organisatoriska 

förbättringar eller lärande i motsats till meta-learning. Meta-learning beskriver Visser (2007:665) som 

reflektionen och utforskandet som görs av processerna single-loop och double-loop. Detta är högsta 

grad ett medvetet beteende (att utforska och reflektera) och kan leda till förbättringar och möjlighet att 

styra organisationen åt det önskade hållet. Meta-learning är dock beroende av planned-learning som 

innebär det system av rutiner, procedurer och strukturer som framkallar meta-learning och som också 

bevarar den kunskap som förvärvas genom meta-learning (Visser 2007:665). För att förklara det 

teoretiska resonemanget på ett något enklare sätt kommer modellen nedan beskriva vilka ”loopar” 

organisationer kan ta när det kommer till lärande givet ett utfall av en händelse exempelvis en 

krishanteringsövning. Vi kommer att återkomma till den här modellen senare under resultat och 

analysavsnittet.  

 

Figur 4. En organisatorisk lärandeprocess utifrån Argyris & Schön (1996) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se kopplingar mellan teorier avseende det individuella lärandet (Kolb 1984) 

och det organisatoriska lärandet (Argyris & Schön 1996). Lärandet betraktas som en process och bygger 

på erfarenheter och reflektion. Reflektion över erfarenheterna skapar sedan nya beteendemönster som 

grogrund för alternativa framtida ageranden. Den individuella lärandeteorin har lagt grunden för den 

utveckling som skett av den organisatoriska. Detta ramverk hjälper oss att förstå hur 

krishanteringsövningar genererar ett individuellt lärande samt hur det bidrar till ett organisatoriskt 

lärande. Teorierna kommer att hjälpa oss att förstå var i den organisatoriska lärandeprocessen som de 

olika kommunala förvaltningarna befinner sig vad gäller att omsätta erfarenheterna i lärande och 

utveckling för organisationen. 
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4. Metod  

 

4.1 Hur ser vi på världen och hur får vi kunskap om den?  

 

Valet av forskningsmetodik för en studie innebär olika ställningstaganden gällande hur vi ser på 

kunskap om vårt samhälle men också hur vi når kunskap om det. Sådana ställningstaganden är 

nödvändiga att göra. Enligt Bryman (2002:399) är det också sådana som delar upp samhällsvetenskaplig 

forskning i olika inriktningar Den här studien intresserar sig för intervjupersonernas sociala verklighet 

eftersom erfarenheter är högst subjektiva och därigenom formar deras sociala verklighet. Att se sin 

omvärld som konstruerad på detta sätt innebär också att studien anammar ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Därmed lämpar sig kvalitativa metoder bäst för att studera hur erfarenheter skapas och 

omsätts i en organisatorisk lärandeprocess. Kvalitativa forskningsmetoder är enligt Ahrne och Svensson 

(2015:9) ett samlingsbegrepp för alla typer av metoder som bygger på datainsamling vid forskning som 

handlar om intervjuer, observationer eller analys av texter och tolkning av sådana. Dessa metoder står 

i princip i kontrast till den naturvetenskapliga positivistiska ansats som söker absolut sanning (Kvale & 

Brinkman 2014:81; Benton & Craib 2011:77). Med detta sagt är alltså resultatet av den här studien en 

tolkning av den verklighet som intervjupersonerna uppfattar att den är. Ett sådant förhållningssätt är 

att betrakta som tolkningsbaserat (Watt Boolsen 2007:31).  

 

Eftersom studien bygger på ett verkligt fall blir den per automatik en fallstudie. Sådana studier söker 

förståelse för ett verkligt fenomen där syftet inte är att producera någon absolut sanning utan snarare 

bidra till utvecklande av teorier och begrepp genom analytiska generaliseringar (Yin 2018:21). Den här 

studien har också drag av ett så kallat induktivt angreppssätt (Bryman 2002:28). Det innebär att de 

observationer och de resultat som framkommit av intervjuer i efterhand har försökt att begripas med 

hjälp av sociologiskt relevanta teorier och inte tvärtom (deduktion). Det finns dock ingen egentlig 

glasklar definition av ett induktivt angreppsätt och inte sällan har ett sådant angreppssätt också inslag 

av deduktiva tendenser. Det är då snarare rimligt att tala om abduktion som är en medelväg mellan 

teori och empiri där förståelse successivt växer fram. Förståelsen växer fram likt den metafor som 

beskrivs av Peirce (1990:234 - 237) kring hur en teckning, likt ett fenomen, undermedvetet betraktas 

växelvis från två olika håll. Oavsett vilket forskningsmässigt angreppssätt som antagits är det 

grundläggande för den här studien att presentera en verklighet såsom intervjupersonerna uppfattar 

den.  
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4.2 Forskningsprocessen 

 
Mitt arbete med den här studien har i stora drag följt den forskningsprocess som majoriteten av 

kvalitativa studier gör (se Bryman 2002:346). Efter att ha redogjort för den vetenskapsfilosofiska 

inriktning och de ställningstaganden jag som student därigenom har gjort är det av praktiska skäl 

enklast att illustrera hur processen har gått till och därefter beskriva respektive steg var för sig.  

 
 
Figur 5. En kvalitativ forskningsprocess (Bryman 2002:346) 

 

Forskningsarbetet utgår från ett generellt ”problem” där jag har en uppfattning om vad jag vill ta reda 

på utifrån ett antal olika frågeställningar. Dessa frågeställningar styr i sin tur val av studieobjekt och de 

personer som är lämpliga att undersöka. Därefter görs själva insamlingen av data. I detta fall bygger 

insamlingen av data på 7 intervjuer och ett observationstillfälle. Efter att datainsamlingen är gjord 

startade mitt arbete med att tolka materialet utifrån de frågeställningar som tidigare gjorts. Därefter 

följde ett begreppsligt och teoretiskt arbete. I detta i steg ingår också specificering av frågeställningar 

och ytterligare tolkning av data. Det teoretiska arbetet innebär sådant arbete som krävs för att en studie 

ska bli en studie. Det vill säga att man skriver en inledning, redogör för bakgrund, bygger ett teoretiskt 

ramverk och redogör för vad tidigare forskning inom det valda ämnesområdet säger. Det finns en logik 

i hur vetenskap skall produceras där möjlighet till transparens och kritisk granskning skall vara möjlig. 

För min egen del har det varit viktigt med systematik och teknik i mitt tillvägagångssätt. Detta är viktiga 

aspekter som även lyfts av Alvesson och Sköldberg (2008:22) framförallt för att skapa en logisk 

interaktion med det empiriska materialet. Jag kommer i efterföljande delar av detta avsnitt att redogöra 

för hur min forskningsprocess i den här studien gått till utifrån ett metodologiskt perspektiv. Det här 

metodavsnittet kommer att beskriva hur steg 2 – 5 i den processen har sett ut ur mitt perspektiv. Steg 1 

i processen är som synes att formulera frågeställningar. Dessa står att finna i det inledande avsnittet och 
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har redan avhandlats. Därför följer nu en beskrivning av hur valet kring studieobjekt, intervjupersoner 

och observationstillfälle har gått till.  

 

4.3 Val studieobjekt, intervjupersoner & observationstillfälle 

 

Syftet med studien är att utforska vilka erfarenheter och hur lärande i samband med övning sker. För 

att ta reda på detta krävs ett specifikt fall att utgå ifrån och i det här fallet har Hubbe 2 studerats. En 

fallstudie karakteriseras av studier avgränsade till ett specifikt objekt exempelvis en organisation, 

avdelning eller i det här fallet en specifik krishanteringsövning (Bryman 1989). Valet av Hubbe 2 föll 

sig naturligt eftersom det är en regional samverkansövning som i nationell kontext är att betrakta som 

stor. Den låg rätt i tiden, utspelade sig i Jämtland och fungerade därmed utmärkt av praktiska skäl.  

Med detta sagt så påbörjades processen för datainsamling under slutet av januari månad 2018.  

 

Via de kontakter och känningar som jag har inom kommunen togs ett initiativ för ett uppstartsmöte där 

jag i grova drag beskrev syftet med min studie och om det fanns möjlighet till intervjutillfällen inom de 

olika deltagande förvaltningarna. En person inom en organisation förmedlar kontakter vidare till nästa 

och så vidare. Inom forskningen finns ett begrepp för den här typen av angreppssätt vilket kallas för 

snöbollsmetodik (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:41). Eftersom jag tidigare hade valt att avgränsa 

mig till enbart en kommun fick jag i detta läget besluta mig för att göra ytterligare avgränsningar vad 

gällde valet av intervjupersoner. Min första tanke var att göra djupgående kvalitativa intervjuer med 8 

personer fördelat på 4 olika förvaltningar för att få en så pass nyanserad bild av deras erfarenheter som 

möjligt. Alla utom en person tackade ja till att medverka så slutresultatet blev 7 intervjupersoner 

fördelat på 4 olika samhällsviktiga förvaltningar. Dessa olika förvaltningar är barn & 

utbildningsförvaltningen, vård & omsorgsförvaltningen, teknisk förvaltning samt 

kommunledningsförvaltningen. Men hänsyn till studiens syfte spelade det mindre roll vilka personer 

jag intervjuade så länge de hade deltagit i övningen på något sätt. Samtliga personer som intervjuats 

har dock mer eller mindre framträdande roller inom respektive förvaltning i händelse av kris.  

 

För att skapa ett så rikt och fylligt datamaterial som möjligt övervägde jag länge möjligheten till flera 

informationskällor och perspektiv på övningen. Jag visste i ett tidigt skede att den utvärderingsrapport 

som alltid skrivs efter sådana här övningar skulle bli ett bra komplement till intervjuerna, men jag såg 

också observationer som en rimlig metod för ytterligare datainsamling. Via kontakter på Länsstyrelsen 

i Jämtland som etablerats under övningstillfället gavs jag möjlighet att få medverka på den regionala 

utvärderingskonferens som ägde rum i slutet på mars 2018. Detta visade sig vara en värdefull möjlighet 
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och berikade studien på så sätt att den kompletterade och bekräftade stora delar av det intervjumaterial 

som samlats in sedan tidigare. Att använda sig av ytterligare informationskällor för att bekräfta vad 

som tidigare beskrivits i intervjuer kallar Bryman (2002:354) för triangulering. Detta visade sig som sagt 

vara sant då den problematik som beskrevs i intervjuerna kring olika moment under övning också 

återkom under observationstillfället. Jag återkommer till en mer ingående beskrivning av hur 

intervjuerna genomfördes och detaljer kring observationstillfälle senare i detta avsnitt. 

 

 

4.3.1 Datainsamling genom kvalitativa intervjuer och ett observationstillfälle 

 

Fenomenologi handlar enligt Kvale och Brinkman (2014:44–45) om innebörden i intervjupersonernas 

livsvärld. För att fånga den innebörden använde jag mig av en så kallad semistrukturerad 

livsvärldsintervju. Det är varken ett statiskt frågeformulär eller ett enkelt vardagssamtal. En utmaning 

med ett sådant intervjuupplägg är att få intervjupersonen att håll sig till ämnet. För att komma till rätta 

med det problemet bör man enligt Kvale och Brinkman (2014:48) ägna sig åt fokusering. Fokus riktas 

då på ämnesområdet men görs genom öppna frågor. För att använda sig av en semistrukturerad krävs 

också en god förståelse för studiens syfte och att man som intervjuare så att säga har förmåga till att 

sondera terrängen (Silverman 2011:162). Detta är enklare sagt än gjort, men fungerade under 

omständigheterna bra och jag fick intrycket av att det fanns en vilja hos samtliga intervjupersoner att 

dela med sig av erfarenheterna kring övningen. Det var inte svårt att få dem att prata om övningen och 

vad de tyckte och tänkte om den. För att genomföra en intervjustudie krävs givetvis arbete med att 

forma en intervjuguide. Min intervjuguide kom att bestå av cirka 30 frågor med utgångspunkt i två 

olika teman (se bilaga 1). Dessa teman handlade om erfarenheter från övningen Hubbe 2 och frågor som 

berörde organisatoriskt lärande generellt. Totalt sju personer intervjuades och längden på intervjuerna 

varierade men hade ett snitt på cirka 50 minuter. Variationen berodde på de följdfrågor som ibland 

enligt min mening krävdes och som är en naturlig konsekvens av den semistrukturerade intervjun. I 

vissa fall övergick några intervjuer i mer diskussion men därigenom då också en möjlighet till reflektion 

för intervjupersonerna. Detta är något som jag under transkribering och bearbetning av mitt material 

förstått i efterhand fungerat som en del av lärandeprocessen för intervjupersonerna. Intervjutillfället 

har alltså enligt min tolkning delvis fungerat som det andra steget i den teoretiska individuella 

lärandeprocessen (se figur 2) eftersom det ges möjlighet att dra sig till minnes, reflektera och sätta ord 

de erfarenheter som man varit med om under övningen. Intervjuerna ägde rum under perioden februari 

- mars 2018 i Östersund. Intervjuerna genomfördes medvetet på respektive intervjupersons arbetsplats 

i syfte att skapa en trygg miljö för intervjupersonerna. Efter att intervjuerna var klara har de noga 

transkriberats med hjälp av datorprogrammet Express Scribe. 
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Observationstillfället som delar av studiens resultat vilar på genomfördes den 27:e mars 2018 i 

Östersund. Detta tillfälle var den regionala utvärderingskonferens som Länsstyrelsen Jämtland bjöd in 

till i syfte att utvärdera övningen utifrån de övergripande aktörsgemensamma mål som hade satts upp 

inför övningen. Intervjupersonerna i den här studien var som bekant personer från Östersunds 

kommun. Men under den här utvärderingskonferensen deltog även representanter från flera andra 

aktörer som deltog under övningen. Dessa aktörer var; Försvarsmakten, Trafikverket, 

Räddningstjänsten, Jämtkraft, Fortum, Åre kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun, Vattenfall 

och Vattenregleringsföretagen. Representant från region Jämtland/Härjedalen saknades. Till detta 

observationstillfälle hade jag på förhand inte ett skrivet observationsschema vilket i vanliga fall behövs 

vid genomförande av observationer. Anledningen till detta är att material och intryck ska kunna 

sorteras och för att man ska vara på det klara med vad det är man ska observera. I mitt fall fanns det en 

klar och tydlig agenda med dagen som på förhand var känd och därför krävdes det i princip inget annat 

utav mig än att göra anteckningar utifrån det som var relevant och intressant för min studie baserat på 

mina frågeställningar. Agendan för utvärderingsdagen var att utvärdera måluppfyllnad av de 

aktörsgemensamma mål som tidigare hade satts innan övningen. Efter en kort genomgång av de 

resultat som utvärderingen visade utifrån respektive huvudmål och delmål genomfördes diskussioner 

i mindre grupper om 5 - 6 personer som pågick i cirka 20 minuter. Därefter var det återsamling med 

presentation av de slutsatser som dragits utifrån gruppdiskussionerna. Min roll under dessa 

diskussioner var av förklarliga skäl passiv. Jag antecknade det som berörde lärande, erfarenheter och i 

de fall det blev diskussioner kring sådant som var att betrakta som problem och hinder för utveckling. 

