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Abstract
This licentiate thesis was written as part of the project Gränslös samverkan för
ökad säkerhet 2, funded by Interreg. The aim of the thesis was to increase
knowledge of crisis management in the municipality by adding the role of
materiality during crisis management and what requirements there is for
them to be used.
The study used a qualitative approach; interviews, observations and literature
reviews were the methods of data collection. By using sensemaking and
affordance as the theoretical framework, the author has aimed to understand
the requirements and the roles of materiality in municipality crisis
management.
The thesis shows that cooperation, communication, information sharing
and the creation of a common operational picture are the abilities most often
trained in exercises, often excluding the practical use of tools . Technological
resources are rarely included; evaluations of exercises show that there is a
need for more exercises where technology is included. Paper II argues that
materiality has an important role in crisis management. It can be considered
as providing structure, sensemaking/sensegiving, as well bridging time and
space. In Paper III, the author argues that crisis management depends on the
organization’s ability adapt, since the staff of the management group depends
on the size and type of crisis. In addition, trust is of importance: trust in the
organization, in the ability to play your part and the ability to manage the
materiality available. The work also shows that time is of essence: time to
educate and train the people in the crisis management group to create a
feeling of trust, which is necessary.
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Sammanfattning
Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det
Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2.
Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal
krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i
krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. Med
perspektivet av hur analoga och digitala resurser används under krisledning
och vilka förutsättningar som finns för att detta ska göras skapas insikter att
ta i beaktande när övningar och IT-stöd för övningar.
Studier har genomförts med en kvalitativ ansats med litteraturstudier,
intervjuer och observationer som datainsamlingsmetoder. Det empiriska
materialet har därefter betraktats med meningsgivande (sensemaking) och
affordans (affordance) som teoretiska perspektiv för att förstå materialitetens
roll och förutsättning i kommunal krisledning.
Avhandlingen visar att de förmågor som är återkommande under
övningar är samverkan, kommunikation, informationsdelning och skapande
av lägesbild. Ofta övas inte aktiviteterna i sin helhet då tekniska och analoga
resurser inte innefattas i övningarna. Aktörerna övar därmed delar av
görandet, att tänka kring exempelvis att skapa en lägesbild, och inte görandet
som helhet som involverar materialitet. Aktörernas egna reflektioner från
utvärderingarna är att de själva önskar mer övning med de tekniska resurser
som de har till sitt förfogande. Artikel II visar att materialiteten tar en stor
plats i det arbete som sker i krisledningsrummet. Materialiteten kan ses anta
roller som strukturgivande, meningsgivande, tidsöverbryggande och
distansöverbryggande. Den tredje ingående artikeln visar att förutsättningar
för att kunna bedriva krisledning är att kunna hantera materialitetens roller
och att det krävs flexibilitet då krisledningsgruppens sammansättning är
beroende av krisens art och omfattning. Ytterligare en förutsättning är
trygghet i den egna organisationen, att känna sin egen roll i
krisledningsgruppen och att kunna hantera de analoga och digitala resurser
som finns tillgängliga är även det en förutsättning för arbetet. Avslutningsvis
visar arbetet också att tid är viktig. Tid att kunna öva de personer som ska
ingå i krisledningsgruppen för att därmed kunna skapa den trygghet som
behövs.
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1 Inledning
Detta inledande avsnitt ger en inramning till vad denna avhandling kommer att
beröra. Avsnittet positionerar därmed avhandlingen och motiverar dess existens. I
slutet av avsnittet anges avhandlingens syfte och en orientering över arbetets struktur.
Översvämningar, skogsbränder, olyckor och terrorattentat är exempel på
kriser som kan drabba samhället. Gemensamt för olika typerna av kriser är
att de innefattar mycket information, anses komma plötsligt och att det är
osäkert vad som kommer att hända (Lagadec, 2002). Vi har i närtid sett
exempel på kriser både inom och utom Sveriges gränser, se Appendix A för
en kortare genomgång. Oavsett om det som inträffat har förorsakas av
människa eller natur är det nödvändigt att samhället är förberett för att
hantera krisen eftersom en effektiv hantering fungerar begränsande på de
konsekvenser som krisen medför. Ett sätt att skapa denna förberedelse är att
de aktörer som kan komma att involveras i en krishantering förbereder,
utbildar och övar sig för att stärka sin egen organisations
krisledningsförmåga. Den aktör som har geografiskt områdesansvar, vilket
på lokal nivå är kommunen (SFS 2006:544), ska fungera som samordnande
instans för samverkan av det inriktnings- och samordningsarbete som behövs
för att hantera händelsen. I detta innefattas att det ska finnas ”tekniska,
organisatoriska, personella och fysiska förutsättningar samt uthållighet för
inriktnings- och samordningsarbete” (MSB 2014). Den svenska kommunens
nyckelroll i krishantering utgör därmed ett intressant studieobjekt. Trots detta
är forskning ur kommunalt krisledningsperspektiv relativt outforskat. I detta
avhandlingsarbete är det den grupp inom kommunen som bevakar,
analyserar och informerar som är i fokus. Vad denna grupp kallas och hur
den bemannas skiljer sig mellan kommunerna, exempelvis används
benämningarna stab eller krisledningsgrupp, grundfunktionen är dock
densamma.
Stabsrum, krisledningsrum, kontrollrum eller EOC (emergency operation
centre) kan ses som synonymer på den på förhand bestämda plats där
krisledningsgruppen samlas för att leda genom en kris, se avsnitt 2.1
ytterligare information. Organiseringen av och utrustning i dessa rum skiljer
sig (Perry, 1995, 2003). När en händelser drabbar samhället krävs samverkan
mellan aktörer för att hantera situationen. Den samverkan har behov av
tekniska system till stöd (se exempelvis Sagun, Bouchlaghem, & Anumba,
2009; Yang, 2010). Danielsson m.fl. (2011) menar att de teknologiska systemen
kan
grupperas
i
två
grupper:
kommunikationssystem
och
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informationssystem. Kommunikationssystem som på olika sätt förmedlar
information från en sändare till en eller flera mottagare. Exempel på system
som används inom denna kategori är mobiltelefon, e-post, SMS,
videokonferenssystem och tetrasystemet RAKEL. Informationssystemen
använder informations-modeller som utgångspunkt för att inhämta, lagra,
bearbetas och distribuera information. Exempel på system inom denna
gruppering finns WIS1, LUPP2 och Coordcom3. På senare år har också sociala
media blivit ett system som starkt inverkar på informationsdelningen under
samhällsstörningar. Forskning som fokuserar på krisledningsrum riktas ofta
mot tekniktunga krisledningsrum (Dorasamy, Raman, & Kaliannan, 2013;
Drozdova, Rapant, & Malerova, 2013; Heath & Luff, 1991; Hsu et al., 2011;
Militello, Patterson, Bowman, & Wears, 2007; Rudinsky & Hvannberg, 2013)
eller om utveckling av stödsystem till dessa rum (Domdouzis, Andrews,
Gibson, Akhgar, & Hirsch, 2014; Wybo & Kowalski, 1998). Jennings m.fl (2017)
menar att organisationens IT-avdelning spelar en stor roll när det gäller vilken
informations- och kommunikationsteknik som utrustar krisledningsrummen
och hur dessa används. Däremot saknas forskning om hur och vad man gör i
dessa krisledningsrum, vilket påpekades redan 1994 av Scanlon (1994). Detta
verkar fortfarande vara fallet. Det jag funnit är Landgren och Bergstrand (2016)
och Borglund (2017) som fokuserar på hur krisledning görs inne i
krisledningsrummet. Borglund (2017) ser också på hur artefakter används
under skapandet av lägesbild. Att det finns så lite forskning som betraktar
praktiken som helhet är problematiskt då det innebär att övningar och stöd
till övningar konstrueras utan att det finns en förståelse för hur krisledning
utövas i rummet. Även utveckling av stödsystem skulle stärkas om mer
kunskap om hur krisledning utförs i krisledningsrummen.
Den här avhandlingen ämnar att ge en inblick i krisledningsrummet
genom att skildra hur krisledning görs i rummet i samspel med de analoga
och digitala resurser som finns att tillgå. Människans handlingar är tätt
förbundet med den materiella omgivningen som vi agerar inom vilket medför
att en förståelse för samspelet med omgivningen en förutsättning för att förstå
praktiken. Leonardi (2010) menar att ett sätt att betrakta samspelet med den
materiella omgivningen är genom att betrakta materialitet som en produkt av
relationen mellan artefakten och individen. Med stöd i Leonardis (2010)
perspektiv har detta licenciatarbete inte begränsats till att se till enbart digitala
1

Webbaserat informationssystem, används av flera olika aktörer inom krisberedskapsområdet.
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System för ledning och uppföljning av insatser. Används inom räddningstjänst.

3

Utlarmningssystem som används inom SOS.
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komponenter. Denna berättelse blir ett bidrag till att fördjupa förståelsen av
krisledning. Den praktiknära förståelsen som denna licentiatavhandling
bidrar med kommer att finnas som grund i det kommande arbete som ska
genomföras mot doktorsgrad.

1.1 Syfte med avhandlingen

Drivkraften bakom detta avhandlingsarbete har varit min önskan att kunna
öka säkerheten för oss medborgare i händelse av en kris. Krisledningsaktörer
strävar efter att öka och stärka sina kunskaper och färdigheter inom
krisledningsområdet. Min önskan är att kunna bistå dessa aktörer i detta
lärande, att kunna stödja aktörerna att öva och reflektera. För att göra detta
behövs dock kunskap om praktiken och hur den gör under krisledning vilket
denna avhandling fokuserat på.
Min inställning har varit att om jag vill lära mig om en praktik måste jag
betrakta hela praktiken. För mig har detta inneburit att även dess omgivning
inkluderas i betraktandet för att på sätt skapa en förståelse för hur den arbetar.
Resonemanget känns igen i texter av exempelvis Orlikowski (2000, 2007, 2010),
Orlikowski och Scott (2008), Leonardi (2011, 2012) och Leonardi och
Barley(2010). Med lite olika perspektiv menar de att den sociala aspekten av
en praktik på ett eller annat sätt alltid är förbundet med det materiella. Att
förstå praktiken och dess arbete på detta sätt är utmanande.
Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal
krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i
krisledning. Genom att betrakta när, hur och varför analoga och digitala
resurser används under krisledning och vilka förutsättningar som finns för
att detta ska göras skapas insikter att ta i beaktande när övningar skapas och
när IT-stöd, både för praktiken och för övningar av praktiken, utvecklas.

1.2 Avhandlingens struktur

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med tre ingående artiklar.
Var och en av dessa artiklar är bidragande till att skapa den fördjupade
kunskap om kommunal krisledning som avhandlingen syftat till att skapa.
Detta första kapitel ger en kortfattad introduktion till vart avhandlingen
positionerar sig. Här beskrivs också syftet med avhandlingen. Kapitel 2
ramar in området likväl som det anger vad avhandlingen inte handlar om.
Kapitel 3 förklarar det svenska krisberedskapssystemet för att ge en
förutsättning för läsaren som inte är insatt i systemet att förstå dess
komplexitet. Kapitel 4 behandlar det teoretiska ramverk som legat till grund
för analyser inom avhandlingsarbetet. Kapitel 5 ger en genomgång av de
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metodologiska aspekterna. I kapitel 6 ges en summering av de artiklar som
ingår i avhandlingen samt en kortare redogörelse av resultaten. Kapitel 7
sammanställer resultatet i en diskussion och avslutningsvis sammanfattas
avhandlingens slutsatser i kapitel 8 där även förslag på vidare forskning ges.
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2 Relaterad forskning
För att positionera och skapa en förståelse för det fält vari denna avhandling
positionerar sig ges i detta avsnitt en kortfattad genomgång. Den inläsning som gjorts
när det gäller relaterad forskning har gjorts med vetskapen om att arbetet kommer
fortsätta med inriktning teknik och krisövning.
Informationssystem är ett brett område som inrymmer en mängd olika
inriktningar som på olika sätt skulle kunna vara relevant för den typ av
forskning som bedrivits för detta avhandlingsarbete. Området intresserar sig
för information, verksamheter och system. Det är interaktion mellan
människa och informationsteknologi (IT), utveckling och användning av ITartefakter samt konsekvenser av IT användning i samhället som är i fokus.
Det har också bedrivits forskning med olika inriktningar men med fokus på
teknik inom organisationer (Avgerou, 2000). Sättet att betrakta teknik
påverkar sättet att bedriva forskning och förstå det som studeras. Ansatserna
skiljer sig något åt när det gäller hur världen betraktas (epistemologi) och hur
man kan skapa kunskap om världen (ontologi). Actor-network teorin (ANT)
som grundades av Callon (1986) och Latour (1987) betraktar icke-mänskliga
artefakter som aktörer som tillsammans med människan skapar, och är en
produkt av, praktiken som studeras. Teorin betraktar aktörer i nätverket som
egna avgränsade enheter i en symmetrisk relation till varandra där de båda
kan agera inom nätverket. De icke-mänskliga aktörerna agerar genom att
möjliggöra, mediera och begränsa praktiken (Suchman, 1997). Socio-tekniska
system (STS) menar Leonardi (2012) är system av sociala och teknologiska
komponenter som bildar en organisations miljö där materiella aspekter kan
stödja det arbete som människan ska utföra. Forskning som antar ett
sociomateriellt perspektiv önskar frångå den dikotomi som varit vanlig då det
sociala och materiella har betraktats som varande två helt skilda fenomen. Det
förs epistemologiska och ontologiska frågor om huruvida materialitet och
sociala aspekter bör ses som en enhet gentemot om materialitet och sociala
aspekter ska ses som varande i relation till varandra. Orlikowski (2007, p.
1444) argumenterar att "all practices are always and everywhere
sociomaterial, and (…) this sociomateriality is constitutive, shaping the
contours and possibilities of everyday organizing." Orlikowski betraktar det
sociala och materiella som en gemensam enhet som inte går att särskilja. Att
betrakta världen ur ett sådant perspektiv kan göra det svårt att forska och
skapa en förståelse för helheten (Mutch, 2013). Leonardi och Barley (2010)
anser att det går att betrakta dem som enskilda entiteter; ”in addition to
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studying social processes, researchers need to pay attention to what a
technology lets user do, to what it does not let them do, and to the
workarounds that users develop to address the latter”. Orlikowski och Iacono
menar att ”we must theorize about the meaning, capabilities, and uses of IT
artifacts, their multiple, emergent, and dynamic properties, as well as the
recursive transformations occurring in the various social worlds in which they
are embedded” (Orlikowski & Iacono, 2001, p. 133).
Organisationers olika rutiner innefattar ofta olika former av IT artefakter
(D’Adderio, 2008, 2011) men teoretiska perspektiv exkluderar ofta
artefakterna från modeller av organisationsrutiner (Pentland & Feldman,
2008). Robey m.fl (2013) menar att IT artefakter bör betraktas i termer av
materialitet för att på så sätt förhindra att de hamnar i bakgrunden då en
organisation betraktas. Förmågan att se de möjligheter som artefakter kan
innebära skapas när personalen är varse materialiteten och att detta stämmer
med uppfattningen om det professionella jaget (Petrakaki, Klecun, &
Cornford, 2016). Andra har betraktat hur materialitet bidrar till hur beslut
fattas. Cornelissen m.fl. (2014) betraktar en anti-terrorist polisiär insats,
benämnd Stockwell Shooting, som ledde till att en oskyldig civil person blev
skjuten till döds. De använder kommunikation, känslor och materialitet som
lins i sin analys och menar att det är kombinationen av dessa som leder fram
till de beslut som fattas i pressade lägen. Comi och Whyte (2018) finner i sin
studie hos en arkitekturfirma att visualiseringsartefakter har en stor del i
processen att gå från abstrakta tankar till att skapa en genomförbar plan. De
argumenterar att det är genom att använda visuella artefakter samtidigt som
praktiker tänker och samtalar som möjligheten att konstruera resultatet
skapas.
Detta avhandlingsarbete antar i enlighet med Leonardi och Barley (2010)
ett socio-materiellt perspektiv med ansatsen att det materiella och det sociala
går att betrakta som enskilda enheter, om än tätt sammanbundna med
varandra, i skapandet av den praktik däri de verkar. Detta skapar ett
utrymme att studera samspelet mellan människan och den miljö där denne
verkar och hur detta samspel möjliggör arbetet som sker i praktiken som
studeras. Det gör det också möjligt betrakta materialitet som produkten av
relationen mellan artefakt och individ i enlighet med Leonardi (2010).