Jag roterade också mellan de olika grupperna för att få en nyanserad bild av det som sades. Vid 

observationstillfällets slut hade jag en diger samling anteckningar. Dessa kom att fungera som en 

stöttepelare under resultat och analysarbetet på så sätt att de stärkte den bild av övningen som vuxit 

fram och som kommer att presenteras under avsnitt resultat och analys.  

 

4.4 Analysmetodik 

 

Det första som gjordes efter att ha samlat in allt intervjumaterial var att påbörja transkribering. 

Intervjumaterialet var dock ganska omfattande och uppgick till över hundra sidor och behövde därför 

sorteras och reduceras för att bli mer hanterbart. Sortering och reducering av material är en viktig del 

när det gäller att försöka bearbeta sitt material. Att sortera sitt empiriska material innebär att man 

skapar sig en överblick genom att grundligt läsa igenom intervjuer och observationsanteckningar för 

att bli förtrogen med sitt material (Rennstam & Wästerfors 2015:222). Eftersom allt material som samlats 
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in inte kan presenteras behöver man sålla och reducera utifrån vad som är väsentligt för studiens 

frågeställning. Efter att ha läst igenom intervjuerna och mina observationsanteckningar påbörjades 

arbetet med att tematisera och koda intervjupersonernas uttalanden. Med hjälp av studiens 

frågeställning formades tre huvudteman som grund för min analys. Dessa kom att bli; erfarenheter från 

övning, organisatoriskt lärande – omsättning i en lärandeprocess samt organisatoriska hinder för lärande och 

utveckling. Jag använde mig av färgkodning för att kunna knyta olika intervjucitat till respektive 

lämpligt tema. Till dessa huvudteman kom senare ett antal underteman att skapas och för att förklara 

hur processen gick till presenteras nedan ett exempel.   

 

Tema Undertema Citat  

Erfarenheter från övning  Ökad förståelse Jag tror att man har fått en större 

förståelse för vad en kris faktiskt 

innebär för vår verksamhet och för 

kommunen efter övningen som 

man inte hade innan 

Tabell 1. Exempel på tematisering 

 

Ovanstående tabell är alltså ett exempel på hur intervjucitat sorterades, reducerades och 

kategoriserades i olika huvud- och underteman. Citat i exemplet ovan är ett typiskt ”bra” citat. Det är 

bra på så sätt att det är ett sammanhängande uttalande där intervjupersonen tydligt beskriver den 

ökade förståelsen som övningen bidragit till. Däremot är inte alla intervjucitat av sådan karaktär och i 

flera fall krävs att man tillämpar den analysmetodik som Kvale och Brinkmann (2014:245 - 249) 

beskriver vilken är meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att man skapar en koncis 

formulering av intervjupersonernas uttalanden. Det betyder att man koncentrerar intervjupersonens 

uttalanden till kärnmeningar. Meningskoncentrering är ett användbart verktyg i analysarbetet eftersom 

intervjupersoner ofta påbörjar en historia som sedan fylls på och utvecklas i takt med att följdfrågor 

ställs. Meningskoncentreringen hjälper då till att knyta ihop säcken genom att formulera kärnan i deras 

uttalanden.  

 

4.5 Tillförlitlighet & trovärdighet  

 

Som tidigare beskrivits är den här fallstudien baserad på intervjupersonernas subjektiva erfarenheter 

utifrån ett specifikt fall nämligen Hubbe 2. Med det sagt är de uttalande som kommer att presenteras 

som resultat inte att betrakta som någon absolut sanning. Inom samhällsvetenskaplig forskning behöver 

dock begrepp som tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras. Dessa begrepp kommer ur den kvalitativa 

forskningsmetodiken och är ett svar på den naturvetenskapliga positivismen som talar om validitet och 
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reliabilitet. Validitet innebär om det som påstås studeras faktiskt har studerats medan reliabilitet avser 

möjligheten att reproducera samma resultat en gång till. Att kombinera intervjuer och observationer 

kan enligt Ahrne och Svensson (2015:25 - 26) styrka en kvalitativ studies trovärdighet eftersom om 

enbart en metod används kan intressanta saker förbises. Jag skulle snarare däremot säga att 

observationen som gjordes för den här studien i större omfattning styrkte det som framkom under 

intervjuerna än att bidra med något nytt. Med det sagt kan observationen betraktas ha ökat 

trovärdigheten i studien. Vad som däremot kan ha inverkan på tillförlitligheten är min närvaro under 

observationen i och med min roll som student. Jag kan dock enbart spekulera i om det har haft betydelse 

för de observerade personernas agerande och uttalande vilket gör att jag lämnar den diskussionen 

därhän. Av etiska skäl var det dock av stor vikt att redogöra för min position i samband med 

observationen vilket jag också fick möjlighet att göra och gjorde. En annan viktig aspekt rörande den 

här diskussionen är tillförlitligheten i intervjumaterialet. Det gäller då i huvudsak mitt agerande under 

intervjuerna och berör ledande frågor (Kvale & Brinkman 2014:213). I jakten på information är det 

viktigt att vara noga med hur frågor och följdfrågor ställs för att inte påverka de svar man får. Däremot 

kan ledande frågor vara viktiga för att bekräfta vissa resonemang och uttalanden, men det ska göras 

med eftertanke. Jag känner mig dock bekväm med hur intervjuerna kom att utspela sig och en 

intervjuperson sa uttryckligen efter intervjun att det inte varit tal om några ledande frågor vilket hade 

uppskattats från dennes sida.  

 

Genom mina ställningstaganden i den här studien som bygger på semistrukturerade intervjuer faller 

det på sina egen orimlighet enligt min mening att diskutera validitet och reliabilitet. Därav väljer jag 

istället att belysa trovärdigheten och tillförlitligheten i mina resultat. Detta är dock en tröstlös 

diskussion att ge sig in i, dock inte mindre viktig för det. Anledningen till detta är att den ofta mynnar 

ut i en diskussion kring kvalitén på den kunskap som produceras utifrån kvalitativ forskning. Det beror 

på den historiskt hårda duell som utspelar sig mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 

Min egen ståndpunkt vad gäller den här debatten lägger mindre fokus på själva metodvalen och 

framhäver snarare kontexten. Med kontext avses vilka delar som bör ingå i studien och kvalitén på 

dessa för att forskning ska betraktas som forskning och inte enbart som en berättelse (Silverman 

2011:355).  Forskning blir då snarare relevant och intressant utifrån om den tillför något nytt inom ämnet 

och det valda forskningsområdet. I mitt fall kan vi återknyta till den problemdiskussion som fördes 

inledningsvis och vi kan därmed betrakta den här studien som ett relativt nytt sätt att betrakta 

krishanteringsövningar och framförallt med tanke på det kommunala perspektiv som anlagts. Vidare 

skall forskningens trovärdighet baseras på det konceptuella. Alltså utförliga beskrivningar av begrepp, 

teoretiska resonemang, transparens vad gäller tillvägagångssätt, överväganden, metodval och logiska 
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resonemang. Till detta ska även tydlig argumentation och gärna innovativa analyser göras. Allt detta 

sammantaget är vad som skapar ett värdigt bidrag till forskning och därigenom styrker dess 

trovärdighet. Jag lämnar det upp till läsaren att avgöra huruvida så är fallet men dessa utgångspunkter 

är de jag anammat under studiens gång.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Inom forskningsetiska regler och lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) finns krav på att de personer som studeras måste informeras om studien samt ge sitt samtycke 

till medverkan. När det gäller samhällsvetenskaplig forskning och intervjuer med människor finns det 

ett antal etiska aspekter man som forskare behöver ta hänsyn till. Det finns dock olika dimensioner av 

vad som är etik inom kvalitativ forskning. En traditionell och allmänt rådande uppfattning är ethics of 

justice som Kvale och Brinkman (2014) lyfter. Etik kan här förstås som något autonomt, en checklista 

med punkter att bocka av. I kontrast till detta står ethics of care som kommer ur ett feministiskt synsätt 

som grundar sig i ett bredare och mer omsorgsfullt och ansvarstagande övervägande rörande de 

individer som studeras (Edwards & Mauthner 2012:21). Mina etiska överväganden i den här studien 

har dock anammat Kvale och Brinkmans etiska perspektiv. Dels av den anledning att studiens syfte inte 

är speciellt kontroversiellt till sin natur och grundar sig i mitt eget sunda förnuft för vad som är rimligt 

och moraliskt rätt. De aspekter av etik som jag anser viktiga är de som Kvale och Brinkman (2014) lyfter 

fram och har således varit relevanta att följa.  

 

Kvale och Brinkman (2014:105) beskriver fyra områden som bör reflekteras över innan datainsamling 

påbörjas. Det gäller i första hand det informerade samtycket som innebär att intervjupersonen delges 

information om studiens syfte och upplägg (Kvale & Brinkman 2014:107). Det andra området berör 

konfidentialitet som betyder att man bör redogöra för vem eller vilka som kommer ta del av materialet, 

i vilken omfattning och vad som sker med den insamlade datan efter studiens slut. Det gäller också att 

forskaren tillser att intervjupersonens identitet kommer att skyddas i största möjliga mån (Kvale & 

Brinkman 2014:109). Det poängterades i det informationsbrev (se bilaga 2) som intervjupersonerna 

tilldelades innan intervjun. Konfidentialiteten är den del av de etiska aspekterna som jag under detta 

arbete lagt störst vikt vid. Jag har därför utelämnat information där intervjupersonen nämner andra 

personer vid namn eller hänvisar direkt till sin förvaltning. Det finns enligt min mening inget behov av 

att presentera detta och det är heller inte relevant eller intressant för studien. Det tredje området berör 

konsekvenser som den intervjuade kan komma att lida efter studiens slutförande. Forskaren ska ta i 

beaktning att intervjupersonen kan avslöja saker som den senare eventuellt önskar ta tillbaka. Den 
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samtyckesblankett (se bilaga 2) som lämnades ut innehöll kontaktuppgifter till mig för att 

intervjupersonen skulle ha möjligheten att kontakta mig om denne eventuellt skulle vilja avböja 

medverkan. Slutligen i det fjärde steget ska forskarens roll avseende vetenskaplig kvalitet eftersträvas. 

Resultatet av intervjuerna ska vara representativa och validerade avseende studiens syfte (Kvale & 

Brinkman 2014:111). Med andra ord skall ingenting som redovisas i resultatavsnittet redovisas för 

sakens skull så länge det inte är förenligt med studiens syfte. Dessa rekommendationer har funnits med 

i bakhuvudet under hela forskningsprocessen och jag känner mig bekväm med processen har fortlöpt. 

Det finns också en hel del etiska aspekter som ligger utanför Kvale och Brinkmans (2014) traditionella 

etiska synsätt som jag burit med mig som berör forskarens roll avseende professionalism vad gäller att 

undvikande av förutfattande meningar. Den här studiens präglas av ett kritiskt förhållningssätt vad 

gäller krishanteringsövningars nytta i relation till lärande, men det är då än mer viktigt att försöka lyfta 

fram forskning som motbevisat detta. Jag har dessutom strävat efter att den forskning som presenterats 

ska vara modern och aktuell vilket enligt Yin (2018:87) också är relevant avseende etiska aspekter av 

forskning.  

 

4.7 Metoddiskussion 

 

Vad gäller mina metodologiska val och överväganden inför den här studien har dessa inte varit speciellt 

svåra att göra. Jag vet med mig att mina styrkor ligger i drivet av att vilja möta människor genom 

intervjuer för att förstå ett fenomen. Däremot hade den här studiens frågeställning till sin början ett 

fokus som handlade om VAD personer som deltagit i övningen hade lärt sig. Det var under en period 

enligt mig intressant att försöka få reda på vilka färdigheter och kompetenser som övningen hade 

bidragit med. Vad har du lärt dig? Detta är en fråga som är komplicerad till sin natur. När jag 

exempelvis ställde mig själv den frågan i samband med att jag snart är klar med min utbildning 

upptäckte jag att frågan är minst sagt överväldigande. Jag vidhåller fortfarande att vad 

övningsdeltagare lär sig är intressant men av praktiska skäl var det för min del svårt att studera. Jag 

hade i så fall behövt använda andra typer av forskningsmetoder och studera ett läge innan övningen 

genomfördes och sedan efter övningen för att göra en jämförelse. Syftet med studien skiftade således 

till den nuvarande frågeställningen som mer berör de erfarenheter och lärdomar som dragits. 

Skillnaden här ligger i den individuella uppfattningen kring vad övningen bidragit med och inte 

huruvida individer eller organisationer har blivit ”bättre” på att hantera en kris. När väl 

frågeställningen och tillvägagångssätt mer eller mindre spikade har arbetet med den här studien gått 

relativt smärtfritt. Intervjupersoner har varit relativt enkla att få kontakt och alla personer utom en som 

jag har kontaktat har låtit sig intervjuas. Ett par av intervjuerna har dock fått bokas om och ett par har 
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lidit av viss tidspress på grund av olika omständigheter. Framförallt de intervjuer som led av tidspress 

var ett störningsmoment för min egen del, men jag upptäckte under transkriberingsarbetet att 

materialet ändå levde upp till mina förväntningar.  