2.1 Kris som forskningsområde

Kris som forskningsområde ett omfattande område som innefattar forskning
kring kommunikation (Coombs & Holladay, 2002; Reynolds & W. Seeger,
2005; Seeger, 2006), ledarskap (se exempelvis Boin & ´t Hart, 2008; Boin,
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Kuipers, & Overdijk, 2013; Muffet-Willett & Kruse, 2009), management (se
exempelvis Bigley & Roberts, 2001; Bundy, Pfarrer, Short, & Coombs, 2017;
Gittell, Cameron, Lim, & Rivas, 2006; Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2008),
juridik (Karlsson, 2015). Danielsson, Enander och Larsson har identifierat (se
Sparf (2014) tre typer av krishanteringsorganisationer: manifesta,
intermittenta och latenta. Dessa skiljer sig när det kommer till vanan att
hantera kriser inom den kommunala organisationen 4 . Den manifesta
organisationen har personal som är utbildade för att hantera risker och kriser
inom sin dagliga verksamhet. Den intermittenta organisationen har även de
personal som är utbildade för att hantera risker och kriser men har det inte
som daglig verksamhet. Den latenta organisationen har inte nödvändigtvis
personal som är utbildade att hantera risker och kriser, men är däremot
skyldiga att axla ansvaret om så krävs. Den grupp som varit i fokus i denna
avhandling, krisledningsstaben, kan ses motsvara den latenta organisation
som beskrivits ovan. Yrkesgrupper som kan ses som semi-professionella först
på plats har identifierats av Mojir m.fl. (2018) då de identifierat exempelvis
säkerhetsvakter och hemtjänstpersonal som grupper som möjliga att vara
först på plats vid en händelse. De menar att dessa grupper skulle vara betjänt
av att utbildas, övas och utrustas med detta i åtanke. Kvarnlöf (2015) i sin tur
har studerat frivilligas agerande och interagerande på olycksplatser. Hon
skildra i sin avhandling hur människor som är först på plats vid en olycka
agerar och hur de själva tolkar och förstår sitt agerande
Emergency operations center (EOC) är även det ett område inom
krisforskning. EOC kan anses vara både en plats likväl som ett socialt system
(Quarantelli, 1979). EOC har sex viktiga funktioner att fylla. De ska koordinera arbetet, - fatta inriktningsbeslut, - överse att inriktningar
genomförs, - samla in information, - samordna och sprida information och fungera som värd för ditresande representanter från exempelvis regeringen
(Perry, 1995, 2003; Quarantelli, 1979). Det kommunala krisledningsrummet
kan, utifrån de funktioner som Quarantelli specificerat (1979), definieras som
ett EOC. Perry (1995) beskriver hur EOC´s kan vara formaliserade och
utrustade på i olika grad men att forskning tenderar att fokusera på de
välutrustade centren. Ofta beskrivs platser som är utrustad med
gemensamma storbildsskärmar, färdigställda arbetsstationer, beslutssystem
och radiokommunikation (se exempelvis Bader, Meissner, & Tscherney, 2008;
Heard, Thakur, Losego, & Galluppi, 2013; Hsu et al., 2011; Militello, Patterson,

I de sökningar som gjorts för inläsning på området har sökningar gjorts för att finna krisledning på
lokal nivå. Sökord som local government, municipal, county och liknande har använts.
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Bowman, & Wears, 2007). Få studier betraktar det ledningsarbete som sker
från kommunalt perspektiv. Landgren och Bergstrand (2016) är ett undantag
då de har studerat stabsarbetet. De fann fem aktiviteter som utförs under
krisledning: sammankalla, övervaka, utforska, konvergera och konsolidera
(fritt översatt). De menar att dessa aktiviteterna utförs upprepade gånger
under hela händelsen. Staben övervakar och samlar in information som de
utforskar för att kunna skapa en förståelse för vad informationen innebär.
Men jämna mellanrum samlas staben för att konvergera information och
kunskap som bildas under arbetets gång. Detta sker genom diskussioner för
att tillsammans komma överens om bilden och vad som bör göras vilket är
den aktivitet som de benämner konsolidera. Landgren och Bergstrand låter
oss ana att detta arbete sker i samspel med informationsteknologi utan att det
fördjupas hur och vad informationsteknologin bidrar med under arbetet.
En form av EOC som inte förekommer i någon större utsträckning i
forskningslitteraturen är den kommunala. Att studera krisledningsrummen
under det att en kris inträffar är svårt. Att samla in empiriskt material för att
förstå vad som händer i krisledningsrummet kan därför vara en utmaning.
Ett sätt att studera krisledning är genom att studera krisövningar vilket både
Landgren och Bergstrand (2016) och Borglund (2017) visat. van Laere och
Lindblom (2018) visar att krisövning är ett bra tillfälle för kommuner att öva
och utvecklas sin krisledningsförmåga. I mitt arbete som lett fram till denna
avhandling har syftet varit att fördjupa kunskapen om hur krisledning sker i
krisledningsrummet. Enligt Ahmad m.fl. (2012) finns inte tillräcklig
kommunikation
mellan
IT-utvecklare
och
verksamma
inom
krishanteringsområdet vilket leder till att produkter som lanseras inte är
konstruerade och förankrade i verklighetens behov. De menar att detta leder
till systemutveckling av system som inte krisledningen behöver. Samtidigt
som aktörer från krisledningsfältet inte är medvetna om vilka teknologiska
möjligheter som står till buds. Därför är det viktigt att som forskare inom
informationssystem ägna tid till att förstå den praktik som forskaren har i
fokus. Min forskning bidrar till en förståelse för krisledningspraktiken och
därmed också till att skapa en bild av behov som finns inom
krisledningspraktiken.

3 Det svenska perspektivet
Detta kapitel är skrivet för att ge den läsare som inte är insatt i området en möjlighet
att skapa sig en uppfattning om den komplexa verklighet som krisledning är en del i.
Här ges en beskrivning av uppbyggnaden av de administrativa nivåerna i Sverige och
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hur dessa relateras till det svenska krisberedskapssystemet. I avslutande avsnitt ges
en kortare genomgång av de rekommendationer som ges av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap för att stödja samverkan och ledning under en
samhällsstörning.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2014, p. 21) definierar
samhällsstörning som ”de företeelser och händelser som hotar och ger
skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället”. Med den definitionen
vidgar de synen på det som hotar. En samhällsstörning kan enligt MSB vara
något annat än olyckor, kris och krig vilket är benämningar som används i
lagtexter. Motiveringen att vidga begreppet anges vara att ge bättre
förutsättningar för aktörsgemensam samverkan och samordning. Vid
samhällsstörningar involveras flera aktörer i samhället. Tillsammans bidrar
de med sina respektive perspektiv till att skapa en övergripande bild av det
inträffade. Aktörerna samverkar och samordnar insatser för att hantera det
inträffade. En samhällsstörning är något som avviker från det normala och
dessutom innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för störning
av samhällsfunktioner. För att kunna bemöta den typen av samhällsstörning
har Sverige byggt upp en krisberedskapsförmåga genom utbildning och
övning hos många olika aktörer. Eftersom samhällskriser ofta påverkar flera
olika verksamheter behövs sektorsövergripande förberedelser vilket också
ställer krav på samverkan och samordning mellan aktörer (Prop. 2009/10:1). I
den här avhandlingen används de två begreppen kris och samhällsstörning
som motsvarande varandras synonymer.
Sverige vilar på fyra grundlagar; regeringsformen, successionsordningen,
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar står
över alla andra lagar vilket innebär att de andra lagarna inte får strida mot
innehållet i grundlagarna. Administrativt är Sverige fördelat på tre nivåer;
nationellt, regionalt och lokalt, se Figur 1. På var och en av dessa nivåer finns
aktörer som på olika sätt, med olika ansvar och befogenheter blir engagerade
i händelse av en samhällsstörning.
På nationell nivå finns 342 centrala myndigheter (Statskontoret, 2018),
riksdag och regering, där makten att stifta lagar och förordningar finns.
Riksdagen är den lagstiftande församlingen, ansvariga inför folket enligt
Regeringsformen (SFS 2011:109). Regeringen är i sin tur ansvariga inför
riksdagen (SFS 2011:109). Inom sina verksamhetsområden ansvarar de
statliga myndigheterna för att praktiskt genomföra det riksdag och regering
har bestämt. Det innebär att de tolkar och tillämpar lagen och ansvarar för
detta inför regering och riksdag i somliga fall. Myndigheterna har stor
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självständighet i dessa frågor. Regeringsformen (SFS 2011:109) 12 kap 2§
stipulerar ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns
beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt
fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller
mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag”.

Figur 1: Administrativa nivåer i Sverige.
Bildkälla: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På regional nivå finns 21 landsting och regioner samt 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsen är statens förlängda arm. Varje län har en landshövding som
anställs efter regeringsbeslut. Representanter till landsting och regioner väljs
av länets innevånare.
På lokal nivå finns 290 kommuner. Var och en med ett folkvalt
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som
agerar förvaltningsorgan som leder kommunens verksamhet utifrån de
principbeslut som kommunfullmäktige fattar. Kommuner delas in i nämnder
som ansvarar för förvaltning och verkställande av beslut. I 2 kap 1§
Kommunallag (SFS 2017:725) anges att kommunen ska styra över
angelägenheter av allmänt intresse knutet till den egna kommunen. Det kan
vara verksamheter som skolor, socialtjänst och äldreomsorg inom kommunen
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likväl som för infrastruktur för vatten och avlopp. Därtill bostadsbyggen,
hälso- och miljöskydd. (Sveriges kommuner och Landsting, 2018). Enligt
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 3 kap 7-8 § ska kommuner
ansvara för räddningstjänsten inom den egna kommunen. Detta kan ske
enskilt eller enligt 3 kap 12 § i samverkan med annan kommun.

3.1 Sveriges krisberedskapssystem
Den svenska krisberedskapen bygger på samverkan mellan människor,
mellan kommuner, myndigheter, företag och frivilligorganisationer
(Krisinformation.se, 2017). Systemet vilar på tre principer; ansvarsprincipen,
likhetsprincipen och närhetsprincipen (Prop. 2005/06:133).
•

•

•

Ansvarsprincipen föreskriver att den som har ansvar för en
verksamhet under vardagliga förhållanden ska ha motsvarande
ansvar i kris- och krigssituationer. I detta ingår att vidta de
förebyggande åtgärder som behövs för att skapa nödvändig
robusthet. Principen innefattar även ansvar för samverkan.
Likhetsprincipen anger att en verksamhets lokalisering och
organisation så långt som möjligt ska vara densamma oavsett det
är vanlig verksamhet, kris eller krig. Organisationen ska ändras så
lite som möjligt.
Närhetsprincipen anger att en kris ska hanteras så nära det
inträffade som möjligt och av dem som därmed är närmast
berörda.

Begreppet extraordinär händelse definieras i Lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (2006:544), som ”en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning
i viktiga samhällsfunktioner”. ”Extraordinär händelse” kan ses som en
synonym till begreppet kris, vilket innebär att begreppet i denna avhandling
även ses som en synonym till begreppet samhällsstörning. Det geografiska
områdesansvaret är också centralt i den svenska krisberedskapen. Detta ansvar
finns på alla tre administrativa nivåer. På nationell nivå är det regeringen som
är geografiskt områdesansvarig. Vid en kris som innebär nationella
konsekvenser har regeringen ansvar att hantera strategiska frågor på en
övergripande nationell nivå. Operativa åtgärder av nationell karaktär är
vardera förvaltningsmyndighets ansvar (Prop. 2011/12:1). Regionalt har
länsstyrelserna ett geografiskt områdesansvar, vilket innebär att de har ett
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lednings- och samordningsansvar på regional nivå (Förordning 2015:1052). På
lokal nivå är det kommunerna som har det geografiska områdesansvaret i
enlighet med lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 kap 7 § i
samma lag uppger att kommuner ska verka för att aktörer i området
samverkar i planeringsarbete samt att kommunen samordnar insatser och
information vid en krishändelse.
3.1.1 Nationell nivå
Den nationella nivån ansvarar för inriktning och prioritering före, under och
efter en kris (Prop. 2007/08:92). Skulle en händelse ge nationella konsekvenser
ska regeringen säkerställa en effektiv krishantering på nationell nivå. Med
bland annat erfarenheter från tsunamin 2004 föreslogs i propositionen Stärkt
krisberedskap – för säkerhets skull (Prop. 2007/08:92) att ett krishanteringsråd
skulle inrättas. Detta råd inrättades genom beslut av regeringen under 2008,
sedan 2014 inordnat under Justitiedepartementet (Regeringskansliet, 2014).
Den statliga utredningen Alltid redo En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU
2007:31)
föreslog
att
slå
samman
Statens
Räddningsverk,
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Likaså
gjorde propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (Prop. 2007/08:92).
Detta ledde till att den statliga Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) inrättades i januari 2009. De ansvarar för att förebygga
olyckor och riskor samt att stärka förmågan att hantera dessa om de ändå
inträffar. De agerar stöd för det förberedelsearbete som kommunerna måste
göra och till viss del finansierar de också det arbete som görs för att stärka
krisberedskapen. Myndigheten ska verka för att utbildning inom
krisberedskapsområdet tillhandahålls och att detta görs med hög kvalitet
(Skr. 2009/10:124). MSB ska också fungera som stödjande till befolkningen i
allmänhet. Under 2017 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka privatpersoners
kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och krig. Detta resulterade i en
ny utgåva av broschyren Om kriget kommer (Regeringsbeslut
Ju2017/01534/SSK; SOU 2007:31). MSB är skyldiga att ha en Tjänsteman i
beredskap (TiB) (Regeringens beslut Fö2014/1195/SSK) dygnet runt, året runt.
Denna funktion ska ha ansar och befogenheter att kunna agera på MSB:s
vägnar och även göra omvärldsbevakning för att tidigt kunna agera vid
behov. Alla myndigheter som är skyldiga att inrätta en TiB (se Regeringens
beslut Fö2014/1195/SSK för lista av myndigheter) är också skyldiga att
rapportera aktuella kontaktuppgifter till Regeringskansliet och till MSB
(Regeringens beslut Fö2014/1195/SSK).
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3.1.2 Regional nivå
I tidigare avsnitt har redan nämnts att den regionala nivån består av landsting
och regioner samt av länsstyrelser. Landstingen och regioner har främst
sjukvård och kollektivtrafik som uppdrag. Varje landsting ska ha en
smittskyddsläkare och en katastrofmedicinsk beredskapsplan (SOSFS
2013:22(M)). Varje landsting ska ha en krisledningsnämnd som kan aktiveras
i händelse av kris och som kan fatta nödvändiga beslut rörande sjukvårdens
olika enheter för att därmed kunna hantera händelsen. I händelse av en
allvarlig samhällsstörning ska landstinget kunna larma nödvändiga
funktioner och aktivera dem. De ska kunna leda sjukvårdsaktörer och
samverka med omgivande aktörer. Dessutom ska landstinget ansvara för
sjukvårdsinsatser inom ett skadeområde och ta hand om drabbade.
Landstinget ska rapportera lägesrapporter till Socialstyrelsen och länsstyrelse
i händelse av en extraordinär händelse. I de fall där många svenska
medborgare drabbas av en olycka eller katastrof får hälso- och sjukvård
bedrivas i utlandet för att minimera följderna av händelsen (SOSFS
2013:22(M))
De 21 länsstyrelserna har geografiskt områdesansvar på regional nivå (SFS
2006:544). Länsstyrelserna ska bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i
regionen. De är ålagda att ha en god förmåga att agera under krissituationer
och höjd beredskap. Före, under och efter en kris ska de arbeta för att det inom
regionen finns en samordning mellan regionens aktörer. De ska kunna
fungera som en samordnande aktör när det gäller informationsdelning till
allmänheten. Länsstyrelserna ska också fungera som en länk mellan den
lokala och nationella nivån. I händelse av kris ska länsstyrelsen skapa en
samlad regional lägesbild. Även länsstyrelsen har skyldighet att inrätta och
bemanna en tjänsteman i beredskap med motsvarande uppdrag som de som
redogjordes i avsnittet 3.1.1. Enligt 4 kap 33 § i Förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor får länsstyrelsen ta över ansvaret för en insats om händelsen kräver
omfattande räddningsinsatser i de kommuner som berörs. I de fall där även
statlig räddningstjänst nyttjas, exempelvis fjällräddning eller sjöräddning,
ansvarar länsstyrelsen för samordningen av insatsen. Länsövergripande
händelser ger möjlighet till länsstyrelserna att komma överens om vilken
länsstyrelse som ska ansvara för räddningsinsatsen. I de län som har
kärnkraftverk har länsstyrelsen ett krav att upprätthålla en plan för sitt
räddningstjänstansvar om en kärnkraftsolycka skulle inträffa (Förordning
2003:789; SFS 2003:778).
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3.1.3 Lokal nivå
Krisberedskap är något som även måste hanteras på lokal nivå vilket hamnar
inom kommunens ansvarsområde. Juridiskt är det främst Lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (SFS 2006:544) samt Förordning om totalförsvar och höjd beredskap
(2015:1053) och Förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (2015:1052) som specifikt reglerar
krishanteringen. Lag 2006:544 anger att varje kommun ska ha en
krisledningsnämnd som kan aktiveras i händelse av en kris. Enligt 2 kapitlet
3§ samma lag, anges att det ska finnas en ordförande utsedd för denna
nämnd. Det är denna person ska vara den som bedömer när en händelse ska
betraktas som extraordinär och därmed innebär att nämnden ska
sammankallas. Lagen (2006:544) möjliggör för nämnden att fatta ”beslut om att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen /.../
i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens
art och omfattning.”. Förutom att lagen stipulerar att det ska finnas en
krisledningsnämnd säger den inget när det gäller hur kommunerna ska
organisera sig för att kunna hantera sin krisberedskap i övrigt. Kommuner
och landsting är skyldiga att som en del i förberedelsearbetet göra risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA) för att på så sätt minska sårbarheten och öka
förmågan att hantera kriser (SFS 2006:544). Dessa RSA:er ska genomföras så
att de ger underlag för beslut och samhällsplanering. De bidrar också till en
riskbild för samhället i stort då de samlas in av Länsstyrelse och MSB. I arbetet
ska kommunerna genomföra analyser kring vilka händelser som kan drabba
deras kommun och hur detta i så fall skulle påverka verksamheten (MSB,
2017b)
Lag (SFS 2006:544), Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) lägger ett geografiskt
områdesansvar på kommunerna. Detta innebär att de ska ansvara för
samverkan och samordning av privata och offentliga aktörer i kommunen i
händelse av en kris. Det innefattar planering och förberedelser inför en
händelse. Ansvaret omfattar också att samordna arbetet under en händelse
samt att samordna information till allmänheten.
Vid en kris kan det finnas behov av krisstöd till allmänheten. POSOM
(psykiskt och socialt omhändertagande) är en icke vinstdrivande organisation
som arbetar med dessa frågor i krishantering (POSOM, 2018). Organisationen
har grupper i flera städer. I dessa grupper ingår kompetenser som
psykoterapeuter, psykologer och präster. Enskilda kommuner har egna
kommunala grupper som även de ofta går under benämningen POSOM. De
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grupperna har kommunen som huvudman. Bemanningen i dessa
kommunala POSOM-grupper kan vara personer från socialtjänst,
trossamfund och frivilligorganisationer.

3.2 Krisledning enligt MSB

MSB är den centrala myndighet som stödjer krisaktörerna både innan, under
och efter en kris. Det innebär bland annat att de har en viktig roll när det gäller
övningar. De initierar och utvärderar kontinuerligt övningar över hela landet.
Därför är deras perspektiv på krisledning intressant för denna avhandling.
Detta avsnitt syftar till att ge en inblick till de rekommendationer som ges till
krishanteringsaktörerna. Det är dessa rekommendationer som kommuner,
likväl som andra aktörer som är inblandade i krishantering, förhåller sig till
då de bygger upp sin organisation för krisledning. MSB ger stöd och råd till
kommunerna i deras arbete inför, under och efter att en samhällsstörning har
inträffat. En del av detta arbete handlar om att ge vägledning och
rekommendationer för att skapa ett gemensamt synsätt hos aktörerna. I
samarbete med experter och forskare har MSB tagit fram Gemensamma grunder
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB, 2014) där de vänder sig
till de aktörer, offentliga, privata och ideella organisationer, som ansvarar
eller bidrar till hanteringen av samhällsstörningar. Rekommendationerna är
omfattande och innefattar förutom gemensam helhetssyn även språk,
struktur och arbetssätt. Tanken är att skapa förutsättningar för
aktörsgemensamma insatser. För att detta ska kunna ske menar MSB att det
krävs samsyn och förståelse för olika aktörers perspektiv på det inträffade.
Enligt rekommendationerna bör inblandade aktörer starta sin hantering av
händelsen samtidigt. Vilket i sin tur ställer krav på aktörerna, på alla nivåer,
att kunna fatta beslut om när åtgärder måste aktiveras. Även
kriskommunikation lyfts i rekommendationerna som en viktig faktor för
samverkan och ledning under samhällsstörning. Likaså lyfts vikten av
robusta tekniska stödsystem för kommunikation mellan aktörerna.
Även formerna för att organisera arbetet anges med syfte att skapa
förutsättning för dialog aktörerna emellan. Rådet är att varje aktör har en
inriktnings- och samordningskontakt (kontaktpunkt) som ska ha hög
tillgänglighet och uthållighet. Detta ska vara den formella kontaktvägen till
aktören vilket är den väg som larm eller annan information ska kanaliseras
genom. Inriktnings- och samordningsfunktionen (funktionen) är en temporär
grupp som ska kunna sammankallas vid behov. Gruppen ska bestå av
aktörsrepresentanter som är nödvändiga för att hantera konsekvenserna av
samhällsstörningen. Sammankallande för denna funktion är den geografiskt
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områdesansvarige aktören på respektive administrativ nivå. MSB menar
också att:
”I uppgiften att kalla samman och hålla ihop funktion ingår att
• leda och dokumentera möten
• koordinera arbetet i funktionen
• erbjuda mötesplats
• organisera stödet till funktionen samt
• i samråd med berörda aktörer avgöra vilken sammansättning
funktionen/stödet ska ha.” (MSB, 2014, p. 80)
Möten inom funktionen kan genomföras fysiskt på plats eller distribuerat
via telefon- eller videomöten. Funktionens sammansättning, det vill säga
vilka aktörer som ska medverka i funktionen, är beroende på händelsens
omfattning och karaktär.
Stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen (stödet) ska genomföra
en löpande omvärldsbevakning, sammanställa information till lägesbilder, ta
fram och delge analyser för att på så sätt skapa en bild av konsekvenser och
behov.
De
ska
stödja
informationsdelning
och
samordna
kriskommunikationen. Därtill ska stödet sköta dokumentation och
administration samt tillse att beslut- och samverkansprocesser sker
rättssäkert. Det är också stödet som ska initiera utvärderingar och tillse att det
görs erfarenhetsåterkopplingar. Arbetet i stödet kan genomföras antingen i
distribuerad eller fysisk form.

4 Teoretisk ram
Vetenskapliga arbeten vilar på kunskap producerad av tidigare kunskapare. På så vis
bygger vetenskapen vidare på tidigare erfarenheter. I detta avsnitt beskrivs de teorier
som fungerat som teoretisk lins för avhandlingen.
Hur respektive teori har tillämpats framgår i sammanställningen av
respektive artikel
Genom åren har forskning inom informationssystem bedrivits med olika
inriktningar men med fokus på teknik inom organisationer (Avgerou, 2000).
Sättet att betrakta teknik påverkar sättet att bedriva forskning och förstå det
som studeras. Denna avhandling betraktar kommunal krisledning ur affordans
och meningsskapande perspektiv. Det är också dessa två teorier som kommer

16

beskrivas i detta avsnitt. I den teoretiska ramen beskrivs även materialitet då
detta är det perspektiv som genomsyrar hela avhandlingen.
En praktik kan studeras antingen som den är eller så kan praktik användas
som en lins för att studera ett organisatoriskt fenomen. Praktik är något
gemensamt som delas av flera individer. Leonardi citerar Cook and Brown
som menade att praktik är “the coordinated activities of individuals and
groups in doing their ‘real work’ as it is informed by a particular
organizational or group context.” (Leonardi, 2012, p. 16). Praktiken är enligt
Orlikowski (2010) där det sociala och det materiella möts. Genom att studera
praktiken ges en möjlighet att förstå hur materialiteten påverkar strukturer i
arbetet eftersom det då inte görs några antaganden utifrån olika teknologiers
egenskaper (Orlikowski, 2000).

4.1 Materialitet

Pickering (1995) myntade konceptet ”mangle of practice” i vilket han
betraktar hur människa och materialitet dansar och manglas till att vara en
praktik. Vad materialitet är kan vid en första tanke leda till att enbart tänka
på fysiska saker som vi ser och kan känna på. Griffith ( 1999) menar att när
teknologiska artefakter betraktas bör man se bortom den fysiska aspekten och
även se dess egenskaper och dess påverkan på vad som kan eller inte kan
göras tas i beaktande. Karen Barad resonerar enligt följande
Matter is substance in its iterative intra-active becoming—not a thing,
but a doing, a congealing of agency. Matter is a stabilizing and
destabilizing process of iterative intra-activity. Phenomena come to
matter through this process of ongoing intra-activity. That is, matter
refers to the materiality and materialization of phenomena, not to an
assumed, inherent, fixed property of abstract, independently existing
objects. (Barad, 2007, p. 210)
När det gäller digitala artefakter blir det mer uppenbart att det är mer än
enbart materiella egenskaper som menas med materialitet. Den digitala
artefakten är så mycket mer. Leonardi (2012) definierar det materiella
perspektivet som ”The arrangement of an artifact´s physical and/or digital
materials into particular forms that endure across differences in place and in
time and are important to users”. Leonardi (2010) beskriver sin artikel Digital
materiality? How artifacts without matter, matter hur materia och materialitet
användas i relation till digitala artefakter. Han menar att materialitet ofta
betraktas utifrån fysisk representation, dess materia. Det vill säga objektets
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fysiska egenskaper. När det gäller digitala artefakter blir detta betydligt
svårare då det inte längre enbart handlar om egenskaper som går att ta på.
Materialitet är ett begrepp som ser bortom fysiska begränsningar. Leonardi
(2010) menar att materialitet hos digitala artefakter istället handlar om de
konsekvenser som digitala artefakter ger och skapar i relationen till den
individ som använder den. Cecez-Kecmanovic m.fl (2014, p. 812) uttrycker
det ”it is not materiality of technology we are talking about but materiality of
composite assemblages of technology, people, work and organizing in
ongoing intra-action” Schatzki (2010) använder jämförelsen att ”materiality is
stuff”, alltså det som utgör hela företeelsen, inte enbart den fysiska aspekten.
Han menar att materialitet spelar flera roller i vårt sociala liv. Materialiteten i
form av fysiska och biologiska enheter möblerar och konstruerar vårt sociala
liv. Vi har hundar, träd, stolar och bord som tillsammans konstruerar en miljö
för vårt sociala liv. Schatzki (2010) ser också materialitet i form av fysiska och
kemiska enheter. Som exempel beskriver han hur aktiviteten att sko en häst
ställer krav på kunskaper om fysiska kunskaper om hästens ben, hästskon och
de spikar som den fästs med. Likaså påverkar vår kunskap om materialitet
vilka material som används för att bygga ett staket. Materialitet påverkar även
det arbete som sker med digitala resurser som stöd. Ett exempel här skulle
kunna vara hur en författare behöver behärska det ordbehandlingsprogram
som hen arbetar i, grammatiska skrivregler och ha kunskap om den kontext
och det ämne som boken ska handla om. Att betrakta något ur ett perspektiv
som inkluderar materialitet innebär därmed att betrakta den fysiska aspekten
och samtidigt betrakta vilken roll detta något har i praktiken. Detta perspektiv
är något som det behövs mer forskning kring, “A quick perusal of much
organization literature reveals the absence of any considered treatment or
theorizing of the material artifacts, bodies, arrangements, and infrastructures
through which practices are performed” (Orlikowski, 2007).