 

Vad som däremot kan kritiseras och kan betraktas som ett problem berör valet av intervjupersoner. För 

att göra en lång historia kort fanns det representanter i de olika aktörerna som agerade övningsledare 

under övningen. Dessa personer var i praktiken personer som hade involverats i förarbetet i olika 

utsträckning och kände till övningsscenariot. De var en del av övningen, men deras roll var inte lika 

aktiva i det praktiska arbetet som alla andra. Huruvida detta är att betrakta som ett bekymmer eller inte 

tror jag inte bekommer någon annan än mig själv. Deras erfarenheter och synpunkter har deras roll till 

trots ändå varit väldigt betydelsefulla. Med tanke på studiens något förändrade förhållningssätt och 

finslipning av frågeställning lämpar sig de kvalitativa metoder som använts för den här studien. De rika 

material som samlats in och som berör synpunkter, åsikter, erfarenheter i alla möjliga former både 

individuella och organisatoriska hade varit omöjliga att fånga i en enkätstudie.   
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5. Resultat & analys  

 

Resultatdelen av den här studien ska försöka besvara de frågeställningar som tidigare presenterats. 

Dessa frågeställningar var;  

 

• Vilka lärdomar dras utifrån Hubbe 2 och på vilket sätt har krishanteringsövningen bidragit 

till lärande?  

• Hur har lärdomarna omsatts i en organisatorisk lärandeprocess och vilka hinder i relation till 

lärande och utveckling finns i organisationen? 

 

Generellt kan vi fastslå att de lärdomar som dragits från övning har varit många och vitt spridda mellan 

intervjupersonerna. I detta avsnitt presenteras de övergripande mönster som framkommer efter analys 

av datamaterialet. Avsnittet kommer att presenteras likt en berättelse för att göra det begripligt och där 

materialet i princip får tala för sig själv. I resultatet kommer en rad lärdomar att presenteras utan 

inbördes ordning. Parallellt beskrivs hur lärdomarna omsatts i en individuell och organisatorisk 

lärandeprocess. Lärdomarna kommer att förstås med hjälp av det teoretiska ramverk kring lärande som 

tidigare presenterats. 

 

5.1 Krishanteringsövningens kontext 

 

Att öva krishantering handlar i en sådan här övningskontext till stor del om att simulera en händelse i 

hopp om att kunna göra framtida kriser mer hanterbara (Donahue & Tuohy 2006; Aradau & Van 

Munster 2011:43) Övningsdeltagare blir mer eller mindre inkastade i en händelse som följer ett givet 

scenario och ska utifrån detta reagera på krisen. Som tidigare forskning visat är denna övningsmetodik 

den i särklass mest vanliga och det är alltså en sådan metodik som också präglar Hubbe 2. Viktigt att 

poängtera här är att krishanteringsövningar sker inom ramen för en vardaglig kontext. Det är en utopi 

att ställa alla kommunala resurser till förfogande och sätta samhällsviktiga instanser på paus för att 

genomföra en övning och det är därför en balansgång mellan att prioritera vardagens åtaganden och 

arbetsuppgifter och deltagande i övning precis som Donahue och Tuohy (2006:17) beskriver. Att 

vardagen har präglat mycket av övning vad gäller engagemang, deltagande och därigenom lärandet är 

något som syns även i Hubbe 2. En av principerna i det svenska krishanteringssystemet är som bekant 

likhetsprincipen. Den bygger på organisering och arbetssätt ska i största möjliga mån fungera likadant 

vid kris som i vardagen. Kontaktvägar vid samverkan, rutiner och planer, tekniska hjälpmedel med 
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mera är alla exempel på saker som lyftes som förbättringsområden under utvärderingskonferensen. 

Den gemensamma nämnaren för dem handlar om hur dessa kan integreras i det vardagliga arbetet av 

den anledning att det vi gör i vardagen också ska göras vid kris. Att exempelvis krisplaner och tekniska 

hjälpmedel inte är en del av det vardagliga arbetet framkommer också i intervjuerna.  

 

Det är också ett problem idag att det är svårt för våra verksamheter att använda Rakel i vardagen 

(Intervjuperson 6)  

 

Ovanstående uttalanden beskriver alltså bekymmer under övningen vad gäller att tillämpa Rakel. Rakel 

är i skrivande stund ingenting som används i någon stor utsträckning i vardagen och kan heller inte 

förväntas fungera i händelse av kris.  

 

Vi gör ju dom här krisplanerna av en anledning jag tycker att fokus ska ligga på om dom fungerar […] 

och inte bara lägga den åt sidan. Jag hann ju aldrig kolla i den och det skulle ju egentligen vara mitt 

fokusområde […] Man har ändå arbetat fram under ett antal år och så ligger den bara där 

(Intervjuperson 4)  

 

Krisplaner är heller ingenting som av naturliga skäl är ett förekommande inslag i vardagen, den plockas 

fram i händelse av kris och vad ovanstående uttalande beträffar så är den inte heller ett hjälpmedel 

under övningen (Donahue & Tuohy 2006:8). Intervjuperson 5 utvecklar problematiken kring krisplaner;  

 

Det är alltså otroligt mycket text som kanske skulle ha studerats innan en sån här händelse så att det sitter 

i ryggmärgen […] Det är inget arbetsmaterial som man använder utan då ska man ha en enklare plastad 

karta tror jag bara (Intervjuperson 5)  

 

Utöver den problematik som är förknippad med krisplaner och tekniska hjälpmedel finns det en annan 

aspekt av vardagen som undermedvetet präglar och sätter agendan för övningen och det berör 

engagemang och prioriteringar.  

 

Krishanteringsövningar sker ändå i en kontext där man behöver sköta ett vanligt arbete men vi låtsas att 

det blir kris så att vi ska få planera utifrån att kunna leverera även i krissituation (Intervjuperson 2)  

 

Intervjuperson 2 understryker här att krishanteringsövningar sker i en vardaglig kontext. Övning sker 

parallellt med det vardagliga arbetet och stjäl tid från ordinarie arbete som måste tas igen vid ett senare 

tillfälle vilket skänker en dimension av stress i övningstillfället (Robert & Lajtha 2007:316). Ställer vi 
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ovanstående uttalande i relation till nedan uttalande är behovet av planering inför övning en viktig 

lärdom som dras.  

 

Det var också en sån lärdom som drogs att vi skulle nog ha strukit våra ordinarie arbetsuppgifter för de 

här 1,5 dagarna för när det inte var övning då gjorde vi ordinarie arbete (Intervjuperson 2)  

 

Ovanstående uttalande är intressant på många sätt men framförallt att den del av uttalandet som lyder 

”när det inte var övning”. Ser vi till att krishanteringsövningar är att stärka och lära sig ett 

beteendemönster är det intressant att reflektera över hur övning indirekt förstärker ett felaktigt 

beteende. Vad är ordinarie arbete under en riktig kris? Övning kan också betraktas som ett bra tillfälle 

att få ledningen i organisationen att få upp ögonen för vad som sker under en kris. Övning blir lite av 

en uppvisning likt det Drennan och McConnell (2006) och Robert och Lajtha (2002) beskriver. 

 

För jag tror att vanligtvis är ledningen upptagna med kärnfrågorna. Krishantering tar man vid kris, det är 

man inte intresserad av i normal drift (Intervjuperson 6)  

 

Att öva för att ledningen ska får vara med och uppleva vad som händer kan också betraktas som en 

viktig anledning till att öva. Framförallt är citatet ovan intressant eftersom krishantering betraktas som 

något vilket kommer i andra hand och löses när krisen uppstår eftersom kris inte är något vardagligt. 

Vardagen präglas av ordinarie arbetsuppgifter och en krishanteringsövning är inte att betrakta som 

speciellt prioriterat i vissa av organisationerna som deltog i övningen.  

 

Vi hade innan övning skickat ut information och alla hade fått information att läsa in sig på men sen hade väl 

alla kanske inte läst jättenoga. Man kanske inte riktigt förstod omfattningen på övningen även fast vi hade haft 

flera möten där vi sagt att detta kommer kräva väldigt mycket av organisationen (Intervjuperson 6)  

 

Vi har hittills kunnat se att uppgifter som inte görs i vardagen inte heller kan förväntas fungera under 

kris. Vi kan också se tendenser till att planering inför i övning prioriteras bort till förmån för 

verksamheters olika kärnfrågor. Allt sammantaget bidrar dessa faktorer till att övning inte får det 

utrymme eller uppmärksamhet som krävs. Det är samma tendenser som vi kan se utifrån tidigare 

forskning (Donahue & Tuohy 2006). En utav intervjupersonerna utvecklar;  

 

Det är ju bara lek […] Jag skulle ju ha kontaktat den här personen men i övningen så ska jag ju kontakta den 

här personen så det kanske blir lite mer.. man måste tänka lite extra bara för att det är en övning […] man 
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börjar diskutera och säger ”Ja, men nu är det ju lek så” Det blir lite längre diskussioner för att det är lek, hade 

det varit på riktigt hade vi ringt en annan person istället till exempel (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 4 understryker det faktum att övningen i vissa avseenden betraktades som en lek. Vi 

skulle ha gjort på ett sätt, men eftersom det inte är på riktigt gör vi på ett annat sätt. Vad gäller den 

kontextuella aspekten av krishanteringsövning kan vi se ett mönster gällande gäller hur vardagliga 

bestyr och bekväma beteenden har förtur och influerar övningen på ett negativt sätt och gör att den av 

vissa betraktas som en lek. Det kan till synes betraktas som meningslöst att öva krishantering om den 

inte tas på allvar och så långt det går speglar en korrekt bild av verkligheten.   

 

Skulle det här varit skarpt att det verkligen blev en dammbristning då tror jag nog att jag skulle agerat på ett 

annorlunda sätt (Intervjuperson 2)  

 

Ovanstående uttalande befäster också det faktum att övning enbart är på låtsas. Intervjupersonen tror 

att agerandet under en verklig händelse eventuellt skiljer sig jämfört med agerandet under övning. Det 

kan också kopplas till likhetsprincipen som innebär att de uppgifter som sköts i vardagen också ska 

skötas vi kris. Det leder till frågor som berör lärandet och att övning snarare befäster irrelevanta 

kunskaper och ageranden. Att öva på ett sätt men vara av uppfattningen att agerandet under en riktig 

kris skiljer sig skapar snarare mer frågetecken kring övningars nytta och lärande. Ur den lärandeteori 

som beskrivits av Kolb (1984) kan vi förstå att lärdomar görs utifrån reflektioner av upplevda 

erfarenheter. Dessa lärdomar omvandlas till kunskap och beteendemönster som ska ligga till grund för 

agerandet i en kris. Felaktiga eller irrelevanta beteendemönster gynnar ingen och är problematiska ur 

ett lärandeperspektiv. Det är dessutom föga troligt att de ageranden som intervjupersonerna beskriver 

speglar verkligheten. Vid en kris finns det ingen möjlighet att sköta krishantering ”vid sidan av” så att 

öva som att det förhåller sig på det sättet är problematiskt. Vi kan slå fast att det finns behov av 

förbättring när det kommer till att ta övning på allvar genom aktiv interaktion som grogrund för lärande 

(Borodzicz & van Haperen 2002:141).   

 

5.2 Att planera, förbereda & engagera sig  

 

Intervjupersonernas uttalanden visar på att deltagande i övningen bidragit till ökad förståelse för 

framförallt roller och organisering i händelse av en kris. Ökad förståelse är dock ett relativt luddigt 

uttalande, men det bygger på erfarenheten av att ha varit med och fått uppleva en simulerad situation 

som enligt intervjupersonerna bygger på ett trovärdigt scenario och därigenom bidragit till lärdomar 
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(Kolb 1984; Borodzicz & van Haperen 2002).  Resultatet dock på att det finns ett behov av att på ett 

bättre sätt att planera och koordinera de olika aktörerna i förberedelsefasen för att få ut så mycket som 

möjligt av övningen.  Att aktivt delta i planeringsprocessen har visat sig vara en fördel när det kommer 

till lärande utifrån övning. Bland annat är deltagande i planering bra för att undvika övningstekniska 

missförstånd och framförallt att säkerställa de olika övningsdeltagande organisationernas engagemang 

och ambitionsnivåer, men också att planeringsprocessen är en möjlighet till att öva samverkan i 

praktiken (Danielsson & Eliasson 2010; Danielsson et al., 2013; Lee et al., 2009:747). Under Hubbe 2 har 

de olika aktörerna kunnat delta i planeringsprocessen i olika grad. Den processen har dock framförallt 

involverat de personer som sedermera kom att vara övningsledare och inte de personer som faktiskt 

övades under själva övningstillfället. Vad gäller variationer i engagemang och ambitionsnivå är det 

faktorer som uppkom vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. I ett längre perspektiv kan bristande 

engagemang leda till att övning som metodik undermineras och förtroendet urholkas (Robert & Lajtha 

2007) Uttalanden nedan visar på bristande internt engagemang i den egna organisationen och i 

kommunikationen från kommunledningen under planeringsstadiet.  

 

För mig är övningar jätteviktigt och jag är van att när det är övning är det övning och då är det 

obligatoriskt […] nu var det lite upp till var och en och hur dom ville göra och jag tycker det är helt fel 

[…] det krävs att man är med helhjärtat för att kunna lära sig nånting av den och det var det inte, varken 

från vår nivå eller från högre nivå. (Intervjuperson 1)  

 

Intervjupersonen trycker här på en avsaknad av engagemang i förberedelsestadiet. Även om 

intervjupersonens individuella uppfattning kring att övningar är viktigt räcker det inte till när 

direktiven kring deltagande i övning presenteras på ett sätt som lämnar det upp till enskilda 

förvaltningar att ta beslut om medverkan och i vilken grad det ska ske. Det visar på en oförståelse för 

hur en fungerande krishanteringsövning är beroende av samtliga aktörer för att skapa en helhet. Det 

vittnar också om ett visst urholkat förtroende för övningars effekt och nytta (Robert & Lajhta 2002:189). 