4.2 Affordans
Affordance är ett engelskt begrepp som härstammar från engelskans ’to
afford’ med betydelsen erbjuda eller tillhandahålla. Det finns ingen riktig bra
översättning för termen. Eftersom jag valt att skriva denna text på svenska
väljer jag att använda den försvenskade varianten affordans i denna text.
Teorin är vald med hänsyn till att jag vill förstå hur krisledning genomförs
och vad som krävs för att det så ska kunna ske. Kreiner uttrycker sin tolkning
av konceptet enligt följande:
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Affordance, in my view, is a concept that tries to specify why and how
organizational spaces matter. It combines a perspective on what space
might potentially afford with a notion of how it is actually engaged and
used. (Kreiner, 2010, p. 205).
James Gibson utvecklade teorin om affordans redan 1979, då närmare
bestämt ekologisk affordans. Med begreppet ville han skapa ett uttryck som
omfattade både människan och omgivningen. Affordans, enligt Gibson, är det
miljön erbjuder en individ. Gibsons perspektiv på affordans var att affordans
ligger hos objektet själv ”the object offers what it does because it is what it is”
(Gibson, 1986, p139). Han menade att information om den affordans som
miljön erbjuder finns att läsa i själva miljön. Affordans handlar därmed om
de möjligheter till handling som miljön möjliggör.
I now suggest that what we perceive when we look at objects are their
affordances, not their qualities. We can discriminate the dimensions of
difference if required to do so in an experiment, but what the object affords
us is what we normally pay attention to. (Gibson, 1986, p134)
Utformningen av den miljö vi befinner oss i ger olika möjligheter till
agerande. Som individer tar vi in miljön och identifierar den till vad den är
möjlig att använda till. En stol möjliggör att sitta ner men inte att lägga sig. En
miljö eller ett objekt kan erbjuda många olika former av affordans. En boll kan
hållas i, kastas, studsas, kanske sittas på om den är tillräckligt stor. Vilken
affordans som är av nytta beror på kombinationen med den övriga miljön och
vad individen vill göra.
Affordans går att betrakta som ett dispositionellt fenomen det vill säga att
affordans är vad miljön erbjuder (Michaels, 2000; Turvey, 1992). Alternativt
som ett relationellt fenomen då man betraktar att affordans blir vad relationen
till den individ som upplever miljön gör det till (Chemero, 2003; Stoffregen,
2003) eller ett kulturellt fenomen (Bloomfield, Latham, & Vurdubakis, 2010;
Petrakaki, Klecun, & Cornford, 2016; Rappert, 2003). Det innebär att beroende
på vilken individ som kliver in i miljön så kommer det nödvändigtvis inte
vara samma möjligheter som observeras av individen. En stol som för en
vuxen individ uppfattas ge möjligheten till att sitta ner kanske för ett barn ger
möjligheten att leka rallybil.
Donald Norman valde att betrakta affordans utifrån hur det uppfattas, till
skillnad mot det objektiva perspektivet som Gibson hade. 1988 definierade
Norman affordans som ”the perceived and actual properties of the thing,
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primarily those fundamental properties that determine just how the thing
could possibly be used” (Norman, 2002). Han menar att en designer bygger
in affordans i digitala artefakter för att på så sätt visa hur de kan
användas, ”Knobs are for turning. Slots are for inserting things into. Balls are
for throwing or bouncing” (Norman, 2002). Designerns uppgift blir därmed
att göra artefaktens möjligheter synlig och upptäckbara av användaren. Han
uttrycker det “affordance determine what actions are possible. Signifiers [are
signals that] communicate where the action should take place”. Norman
placerar affordans hos artefakten och argumenterar för att affordans alltid
finns där och bara väntar på att upptäckas av användaren; ”the user knows
what to do just by looking: no picture, label, or instruction needed” (Norman,
2002). Enligt Norman är därmed affordans något som är en kombination av
det egenskaper som ett objekt har och hur objektet uppfattas kunna användas.
Även Volkoff och Strong (2013) menar att affordans aktualiseras beroende på
individens intentioner.
Hutcby (2001) argumenterar för att affordans inte är en egenskap hos vare
sig individ eller objekt utan något som skapas i relationen mellan individen
och objektets materialitet. Materialiteten som sådan hos objektet finns alltid
men det är först i samspelet mellan individ och objekt som dess affordans
framträder. Vad som anses möjligt eller inte beror därmed på vilket syfte som
individen har med sitt interagerande vilket också gör att ett objekt ibland kan
uppfattas som begränsande.

4.3 Meningsskapande

Inom vetenskaplig litteratur används det engelska begreppet sensemaking. För
att bibehålla svenska i så stor utsträckning som möjligt väljer jag att använda
det svenska ordet meningsskapande. I avsnittet beskrivs också begreppet
sensegiving vilket jag försvenskat till meningsgivande.
Meningsskapande är ett koncept som handlar om att skapa mening utifrån
information när något annat än det vanliga har inträffat. Den mesta
forskningen som berör meningsskapande studerar hur detta sker på
individnivå. Men det finns också forskning som betraktar meningsskapande
som en process utförd i en grupp (se Maitlis, 2005). Enligt Sandberg och
Tsoukas (2015) triggas meningsskapande av olika saker som avviker från det
som anses vara normalt. Dessa händelser kan vara planerade eller oplanerade.
Enligt Maitlis (2005) och Maitlis och Christianson (2014) kan
meningsskapande betraktas som ett perspektiv snarare än en teori.
Konceptet meningsskapande kommer från Karl Weick och hans arbete
Social Psychology of Organizing från 1969. Han har sedan dess varit det
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dominerande namnet i forskning som rör meningsskapande. Weick (1995)
menar att meningsskapande sker genom tre steg; notera, tolka och agera
(creation, interpretation och enact). Det kan uttryckas så att individen
uppfattar en förändring som gör att individen vill skapa en förståelse för
denna förändring. Detta börjar med att ta reda på ”vad är det som händer?”.
Med hjälp av tidigare erfarenheter tolkar individen ”vad betyder det?” för att
därefter besluta om hur detta ska bemötas ”vad ska göras?”. Weick (1985)
beskriver meningsskapande som att individen uppfattar vad som händer
(effectuate), kombinerar informationskällor (triangulate), associerar det med
tidigare kunskap (affiliate), kontemplerar över vad som är givet (deliberate)
och sammanställer det till något greppbart (consolidate). Meningsskapande
är ett samspel mellan händelsen och den tolkning som görs av denna händelse
(Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005). Detta görs i ett retrospektivt seende, det
vill säga tidigare erfarenheter används för att kunna tolka det som sker. Den
retrospektiva aspekten trycker även Seligman (2006) på i sin definition av
meningsskapande; ”the cyclical process of taking action, extracting
information from stimuli resulting from that action, and incorporating
information and stimuli from that action into the mental frameworks that
guide further action” (2006, p. 109).
Weick (1995) menar att grunden för meningsskapande utgörs av följande
egenskaper; identitet, retrospektiv, medskapande/återskapande, social,
pågående, ledtrådar och sannolikhet. De sju egenskaperna ges nedan en
översiktlig genomgång.
Identitet

är viktigt för meningsskapande då tolkningar hela tiden görs
utifrån egna erfarenheter och vem individen identifierar sig
som. Detta eftersom det påverkar upplevelsen och tolkningen
av händelser. Identifiering kan grundas utifrån den personliga
identiteten alternativt organisationsidentiteten (Weick, 1995;
Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005).

Retrospektiv tolkningar görs genom att blicka bakåt. På så sätt ställer
individen händelsen i relation till erfarenheter av lika eller
liknande situationer.
Medskapande/återskapande, Weick (1995) menar att agerande (enactment),
är processen av att finna och observera ledtrådar och agera
utifrån tolkning av dessa ledtrådar.
Social

Meningsskapande är social då meningsskapandet sker i den
sociala kontext där individen befinner sig i samspel med
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omgivningen. Weick (1995) beskriver att ”[our] conduct is
contingent on the conduct of others, whether they be imagined
or physically present” (1995, p. 39). Enligt föregående citat
framgår att Weick anser att individer inte behöver befinna sig i
omedelbar närhet utan kan medverka genom sin sinnebild.
Pågående

Individen både påverkar och blir påverkad av de beslut som
fattas utifrån situationen (Weick, 1995).

Ledtrådar

Meningsskapande är ständigt pågående. Genom att fokusera
och uppmärksamma ledtrådar (cues) som används för att skapa
mening av det inträffade.

Sannolikhet Meningsskapande handlar också mer om vad som är troligt än
vad som är riktigt enligt Weick (1995). För att en händelse ska
vara begriplig behövs inte hela bilden utan vi klarar oss med
delar av den för att skapa oss en uppfattning av det skedda.
Omgivande faktorer som språk, kognitivt ramverk, politik och teknologi
påverkar meningsskapandet (Sandberg & Tsoukas, 2015). Exempelvis
beskriver Korica och Molloy (2010) hur ny teknologi medverkar i utformandet
av identitetsuppfattning. De visar hur kirurger regelbundet formulerar
gränsdragningar för vad som anses tillhöra professionen kontra vad som är
specialistkunskaper.
Teknologiska fel
kan också medverka i
meningsskapande som ledtrådar till att något är på väg att hända (Dunbar &
Garud, 2009). Språk i form av kommunikation lyfter också Weick m. fl. (2005)
som en viktig faktor. De menar att meningsskapande tar sin start i ord,
organiseras i skrift och därefter hanteras genom aktiviteter. Denna
kommunikation kan vara både muntlig och skriftlig i sin natur (Weick, 1995).
Ett närliggande koncept i samband med meningsskapande är
meningsgivande (sensegiving). Detta koncept handlar om att påverka den
eller de som är mitt uppe i en meningsskapande process. ”’Sensegiving is
concerned with the process of attempting to influence the sensemaking and
meaning construction of others toward a preferred definition of
organizational reality” (Gioia & Chittipeddi, 1991, p. 442). Meningsgivande
handlar därmed om att skapa en tolkning av situationen och att försöka
påverka omgivningen så att andra accepterar denna tolkning.
Meningsgivande och meningsskapande är nära relaterade och de fungerar
som både givande och resultat till varandra (Catasús, Mårtensson, & Skoog,
2009).
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4.4 Tillämpning av teorierna

Under de intervjuer och övningsobservationer som genomförts har
materialitetsperspektivet hela tiden fungerat som en ledstjärna. Fokus har
varit när, hur och varför analoga och digitala resurser inkluderats i de
handlingar som genomförs i krisledningsrummet. Med hjälp av de båda
teorierna meningsskapande och affordans har den erfarenhet som jag samlat
därefter betraktats för att skapa en förståelse för materialitetens roll under
kommunal krisledning.

5 Metod
Valet av forskningsparadigm grundar sig i forskarens filosofiska grund. Forskarens
syn på ontologiska, epistemologiska och metodologiska frågor lägger grunden till hur
forskningen bedrivs och därmed också hur den kan förstås. Detta avsnitt är skrivet för
att ge en inblick i min forskningsprocess och en förståelse för hur kunskapandet har
skett i arbetet.
Avhandlingen har antagit en kvalitativ ansats med syfte att fördjupa
kunskapen om kommunal krisledning genom att betrakta materialitetens
roller och förutsättningar. Empiriinsamling har till stor del handlat om att
studera praktiken i sig och hur arbetet utförs. Även om lagar, förordningar,
direktiv och beskrivningar rörande krisledning på kommunal nivå har
studerats. Jag har antagit ett socio-materiellt perspektiv med ansatsen att det
materiella och det sociala går att betrakta som enskilda enheter. Dock
betraktar jag dem som tätt sammanbundna i skapandet av den praktik däri
de verkar. Perspektivet skapar ett utrymme att studera samspelet mellan det
sociala och materiella och hur detta samspel möjliggör arbetet som sker i
praktiken som studeras. Under arbetet har teori och empiri växelvis verkat
för att driva arbetet framåt. Denna ansats skiljer sig från den positivistiska,
kvantitativa ansatsen på ett flertal punkter. Exempelvis när det gäller det
ontologiska resonemanget där det framgår hur forskaren betraktar världen,
då specifikt det väl avgränsade snittet av världen som forskaren studerar.
Epistemologiska frågor är också av vikt när det gäller forskning. I detta fall
handlar det om frågor som berör hur vi kan skapa kunskap kring det som vi
betraktar. Enligt Kuhn (se Guba, 1990) kan det inom ett forskningsfält inte
finnas flera paradigmer samtidigt. Detta eftersom koncept och kunskapande
uppfattas olika mellan olika paradigm. Till skillnad från Kuhns uppfattning
om att endast ett paradigm kan existera inom ett forskningsfält menar
Orlikowski & Baroudi (1991) att det inom informationssystemsfältet finns tre
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samexisterande paradigm; positivistisk, tolkande och kritisk forskning. Chen
& Hirschheim (2004) och Becker & Niehaves (2007) menar, i enlighet med
Orlikowski & Baroudi (1991), att den positivistiska grenen är
dominerande. Denna avhandling använder dock den tolkande ansatsen för
att möjliggöra den fördjupade förståelse som arbetet eftersträvade. Genom
interaktion med individer och semistrukturerade intervjuer finns möjligheter
att få perspektiv som forskarens förväntningar inte kunnat förutse (Creswell,
2013). Även Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är genom
interaktionen mellan respondenten och intervjuaren som kunskap skapas.
Liksom många andra doktorander så har mitt avhandlingsarbete
inspirerats av det projekt som skapat möjligheterna för mig att genomföra
mina forskarstudier. I detta fall är det ett projekt som handlar om krisövning,
för att öka kunskap och förmåga hos aktörerna och IT-stöd för att stödja
aktörerna i deras övande. Det var ett område som jag hade begränsad
erfarenhet utav. Min erfarenhet kom från det att jag i unga år, under min
utbildning till undersköterska, medverkade vid krisövningar som markör
och motspel till brandmän och sjukvårdare under deras övning. En så
begränsad erfarenhet kan innebära en utmaning men också en möjlighet då
det innebär att jag betraktar praktiken med andra ögon än de som befinner
sig mitt i praktiken. Därutöver hade jag i inledningen av denna resa inte så
stor erfarenhet av varken krisberedskap eller det kommunala arbetet under
krisledning. Det gav mig samtidigt en given startpunkt då jag behövde förstå
kontexten. Vilket blev det första steget i min forskningsprocess. Figur 1 visar
en översikt över de aktiviteter som tillsammans skapat underlag för ingående
artiklar och slutligen denna avhandling.
Den första artikeln handlade om att skapa en förståelse för hur man övat
och vilka erfarenheter som kommit från dessa övningar. Det blev mitt första
steg på vägen mot denna avhandling. De utvärderingar som studerades
under den första studien visade att det återkommande från aktörerna fanns
önskemål och åsikter kring teknik och teknikanvändning. Dock utan att detta
utvecklades när och hur teknikanvändningen var problematisk. Det gav mig
insikt om att jag behövde lära känna praktiken och hur de arbetade om jag
ska kunna bidra till att utveckla ett stöd till deras övningar. Därav att artikel
II och artikel III inriktat sig på hur meningsskande sker i stabsrummet och
vad som krävs för att aktörerna ska kunna arbeta på detta sätt. Denna
avhandling kommer därmed fungera som en god grund för mig i mitt nästa
steg då jag kan fokusera på krisövningar och stöd till dessa.
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Figur 1: Översikt av forskningsprocessen

I följande avsnitt beskrivs mer detaljerat hur arbetet med denna avhandling
har genomförts.

5.1 Att lära känna ett fält
För att börja lära mig vad detta innebär inleds denna resa med
litteraturstudier och observationer i fält. Syftet med denna inledande
observationsstudie var att skapa en förståelse för det arbete som sker vid den
kommunala räddningstjänsten. Räddningstjänsten är en nyckelaktör vid
många kriser vilket gör att en förståelse för deras arbete underlättar
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förståelsen för fältet som helhet. Det var under fältstudier hos en
räddningstjänst som jag började skapa mig kunskap om fältet genom att börja
förstå hur kommunal räddningstjänst arbetar. Alla på den räddningstjänst
där observationsstudien genomfördes var öppna och delade med sig av sina
erfarenheter och tankar. I första hand följde jag deras inre befäl (IB) som är
den som leder samordningen av räddningstjänstens styrkor som helhet och
bidrar med stöd till de styrkor som är ute i fält. Fördelen att följa just IB var
att den positionen har en roll som arbetar med ledning, samordning,
samverkan och stöd till de operativa grupperna. IB fungerar som en resurs för
fältenheterna genom att söka fakta om exempelvis kemiska substanser,
väderförutsättningar och alternativa körvägar. IB övervakar även insatstiden
till fält och säkerställer skiftbyten, förplägnad och annat som efterfrågas.
Vid den räddningstjänst som observerades sker ledningsarbetet i en
tekniskt väl utrustad lokal och deras arbete utförs till stor del i samspel med
den materiella verklighet som byggts upp för detta ändamål.
Observationsstudien gav många insikter i ledningsarbete utfört från en
ledningsplats konstruerad för att vara just en sådan plats likväl som en djup
insikt i det mångfacetterade uppdrag som en ledningsposition har under en
händelse.
Som ett sätt att lära känna fältet har jag också deltagit som observatör i
övningar när tillfälle har funnits. Under 2017 gavs ett tillfälle att delta i en
fullskalig 5 övning i Norge. Det gav mig en chans att se krisledning under
något andra förhållanden. Under övningen fick jag förmånen att följa den
operativa ledningen ute i fält vilket ytterligare bidragit till att bilda min
förståelse för praktiken som helhet. I anslutning till övningen genomfördes
två konferensdagar med deltagare som delade sina erfarenheter av
krishantering från skilda miljöer som sjöräddning, hantering av Utøya och
evakuering från sjukhus i krigszon.
För att öka kunskapen om fältet var jag också med och intervjuade
deltagare från en övning i syfte att bidra till utvärderingen av övningen. Totalt
intervjuades 15 personer varav jag personligen intervjuade sju av dessa.
Erfarenheter från denna intervjuomgång finns inte inkluderade i någon av
studierna men bidrar till min allmänna förståelse för aktörernas upplevelse
av att delta i en övning. Det gav insikter genom att belysa möjligheter och
problem vid samverkansövningar. Kunskapen bidrog till att avgränsa mitt
forskningsområde.