Intervjuperson 6 utvecklar nedan;  

 

Jag tycker att man från kommunledningens håll skulle sagt att ”det här är en viktig övning och vi 

förväntar oss att ni är med” eller så säger man att ”det är inte så viktigt vi skiter i det”. Nu var det var 

lite såhär att ”det är önskvärt att.., hur vill ni delta.. osv” Och då blir det ju en ledningsgrupp som har 

jättemycket att göra i daglig drift, som prioriterar ner övning […] övningen blir mindre viktig om den 

upplevs valbar. Då är det mycket lättare att lägga den åt sidan än om kommunledningen säger ”detta är 

en viktig övning den ska vi vara med i” (Intervjuperson 6) 
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Nu var det mer; Vilka vill vara med? Och där var det fler som duckade som borde ha reagerat […] Går 

man ut med en fråga som lyder vilka vill va med? Det speglar.. det skänker lite ”Det här är inte så 

viktigt-känslan” och därmed också lett till att folk inte riktigt kliver in (Intervjuperson 7) 

 

Ett bristande engagemang i planering och otydlighet i direktiven gällande delaktighet i övningen är 

alltså problematiskt och får konsekvenser för lärandet och övningsresultatet. Detsamma gäller för 

brister i förberedelserna. En av intervjupersonernas påpekar vid flera tillfällen under intervjun att 

information kring övningen och att den kommer att kräva tid och resurser av organisationen skickats 

ut. Trots detta hade de flesta övningsdeltagare ordinarie arbete vid sidan av vilket enligt 

intervjupersonen påverkade resultatet negativt. Nedan följer uttalanden som vittnar om de 

konsekvenser som bristande förberedelser kan resultera i;  

 

Jag tyckte det kändes lite oklart med vilka som skulle vara med i övningen och oklart kring om alla hade 

samma premisser när man började från start. […] man tänkte ju att det löser sig längs vägen men såhär i 

efterhand så har jag ju känt att; fan, vi skulle förberett oss mer (Intervjuperson 4) 

 

Vad jag förstått är det många som kanske inte tagit det på allvar. Man måste gå in i det, vi gick in i det 

fullt ut för jag är av den åsikten att övningar är bra […] det är väl bättre det skiter sig på en övning än att 

det gör det i verkligheten och det enda sättet att få saker att hända det är att köra fullt ut (Intervjuperson 

7) 

 

I en stor övning som Hubbe 2 är det viktigt att de organisationer, förvaltningar och myndigheter som 

ingår i övningen gör det med samma engagemang och ambitioner. Att vissa organisationer i en övning 

hamnar i periferin är dessvärre ett vanligt förekommande problem i större krishanteringsövningar (Lee 

et al, 2009:730) och så är även fallet här. Att ha liknande ambitionsnivå inför övningen är viktigt eftersom 

det skapar förutsättningar för att kunna samverka kring frågor, ha möjlighet att testa sådana förmågor 

under övning och bidra till den interaktionsaspekt i lärandet som Borodzicz och van Haperen (2002) 

menar är av stor vikt.  

 

5.3 Att öva – Första steget i lärandeprocessen  

 

Som tidigare nämnts i resultatet är att övningsdeltagarna gärna framhåller nyttan med övning genom 

att de betraktar den som ytterligare en värdefull erfarenhet. Erfarenheten av att enbart varit med om en 

övning med alla intryck som det innebär väger tungt hos många. Det är tydligt att övningen bidragit 

till lärande i det första steget av lärandeprocessen (Kolb 1984) genom att den blir en arena för skapandet 
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av praktiska erfarenheter, kommunikation, och social interaktion (Borodzicz & van Haperen 2002; 

Metallinou 2017). En av intervjupersonerna förtydligar detta genom ett uttalande som beskriver hur 

övningstillfället bidrar till lärande genom erfarenhet och att vara i händelsernas centrum har stor 

betydelse för att dra lärdomar.  

 

Ju mer man övar ju bättre blir man. Det här är ingenting man kan läsa sig till eller gå på någon utbildning 

inte. Här måste man sitta och vara med i situationer för att lära sig ett beteendemönster. Mycket av mitt 

agerande är baserat på erfarenhet självklart, men under övning får man ju koppla till de teorier man har lärt 

sig också […] En vanlig informationsstrategi är att vara källkritisk och det är väl inga problem att läsa på ett 

papper att så ska man vara, men när du sitter i en situation och det kommer information från alla kanter och 

man måste agera på nåt då är det inte så lätt att vara källkritisk så det måste man ju träna på. (Intervjuperson 

3) 

 

Att omsätta teori i praktik är emellanåt ett dilemma vilket uttalandet också framhåller. Det är inga 

problem att läsa sig till instruktioner och förstå dem i ett vardagligt sammanhang men i ett 

övningssammanhang med flera olika faktorer som spelar in är det en annan. En intervjuperson 

framhåller dock att övning aldrig kommer att ersätta erfarenheter från reella kriser och de lärdomar 

som därigenom dras.  

 

Jag kände inte att det var något från just tidigare övningar. Snarare erfarenheter från mindre kriser. Stormar 

exempelvis eller då vi haft en krisorganisation igång. Man har mer med sig från dom händelserna än tidigare 

övningar (Intervjuperson 6) 

 

Det är svårt att vara specifik […] men jag tror mycket man tar med sig är ju helhetstänket runt övningar 

alltså hur man bygger upp ett krisledningsteam, hur man loggför saker, hur man lärde sig sortera 

information som kommer in, hur man hanterar media och så vidare men det är ju saker man alltid tar med 

sig (Intervjuperson 3)  

 

Tidigare övningars nytta och betydelse kan utifrån dessa citat givetvis kritiseras, men det är snarare 

mer intressant att försöka analysera och förstå varför övning inte verkar generera erfarenheter som är 

till framtida nytta för övningsdeltagarna. Utifrån Argyris och Schöns (1996) teori beror det på att 

erfarenheterna omvandlas till single-loop-lärande som enbart skrapar på ytan. Ofta betraktas de 

lärdomar som dras av övning och händelser som alltför omfattande och på grund av bristande disciplin 

och vilja i arbetet med erfarenhetshanteringen faller organisationer ofta tillbaka i gamla 

beteendemönster (Donahue & Tuohy 2006:14). Intervjuperson 3 säger till exempel att ett helhetstänk är 

viktigt och en lärdom som dras, samtidigt som det poängteras att det är lärdomar som alltid dras utifrån 
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övningar och inte kan betraktas som någon ny kunskap. Detta befäster alltså det som tidigare skrivits 

vad gäller att övning i många fall snarare bidrar till att repetera redan befintliga förmågor snarare än 

att utveckla nya (Kvarnlöf et al., 2017:8). En hörnsten i den individuella lärandeprocessen är som 

tidigare nämnts steget som berör reflekterandet över erfarenheter (Kolb 1984). Det är först då som 

erfarenheterna kan konkretiseras och omsättas i ny kunskap och förmåga. I en sådan omfattande övning 

som Hubbe 2 där flertal olika områden och kunskapsmål skall försöka uppnås är det lätt hänt att 

övningen kan bli FÖR omfattande och i all välmening skapa en lärandemiljö som enbart reproducerar 

befintlig kunskap och inte bidrar till någon ny (Donahue & Tuohy 2006:16; Robert & Lajtha 2007:317) 

Är det flera olika moment som övas vid samma tillfälle är det lätt att förlora fokus och försvårar 

inlärning. En intervjuperson upplever övningen som direkt diffus;  

 

Nu vart det ju både hur hanterar vi ett dammbrott, hur hanterar vi ledning, hur hanterar vi samverkan, 

hur hanterar vi Rakel, det vart ju alla funktioner. Det blir för mycket som testas vid ett och samma tillfälle 

[…] Dom smackade in allt på en gång. (Intervjuperson 1) 

 

På frågan om vad deltagarna upplevde att de övade på under övningen har intervjupersonerna lämnat 

olika svar. Svaren handlar om att de upplevt att de övat på förmågan att upprätthålla service under ett 

ansträngt läge, kommunicera både internt och externt, följa regionala och lokala planer, lösa problem, 

fatta beslut och öva uthållighet. Detta kan kopplas till problematiken som Bergsteiner och Avery (2014) 

beskriver som berör syftet och tillvägagångssättet vid inlärning.  

 

Vidare finns också skillnader i vilka erfarenheter som lyfts fram av intervjupersonerna beroende på 

vilken förvaltning man tillhör och hur djupt i övningen man valde att gå. De förvaltningar som valde 

att genomföra övningen fullt ut och bli operativa har dragit fler lärdomar vad gäller specifika kunskaper 

än de som nöjde sig med att simulera och göra antaganden i olika situationer. En intervjuperson som 

var en del av en förvaltning som utnyttjade övningen fullt ut genom att bli operativa beskriver övningen 

som väldigt nyttig när det framförallt kommer till möjligheten att upptäcka de hinder som finns när 

praktiska åtgärder ska realiseras. 

 

Hur mycket hinner man med och på vilken tid? Det är perfekt att göra det i en övning och lära sig det så att 

man vet. Blir det ett skarpt läge vet vi nu att det tar 1 timme att köra dit eller det tar så lång tid att koppla 

upp det här och det här (Intervjuperson 7)  

 

Ovanstående uttalande visar på ett engagemang och utnyttjande av övningstillfället utkristalliserats sig 

i konkreta lärdomar som är viktiga för framtiden. Det vittnar också om ett engagemang och vilja till 
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lärande som inte var lika vanligt förekommande bland övriga förvaltningar. Det blir ännu tydligare när 

man ställer det i kontrast till följande uttalande;  

 

Det är lätt att säga nu ringer vi till alla chefer och så har man gjort det. Men då får man ju inte den här 

förståelsen för hur lång tid saker och ting tar egentligen. Man borde ta sig tid att ringa till några chefer och 

säga ”Om detta skulle hända er verksamhet vad skulle det innebära för er?” Och sen ta den diskussionen 

med dom på telefon. Man förutsätter att väldigt mycket funkar men det kanske det inte gör. Om det skulle 

hända på riktigt skulle vi haft det väldigt mycket jobbigare än vad man gjorde sig nu. (Intervjuperson 6) 

 

Vi kan alltså förstå det som att engagemang och vilja att ”löpa linan ut” och försöka utnyttja 

övningstillfället till fullo är något som gynnar lärandet. Det säger också sig självt att skrida till verket 

och försöka genomföra de åtgärder som man beslutats skapar viktiga lärdomar. Som en av 

intervjupersonerna nämner är det mycket antaganden som görs och eftersom ”det bara är en övning” 

behöver man i många fall inte gå till botten med vissa problem. Vi kan förstå det som att 

övningsdeltagarna inte riktigt kliver in i den externa verkligheten som Lee et al., (2009:732) beskriver.  

Detta kan bli bekymmersamt i en framtida verklig kris då man förlitar sig på att saker och ting ska 

fungera utan att egentligen ha testat vilka problem och hinder som kan uppkomma när åtgärder ska 

genomföras i praktiken (Robert & Lajtha 2007). Övning blir då att betrakta som mer symboliskt. En 

uppvisning som inte speglar verkliga beteenden (Birkland 2009).  

 

Sammantaget handlar de erfarenheter som intervjupersonerna lyfter som mest framträdande om vikten 

av planering och engagemang. Dessa två går hand i hand eftersom de skapar förutsättningar och en 

grogrund för att tillgodogöra sig övningstillfället på ett sätt som gynnar lärandet. Den tolkning som 

gjorts av intervjupersonernas uttalande gör att lärande förstås som kontinuerligt genom enbart 

deltagandet i en övning.  Detta är vad som i teorin beskrivs som learning-by-doing. Man lär sig medan 

man gör något och den kunskap som finns sedan tidigare omsätts i praktik handling och praktisk 

handling leder till ny kunskap och vice versa (Kolb 1984). Vad som däremot är värt att reflektera över 

är de långsiktiga konsekvenser som inövade felaktiga beteendemönster kan få. Detta eftersom övning i 

flera fall betraktas som en lek och något som sker i en tillfälligt skapad fiktiv övningsvärld. Hur går 

detta hand i hand med en av grundpelarna i det svenska krisberedskapssystemet nämligen 

likhetsprincipen? Nästa avsnitt kommer att beröra mer av de konkreta lärdomar som 

intervjupersonerna uttryckt. Dessutom kommer det att visa sig hur varierande engagemang mellan 

aktörerna får konsekvenser i form av samverkansproblematik.   
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5.3.1 Konkreta lärdomar – Vikten av roller och ansvar  

 

I princip alla intervjupersoner har uttryckt att deras övergripande förståelse för bland annat den egna 

organisationens styrkor, begräsningar, deras egen och andras roller ökat efter övningen. Roller och 

ansvar är något som återkommit flertalet gånger under intervjuerna och även diskuterats under 

observationstillfället samt styrks av Länsstyrelsens utvärderingsrapport (se Helgesson 2018:3). Nedan 

uttalanden visar på viktiga lärdomar gällande dessa områden.   

 

Jag fick en större personkännedom om vilka alla var och vilka roller och mandat de har […] man måste också 

se till vad min roll är så att man inte tar över nån annan roll och att fokusera på varför jag är här. Vad är 

syftet med att jag är här. Det tyckte jag att jag lärde mig mycket av (Intervjuperson 4) 

 

Jag tror att lärdomen ligger ju i det här hur man hanterar situationer, hur man analyserar information som 

kommer in och hur man gör värderingar av den. Är det ett kommunalt ansvar eller är det någon annan 

myndighets ansvar? Det är så lätt när man sitter i krisledningsgruppen att man ska lösa allas problem även 

det som är exempelvis är Polisens problem, det som är Trafikverkets problem […] Det är otroligt lätt att börja 

göra det (Intervjuperson 3)  

 

Ökad förståelse för sin egen och sin organisations roll och ansvar är alltså lärdomar som övningen direkt 

bidragit med. Att det har dragits lärdomar gällande roller och ansvar kan också förstås som ett kvitto 

på att det är bitar som inte fungerat tillfredsställande under övning. Nedanstående citat vittnar om att 

det funnits svårigheter under övningen vad gäller att komma till rätta med just roller i 

krishanteringsarbetet.  