Fullskalig övning innebär att även fältenheter deltar i övningen. Fältenheter kan betraktas som den
personal som utför det praktiska arbetet, exempelvis blåljuspersonal.

5
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5.2 En studie leder till en annan

Att studera en praktik som enbart finns under samhällsstörningar innebär en
utmaning eftersom de tack och lov inte händer så ofta. Detta gör att övningar
utgör en lämplig möjlighet att studera och förstå det arbete som utförs. Som
tidigare nämnt blev jag tidigt medveten om att aktörer stundom upplever
problem med teknikanvändning under krisledning. Inför den första studien
som genomfördes var min frågeställning väldigt öppen då jag formulerade
den första forskningsfrågan för att få en förståelse för hur krisövningar
genomförts, vad som övats och hur dessa övningar har uppfattats. Denna
studie av övningsutvärderingsdokumenten gjordes under 2016. Studien gav
mig en allmän förståelse för att teknik kunde upplevas som ett hinder under
krisledning. De utvärderingar som studerades var från samverkansövningar
över hela landet vilket också gav insikter om att det finns stora skillnader
mellan kommunerna. Resultatet från den första studien resulterade i artikel I.
Insikterna från den första studien i kombination med de övningar jag
observerat och den litteratur jag läst fungerade som bas för den inriktning
som avhandlingsarbetet tar. Min inställning var att om jag ska kunna ge ett
verkligt bidrag och utforma ett IT-stöd som kommer kunna fungera som stöd
för aktörerna så måste jag lära känna praktiken och hur de arbetar. Mitt
intresse för hur arbetet sker inne i krisledningsrummet tar form vilket leder
till min nästa studie. Denna studie gjordes med hjälp av intervjuer med
representanter från tio olika kommuner fördelat på sex län. Kommunerna
som ingick i studien är olika både när det gäller areal och antal invånare och
även när det gäller etablering av farlig industri och om det funnits kända
krishändelser eller inte i kommunen. De delade generöst med sig av sin
kunskap och berättade både om hur det var tänkt att fungera likväl som att
det i somliga fall även fanns brister. Som komplement till intervjuerna
användes de observationer som jag gjort under övningar. Under bearbetning
av intervjumaterialet framträdde en möjlighet till ytterligare en
övningsobservation. Flera respondenter redogjorde för att det i närtid skulle
genomföra en större övning tillsammans med deras respektive länsstyrelse. I
det läget bestämde jag mig för att greppa denna möjlighet och kontaktade en
av de länsstyrelser som enligt information skulle anordna en av dessa större
övningar. Via denna kontakt gavs kontaktuppgifter till kommuner de vet
skulle delta och som de ansåg var möjliga kandidater att delta i min studie.
Till min stora glädje var den första kommunen som kontaktades glada att ta
emot mig som observatör på övningen. Med denna observationsomgång
strävade jag efter att på ett djupare plan förstå arbetet under krisledning,
artikel II, och vad som behövs för att möjliggöra detta, artikel III.
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5.3 Datainsamlingsmetoder

För att skapa en hög trovärdighet har jag valt att på olika sätt arbeta med
triangulering. I valet av intervjupersoner har olika perspektiv fått
representeras och olika teorier har använts för analysen. Därtill har olika
datainsamlingsmetoder använts för att samla in data.
5.3.1 Litteraturstudier
Att utveckla ny kunskap inkluderar att lära av det andra gjort tidigare. Det
innebär att ett vetenskapligt arbete som detta per automatik innefattar ett
flertal litteraturstudier. I flera omgångar har litteraturstudier genomförts
under avhandlingsarbetet. Inledningsvis genomfördes litteraturstudier för att
förstå krispraktiken med speciellt fokus på krisövningar och IT-användning.
För att kunna välja teoretiska alternativ att vila arbetet på krävdes studier av
olika teoretiska möjligheter att betrakta vad som sker i samspel människa och
teknik. När väl de teoretiska perspektiv identifierats och valts genomfördes
studier kring dessa teoretiska begrepp för att förstå begreppens innebörd
samt hur dessa skulle kunna appliceras på mitt forskningsområde. Jag
genomförde även litteraturstudier gällande metodologiska frågor som
exempelvis viktiga aspekter att ta hänsyn till under observationsstudier och /
eller intervjuer. Olika former av dokument som böcker, vetenskapliga artiklar
och myndighetsrapporter har bidragit till mina slutsatser. Utvärderingar,
organisationsplaner, lagtexter, författningar och krisledningsplaner är
ytterligare former av dokument som bidragit till att skapa förståelse för
området i delar liksom i sin helhet. Dokumentationsanalys är enligt Patton
(2002) en viktig källa att förstå organisationer.
5.3.2 Intervju
En intervjuomgång genomfördes där det deltog 10 personer vid semistrukturerade intervjuer. Intervjutiden varade mellan 60 – 75 minuter
vardera, tre genomfördes fysiskt medan de återstående sju genomfördes över
telefon. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades av mig.
Respondenterna representerade 10 olika kommuner. Var och en av
respondenterna var aktiva i kommunens krisledningsgrupp med olika
uppdrag. De var stabschef, kommunchef, säkerhetsansvariga eller
kommunikationsansvariga som deltog. Respondenterna bidrog med sin bild
av kommunernas tänkta planering, utformning av personalgrupper och
lokaler
samt
erfarenheter
från
tidigare
händelsehanteringar.
Respondenternas erfarenheter från faktiska kriser i kommunen var blandade.
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Hälften hade varit med om händelser där krisorganisationen aktiverades
medan den andra halvan talade utifrån erfarenheter från övningar och
utbildning. Kunskapen som intervjuomgången gav mig finns som empiribas
i främst artikel III men även i artikel II.
Utöver dessa planerade intervjustudier har även flera informella samtal
och ad-hoc-intervjuer genomförts. Dessa samtal har bidragit till min förståelse
för krisledning i allmänhet likväl som specifika insikter i olika agerande.
5.3.3 Övningsobservation
En viktig källa för empiriskt material till denna avhandling har varit att
genomföra observationer. Genom observationer ges en möjlighet att skapa en
förståelse för sammanhanget som studeras. Det ger också en möjlighet att
studera eventuella aspekter som inte framkommer vid en intervju. Det kan
handla om aspekterna som undgått personer i kontexten alternativt om
aspekter som man inte är villig att diskutera (Patton, 2002). Att observera
innebär inte att genomföra slumpmässiga observationer. Det krävs teoretiska
referensramar som bidrar till att skapa en struktur i fältarbetet (Alvesson &
Sköldberg, 2017). Wolcott (2005) uttrycker det enligt följande:
You may tell others you are “just observing” and may satisfy their
curiosity, but do not believe for a minute that there is any such thing as
“just observing.” A lens can have a focus and a periphery, but it must be
pointed somewhere, it cannot “see” everywhere at once. (Wolcott, 2005
p.)
I de observationsstudier som har gjorts under arbetet med avhandlingen
använde jag mig av meningsskapande och affordans som utgångspunkt. Då
materialitet hela tiden funnits med som en grundton i mina studier noterades
särskilt när digitala och analoga resurser användes i krisledningsarbetet.
Dock strävade jag efter att inte begränsas av de teoretiska ramar jag använt
under observationerna utan ständigt haft som mål att vara öppen för
oväntade inslag. Att föra anteckningar under observationer kan vara en
utmaning i sig. Under de observationer som genomförts för denna
avhandling har fältanteckningar förts när så varit möjligt under själva
observationen. Kompletterande anteckningar har därefter förts så snart
tillfälle erbjudits vilket i praktiken oftast inneburet på kvällen under den dag
som observationer genomförts. Fältarbete där empiri samlas in via
observationer utförs med fördel under en längre tid (Patton, 2002). Krisen som
kontext kan dock vara svår att observera. I detta arbete har kommunens
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krisledningsgrupp, och det rum dessa arbetar i under krisen, varit i fokus. Då
den grupperingen inte är samlade på liknande sätt under andra förhållanden
än just en kris alternativt en krisövning har längre observationer inte varit
möjligt. Det har inte heller funnits möjlighet att studera krisledning under
skarp händelse. Istället har det fältarbete som utförts för att inhämta empiri
gjorts under krisövningar och genom intervjuer för att förstå hur krisledning
planeras att skötas.
Under arbetets gång har jag haft förmånen att delta vid fem
övningstillfällen som observatör. Två så kallade seminarieövningar vilket
innebär att deltagarna samlas i seminarieform hos respektive aktör. Därtill
observerades tre fullskaliga övningar vilket innebär att även operativt
fältarbetet genomfördes under övningarna.
Seminarieövning 1: Övningen genomfördes genom att deltagarna fick
frågor tilldelade. Dessa frågor besvarades under en veckas tid av vardera
aktören. Efter det att veckan gått samlades aktörerna i samverkanskonferens
med genomgång av frågorna. Nya frågor delades därefter ut för motsvarande
hantering. Övningen genomfördes under fyra veckor. Jag deltog hos en och
samma aktör vid samtliga samverkanskonferenser som genomfördes under
övningen. Till viss del även under de samtal som fördes för att besvara de
frågor som hörde till veckans uppgifter. Erfarenheterna från denna
observation bidrar till detta arbete, förutom genom en ökad förståelse för
övningsform och sätt att genomföra samverkanskonferens, en förståelse för
hur teknik används för att skapa klarhet i frågor samt den teknikutmaning
som kan uppstå i samband med samverkanskonferenser.
Seminarieövning 2: Denna seminarieövning genomfördes med motspel
under en eftermiddag. Övningen genomfördes via ett webb-baserat
övningssystem vilket möjliggör en distribuerad övning där varje aktör sitter i
sina egna lokaler. Övningssystemet driver övningen framåt genom att ge
inspel till övningen. Aktörerna gavs vid övningens start ett scenario att
förhålla sig till. Vardera aktörer reflekterar över vilken typ av information de
behöver för att hantera händelsen och vilka agerande de skulle genomföra.
Åtgärderna noteras i övningssystemet vilket därmed tillgängliggörs till
samtliga aktörer som deltar i övningen. Via systemet kan aktörerna kontakta
andra aktörer i övningen för att söka information eller söka bistånd i aktuella
frågor. Aktören som observerades vid tillfället var en länsstyrelse vilket
breddar min förståelse för praktiken som helhet. Detta då länsstyrelsen har en
något annorlunda roll än kommunerna under krisledning. Dock är deras
formation i det egna krisledningsrummet liknande kommunens, likaså liknar
lokaler och materiella resurser det som kommuner har. Erfarenheter bidrar
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med ytterligare perspektiv på den komplexitet som finns under en
krishantering då flera administrativa nivåer ska samverka och samarbeta.
Fullskalig övning 1: En övning där samverkan och samarbete skedde
nationsöverskridande mellan Sverige och Norge. Fokus för min forskargrupp
som var närvarande under övningen var den kommunikation som fördes via
den svenska RAKEL och norska Nødnett under krishanteringen. All trafik, på
samtliga tillgängliga gränsöverskridande radiokanaler, spelades in under
hela övningen. Metoden ger en unik inblick och möjlighet att analysera vad
som sägs, och vilka som kommunicerar med vilka, under en krishändelse.
Erfarenheterna kommer in i avhandlingen genom en ökad förståelse för den
komplexa samverkan som äger rum under en krishantering.
Fullskalig övning 2: Vid detta tillfälle genomfördes observationen med
dubbla syften. Dels att berika min egen kunskap inom fältet men också som
utvärderare. Observationen genomfördes under en fullskalig heldagsövning
i Norge. Vid det tillfället följde jag den yttre befälsgrupperingen. Det vill säga
operativa ledare från räddningstjänst, polis och hälsa som var mobila, nära
skadeplatsen. Observationerna vid detta tillfälle bidrar till en insikt in
krisledning under något andra förutsättningar i ett annat lands regi. Det gav
erfarenheter både av krisledning till fält och bidrog med ett nytt perspektiv
då denna grupp var en av de grupper som rapporterade in till en lokal
krisledningsgrupp och också äskade resurser för insatser i fältet.
Fullskalig övning 3: Genomfördes som en tvådagars fullskalig övning,
vilket innefattar moment som resursfördelning både gällande personella
resurser men även förplägnad för samtliga deltagare. Även vid detta tillfälle
deltar jag som stöd till utvärderingsgruppen av övningen. Jag observerade
arbetet som utfördes under en kommuns krisledning och delvis även
räddningstjänstens stabsarbete vilket skedde i angränsande rum med
glasvägg och öppen glasdörr. Jag hade fri tillgång till båda
krisledningsrummen under övningsdagarna. Erfarenheten bidrar till
förståelsen för det tidkritiska arbetet i krisledningsrummet och också hur
gruppen samverkar med analoga och digitala resurser för att genomföra sina
aktiviteter.
Den sammantagna erfarenheten från övningsobservationerna ligger delvis
till grund för artikel III men främst för artikel II.

5.4 Vägen från empiri till kunskap – analysfasen

Arbetet med denna avhandling inleddes som sagt förutsättningslöst för att
undersöka om det fanns några problem och om dessa problem i så fall var
bemött i forskningen eller inte. Insamling av data, och analys av denna, har
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skett i en växelverkan med litteraturstudier genom hela arbete. Vid
kvalitativa studier pågår ofta ett analysarbete delvis överlappande med
datainsamlingsfasen (Silverman, 2010). Som forskare är det viktigt att
analysen inte tar för stort utrymme under fältarbetet då det kan vara
begränsande (Patton, 2002). Patton (2002) menar dock att tolkningar som sker
under datainsamlingen ofta ger inspiration till teman som senare används
under en koncentrerad djupanalys.
Med ett omfattande material finns behovet att lagra och organisera för att
kunna skapa en helhet av materialet. Under avhandlingsarbetet har därför
transkriptioner, dokument och fältanteckningar analyserats genom
användning av ett datorbaserat kvalitativt analysverktyg (CAQDAS)
(Bryman, 2013). I mitt fall har programvaran F4analyse använts. Fördelen med
att använda ett analysverktyg har varit i mjukvaran kunna skapa koder och
sedan enkelt kunna markera text och korrelera denna text med önskad kod.
Kodningen ger en möjlighet att gruppera och se mönster som enbart
genomläsning av material inte ger i samma utsträckning.
Intervjuer som genomfördes transkriberades av mig själv utan att någon
specifik transkriberingsmodell användes. Syftet med transkriberingarna har
aldrig varit att analysera språk, pauser eller betoningar utan de har enbart
fungerat som återgivande av det sagda. Avbrutna meningar markerades med
// och ohörbara ord markerades med [ ]. Transkriberingarna utfördes i övrigt
ordagranna. En viktig del till att jag själv genomförde transkriberingarna var
att på så sätt lära känna materialet på en djupare nivå. Att själv göra
transkriberingarna är ett tidskrävande arbete. Dock gav det mycket i
utdelning då det krävs upprepade spelningar av ljudfilen för att få texten
korrekt. Det ger ett ljudminne där rösten kopplas till texten vilket i
analysfasen skapar en levande text. Transkriberingarna användes under
analysfasen i kombination med ljudfilerna för att på så sätt skapa en djupare
förståelse för vad som förmedlades under intervjuerna. Under tolkning av
materialet har transkriberingar och andra dokument lästs upprepade gånger
varvat med läsningar gällande olika teorier.

5.5 Avgränsningar

Det empiriska materialet är samlat i svensk kontext vilket därmed också
påverkar generaliserbarheten till andra länder. Vid ett tillfälle genomfördes
en observationsstudie i Norge och vid ett annat tillfälle vid en
gränsöverskridande övning med svenska och norska deltagare.
Förutsättningarna i Norge är mycket lika de svenska förhållandena och
länderna samverkar ofta under krisrelaterade händelser. Kommunal
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krisledning kan ses som en praktik där chefen för krisledningen och andra
aktörer från krisledningsgruppen utför olika handlingar i samspel med den
miljö de befinner sig i. Dessa handlingar organiseras utifrån förförståelse,
regler och planer. Eftersom avhandlingen har som syfte att förstå praktiken i
det kommunala krisledningsrummet har andra aktörers görande inte varit
relevant annat än när det är relaterat till det som sker i krisledningsrummet.
Arbete har skett inom ramen för projektet Gränslös samverkan för
säkerhet 2 (GSS2). Projektets syfte har därmed till viss del fungerat
begränsande för avhandlingens omfattning. I det empiriska underlaget finns
dock ändå bidrag från andra kommuner än de som ingår i projektets
geografiska område. Att inkludera fler kommuner och fler övningar som
empiriska underlag än vad som gjorts i arbetet hade ökat representativiteten
och berikat det empiriska underlaget. Dock har de intervjuer och
övningsobservationer som genomförts resulterat i liknande information
vilket kan likställas med det Kvale m.fl. (2014) benämner som mättnad av
datainsamling. Insamling av data skedde under tidsperioden januari 2016 –
september 2017.

5.6 Etiska aspekter

Alla som på något sätt deltagit under perioder av fältarbete, oavsett om det
varit under observation eller intervjuer, har informerats om syftet med min
närvaro och den studie som varit aktuell. De har själva uttryckt acceptans att
delta i studien. Denna acceptans har uttryckts muntligt, inte i skrift. Det har
främst varit praktiska skäl till valet att inte formellt uttrycka acceptansen i
skrift. Somliga av mina informanter har uttryckt en oro för att deras
organisation på något sätt ska utpekas och påverkas av de uttalanden eller
observationer som gjorts. Det har fungerat som drivkraft att anonymisera
allas deltagande. Under observationer och intervjuer var jag också tydlig med
att jag strävar efter att anonymisera dem så vare sig de som individer eller
vilken organisation de representerar ska tydliggöras. Som ett resultat av detta
används aldrig individernas namn eller deras organisatoriska tillhörighet på
något sätt i material som producerats som resultat av avhandlingsarbetet. I de
fall där personnamn förekommer är det fingerade namn som används. Jag har
även i övrigt följt Vetenskapsrådets fastlagda etikregler för forskning.
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6 Resultat från artiklar
I följande avsnitt ges en kortfattad sammanfattning av de artiklar som finns som bas
för denna avhandling och de resultat som de genererat. Syftet med avsnittet är att ge
en orientering kring syfte, ansats, resultat och hur artikeln bidrar till syftet med
avhandlingen. Explicit beskrivning av artikelns bidrag

6.1 Artikel I
Granholm, E. M. (2017). What about IT? Crisis Exercises for Multiple Skills (pp. 341–352). Presenterad
vid the 14:th ISCRAM Conference, Albi, Frankrike, maj 2017.

Den första artikeln genomfördes för att få en förståelse för hur krisövningar
genomförts, vad som övats och hur dessa övningar har uppfattats. Detta
gjordes med ett särskilt fokus på hur teknik används under övningarna.
Studien gav mig en första allmän förståelse för hur det i stora drag ser ut när
det gäller teknikanvändning inom samverkansövningar.
Studien genomfördes som en litteraturstudie av övningsutvärderingar
från samverkansövningar genomförda i Sverige under perioden 2010 till och
med 2014. Ytterligare kriterium för att inkluderas i studien var att övningarna
skulle omfatta flera aktörer och att samverkan mellan dessa aktörer skulle ha
skett under övningen. Övningsutvärderingen var även tvungna att finnas
tillgänglig via MSB6:s webbsida. Totalt inkluderades 15 samverkansövningar
i studien, se tabell 1. De övningar som ingick i studien använde olika
scenarion för sina övningar. Det var scenarion om höga vattenflöden (fem
övningar), kärnreaktorproblematik (fem övningar), större olyckor (tre
övningar) och el-bortfall (två övningar). Analysen av utvärderingarna visade
att det i huvudsak var samverkan, kommunikation, informationsdelning och
skapande av lägesbild som var de fyra återkommande förmågorna som
tränades under övningarna. Att använda teknik eller andra materiella
resurser som brukar finnas tillgänglig under faktiska krisledningssituationer
var inte en självklarhet. Detta oavsett om den förmåga som tränades brukar
utövas med digitalt, eller annat materiellt, stöd under skarpa händelser.
Aktörerna, som ingick i de övningar som utvärderades, efterfrågar
möjlighet att förbättra sina tekniska förmågor som förutsätts användas under
krisledningssituationen. Aktörerna efterfrågade tydligare struktur,
dokumentation, rutiner och riktlinjer i användandet av digitala resurser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bistår aktörer med deras övningar både genom
övningsmetodik men även med utvärderingar av övningar som genomförs.
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såsom exempelvis WIS 7 . Struktur och riktlinjer efterfrågades även när det
gäller att skapa en lägesbild inom den egna organisationen men även den
gemensamma bild som skapas av flera aktörer.
Tabell 1: Övningsutvärderingar inkluderade i studie 1

År
2010

2011

2012
2013

2014

Övning
Amalia
Katarina
Mårten
Sälen
Jenny
Sievert
Storskred
Torne älv
Henning
Vendela
Astrid
Omfall
Pumpa
Läns
Vildälv
Origo

Antal medverkande
organisationer
individer
18
403
17
426
29
110
30
139
15
99
9
24
19
153
7
24
14
246
12
148
16
270
7
>100
18
429
23
13

450
Ej
rapporterat

Resultatet visar att det genomförs övningar men att dessa övningar
tenderar att enbart fokusera på delar av den praktik som används under
krisledning. Övningar genomförs ofta som diskussionsövningar kring ett
bord utan att använda de resurser som skulle tas i bruk om gruppen skulle
leda i en faktisk krishändelse. Aktörerna för samtal kring vad de borde göra,
exempelvis titta på karta och utrymningsplaner. De ges därmed en logisk,
abstrakt bild av vad som kan tänkas behövas och hur de ska tänka. Men de
genomför inte den praktiska handlingen. Därigenom missar de att träna delar
av den verklighet de kommer befinna sig i vid en skarp samhällsstörning.
Exempelvis att finna positioner på en karta utifrån koordinater eller att tolka
konsekvenser för framkomlighet utifrån en översvämningsplan.

7

Webbaserat informationssystem
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Artikeln bidrar till avhandlingen på två sätt. Dels genom att ge en bild av
hur praktiken hittills har övats i samverkansövningar och vilka kunskaper
som varit i fokus under dessa övningar. Resultatet visar att det under
samverkansövningar ofta enbart är delar av praktiken som varit i fokus.
Aktörerna lyfte behov av mer övning som inkluderar teknik för att förbättra
sin förmåga att använda teknik under krisledning. Det framgick dock inte i
de dokument som ingår i studien vilka problem som aktörerna anser att mer
övning skulle lösa. Det framgick inte heller hur teknik användes under
övningarna. Genom denna insikt bidrar detta resultat till det vägval jag gjorde
för de kommande artiklarna. Att skapa en djupare förståelse för praktiken.

6.2 Artikel II
Granholm, E. M. Materiality matters when organizing for crisis management. Skickad till IJISCRAM där
den för närvarande är i granskningsprocess.

I den andra artikeln fokuserade jag på det arbete som sker i ett kommunalt
stabsrum utifrån ett meningsskapande perspektiv för att kunna belysa hur
och varför digitala och icke-digitala resurser används under krisledning. Den
roll som dessa resurser antar i arbetet kan ses som ett resultat av hur, varför
och när en person väljer att interagera med resursen. I följande avsnitt
benämns denna roll för materialitet oavsett om det är en digital eller en ickedigital resurs som används.
Empiri samlades genom övningsobservationer och semistrukturerade
intervjuer. Genom intervjuer delgav 10 kommuner sina erfarenheter från
arbete med krisledning. Meningsskapandeperspektivet användes under
analysen för att skapa en bild av hur arbetet utförs. Meningsskapande handlar
om att få svar på de tre frågorna: ”Vad är det som händer?”, ”Vad betyder
det?” och ”Vad ska vi göra?”. Dessa användes för att bryta ner materialet för
att skapa en förståelse för när under meningsskapande processen som olika
typer av resurser användes och varför dessa resurser användes. Jag
argumenterar i artikeln att interaktionen med omgivande resurser är intensiv
genom de tre meningsskapande processerna notera, tolka och agera.
Resultatet visar att materialiteten antar fyra roller under kommunal
krisledning.
En av de roller som materialiteten bidrar till är att skapa struktur till
krisledningen. Hur materiella likväl som personella resurser konstrueras
skiljer sig mellan kommuner. Vanligt är att lokaler som i vardagligt arbete
används som konferensrum, används som lokal för krisledningsgruppen vid
krissituationer. Det gör att det första intrycket som ges när en person stiger in
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i rummet är att det är just ett mötesrum och inte ett rum för krisledning. Detta
ställer krav på stabschefen, som är den som initierar arbetet i rummet, att
organisera utrymmet och arbetet så att aktiviteter som genomförs under
krisledning kan genomföras i lokalen. Hur rummet kommer att användas är
beroende av de personer som samlas och deras tidigare erfarenheter och
kompetenser. Att installera olika digitala resurser som exempelvis projektorer,
WIS eller GIS är ett sätt att strukturera det meningsskapande arbete som ska
ske inom krisledningsgruppen. Andra exempel på hur materialiteten bidrar
till att strukturera arbetet är de kunskapsgivande artefakter som används
under arbetet. Exempel på kunskapsgivande artefakter är rutinbeskrivningar,
krisledningssplan, lägesmallar och evakueringsplaner. I en initial fas av
krisledningen ger dessa kunskapsgivande artefakter stöd och ledning att
sammankalla krisledningsgruppen. Under arbetets gång ger det struktur på
hur information kan sammanställas och vilken information som bör samlas in
vid den typen av händelse. Rutinbeskrivningar kan också ge ramar för vilka
aktörer som bör kontaktas beroende på vilken typ av händelse som inträffat.
En andra roll för materialiteten är tidsöverbryggande i form av kollektivt
minne. Resurser som används för att visualisera information är multimodala
då de används för att förtydliga informationen men också fungera som ett
kollektivt minne och som informationsbärare över tid. Allt eftersom
information samlas in, fylls rummet med information som delvis visualiseras
runt rummet. Exempelvis ritas en tidslinje upp med markeringar för olika
händelser och aktiviteter som skett över tid. Genom att visualisera
informationen ges en möjlighet både att ta del av den insamlade
informationen men också att upptäcka om någon information saknas. Att den
gemensamma kunskapen finns visualiserad i rummet möjliggör att när nya
personer ansluter till rummet kan de också ta del av den kunskap som redan
har skapats.
Materialiteten erbjuder också en meningsgivande roll under kommunal
krisledning. Ett exempel kan vara att följa nyhetssändningar eller olika flöden
i sociala medier. Dessa ger information som bidrar till att kunna skapa en
förståelse för det inträffade. Visualiserad information kan kombineras i
rummet när fragmenterad information ska tolkas till något förståeligt. Som
exempel kan vi tänka oss en karta som projiceras på en yta som det går att
skriva på. För att tolka information som är insamlad samlas en grupp framför
visualiseringen. På denna karta kan information från översvämningsplaner
markeras. Individer pekar på det visualiserade, lägger till sina egna
noteringar och verbala tolkningar och därigenom kan den fragmenterade och
ibland abstrakta informationen tolkas tillsammans i gruppen. Materialitet kan
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också fungera som ett hinder för meningsskapande om de verktyg som
används kraschar och inte kan användas som tänkt.
Distansöverbryggande
resurser
används
genomgående
under
meningsskapandeprocessen. När händelsen anses vara av sådan karaktär att
krisledningsgruppen bör aktiveras sammankallas krisledningsgruppen. Vilka
som kallas och hur många personer som sammankallas är beroende på
händelsen och dess utveckling. Att sammankalla krisledningsgruppen sker
genom olika typer av distansöverbryggande resurser såsom SMS eller via
mobilsamtal. Distansöverbryggande möjligheter används också under arbetet
med att samla in information kring det inträffade. Insamling av information
sker av många personer genom att nyttja olika kanaler för att samla in
information kring det inträffade. Arbetet påverkas mycket av individernas
tidigare erfarenheter av liknande situationer då det bidrar till att veta vilken
sorts information som bör eftersökas beroende på krisens art. Resurser som
möjliggör kommunikation med omvärlden är viktig inte enbart för
sammankallande av krisledningsgruppen som nämnts ovan utan även för att
samla in information om händelsen. Det är absolut nödvändigt att kunna
samla in information från aktörer ute i fält genom nyhetsrapporteringar och
externa experter för att kunna skapa en förståelse för det inträffade.
Distansöverbryggande resurser används också vid möten med andra aktörer
som medverkar i krishanteringen.
Artikeln bidrar till det övergripande syftet genom att skapa en förståelse
för när och varför digitala och icke-digitala resurser används under
meningsskapandet.

6.3 Artikel III
Granholm, E. M. och Borglund E. Affordance for crisis management. Presenterad vid IRIS augusti 2018.
Nominerad till selected paper och nu i granskningsprocess

Den tredje artikeln strävade efter att förstå vad som krävs av för att bedriva
de aktiviteter som behövs under krisledningen. Detta gjordes genom att lägga
ett affordansperspektiv på praktiken som helhet. Principer, kunskap,
förmågor, verktyg, uppgifter och regelverk formar tillsammans praktiken.
Artikeln tittar på vad som möjliggör praktiken som helhet och inte
möjligheter och/eller begränsningar med enstaka verktyg. Studiens empiri
kommer från de övningar som jag på olika sätt deltagit i under hela
avhandlingsarbetet. De exempel som illustrerar materialet i artikeln används
från en specifik övning rörande översvämning men utesluter inte att andra
övningar influerat artikeln. Likaså används intervjuer, genomförda under
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hela tiden för avhandlingsarbetet, som understöd och komplement till det
observerade. Resultatet visar att affordans i krisledning går att betrakta ur två
dimensioner: organisatorisk och materiell.