 

Krisledningsgruppen vara uppbyggd utifrån funktion och inte person. Det ska finnas en operativ del som 

jobbar operativt ut emot organisationen som kan styra upp det praktiska och sen ska man ha en stab som 

sitter och fattar beslut […] För som det var nu så var det ingen tydlig rollfördelning, ingen tydlig struktur på 

våran organisation eller hur vi skulle fördela arbetet (Intervjuperson 1) 

 

Vad beträffar krisledningsgruppens organisering utifrån funktion är det något som också framhölls 

under observationstillfället och de diskussioner som fördes där. Detta bör betraktas som en viktig 

lärdom och är en relativt enkel åtgärd att genomföra utifrån att korrigera ett upptäckt fel (Argyris & 

Schön 1996).  
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5.3.2 Samverkansproblematik – Då övningen dog  

 

Att öva samverkan kräver att det finns en engagerad och förberedd motpart. Det räcker inte att det finns 

en motspelsorganisation när det kommer till vissa aspekter av övning. Motspelets uppgift i den här 

övning var som bekant att representera media och allmänhet genom på förhand bestämda olika inspel 

efter ett manus. Däremot kan inte motspelet ta ansvar för vad som görs av informationen. 

Motspelsorganisationen skapar ramarna för en simulerad verklighet som sedan är upp till 

övningsdeltagarna att agera i. Vilka beslut som skall tas och vem man samverkar med är upp till de 

övade organisationerna. En av de största bristerna i övningen rörde samverkan under övningen och 

lyfts också i utvärderingsrapporten (Helgesson 2018:34). Anledningen till bristande samverkan kan 

förklaras med de olika organisationernas olika grad av förberedelser. När olika aktörer förbereder sig 

och engagerar sig i olika utsträckning blir möjligheten till att öva samverkan i praktiken begränsad 

vilket även tidigare forskning beskrivit (se Lee et al., 2009:733). På frågan om intervjupersonerna 

betraktade övningen som ett tillfälle att få öva samverkan i praktiken svarade en intervjuperson såhär:  

 

Den samverkan som skedde för vår del i övningen var den som skedde genom upparbetade vägar som 

vi redan har. Samverkan i form av när det var klart att vi skulle evakuera stan eller ja, ha ställen dit folk 

kunde ta sig och få vatten och så då dog det totalt. Det fanns ingen motpol att prata med […] Vem ska vi 

prata med? Vem är ansvarig? Vart ska vi? För på den sidan hade man inte gått in fullt ut där var det 

tydligt att engagemanget inte var stort, den delen fanns inte. […] Hade man tänkt hela vägen hade man 

kunnat få ut så mycket mer av övningen. (Intervjuperson 7)  

 

Ovanstående citat vittnar om de konsekvenser som bristande engagemang och planering hos vissa 

aktörer och förvaltningar får för övriga deltagarnas möjligheter till lärande genom övning. Återigen går 

vardagen igen på så sätt att samverkan sker genom redan upparbetade kontaktvägar som redan finns. 

En annan intervjuperson är inne på ett liknande spår vad gäller bristen på samverkan i övningen men 

efterlyser också ett behov av tid till reflektion under och efter övningen i relation till samverkan. Utifrån 

ett lärandeperspektiv är reflektion en viktig del i lärandeprocessen och det är i reflektion över 

erfarenheterna som lärandet sker, inte erfarenheten i sig (Kolb 1984; Thiagarajan 1993, se Berlin & 

Carlstöm, 2015a:67; Trané & Ingemarsdotter 2013). Vad citatet också pekar på är bristen på medveten 

systematisk reflektion som krävs för ett lärande som ska leda till möjligheten att göra aktiva och 

ansvarsfulla val (Boud et al., 1985). 
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Nånting som jag saknar är att man hade behövt samla alla som var delaktiga efteråt […] Nu var det mer.. ”nu 

är övningen slut, tack för dom här dagarna, hej då” Det hade varit bra att ha fört en dialog med kanske 

exempelvis Trafikverket, Jämtkraft .. vad funkade för er? Hur kan vi samarbeta bättre? Att man gör en 

utvärdering där och då på plats när man precis har gjort det när man har allt direkt färskt i huvudet. För det 

är just det.. ska man samverka då ska man ju samverka och det vart ju aldrig nån samverkan i övningen 

(Intervjuperson 1)  

 

Vidare beskriver en intervjuperson bristen på möjligheten att faktiskt få öva samverkan i en 

samverkansövning. Detta har tidigare beskrivits som ett vanligt förekommande problem av framförallt 

Berlin och Carlström (2008;2014;2015a,b) där samverkan under övning oftast sker parallellt eller som 

nedan uttalande beskriver, inte sker överhuvudtaget.  

 

Jag tycker att man efter dammbrottet skulle ha övat längre för det är ju när dammbrottet sker som de stora 

problemen uppstår […] Övningen dog ju ut nästan vid lunch då försvann vissa folk […] och det var mycket 

frågor och sånt där som man inte riktigt hann reda ut i samverkan med andra […] samma sak även i den 

centralen gruppen där det dog ut ganska tidigt och före den utsatta tiden. På sista samverkansmötet som var 

i den centrala krisledningsgruppen blev det mer avrundning av övningen. Det blev inte det här 

samverkansbehovet som vi ville lyfta (Intervjuperson 6)  

 

I en sådan stor övning som Hubbe 2 är det vanligt förekommande att man lätt förlorar översikten över 

händelseförloppet och vad som sker på alla håll och kanter (Lee et al., 2009). Det som är intressant och 

värt att belysa är den brist på engagemang och planering som i förlängningen leder till de bekymmer 

kring samverkan som övningsdeltagare upplevt under övningen. Även om övningsdeltagarna 

återkommande framhåller att övningen har varit nyttig och absolut inte på något sätt bortkastad är det 

heller ingen som verkar reflekterat ingående över det paradoxala att det inte direkt övats någon 

samverkan i en regional samverkansövning. Den samverkan som skedde under övning var, som 

tidigare beskrivet, sådan samverkan som sker i det dagliga arbetet genom redan upparbetade 

kontaktvägar. Samverkan med andra förvaltningar skedde i viss mån medan samverkan med externa 

aktörer och myndigheter uteblev i princip helt. Under observationstillfället påtalade försvarsmakten 

exempelvis att ingen av de andra aktörerna hade efterfrågat något stöd vad gäller materiell eller 

resurser trots att försvarsmakten har en ansenlig mängd sådana. Detta kan tolkas brist på kunskap om 

andra aktörer utanför det egna nätverket vilket är vanligt förekommande vid övningar (Trané och 

Ingemarsdotter 2013:16)  

 

Något som också återkom under intervjuerna och framförallt under observationen var behovet av att 

ha rutiner i vardagen för att de ska fungera under kris. Om det inte sker någon samverkan till vardags 
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utöver de vanliga kontaktytor som redan existerar kommer det högst troligt inte heller att ske någon 

effektiv samverkan under en krissituation.  

 

Jag tror att en lärdom man drar utifrån övning är att vissa åtgärder inte hade gjorts om vi hade suttit 

tillsammans och fattat besluten […] Man behöver ha fullständiga samverkansforum. (Intervjuperson 2)  

 

Är vi i en krissituation eller en katastrofsituation kommer vi behöva ha en redan befintligt fungerande 

samverkan. Vi kan ju inte skapa samverkan när det väl smäller, det måste ju finans redan innan […] Det är en 

stuprörsorganisation inom kommunen och det är väldigt höga väggar mellan varje organisation, men det är 

ingenting jag kan förändra från min roll. Jag kan försöka göra vad jag kan här, men inte på det stora hela 

(Intervjuperson 1)  

 

Sammanfattningsvis blev övningen ett tydligt bevis på den samverkansproblematik som uppenbarligen 

finns bland aktörerna och därmed en viktig lärdom vilket även styrks av den regionala 

utvärderingsrapporten (se Helgesson 2018). Själva tillfället till att faktiskt öva, utveckla och förfina en 

befintlig samverkan uteblev på grund av att det inte sker någon sådan till vardags eller fanns någon 

motpart under övningen. Att öva på något som inte till fullo existerar är då problematiskt och får de 

resultat som intervjupersonerna vittnar om. Samverkan är som tidigare beskrivits ett mångfacetterat 

begrepp men betraktar vi samverkan som förmågan och verktyg till gemensam samordning och 

koordinering av åtgärder, beslut och information är det inte förvånande att samverkan under övningen 

dras med de brister som tidigare beskrivits. Donahue och Touhy (2006:18) menar att problem av sådan 

här karaktär ofta bygger på okunskap och undermåliga förberedelser. De förespråkar istället ett 

övningsupplägg som bygger på att organisationerna lär sig gå innan de börjar springa. För samverkan 

i en övningskontext innebär det utbildning i en förståelse för hur ens egna organisations förberedelser, 

ageranden och beslut relaterar till andra aktörer. Det krävs en grundläggande förståelse för samverkan 

innan man kan träna det fullskaligt i en övning av den här storleken. 

 

5.4 Öva – korrigera och öva igen   

 

Som tidigare har beskrivits har intervjupersonerna dragit ett antal viktiga lärdomar utifrån övningen. 

Vad som också är intressant är att försöka begripa och förstå hur övningsdeltagarnas individuella 

erfarenheter omsätts i en lärandeprocess, leder till utveckling och gör organisationer starkare och bättre 

rustade för framtida händelser. Detta avsnitt av resultatet kommer att beskriva hur övning till 

överhängande del är en metod för att korrigera fel och brister i organisationen. Ett annat sätt att beskriva 

det på är såsom MSB (2017:147) beskriver det där övning är en metod för att identifiera inom vilka 
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områden det finns behov av vidare utbildning och övning. Utifrån ett teoretiskt perspektiv är dock 

övning en typisk grund för vad som beskrivs som single-loop-lärande. Det betyder att övning är en 

metod för att korrigera fel och brister i organisationernas arbete med krisberedskap. Ser vi lärandet från 

övning utifrån den lärandeprocess som Argyris och Schön (1996) beskriver har övningen bidragit till 

det första steget i processen. Listan på citat gällande övningens förmåga att blottlägga organisationernas 

sårbarheter kan göras lång då i princip alla intervjuade betraktade övningen på detta sätt.   

 

Vårat syfte var just att genomlysa verksamheten och se var sårbarheterna är. Vad vi inte har på plats riggat 

utifrån om det skulle ske en kris (Intervjuperson 2) 

 

Det är för att testa hur väl planerna fungerar i verkligheten […] Och man identifierar vad man behöver 

förbättra och jobba vidare med efter övningen så jag tycker det är ett bra sätt att testa dom på 

(Intervjuperson 4) 

 

Syftet var att se hur samverkan och den stora krisorganisationen inom kommunen fungerar eller inte 

fungerar […] Se bristerna i kommunen och förbereda kommunen på att det kan hända saker som man inte 

riktigt tänkt på, vilket blev uppenbart eftersom mycket hade missats (Intervjuperson 7) 

 

Enligt Argyris och Schön (1996:21) är ett single-loop-lärande vanligt förekommande vid situationer då 

organisationer har vissa förväntningar på ett specifikt utfall och när detta utfall inte matchar 

förväntningarna behöver dessa korrigeras i efterhand. Vad som ska korrigeras och läras i efterhand 

varierar mellan de olika förvaltningarna men utifrån den intervjudata som samlats in är det framförallt 

det problemområde som nämndes i föregående avsnitt gällande roller och ansvar. En utav 

intervjupersonerna utvecklar;  

 

Det gjordes ju utvärdering här på förvaltningen efter det här och det är klart att vi har en lista på 

förbättringsåtgärder som vi måste göra. Mycket av detta hamnar under styrning och ledning. Hur vi 

bygger upp en krisorganisation, vem som ingår i den. Tydlighet i rollerna i krisledningsgruppen helt 

enkelt (Intervjuperson 3)  

 

Alla intervjupersoner intygar att det finns förbättringsåtgärder som genom övningen blivit synliggjorda 

och behöver åtgärdas. Svaret på frågan ”Varför” är däremot något som inte framkommit under 

intervjuerna. Varför fungerade inte krisledningsplanen? Varför lades den åt sidan under övningen? 

Varför skedde ingen samverkan under övningen? Varför existerar de sårbarheter som och brister som 

uppmärksammats från första början? En av intervjupersonerna säger såhär när det kommer till de 

brister som framkommit;  
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Jag tycker det är viktigt med sådana här övningar men det är som det är med alla förändrings och 

förbättringsprocesser att nu har vi övat en gång och har sett en del sårbarheter och förbättringspotential. 

Nu gäller det att göra dom förändringarna och förbättringarna som behövs och sen öva igen. Och sen se 

funkar dom här delarna? [..] För kommunens del är det viktigt att vi övar igen om kanske ett eller två år. 

Att man gör det regelbundet (Intervjuperson 2)  

 

Även här är det ett tydligt inslag av single-loop-lärande där felaktigheter ska korrigeras i efterhand utan 

att gå till botten med vilka mekanismer som skapat felaktigheter i första läget. Genom den här typen av 

uppföljning och korrigering lämnas organisatoriska värderingar och synsätt på problem och brister 

orörda. Citatet ligger också i linje med de resonemang som vanligtvis förs efter en övning.  Robert och 

Lahjta (2002:189) menar att övningar är en ineffektiv metod för lärande och att, som citatet uttrycker, 

ofta producerar en rad förbättringsåtgärder som ”någon” ska genomföra. Oftast sker dock ingen 

förändring under tiden tills det är dags för nästa övning vanligtvis ett eller två år senare. 