Organisatorisk dimension
Organisatoriskt krävs att det finns planer att vila på, då dessa guidar arbetet.
Planer och rutiner ramar in händelsen och ger indikationer på vilken typ av
agerande som kan komma att krävas samt vilken typ av information som kan
bli aktuell att samla in. Detta blir viktigt på så sätt att typen av händelse styr
vilken sorts information som behövs för att skapa en förståelse för vad som
inträffat och hur detta kan bemötas. Det visar sig att sammansättningen av,
och antalet personer i, en krisledningsstab styrs utefter händelsens art och
omfattning. Det ställer krav på organisationens flexibilitet för att göra detta
möjligt. För att klara detta krävs flexibilitet både hos organisationen och
individerna. Det behövs även trygghet i både den personliga kompetensen
för att sköta uppdraget samt en trygghet och förståelse för den egna
organisationens roll och uppbyggnad. Ledarskapet i stabsrummet lyfts av
deltagarna i studien som avgörande för hur krisledningen kommer att
genomföras. En bra stabschef skapar trygghet i krisledningsgruppen.
Möjligheten till att föra dialog mellan verksamhetsområden och politiska
beslutsfattare är av stor vikt. Likaså är inställningen att arbeta gemensamt för
att lösa situationen utan tankar på prestige en förutsättning för en lyckat
krisledning. Person- och funktionskännedom är även det en viktig faktor för
att möjliggöra krisledning. Detta gäller inom den egna organisationen men
även hos de medverkande aktörerna i nätverket som tillsammans arbetar för
att hantera händelsen. För att det ska vara möjligt att nå fram till ovanstående
lyfter både respondenter och övningsdeltagare, möjligheten till utbildning
och övning som en synnerligen viktig aspekt. Genom övning och utbildning
skapas och underhålls de nödvändiga nätverken med omgivande aktörer. Det
skapar personlig kompetens och möjlighet till en flexibel organisation. Dock
menar aktörerna att tid för övning är svårt att finna i den dagliga
verksamheten.

Materiell dimension
Även den materiella omgivningen påverkas av händelsens natur och dess
omfattning. Det gör att även den materiella verkligheten bör vara skalbar på
motsvarande sätt som den organisatoriska konstellationen bör vara det. I de
fall då det är få personer i krisledningsgruppen minskar användningen av
antalet verktyg i rummet. Större händelser kräver dock tillgång till verktyg
och utrymme att arbeta vid verktygen. Valet av verktyg som används i
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praktiken påverkar individens känsla av trygghet beroende på den egen
skattade förmågan att hantera verktygen. Det blir därför viktigt att öva i det
sammanhang som faktisk krisledning kommer att ske i. Deltagande aktörer
uppger att möjligheten att redigera är viktig när det gäller val av verktyg. Det
ska gå enkelt och snabbt att lägga till, ändra och ta bort information om
verktygen ska användas, oavsett om det är övning eller skarpt läge. Att
planera rummet utifrån vilken typ av arbete som kommer utföras i rummet
är också en viktig aspekt för att möjliggöra det praktiska arbetet. Olika
aktiviteter som genomförs under krisledningen har olika krav på
tillgänglighet och utrymme vid materiella resurser. Exempelvis är tidslinjen
som ritas upp under krisledningens gång central för samtliga som befinner
sig i rummet, vilket gör att denna måste placeras centralt i lokalen där den är
lättåskådlig för alla i rummet. Verktygen som används för att visualisera
informationen har multi-funktioner. Dels finns de som en plats att lagra
information och att samlas vid för att diskutera informationens betydelse,
men de fungerar även som en minnesbärare över tid vilket underlättar då ny
personal ansluter till stabsarbetet. Verktygen som väljs att användas för att
kommunicera med andra utanför rummet värderas av användarna med ett
tidskritiskt perspektiv. Det innebär att valet av verktyg är direkt beroende av
hur snabbt användaren behöver ha informationen. Är informationen
tidskritiskt väljs verktyg som anses snabba, som exempelvis mobiltelefon. Är
informationen nödvändig på längre sikt används verktyg som exempelvis epost eller WIS. Detta kan ses som ett exempel på hur materialiteten styr
utformningen av den sociala interaktionen som sker under krisledningen.
Ytterligare exempel på att materialiteten bidrar till hur den sociala
interaktionen utvecklas är robustheten hos det system som är tilltänkt att
användas. System som upplevs som osäkra väljs aktivt bort. I studien har den
materialistiska utformningen i stabsrummen skilt sig markant mellan
kommuner. Detta oavsett tänkta strategier över hur information ska delas i
krissituationer. Distansöverbryggande verktyg är nödvändiga för
inhämtning av information och för delgivning av information till andra
aktörer i nätverket som hanterar situationen. Resultatet bekräftar vikten av
övning och att organisationen övar olika aspekter av krisledning för att skapa
den trygghet som upplevs så viktig. Artikeln bidrar med ett djup i att förstå
vad som krävs för att kommunen ska kunna leda samhället genom en kris.
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7 Diskussion
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten som är beskrivna i artiklarna
som genomförts under avhandlingsarbetet.
Denna avhandling har bedrivits med utgångspunkt från ett större projekt som
fokuserar på krisövningar med syfte att öka kunskap och förmåga hos
aktörerna samt IT-stöd för att stödja aktörerna i deras övande. Det var det som
styrde starten på denna forskningsprocess. Dock ändrades mitt fokus under
min forskningsprocessen från att handla om krisövning till att handla om
praktiken. Anledningen var att jag fann väldigt lite skrivet, både i
utvärderingar och i forskningsartiklar, om hur praktiken gör under
krisledning. Utan denna kunskap kände jag att jag inte kan bidra till att
utveckla vare sig övningar som sådana eller IT-stöd för att stödja aktörerna
under deras övning. Artikel I beskriver att samverkan, kommunikation,
informationsdelning och skapande av lägesbild var förmågor som
återkommande tränades i samverkansövningar. Som sammandraget av
artikeln I, se avsnitt 6.1, visade var flera av övningarna seminarieövningar där
aktörerna förde samtal kring vad de bör göra, exempelvis positionera något
på en karta eller använda kalkylering av översvämningspåverkan för att
planera utrymning av ett samhälle. Viktiga förmågor som också observerades
under de övningar där jag deltog. Samtidigt visar artikel II att handlingen i
stabsrummet när dessa förmågor praktiseras är ett komplext görande som
kombinerar logik och kommunikation inom gruppen i nära samspel med
tillgängliga artefakter. Det kan förklara den önskan som fanns i
övningsutvärderingar om mer träning samt tydligare rutiner och anvisningar
om hur och när de ska använda olika artefakter. Övningar som valde att
inkludera digitala resurser som mål med övningarna visade sig ändå vara
begränsade när det gällde teknikanvändningen då inte alla medverkande
aktörer hade tillgång till de digitala resurserna. Häri finns en problematik och
ett outforskat område. Varken de digitala resurser som sådana eller valet att
inte använda en digital resurs utvärderas av aktörerna. Det diskuteras inte
heller i forskning. Vilka konsekvenser finns av att inte praktiken som helhet
övas? En del av de utvärderingskommentarer som aktörerna förmedlade
handlar om just önskemål om att finna artefakter (mallar, rutinbeskrivningar
osv) och att använda artefakter (WIS, RAKEL, lägesmallar osv). Dessa
kommentarer indikerar att det finns förbättringspotential i utformning av
krisövningar så att även analoga och digitala resurser innefattas som en
naturlig del då förmågor som exempelvis samverkan och skapande av
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lägesbilder övas. Landgren och Bergstrand (2016) nämner i sitt arbete om
arbetspraktiken i stabsrum att de olika aktiviteter som de identifierat
innefattar teknikanvändning på olika sätt. De konstaterar samtidigt att det
tekniska stödet som används i dagligt arbete kontra det arbete som sker under
krisledning är fundamentalt olika. Både intervjuer och övningsobservationer
som ingår i som material till denna avhandling gör synligt att aktörer aktivt
väljer bort att använda digitala resurser under övning, trots att
övningsinstruktionerna har varit att dessa digitala resurser ska vara en del i
övningen. Det är ett viktigt område att se närmre på.
Aktörer förväntas hantera osäkerhet, mycket information och samtidigt
skapa en förståelse för vad som händer, samverka och hantera olika
verktyg. ”Fatta beslut kan vi redan, vi behöver öva komplexiteten” (I.nr 7) säger en
av respondenterna jag talat med. För att förstå vad respondenten menar både
med detta citat likväl som med de önskemål om mer teknikträning, rutiner
och anvisningar var jag tvungen att skaffa mig en förståelse för hur praktiken
gör när de utövar krisledning i stabsrummet. Leonardi (2010) menar att
materialitet handlar om ”The arrangement of an artifact´s physical and/or
digital materials into particular forms that endure across differences in place
and in time and are important to users”. Alltså när, hur och varför används
analoga och digitala resurser under krisledning?

7.1 Krisledningsrummet

Samtliga av de kommuner som varit deltagande under detta arbete använder
lokaler som i ordinarie verksamhet används som konferensrum som sitt
krisledningsrum. Rummet för krisledning är ofta utformade som
konferensrum. Enligt Sandberg och Tsoukas (2015) påverkas
medvetandeprocessen av kontext, språk, kognitiva ramverk, politik och
teknologi. Ur ett meningsskapandeperspektiv är det därför viktigt att
tolkningen av ett rum stämmer överens med vad det ska brukas till. Som
nämndes i teorigenomgången, avsnitt 4.2, om affordans behöver inte
möjligheter uppfattas lika av olika individer. Det gör att när en individ kliver
in i ett konferensrum, som av situationen benämns till att vara ett
krisledningsrum, finns risken att det handlingsutrymme som rummet
erbjuder inte uppfattas av individen. Det är därför viktigt att individen kan
identifiera rummet som varande ett rum för handlingar som krävs under en
krisledningssituation. Ett sätt att nå detta kan vara genom övning och då
specifikt övning där rummet inkluderas som självklar del i det agerande som
övas. Artikel III argumenterar för att rummet och den materialitet som det
tillhandahåller formar både möjligheter och begränsningar för praktiken när
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det gäller vad som är möjligt att utföra i lokalen. Johri (2011, p. 962) menar att
materialitet och arbete är tätt sammanbundna, ”people make do with what
they had at hand”. Individer är uppfinningsrika och löser ofta de situationer
de hamnar i genom att göra bruk av det som finns runtom dem på bästa sätt.
Erfarenhet påverkar vilka val vi gör som individer, inklusive vilka verktyg vi
väljer att använda. Hur materialiteten används är beroende av den/de
individer som befinner sig i rummet och den kompetens som de anser sig
besitta. Därför blir det viktigt för kommunen att tänka igenom hur rummen
är utformade, om denna utformning är lämplig för krisledning och om
individer som ska ingå i gruppen har erforderliga kunskap om hur befintliga
resurser används. En given och övad struktur underlättar den tolkning som
sker av individen när denne kliver in i lokalen. Därför blir det också viktigt
att när aktiviteter som hör till krisledning ska övas bör de övas i den miljö och
med de resurser som kommer att användas i händelse av en kris.