Utvärderingsrapporten från Hubbe 2 har visat på en rad förbättringsåtgärder (Helgesson 2018:35). 

Däremot lyfts inget djupgående resonemang kring varför resultatet blivit som det blivit. Det framstår 

inte heller vem eller vilka som ska driva på arbetet med förbättringsåtgärderna. Enligt Robert och Lahjta 

(2007:317) är det viktigt att någon tar hand om taktpinnen under den tidsperiod som följer efter 

övningen. Det som krävs är ett förhållningssätt och reflektion som lutar åt double-loop-lärandet.  

 

Som en förlängning av single-loop-lärandet finns double-loop-lärandet. Och som tidigare beskrivits 

handlar om det om ett lärande som går mer på djupet, ifrågasätter och leder till förändringar vad gäller 

normer, värderingar och processer (Argyris & Schön 1996; Dodgson 1993; Fiol & Lyles 1985). Övningen 

har dock i vissa fall lett till att värderingar gällande säkerhet och beredskapsarbete upplevs ökat ute i 

verksamheten.  

 

Folk har börjat prata ”Ja men oj, reservkraft det är ganska viktigt” för reservkraften kom ju på tal under 

övningen. Många som kanske inte var med har varit nyfikna […] dom har börjat bli mer uppmärksamma 

helt enkelt […] kris är numera något man kan relatera till snarare än någonting som aldrig händer oss 

(Intervjuperson 4)  

 

Det är en liten skiftning i säkerhetstänk efter övningen […] av det jag upplever så har man fått en annan 

medvetenhet för säkerhetsarbete generellt. Man börjar förstå att det finns skäl till att tänka på annat än bara 

verksamhetsfrågor […] och jag tycker att jag börjar se tendenser, att det blir en annan förståelse.. man börjar 

bli uppmärksam på att det finns hot ute i omvärlden (Intervjuperson 1)  
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Dessa två citat vittnar om att övningen till viss del influerat attityder och värderingar inom 

organisationen. Detta är dock ett fenomen som är svårt att ta på och exakt hur mycket som kan sägas 

tillskrivas övningen. Men utifrån det som sägs är det intressant av den anledning att det finns ett 

symboliskt värde i övning som på ett sätt är frikopplat aspekter av lärande. Övning blir istället en metod 

för att få upp vissa frågor på agendan, att under en tid få stjäla fokus från andra vardagliga 

verksamhetsfrågor. Övning kan då bli att betrakta som en form av uppvisning (Perry 2004; Birkland 

2009). Flera intervjupersoner beskriver nämligen att säkerhet och beredskapsarbetet ofta får stå tillbaka 

och det är en ständig strid om medel och uppmärksamhet. Övning betraktas som ett bra tillfälle att få 

beslutsfattare, chefer och personer inom organisationen som vanligtvis inte är insatt i beredskapsfrågor 

att förstå vilka brister som finns. De brister som uppmärksammas under övning gör att den kan förstås 

som ett ”window of opportunity” (Birkland 2009). Övning är alltså ett sätt att visa för organisationens 

beslutsfattare hur en verklig kris skulle kunna se ut och därigenom uppmana till förändring. Vi kan ur 

intervjumaterialet också skönja tecken på double-loop-lärande och ändringar i organisationers 

värderingar utifrån följande citat;  

 

Vi börjar gå från förvaltningsorganisation där man håller saker flytande. Går något sönder så lagar man 

det, men nu till att jobba proaktivt och ligga steget före (Intervjuperson 7)  

 

Baserat på det som tidigare presenterats vad gäller single-loop-lärande är ovanstående uttalande ett 

bevis på ett organisatoriskt lärande som präglas av en attityd och en vilja att gå till botten med problem. 

Vi kan i uttalandet alltså se tendenser till ett svar på frågan ”Varför” och därmed inte enbart agera 

reaktivt.  

 

 

Figur 3. En organisatorisk lärandeprocess utifrån Argyris & Schön (1996) 
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För att återknyta till ovanstående modell som presenterades i teoriavsnittet har det utifrån resultatet 

stått klart att det organisatoriska lärandet rör sig på single-loop-nivå (1). Med det menat är övning en 

metod för att se vilka problem och brister som finns och lärandeprocessen sträcker sig till att besvara 

frågan ”Vad?”. Det vill säga vi tar reda på vad som gick fel och sedan korrigerar vi detta och försöker 

öva igen. Även om avsnittet har presenterat ett par intervjucitat som präglas av double-loop-tendenser 

(2) vad gäller värderingar och attityder är det ingenting som kan sägas genomsyra intervjupersonernas 

egna uttalanden eller vad de har märkt av ute i sina respektive organisationer. Frågan ”Varför?” 

kvarstår alltså alltjämt. Varför lägger vi krishanteringsplanerna åt sidan? Varför fungerade inte 

samverkan i den utsträckning som var tänkt?  

 

5.5 Efter övning – Vikten av erfarenhetshantering   

 

Oavsett vad utvärderingsrapporten från övningen visar för områden som kräver förbättring är frågan 

vad som förhindrar organisatoriskt lärande inom respektive förvaltning berättigad att ställa. Tidigare 

forskning har som bekant tryckt på just brister i hanteringen av erfarenheter efter övningar och kriser 

(Smith & Elliott 2007; Lee et al., 2009, Berlin & Carlström 2015; Donahue & Tuohy 2006). Många av de 

erfarenheter och lärdomar som dragits kräver relativt enkla åtgärder, men blir ofta nedprioriterade. 

Anledningen till att det blir nedprioriterade är att kommunala förvaltningar likt andra politiska 

institutioner ofta har större press på sig att sköta andra, i samhällets ögon viktigare uppdrag och dras 

med begränsade resurser (Drennan & McCconnell 2007). Ofta skall en rapport eller utvärdering 

presenteras för sakens skull där olika förbättringsförslag listas men när arbetet väl ska genomföras 

stagnerar det och försvinner på grund av kostnader, byråkratiska dröjsmål och människors olika 

uppfattning och viljor kring prioriteringar (Birkland, 2009). I den här studien ligger lite av förklaringen 

till att enklare åtgärder inte genomförs i den omfattning som hade önskats ungefär i linje med Birklands 

beskrivningar.  En stor bromskloss beror på att det finns andra arbetsuppgifter och därmed brist på tid 

vilket flertalet intervjupersoner uttalar sig kring. Att arbeta strategiskt försvinner i en vardag där övriga 

arbetsuppgifter och uppdrag kräver uppmärksamhet (Donahue & Tuohy, 2006:17). Frågor såsom 

varför? Och hur lär vi oss egentligen bäst lämnas obesvarade.  

 

Det finns mycket smågrejer vi känner att vi skulle vilja ändra, men det är mycket annat som händer nu 

också (Intervjuperson 7)  

 

De hinder som finns är väl egentligen att det är väldigt mycket att göra […] Det är tid det handlar om, 

man blir bombarderad av verksamhetsfrågor dagligen (Intervjuperson 5)  
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Det är min egna ambition och tid som krävs. Nu har vi så många ansvarsområden så jag skulle vilja lägga 

mer tid på det men det är ju tiden som hindrar (Intervjuperson 4) 

 

Arbetsfördelning och prioritering blir alltså ett uppenbart hinder för organisatorisk utveckling. Det 

finns däremot en hel del i intervjumaterialet som tyder på att det inom de olika förvaltningarna finns 

en god grund för utveckling och genom en miljö och kultur som uppmuntrar till kritiska diskussioner 

och ifrågasättande. Det råder däremot en stark konsensus kring vilka hinder och utmaningar som finns 

när det kommer till hur erfarenheter skall omsättas i utveckling och dessa inte bara att göra med 

prioriteringar utan även arbetsbelastning. Att ägna sig åt utveckling och lärande genom 

erfarenhetshantering är lönlöst om det inte finns resurser som stöttar den processen (Donahue & Tuohy 

2006:16). 

 

Det blir alltid en prioriteringsfråga från förvaltningsledningen vad dom vill att man ska lägga tiden på. 

Vi har väldigt mycket att göra och det finns för lite tid […] generellt är det fullt upp överallt 

(Intervjuperson 2)  

 

Oavsett på vilken nivå man jobbar så är arbetsbelastningen inom kommunen ruskigt hög. Du ska alltid 

prestera mer för mindre pengar vilket gör att en övning, det är inte prioriterat för fem öre om det inte är 

obligatoriskt. Så länge det inte är obligatoriskt kan man skita i det och då prioriteras det bort 

(Intervjuperson 1) 

 

Hur organisationer och förvaltningar fördelar och prioriterar sin tid ligger utanför ramen för den här 

uppsatsen men vi kan fastslå att lärande av erfarenheter indirekt blir lidande på grund av en hög 

arbetsbelastning. För att återknyta till det som tidigare beskrivits gällande vikten av engagemang och 

planering i förberedelsefasen i relation till lärande beskriver citatet ovan det bekymmer som högst 

troligt är en av flera orsaker till att övning är nedprioriterat och det handlar prioriteringar och 

vardagsuppgifter. Prioriteringar är dock inte det enda som står i vägen för utveckling. För att 

åstadkomma förändring krävs också resurser och nästa hinder är alltså mer av ekonomisk karaktär. 

Intervjupersonerna menar att utmaningen ligger i att ständigt försöka övertyga beslutsfattare om vikten 

av att prioritera de sårbarheter som identifierats vilket kan vara bekymmersamt emellanåt.  

 

Alla som involveras i förändringsarbetet måste vara medvetna om det. Beslutsfattare som kanske inte 

jobbar med krishantering varje dag. I vår roll gäller det att alltid övertala dom som fattar beslut att vi 

måste jobba mer med det här […] I en kommun tar det väldigt lång tid innan allting är på plats och när 
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det tar så lång tid är det samtidigt viktigt att dom som är involverade i processen är medvetna om det så 

att det går att implementera förändringar. Det är en ständig utmaning att övertala dom (Intervjuperson 4)  

 

Det är en ständig konkurrens om medel och mycket ska ju liksom investeras i saker som vi inte vet om 

dom kommer hända och då kan vara svårt att motivera en ledning att ta miljoner och lägga på det här 

istället för på verksamheten (Intervjuperson 6) 

 

Vi kan alltså förstå det som att det är en konstant balansgång mellan beredskap och resursfördelning. 

Det som övning kan bidra med är i det långa loppet mestadels att belysa de fel och brister som finns 

inom respektive organisation och i kommunen i stort. Därefter sker, utefter vad tidigare utvärderingar 

visar och som intervjupersonerna styrker, en gallring över vilken eller vilka åtgärder som skall satsas 

på utifrån ekonomiska aspekter. Samtidigt behövs en samordning över vilka åtgärder och resurser som 

skall genomföras. Att döma av intervjuerna borgar den kommunala organisationsstrukturen inte för 

förändring och flexibilitet. Det finns en hierarkisk ordning att ta hänsyn till och beslutsfattande spänner 

över flera nivåer (Drennan & McConnell 2007). Att den är uppbyggd som den är finns det olika 

förklarliga skäl till vad gäller bland annat rättssäkerhet. Däremot rimmar strukturen illa när det 

kommer till förändringsprocesser och när lärande från erfarenheter som exempelvis övning skall 

omsättas i praktiska åtgärder.  

 

Därför att det är väldigt trögt och det ska funderas och analyseras och det ska undersökas innan det kan fattas 

beslut och det är ytterst sällan.. eller jag har inte ens upplevt någon som står med hela handen och säger att; 

”Vi behöver det här”. Och det uppkommer alltid tusentals följdfrågor såsom vad vi har för behov, hur kan 

man använda det och så vidare (Intervjuperson 1)  

 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det finns flertalet utvecklingsmöjligheter utifrån de 

lärdomar som har dragits från övningen. Av ovanstående uttalande att döma däremot kan vi skönja en 

viss känsla av uppgivenhet när det kommer till förändringsprocessen inom en kommunal byråkratisk 

kontext (Birkland 2009). Olika förvaltningar äger rätten att göra förändring inom sin egen förvaltning, 

men eftersom de flesta lärdomar som dragit är att betrakta som gränsöverskridande och inverkar på 

andra kommunala funktioner och förvaltningar krävs det en samordning och gemensam inriktning vad 

gäller de beslut som ska tas för en mer effektiv krishanteringsförmåga. En annan intervjuperson 

beskriver det på följande sätt;  
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Vi har också sagt det att de här åtgärdsförslagen ska kommunicera på en övergripande kommunal nivå så att 

vi gör det tillsammans. […] Vi försöker hitta en samordning i det här var resurserna ska sättas in 

(Intervjuperson 2)  

 

Vi behöver exempelvis förändra vår krisledningsgrupp. Det är flera saker som vi behöver förändra […] så att 

rutiner kommer bli förändrade men sen är det så att sådana planer och rutiner ska ju då först göras och sen 

ska det läsas utav förvaltningsledningen och sen ska dom godkänna den och sen ska den till nämnden och sen 

ska dom godkänna den så innan det här är klart så har det säkert gått ett år skulle jag tro (Intervjuperson 1)  

 

Strävan efter en samordning och reflekterande över beslut om åtgärder är givetvis bra. Däremot blir det 

också uppenbart att de skapar en frustration när åtgärder upplevs stagnera i en förändringsprocess. 

Vikten av en systematik i erfarenhetshanteringen och reflektera över hur förbättringsåtgärder ska 

genomföras ska dock inte underskattas (Trané & Ingemarsdotter 2013). Det är ett lärande i sig att sätta 

sig ner och gemensamt komma överens om sådana åtgärder. Den tid som följer efter övning vad gäller 

erfarenhetshanteringen, implementeringen av åtgärder är viktig del av krisberedskapsprocessen. Att 

misslyckas med att förvalta lärdomar efter övning är något som tidigare forskning lyft fram som ett 

vanligt förekommande problem (Birkland 2009; Lee et al., 2009; Smith & Elliott 2007). 

 

Trots den kritik som riktats emot övningen i vissa av citaten är samtliga intervjuade överens om att 

övningen i sin helhet varit nyttig och värdefull. Nyttig och värdefull på sådant sätt att den fyllt sin 

funktion genom att ha belyst brister i och skapat insikter om den egna organisationen. 

Övningsdeltagarna framhåller också att lärdomar dragits kring roller, ansvar och hur en 

krisledningsgrupp bör vara organiserad. Intervjuerna genomfördes ungefär 3 - 4 månader efter att 

övningen avslutats. I detta skedet hade de flesta varit med och bidragit till lokala utvärderingar men 

var i det läget att man inväntade kommunens övergripande utvärderingsrapport samt den regionala. 

Arbetet med att försöka implementera de lärdomar som dragits har alltså låtit vänta på sig. Under tiden 

har organisationerna i stort sätt ändrat vad de beskriver som småsaker, men poängterar att de inväntar 

utvärderingen för att se vilka områden som skall prioriteras. Det är av stor vikt att framhålla vilka 

åtgärder som görs eftersom det inom och mellan organisationerna skapar bevis på att lärande och 

utveckling har skett (Robert & Lahjta 2007:320). Det råder alltså ingen tvekan om att övning skapar 

erfarenheter och lärdomar vilket även den här studien bekräftar. Det som är intressant är alltså att 

försöka förstå varför det är så svårt att försöka förvalta de lärdomar som dras. Vardagen som hinder för 

utveckling har tidigare diskuterats när det kommer till hur lärdomar ska omsättas i åtgärder, men vad 

som inte är lika tydligt är att den ständigt närvarande vardagen också har inverkat på de utvärderingar 

som gjordes i samband med övningen.  
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Alla fick lämna in punkter till utvärdering men det var inte alla som gjorde det utan det förväntades nog 

att jag och min kollega skulle få med det mesta […] kommunikatören lämna in och nån chef i 

ledningsgruppen men de flesta lämna inte in synpunkter. Kan hända att dom lämna in centralt men jag 

vet inte. Jag tror att man förlitar sig på att vi har koll på läget (Intervjuperson 6)  

 

Våra utvärderare var ju där och gav oss häften där man skulle svara på några frågor kring hur det hade 

gått och jag försökte ju verkligen fylla i dom där men då hände det nåt nytt.. ibland blev det att jag fyllde 

i dom efter att övningen var slut men det fanns.. det fanns tillfällen men jag valde att fortsätta öva bara 

istället. (Intervjuperson 4)  

 

Nu är [utvärderingen] relativt längesen i min värld.. jag kommer faktiskt inte ihåg om jag skall vara 

ärlig. Jag skulle tippa på att jag var involverad, vi har ju pratat om övningen efteråt men jag kommer 

faktiskt inte ihåg exakt hur det var (Intervjuperson 2)  

 

Av ovanstående citat att döma har var det varit lite si och så gällande deltagande i utvärdering. Ser vi 

till vikten av att utvärderingsarbetet och att tillvaratagande av erfarenheter är lika relevant som själva 

erfarenheten av att öva är det bekymmersamt att utvärdering har genomförts något slentrianmässigt 

och troligtvis dras med vissa brister. Återigen går alltså vardagen igen även i utvärderingen av 

övningen, där ordinarie verksamhetsfrågor har förtur precis som Donahue och Tuohy (2006:17) och 

Robert och Lajtha (2007:316) beskriver.  

 

 

5.6 Sammanfattande resultat & analys  

 

Det har varit mycket och intressant intervju- och observationsmaterial att ta del av. I vissa fall har det 

varit svårt att sålla och konkretisera. Men den röda tråd som avsnittet försöker att beskriva rör hur 

övningsdeltagare överför det vardagliga beteendet in i en övningskontext. De hinder som finns i 

vardagen blev också hinder i övningen. Med vardagen avses de rutiner, arbetssätt, attityder, 

värderingar och arbetsbelastning och hur de påverkar övningen och resultatet av den. Det går lite stick 

i stäv med likhetsprincipen eftersom under övningen ändras plötsligt arbetssätt och metoder vilket 

skapar problem och förvirring vad gäller bland annat roller och ansvar.  

 

Själva övningstillfället har dock varit en grogrund för erfarenhetsbaserat lärande som skapat flertalet 

lärdomar framförallt vikten av roller och ansvar för intervjupersonerna. En viktig lärdom som också 
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har dragits är det som berör förberedelser och engagemang. Bristande förberedelser leder till större 

problem än vad intervjupersonerna själva reflekterat över vilket i förlängningen visar sig genom 

konsekvenser för exempelvis samverkan. Den egna organisationens förberedelser är del av ett större 

system där alla är beroende av varandra men där det är svårt att se den egna rollen och hur det påverkar 

andra organisationers möjligheter till lärande. Avsnittet har också behandlat hur vardagen genomsyrar 

även det organisatoriska lärandet och hur övning är att betrakta som en metod för typiskt single-loop-

lärande utifrån Argyris och Schöns (1996) teori. Det är troligt att anledningen till att lärandet stannar 

vid en single-loop beror på att intervjupersonerna inte har reflekterat tillräckligt över vad de faktiskt 

har lärt dig. Resultatet pekar därmed på en avsaknad av double-loop-lärande eftersom vardagen 

tränger sig på och livet går vidare med andra arbetsuppgifter, prioriteringar och strid om resurser 

(Robert & Lajtha 2007). Vardagen stjäl den värdefulla tid som krävs för reflektion och insikter om 

bakomliggande orsaker till problem.  
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6. Diskussion 

 

Det är relativt lätt att få uppfattningen att den här studien enbart är kritiskt inställd till övning, men så 

är inte fallet. Utifrån den forskning som presenterats finns det däremot en ansenlig grund att stå på vad 

gäller hur övningar kan utvecklas för att bli ännu bättre och ännu mer givande för organisationer i deras 

arbete med krisberedskap. Vi kan fastslå att det finns en utbredd övertro på övningars effekt. Utifrån 

det resultat som har presenterats krävs det väldigt mycket mer än att bara delta i en övning för att kunna 

dra relevanta lärdomar och faktiskt på bli bättre på de uppgifter som behöver lösas vid en kris. Vikten 

av engagemang och prioriteringar har lyfts fram, likväl hur det finns en avsaknad av systematik hos de 

olika aktörerna i deras förberedelsearbete. Med andra ord visar den här studien att det krävs två aktörer 

för att samverka. Det räcker inte att en aktör har gjort sin hemläxa eftersom alla aktörer är beroende av 

varandra precis som Trané och Ingemarsdotter (2013) beskriver. I det här avsnittet kommer jag att 

diskutera de problemområden som lyfts fram i den här studien i ett bredare perspektiv samt vilka behov 

det finns utav ytterligare forskning 

 

6.1 Kunskapsbegreppet och krishanteringsövningar   

 

Tidigare i den här studien presenterades Aristoteles olika typer av kunskapsformer. Jag vill återknyta 

till det som Sparf (2016) beskriver vad gäller hur krishanteringsövningar, rutiner och planer som är 

vanligt förekommande inslag i krisberedskapsarbetet är utformade. Dessa är präglade av ett tänk som 

bottnar i den kunskapsform som kallas techne. Det betyder att den finns ett orsak-verkan-tänk som 

handlar om hur vi människor betraktar kunskap som något ackumuleras över tid och att om ett 

agerande fungerar i en situation kommer det troligtvis att göra det i nästa situation och så vidare. Ett 

sådant tänk går dock tvärtemot själva krisens natur (Robert & Lahjta 2007). Kriser är till sin natur 

oförutsedda och överraskande händelser som motsätter sig ett traditionellt tänk av olika planer och 

strategier. Övningar följer vad som kan liknas vid ett mekaniskt upplägg med fokus på en specifik 

händelse som skall lösas med hjälp av traditionella metoder som skapar en snäv uppfattning kring vad 

en kris i realiteten innebär (Robert & Lahjta 2007). Intervjupersonerna har i den här studien bland annat 

uttryckt att övning enbart är på lek, att olika moment i övningen förenklades betydligt jämfört med 

verkliga processer och att ageranden under övning inte nödvändigtvis var sådana som kommer att 

göras i en verklig situation.  
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Bristen på systemförståelse är också något som framkommit ur resultaten och dessa faktorer 

sammantaget leder till frågan om de lärdomar som övning bidrar till genom i viss mån skeva 

erfarenheter är rätt väg att gå. De konsekvenser som inlärning av felaktiga beteendemönster leder till 

är därmed ett område som är intressant för framtida forskning.  

 

Jag vidhåller att övning inte är meningslöst, men övning behöver också ske i andra former och 

producera en annan typ av kunskap och färdigheter. En kunskapsform mer likt fronesis som innebär att 

vi människor blir bättre på att reflektera, fundera och förstå vilken effekt våra agerande får för en större 

helhet (Smith & Elliott 2007). I relation till det som presenterats vad gäller samverkansproblematik blir 

detta speciellt viktigt. Och med tanke på den nationella övningsinriktning som råder där samverkan är 

högst prioriterat blir det än mer relevant. Att öva krishantering sträcker sig långt utanför akutskedet 

och ska således inte enbart fokusera på själva hanteringen i krisögonblicket (Robert & Lahjta 2007). För 

att återknyta till det som Donahue och Tuohy (2006) lyft vad gäller att lära sig gå innan man kan springa 

är det lika relevant för organisationer att öva på grundläggande faktakunskaper. Med grundläggande 

kunskaper menar jag sådana som Trané och Ingemarsdotter (2013) identifierat vad gäller de brister som 

framkommit gällande hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar. Kan vi vara säkra på att de 

personer som skall hantera kriser har den faktakunskap som krävs för en effektiv hantering? Behöver 

vi träna på sådana saker innan för att fullskaliga simuleringsövningar som Hubbe 2 ska bli mer 

effektfulla och bättre spegla en framtida verklig kris?  

 

6.2 Är mer övning lösningen på samverkansproblemet?   

 

Under de intervjuer som genomfördes för den här studien har intervjupersonerna vid flera tillfällen 

påpekat att övning är bra för det skapar erfarenheter. Intervjupersonerna tycker att det borde övas mer 

återkommande och även i mindre skala. Vad det är exakt som är ”bra” med att öva har 

intervjupersonerna inte satt fingret på och det är således intressant att studera i större omfattning. 

Resultatet i den här studien visar att övning är en metod för att genomlysa de olika förvaltningarnas 

och i förlängningen kommunens brister vad gäller krisberedskap. Övningen har tjänat sitt syfte vad 

gäller de mål som MSB menar att övning ska leda till: ”För att ta reda på inom vilka kunskapsområden 

det behövs mer utbildning eller övning” (MSB 2014:147). Övningen har belyst brister och 

förbättringspotential som rör kommunikation och styrning i framförallt förberedelsefasen samt 

samverkan. Single-loop-lärandet präglar den erfarenhetshantering som gjorts genom utvärderingen av 

övningen. De övergripande målen med Hubbe 2 var fyra stycken till antalet och handlade om (1) 

tillämpning av regionala och lokala krisplaner. (2) Genom samverkan samordna och målgruppsanpassa 
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information. (3) Skapa och kommunicera en lägesbild. (4) Leda och fatta beslut över tid som överstiger 

1 dygn. Vänder vi blicken åt övningen Amalia som var den senaste regionala samverkansövningen i 

länet och genomfördes 2010 kan vi se följande mål med den övningen: (1) Grundläggande förmåga att 

utbyta information i syfte att skapa gemensam lägesuppfattning. (2) Grundläggande förmåga att 

förmedla information internt och externt. (3) God förmåga att samverka på systemledningsnivå vid en 

allvarlig olycka som drabbar länet. (4) Mycket god förmåga att samverka på skadeplats. Av detta att 

döma är målen som för Hubbe 2 snarlika dessa och tonvikten ligger tack vare den nationella 

övningsinriktningen på samverkan. Mål 3 och 4 under Amalia berörde samverkan och det var dessa två 

mål som utvärderingsrapporten betraktade som ej uppfyllda (Bengtsson 2010:43-45). 

Samverkansproblematiken i länet var alltså fastställd redan efter övningen 2010 och återkommer även 

under Hubbe 2. Hubbe 2 blir alltså ännu en övning i raden som återupprepar samma 

samverkansproblematik som sina föregångare och som det tidigare rapporterats om (MSB, 2013). Det 

är i detta läge intressant att diskutera varför samverkan är ett återkommande problemområde. En del 

av svaret ligger enligt min mening i att det krävs grundläggande förmågor innan en storskalig övning 

kan sättas i verket och vara till nytta för övningsdeltagare. En av förklaringarna kan också vara den 

personalrotation som återfinns inom kommunala och statliga myndigheter. Det är också relativt lång 

tid mellan de olika samverkansövningar som sker eftersom de är tids- och resurskrävande.  

 

Vad övning beträffar framhåller Donahue och Tuohy (2006:18) crawl-walk-run-strukturen med 

inspiration från det militära. De menar att det behövs diskussioner förväntningar kring handling och 

beslut (crawl). Därefter ökar svårighetsgraden där kunskaperna sätts på prov (walk) och i slutändan 

fullfjädrad övning (run). Sett ut ett övningsperspektiv är detta grundläggande kunskaper som behöver 

tillämpas i utformandet av kommande övningar. Enligt min mening löser dock detta inte problematiken 

med samverkan. För att återigen knyta an till vardagen vad gäller beteende, attityder och rutiner krävs 

det att frågan om hur vi lär oss samverkan bäst lyfts inom organisationerna. Att lyfta frågan innebär att 

titta på de faktorer som deutero-learning innefattas av. Det berör de incitament finns inom 

organisationerna i relation till samverkan och vilka strukturer för sådan verksamhet finns. Den 

infrastruktur som finns för samverkan i vardagen ska också försöka integreras i övning eftersom det 

vardagliga beteendet är det som också eftersträvas vid en kris. Trots att det är flera år sedan som Uhr 

(2011) skrev om samverkansbegreppet i MSB:s antologi ”Samverkan för säkerhets skull!” Behöver 

definitionen av begreppet återigen lyftas fram. Anledningen till det är för att det upplevs råda delade 

meningar kring vad samverkan är och hur den fungerar praktiskt. I utvärderingsrapporten från Hubbe 

2 (Helgesson 2018:34) står det att styrkorna som finns regionalt är att det finns en god kunskap och 

kontakt mellan aktörerna samt veckovisa samverkansmöten. Samtidigt beskrivs samverkan under 
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övning som en av de största bristerna. Det blir något motsägelsefullt och väcker frågan om vilka typer 

av samverkan som existerar inom länet. Det tycks finnas en operativ samverkan som misslyckats under 

övningen men det finns en strategisk samverkan som verkar fungera till vardags.  

 

Det material som presenterats i resultatavsnittet är endast ett axplock av det som framkommit under 

intervjuerna. I princip har alla intervjupersoner tryckt på behovet av mindre övningar som komplement 

till Hubbe 2. Det finns ett upplevt behov av att öva på mindre delmoment i syfte att stärka en större 

helhet. Detta befäster dock den rådande övertro som finns vad gäller övningars effekt. Vi kan utifrån 

tidigare forskning dock se att mer övningar inte är lösningen på problemet (Donahue & Tuohy 2006:16). 

Det behövs istället en annan approach till övningskonceptet i sin helhet där utbildning behöver 

integreras i högre grad. Utifrån den problematik som den här studien lyfter fram är det tydligt att 

grunderna inte är på sin plats dels vad gäller förväntningar och ambitioner kring samverkan. 

Samverkan under övningen framstår mer som ett självändamål precis som Kvarnlöf et al., (2013) har 

beskrivit och blir ett moment i övningen som genomförs lite på vinst och förlust. Enligt MSB:s 

rekommendationer och nationella övningsstrategi är samverkansövningar ett krav att genomföra. Det 

saknas dock en förståelse hos de olika aktörerna gällande deras roll och betydelse för att en 

samverkansövning ska bli just en samverkansövning. I utvärderingsrapporten från Hubbe 2 lyfts 

behovet av mer och mindre regionala övningar som lägger fokus på att träna färdigheter i olika tekniska 

kommunikationssystem exempelvis WIS och Rakel. Vad som däremot inte lyfts är vilka behov som 

finns gällande systemförståelse och den gemensamma helhetssyn på samverkan som MSB (2017:36) 

menar är en förutsättning för en väl fungerande samverkan. Det finns ingen tydlig lösning på den här 

problematiken men det är värt att diskutera framtiden i kommande avsnitt.  

 

6.3 Framtida övningar  

 

Det är svårt att förutse framtiden, vissa skulle säga omöjligt. Den här studien ger heller inget svar på 

den frågan. Vad den däremot kan bidra med är att visa på hur krishanteringsövningar kan effektiviseras 

och vilka aspekter som är viktiga för att framtida övningar ska skapa en så gynnsam lärandemiljö som 

möjligt. Det bör också reflekteras över vilket inflytande den nationella övningsinriktningen som MSB 

framhåller i slutändan har på den egna organisationens lärande. Samverkan och tvärsektoriella 

samarbeten är något som redan nu är prioriterat och kommer vara så också i framtiden. Ingen 

organisation eller myndighet kan själv klara av att hantera en samhällskris. Däremot kan det vara värt 

att reflektera över hur ens egna organisation ska förvärva kunskap och erfarenhet för att komma dit. 

Som tidigare nämnts är det rimligt att ställa sig frågan huruvida samverkansövningar är det mest 



 

 58 

effektiva sättet för organisationen att lära sig samverkan. Den här studien är som sagt uppbyggd på ett 

specifikt fall nämligen Hubbe 2. Studien har heller inga ambitioner kring att generalisera eller 

presentera övergripande resultat som är att betrakta som någon universell sanning. Det krävs mer 

forskning kring övning för att bättre kunna förstå och avgöra om det finns bättre alternativ till hur vi 

lär oss hantera kriser. Under tiden är det rimligt att fortsätta öva, för oavsett övningars eventuella nytta 

eller inte har erfarenheterna som den här studien vittnat om visat på att övningsdeltagarna dragit 

lärdomar som de själva anser viktiga och det är alltid värdefullt. Man bör dock vara vaksam på att 

övning kan skapa felaktiga beteendemönster som nödvändigtvis inte speglar ageranden i en verklig 

händelse. Framtida övningar behöver enligt min mening ha större respekt för den pedagogik som ligger 

till grund för ett erfarenhetsbaserat lärande (Kolb 1984). Och det ska lämnas möjligt och utrymme till 

medveten och systematisk reflektion likt det som Boud et al., (1985) förespråkar. Den här studien kan 

också till synes gapa efter ganska mycket. Frågeställningen är omfattande på så sätt att den berör på ett 

individuellt och ett organisatoriskt lärande. Enligt min mening hänger dessa två ihop. Det vore dock 

intressant med mer forskning kring det organisatoriska lärandet i samband med övningar som inte 

enbart inkluderar blåljuspersonal. Berlin och Carlströms studier (2008;2014;2015) har lagt sitt fokus på 

sådana myndigheter men det vore intressant med mer forskning kring lärande från övning hämtade 

från exempelvis kommun, länsstyrelse och övriga myndighetsperspektiv. Det är trots allt tjänstemän 

inom dessa sektorer som allmänheten förväntar sig kunna lita på när krisen slår till.  
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7. Slutsatser 

 

Slutsatserna för den här studien bygger på de resultat som tidigare presenterats. Frågeställningarna i 

den här studien löd.  

 

• Vilka lärdomar dras utifrån Hubbe 2 och på vilket sätt har krishanteringsövningen bidragit 

till lärande?  

• Hur har lärdomarna omsatts i en organisatorisk lärandeprocess och vilka hinder i relation till 

lärande och utveckling finns i organisationen? 

 

Övningen har varit fungerat som en arena för skapandet av konkreta erfarenheter hos 

övningsdeltagarna. Att delta i en övning bidrar till det första steget i en lärandeprocess, men vad Hubbe 

2 inte bidrar till är det individuella behovet av reflektion, korrigering av beteende och skapandet av nya 

beteendemönster. Ser vi på en krishanteringsövning ur ett lärandeperspektiv saknas det under 

övningen tid till reflektion, korrigering av beteende och möjlighet att tillämpa nya beteendemönster. 

Övningsdeltagarna kastas in i ett på förhand givet scenario och ska reagera och hantera en kris som 

följer en mekanisk och förenklad struktur som inte nödvändigtvis speglar en framtida verklig kris. Den 

kunskapsform som produceras vid övning rör sig på övergripande nivå och genererar enbart 

kännedom kring olika aspekter i motsats till fördjupade insikter. 

 

De viktigaste lärdomarna rör förberedelser och engagemang. Vikten av likartade förberedelser och 

engagemang bland samtliga aktörer är en viktig del för att en övning ska skapa en gynnsam 

lärandemiljö. Det är också är en viktig pusselbit för det individuella lärandet. Roller och ansvar kan 

utifrån resultatet också förstås som en viktig lärdom. Övningen synliggör både en problematik när roller 

och ansvar ska fördelas, men också en möjlighet för övningsdeltagarna att förstå sin egen och andras 

roller i händelse av kris. Slutligen visar resultatet på erfarenheter rörande samverkansproblematik. Detta 

är en direkt konsekvens av variationen vad gäller förberedelser och det engagemang som finns hos de 

olika aktörerna. Saknas det en gemensam helhetssyn kring hur samverkan ska fungera i praktiken 

skapar det istället en parallell samverkan. En samverkan som sker genom redan upparbetade 

kontaktvägar och inte den tvärsektoriella samverkan som övningen syftar till.  
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Vidare är det tydligt att övning fungerar som en metod för att belysa fel och brister inom organisationen. 

Övning är ett test för att se vilka funktioner och förmågor som finns i organisationen och de 

problemområden som uppmärksammades under övning ska sammanställas och korrigeras i efterhand. 

Ur ett organisatoriskt lärandeperspektiv sker ett single-loop-lärande som framhåller fel och brister men 

frågor om varför och om övning i dess nuvarande form är det mest effektiva sättet att träna sin 

krisberedskapsförmåga lämnas därhän. Anledning till att enbart den här typen av organisatoriskt 

lärande sker beror på att det finns en vardag som präglas av både tids- och resursbrist. 

Krisberedskapsarbetet bör handla om ett förhållningssätt som genomsyras av organisatoriska 

värderingar och prioriteringar. Om det inte finns resurser eller ambitioner att ta ytterligare ett steg vad 

gäller erfarenhetshanteringen och lärande är det rimligt att ifrågasätta nyttan med tvärsektoriella 

samverkansövningar.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 
Bakgrundsfrågor: 

 

• Vilken är din yrkesroll?  

• Hur länge har du arbetat i din roll?  

• Har du tidigare erfarenheter av övningar?  

o Vilken betydelse hade dessa erfarenheter när du tänker tillbaka på dina ageranden 

under Hubbe 2?  

• Vad tycker du om övningar och dess betydelse generellt?  

 

Frågor kring övningen Hubbe 2  

 

• Hur framkom syftet med övningen?  

o Vad var syftet med övningen?  

o Hur har syftet kommunicerats ut? 

• Har du deltagit i planeringen av övningen?  

o På vilket sätt har du i så fall varit involverad?  

• Vilken var din organisations roll i övningen? 

• Vilken var din egen roll i övningen? 

• Hur ser du på övningsscenariot?   

o Kunde något ha gjorts annorlunda?  

o Är det något du upplever saknades under övningen som kan utvecklas? 

• Vilka problem/hinder stötte du på under övningen? Rent organisatoriskt, tekniskt etc.  Ej hinder 

såsom problem som ingick i övningen för deltagarna att lösa  

• Behövde du samverka något med andra aktörer under övningen?  

o Vilka samverkade du med?  

o I vilken omfattning gjordes det?  

• Vad upplevde du att ni övade på under övningen?  

• Vad har du lärt dig? 

o Har du lärt dig något nytt? 

o På vilket sätt har det bidragit till att ändra arbetsrutiner?   

• Vad är det viktigaste du har lärt dig?   

o Varför? 
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• Är det något specifikt du upplevde att du skulle behöva öva mer på för att bli bättre i din 

yrkesroll? 

• Fanns det tid till reflektion under övningen? Om ja, i så fall i vilken omfattning? 

• Kan du tänka dig att delta i en liknande övning i framtiden? Varför?/Varför inte?  

 

Frågor om organisatorisk lärande  

 

• Vilka hinder upplever du finns inom organisationen i relation till lärande och utveckling?  

• Har du deltagit i någon utvärdering av övningen?  

o Vet du om utvärdering bidragit till någon förändring i organisationen? 

• Har du diskuterat övningen med dina kollegor som deltog eller andra övningsdeltagare i 

efterhand? Om ja, berätta kort om de diskussioner ni har haft. Om nej, varför inte?  

• Har dina kollegor som inte deltog i övningen kunnat ta del av erfarenheter från övningen? 

Varför/Varför inte?  

• Vilka möjligheter till lärande upplever du finns inom organisationen generellt? Finns det tid 

avsatt till sådant etc.  

• Upplever du att man talar öppet om fel och brister inom organisationen? 

• Är ifrågasättande något som du upplever uppmuntras inom organisationen? 

• I de lägen du framför kritik eller är ifrågasättande, hur bemöts du? 

• Har du föreslagit någon förändring någon gång? 

o Hur blev du bemött?  

• Har övningen bidragit till förändring vad gäller organisatoriska värderingar, normer, nya sätt 

att tänka och resonera eller liknande?  

o På vilket sätt?  

 

Avslutande frågor  

 

• Om du får reflektera fritt: Hur skulle vilja att en krishanteringsövning gick till?  

o Vad hade du lagt fokus på?  

• Hur känner du dig nu?  

• Har du någon kommentar vad gäller frågorna i den här intervjun? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev och samtyckesblankett  

 
Informationsbrev        

 

Övningar är ett vanligt förekommande inslag i arbetet med krisberedskap och även en central del i 

krisberedskapsförordningen (2015:1052) samt lagstadgad i LEH (2006:544). I den här forskningsstudien 

skall jag som student vid Mittuniversitet i Östersund studera hur krisövningen Hubbe 2 bidragit till 

lärande för organisationen Östersunds kommun.  

 

Studien bygger på intervjuer med personer som deltagit i övningen och eftersom du arbetar inom en 

organisation som var involverad i övningen tillfrågas du om deltagande. Genom att ställa upp på en 

intervju bidrar du med fördjupad kunskap kring området krishanteringsövningar. Ditt deltagande är 

helt och hållet frivilligt och du kan när som helst avstå eller avbryta deltagandet utan att ange någon 

orsak.   

 

En intervju uppskattas ta cirka 45 - 60 minuter och kommer att spelas in och därefter transkriberas 

ordagrant. Insamlade intervjudata kommer att behandlas högst konfidentiellt och inga personuppgifter 

kommer att samlas in. I det färdiga materialet kommer dina uttalanden att anonymiseras och 

sammanställas tillsammans med övriga intervjupersoners. Inget material bedöms kunna härledas till 

dig som informant. Endast personer med direkt anknytning till studien kommer att ha tillgång till 

materialet.  

 

Studiens resultat kommer att publiceras i min magisteruppsats som kommer vara färdigställd i juni 

2018. Möjlighet att få ta del av studien kommer att ges. Efter studiens slut kommer allt datamaterial att 

raderas.  

 

Ytterligare information kring studien och svar på eventuella frågor kan lämnas av mig  

 

David Öjelid 

Student, Mittuniversitet Östersund  

Daje1401@student.miun.se  

073-364 58 75 
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Samtycke 

 

Jag har tagit del av och förstått innebörden av informationsbrevet och lämnar mitt samtycke att delta i 

studien: 

 

____________________________________________________ 

Ort och datum  

 

____________________________________________________ 

Underskrift  

 

____________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

____________________________________________________ 

Telefonnummer  

 

____________________________________________________ 

E-post 
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