7.2 Digitala och analoga resurser
Leonardis (2010) perspektiv av materialitet betraktar materialitet som en
produkt av relationen mellan artefakten och individen. Den gör alltså inte
skillnad mellan om en artefakt är analog eller digital. Jag insåg tidigt via de
intervjuer som genomfördes att det är stor skillnad på hur kommunala
krisledningsrum är utrustade. Somliga förlitar sig i stor grad till analoga
resurser som Whiteboards, blädderblock och papperskartor. Somliga blandar
upp dessa analoga resurser med några få digitala som att exempelvis projicera
en digital karta. Andra använder istället nästan enbart digitala resurser. För
att hantera detta valde jag att anta Leonardis materialitetsperspektiv för att
förstå när, hur och varför man valde att inkludera en artefakt i krisledning. I
enlighet med Schatzki (2010) visar mina resultat att materialiteten antar olika
roller inom krisledning. De verktyg som används under krisledning är
multimodala (Bjørn & Hertzum, 2011), det vill säga ett och samma verktyg
kan uppfylla flera olika roller. Jag har valt att gruppera användningen som
varande fyra roller: strukturgivande, meningsgivande, tidsöverbryggande
och rumsöverbryggande.
7.2.1 Strukturgivande
Liksom Miettinen och Virkkunen (2005) fann att epistemiska resurser
(kunskapsbärande resurser) finns till grund för att kunna genomföra
förändringsarbete inom organisationer ser jag att epistemiska resurser bidrar
till att strukturera kommunal krisledning. Dessa resurser har efterfrågats från
tidigare övningar (se artikel I) och visar sig också under mina observationer
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vara en viktig resurs för formandet av arbetet. I krisledning rör det sig om
exempelvis krisledningsplan, rutinbeskrivningar och mallar för
lägesbeskrivning. Artikel II visar hur, sett ur ett meningsskapandeperspektiv,
dessa resurser hjälper aktören att skapa en förståelse för det arbete som de har
framför sig. Mallar för lägesbilder ger ledning till vilken typ av information
som är av vikt att samla in. Materialiteten bidrar på detta sätt med en
förståelse för hur arbetet ska struktureras. Checklistor kan informera om vilka
som ska kallas och lägesbeskrivningsmallar ger anvisningar om vilken typ av
information som måste samlas in. Meningsskapande sker enligt Weick (1995)
som ett retrospektivt görande. Genom att reflektera tillbaka till tidigare
erfarenheter skapas en bild av vad det inträffade innebär. Genom att i tidigt
skede dela aktuella epistemiska resurser med de individer som ska delta i
krisledningsgruppen kan det retrospektiva tänkande påbörjas. Jag drar här
liknelser med den observationsstudie som jag genomförde hos ett
räddningsförbund. Där förklarade de inre befälen vikten av att i ett tidigt
skede få information om händelsen. Genom medhörning av larmsamtal till
SOS tar de inre befälen del av information under den korta tid de använder
för att förflytta sig in till ledningscentralen. Under denna korta tidsrymd
hinner de påminna sig erfarenheter från tidigare händelser av samma
karaktär eller på samma plats. Det i sin tur innebär att när de tar plats i
ledningscentralen har den meningsskapande processen redan påbörjats. Om
de epistemiska resurserna finns tillgängliga via distansöverbryggande
kanaler möjliggörs för individen att redan då de larmas in till
krisledningsgruppen ta del av resurser som kommer att strukturera det
kommande arbetet. Knorr Cetina (2001, p. 181) menar att ”Since epistemic
objects are always in the process of being materially defined, they continually
acquire new properties and change the ones they have”. Av den anledningen
menar jag att det är viktigt att de epistemiska resurserna, som mallar och
planer, används i övningar för att därmed också kunna utvecklas.
Materialiteten bidrar också till strukturen på annat sätt än via epistemiska
resurser. Användningen av visualiseringsartefakter, som exempelvis
Whitebords, har i andra studier visat sig vara viktiga som kollaborativt stöd.
Xiao m.fl. (2002) såg hur Whitebords användes för att sammanställa scheman,
planera och fungera som kommunikationskanal. I de observationer som
genomförts som en del av denna avhandling framgår att Whiteboarden är den
artefakt som ofta väljs för att visualisera händelsen som en tidslinje likväl som
en plats att samla nämndbeslut och mötesprotokoll.
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7.2.2 Meningsgivande
Liksom Lee och Amjadi (2014) kan jag i mina studier se att artefakter utgör en
viktig del i meningsskapandet och tolkningar av information. En avgörande
aktivitet under krisledningen är att skapa förståelse för vad som har hänt och
utifrån detta besluta om insatser. Att genomföra det insats- och
samverkansarbete som kommunal krisledning innebär är ett arbete som sker
i grupp. Det är gruppen som gemensamt tolkar innebörden av den samlade
informationen. I artikel II visas hur gruppen, under krisledning, använder
visualiseringsverktyg där information dels kan samlas men också slås
samman med annan information. Det innebär att olika former av visualiserad
information kan föras samman och därtill förtydligas med muntlig
information. De analoga och digitala resurserna ger möjlighet att kombinera
de olika informationskällorna. Lee och Amjadi (2014) såg att artefakter kan
trigga meningsskapande och Comi och Whyte (2018) fann att
visualiseringsartefakter utgör en viktig del i att abstrakta tankar sammanförs
till en gemensam strategi. Från studierna som bedrivits för detta
avhandlingsarbete kan jag se att materialiteten har en viktig roll även i
kommunal krisledning för meningsskapandet. Som exempel kan vi tänka oss
en digital karta som visualiseras på en Whiteboard. Aktörer samlas runt den
visualiserade kartan, pekar, ritar och interagerar med den information som
visualiseras samtidigt som diskussioner förs inom gruppen vad innebörden
av detta blir. På detta sätt blir den materiella komponenten en viktig aktör i
den meningsskapande processen genom att möjliggöra att lägga information
i lager. Maitlis (2005) menar meningsskapande som sker i grupp leder till ett
tydligare resultat och Kellog m.fl. (2006) menar att artefakter kan vara en
plattform för samarbete och möjligheter att återanvända eller förbättra
gemensamma produkter. Detta sammantaget gör, menar jag, att det är viktigt
att tänka på var olika visualiseringsmedia placeras i lokalen. Verktyg som ska
användas som en meningsgivande aktör i meningsskapandet måste placeras
så att det finns utrymme att samarbeta i direkt anslutning till verktyget.
Genom att visualisera information skapas också en möjlighet att se
avsaknaden av information som är av relevans för den aktuella händelsen.
För att denna typ av arbete ska vara möjligt krävs att verktyget är
lättillgängligt och enkelt att editera, vilket artikel III med sitt affordansperspektiv lyfter.
Artikel III redogör för vikten av trygghet hos aktörerna för att kunna
använda de artefakter som finns tillgängliga. Detta talar för att aktörerna
måste få en möjlighet att öva på interaktionen mellan människa och artefakt i
krisledningsrummet. Landgren och Bergstrands (2016) argumenterar att det
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tekniska stödet som används i vardagligt arbete skiljer sig mot det stöd som
används under krisledning. Med detta i åtanke blir det tydligt att det är viktigt
att ta hela praktiken i beaktande vid övningstillfällen. Vilket också resultaten
i artikel I påvisar.
7.2.3 Tidsöverbryggande
Den materiella konstruktionen ger olika möjligheter och begränsningar vilket
påverkar hur arbetet genomförs. En viktig roll som materialiteten har under
kommunal krisledning är att fungera som ett kollektivt minne. Termen
kollektivt minne är svår att finna en tydlig definition till. Den kan ofta ses i
sammanhang om nationer eller kulturer (se exempelvis Hirst & Manier, 2008;
Wertsch & Roediger, 2008). I detta avhandlingsarbete definieras kollektivt
minne som ett minne som är mer än bara individens och delas i en grupp. Det
är enligt Wertsch och Roediger (2008) det generella som delas mellan olika
definitioner. Ett kollektivt minne kan hjälpa till att samla och tolka
information likväl som att överbrygga tid. Genom att visualisera information
från olika verksamheter har hela krisledningsgruppen tillgång till den
samlade kunskap som gruppen skapat. Ett exempel där detta används är i de
fall som kommunikationsavdelningen får in frågor om olika skeden i
händelseförloppet. Är informationen visualiserad, strukturerad och
detaljerad kan information på ett enklare sätt sammanställas och delges.
Harris, Paterson och Kemp (2008) menar att vi genom att skapa och dela
kollektiva minnen har möjligheten att tillsammans finna nyckelinformation
som är viktiga för händelsen. Det vill säga att komma ihåg viktiga detaljer
som kan hjälpa till att nå vårt mål. Den tidsöverbryggande funktionaliteten
gör det också möjligt att ansluta till gruppen vid olika tidpunkter. Dels kan
en del krishändelser innebära att insatsen sker över en längre tidsperiod. Det
kräver skiftbyte bland de individer som finns i krisledningsgruppen. I dessa
fall kommer den visualiserade informationen att underlätta vid avlösning av
personal. Som kommunal verksamhet är det också viktigt att dokumentera de
aktiviteter, beslut och åtgärder som tagits under händelsen (SFS 2017:900).
Återigen kommer materialitetens roll som kollektivt minne vara aktören till
hjälp.
7.2.4 Distansöverbryggande
Att hantera en kris innebär samverkan mellan flera olika aktörer.
Informationsflödet under en krishantering är omfattande. Det är nödvändigt
att det finns distansöverbryggande verktyg som gör det möjligt att både samla
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in information och delge information till andra. Insamling av information,
kontakt med allmänheten och samverkansmöten med medverkande aktörer
kräver att den distansöverbryggande möjligheten finns. Samverkan med
omgivande aktörer är nödvändig för att skapa en förståelse för det större
perspektivet för att därmed kunna prioritera insatser. I artikel II illustreras
hur distansöverbryggande verktyg används under meningsskapande
tillsammans med nätverkande aktörer. Detta ställer i sin tur krav på robusthet
när det gäller både system och infrastruktur vilket artikel II visar. Valet av
distansöverbryggande verktyg är i många fall inte förutbestämt. Dock visar
artikel II att beroende på val av verktyg så möjliggörs eller begränsas
möjligheten till hur och vilken typ av information som kan delas. Olson och
Olson (2000) visar i sitt arbete att individer ofta anpassar sig till tekniken
istället för att anpassa tekniken till deras förutsättningar. För att möjliggöra
detta menar jag att övningar, återigen, måste konstrueras så att tekniken
används. I den kommunala verksamheten kan det även vara nödvändigt med
säker informationsöverföring inom den egna verksamheten vilket ställer krav
på både robusthet och säkerhet.

7.3 Vad möjliggör materialitetens roller?

En del i detta avhandlingsarbete har varit att förstå vilka förutsättningar som
behövs för att materialiteten ska få ta plats med sina olika roller i
krisledningsrummet. Jag argumenterar för att det finns tre viktiga faktorer att
ta hänsyn till om relationen mellan det sociala och det materiella ska ge bästa
möjliga resultat. I det här fallet valde jag att vända lite på affordansperspektivet. Istället för att betrakta vad en analog eller digital resurs kan ge
för möjligheter tittade jag på vad krisledningsgruppen behöver för
förutsättningar för att nyttja de resurser som de har till sitt förfogande.
7.3.1 Trygghet
Trygghet framkommer som en viktig aspekt för praktiken vilket artikel III
beskriver. De stora samverkansövningarna skapar en förståelse för den egna
organisationens plats i krishanteringen och även en trygghet genom att
upprätta och bibehålla de nätverk som behövs under krisledningen. Det är
viktigt för medarbetare att känna sig trygg med hur organisationen valt att
organisera sina resurser under krisledningen, att veta hur den egna
organisationen fungerar och vilka personer som har olika roller i
krisledningen inom den egna organisationen. Likaså är det viktigt att det finns
en trygghet i det nätverk av aktörer som medverkar i att hantera situationen.
Det är också viktigt att veta vad de olika aktörerna har för ansvarsområde för
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att på så sätt veta vilken typ av information olika aktörer kan delge och är i
behov av att få. Det visar sig att personkännedom är viktig men kanske ännu
mer funktionskännedom då det bemanningsmässigt kan skilja sig mellan
olika tillfällen när aktörerna har kontakt med varandra.
Artikel I illustrerar hur aktörer efterfrågar kompetensutveckling av
verktyg som används under krisledningen, att detta saknas i de övningar som
hittills genomförts. Därmed tillgodoses inte trygghetsaspekten för personlig
kompetens samt trygghet i att hantera de materiella resurser som finns att
tillgå. Under krisledning är tiden knapp och ageranden måste ske snabbt. Att
då känna en oro över hur ett verktyg fungerar eller var olika typer av
information hör hemma stressar individen. I de utvärderingar som var en del
av den första studien var flera aktörer tydliga med behovet av att få öva och
lära hantera de verktyg som de har till sitt förfogande under krisledning.
Övning kan alltså ses som ett sätt att skapa den trygghet som behövs för att
krisledning ska kunna bedrivas. I artikel II framkommer också att det är
viktigt med ”bra” stabschefer. Vad som definierar en ”bra” stabschef
definieras dock inte. Dock framkommer det tydligt av respondenter att den
struktur och trygghet som stabschefen ger är en nyckel till ett lyckat
stabsarbete.
Respondenter som intervjuades menade att övningar är ett lärande men
att det under övningarna inte finns utrymme att lära specifika delar som
exempelvis hantering av verktyg eller organiseringar av lokalen. Istället
menar de att de stora samverkansövningarna mer fungerar som en test av
ledning och samverkan. Under övningarna kan det framkomma
förbättringsmöjligheter för aktörerna men lärandet består mer av att få känna
på vad det handlar om.
7.3.2 Flexibilitet
Varje händelse är unik i sitt slag. I artikel III där kommunal krisledning
betraktas i ett affordansperspektiv, framgår att händelsens art och utveckling
påverkar hur krisledningen utformas vid kommunen. Staberna bemannas och
skalas utifrån det behov som händelsen bedöms vara i behov av. Det innebär
att organisationen måste vara skalbar och individen flexibel. De aktiviteter
som behöver genomföras under en samhällsstörning skiljer sig inte nämnvärt
mellan händelser, däremot skiljer sig omfattningen av varje aktivitet. Även
den materiella konstellationen påverkas av hur staben skalas. En liten grupp,
till skillnad från en större grupp, använder färre digitala/analoga
komponenter under arbetet. Även när det gäller organisering av den egna
organisationen skiljer sig kommunerna åt genom att på olika sätt bemanna
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första linjen. Alltså den linje som tar emot och utvärderar den första
indikationen till att det kan vara en samhällsstörning i antågande. Somliga
väljer att utlokalisera denna tjänst till den kommunala räddningstjänsten med
motivering att dessa har en organisation som redan har dygnet-runt
bemanning vilket kommunala förvaltningar inte har. I artikel II betraktas
krisledningen i ett meningsskapandeperspektiv där det framgår att det första
steget i att kunna skapa mening av något är att uppfatta de ledtrådar som ges.
Dessa behöver tolkas och förstås vilket görs i perspektivet av tidigare
erfarenheter. Därför är det viktigt att personen som bemannar första linjen får
möjlighet att öva för att även bygga upp erfarenhet av sådant som inte har
inträffat. I de fall där första linjen bemannas av blåljuspersonal är det också
viktigt att personen ges förutsättningar att kunna se händelsen med
kommunala ögon. Jag gör ingen bedömning av vilket sätt att bemanna den
första linjen som är bättre eller sämre utan konstaterar enbart att det är viktigt
att ha det i åtanke.
7.3.3 Tid
Tid visar sig i samtliga studier vara en väldigt begränsad resurs som gör det
svårt att genomföra utbildningar och övningar. Lagstiftningen är tydlig med
att aktörer inom den svenska krisberedskapen ska öva för att klara de
uppgifter som krävs under det arbete som krävs för att hantera en kris. Att
utbildning och övningar tillhandahålls ligger inom MSB:s ansvarsområde
(Skr. 2009/10:124). För kommunens del styr Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS
2006:544) (LEH) kravet på utbildning och övning. Detta avhandlingsarbete
visar att tid för övning är något som är svårt att finna i verksamheternas
dagliga arbete. De tjänstemän som bemannar krisledningsstaben är personal
som tas från den dagliga verksamheten, som enligt lag ska fortsätta bedrivas
så nära ordinarie drift som möjligt. Dessa tjänstemän övar och utbildar sig i
mån av tid. Det innebär att de själva måste skapa utrymme för övning när en
övning erbjuds vilket i praktiken innebär att de väljer bort att närvara i de fall
då den egna verksamheten måste prioriteras.
Samtidigt menar kommunens representanter att de inte har tid att öva
annat än när det är absolut nödvändigt. En kommun består av olika
verksamhetsområden som har olika flöden vilket gör det svårt att frigöra tid
att närvara vid övningar. Därtill är stora samverkansövningar kostsamma och
kräver mycket tid av varje aktör som medverkar. Att skapa scenarion som
genererar full aktivitet hos de olika aktörerna utifrån det scenario som
används är inte heller det en säker och enkel sak att ordna.
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8 Slutsatser
Inledningsvis i denna avhandling presenterades syftet med detta arbete vilket
har varit att fördjupa kunskapen om hur kommunal krisledning sker i
praktiken genom att betrakta materialitetens roller och förutsättning under
krisledning. Det visar sig att tolkningen av rummet är viktigt för att snabbt
komma igång med krisledning och kunna tolka hur de tillgängliga resurserna
kan göras till en del av krisledningen. Materialiteten kan ses anta fyra roller:
Strukturgivande
Meningsgivande

Tidsöverbryggande

Rumsöverbryggande

Analoga och digitala resurser skapar ramar och
förutsättningar för det kommande arbetet.
Analoga och digitala resurser antar aktiva roller som
meningsgivande aktörer under samarbeten där
tolkningar av information sker.
Analoga och digitala resurser antar en roll som
kollektivt minne för information genom hela
händelsen. Detta underlättar i sig också möjligheten
att hantera händelser som utspelas över lång tid
Digitala resurser nyttjas frekvent för att överbrygga
rumsliga dimensioner. Information samlas in och
delas mellan olika grupper genom dessa
rumsöverbryggande kanaler.

Avslutningsvis betraktades vad som möjliggör att materialiteten kan anta sina
roller i krisledningsrummet och fann följande:
Materialiteten

Trygghet

Flexibilitet

Som Hutchby (2001) argumenterar för så är
materialiteten en förutsättning för affordans. Resultatet
från detta avhandlingsarbete visar också att
materialiteten i högsta grad utgör en väsentlig del i
krisledning.
Framkommer som en viktig aspekt för att krisledning
ska kunna utföras. Resultatet visar att tryggheten kan
betraktas i tre dimensioner: organisatorisk, individuell
och materiell.
Hur krisledningsgruppen bemannas, både när det gäller
antal personer likväl som vilka kompetenser som krävs
är relaterat till krisens typ och omfattning. Det innebär
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Tid

att
beroende
på
krisens
utveckling
kan
krisledningsgruppens formering ändras under själva
händelseförloppet. Resultatet visar även att valet av
vilka artefakter som används under krisledningen också
påverkas av storleken på krisledningsgruppen.
Resultatet belyser aktörernas behov av tid för att kunna
utbilda sig och öva på sina roller i krisledningsgruppen.

8.1 Vidare forskning

Denna avhandling är det första steget mot en doktorsgrad. Det arbete som
gjorts för denna avhandling har gett insikter om praktiken som kommer bidra
till nästa steg mot doktorsgrad. Valet av möjliga inriktningar utifrån från
denna avhandling är flera. Ett exempel är den paradox som tycks finnas när
det gäller övning och att inkludera digitala resurser i övningen. I
övningsutvärderingar framgick det tydligt att aktörerna önskade mer
övningar som också inkluderade de digitala resurser som finns för dem att
använda vid krisledning. Samtidigt väljer aktörerna aktivt att inte inkludera
tekniken under övningar som uppmaningar att de ska användas. Vad beror
detta på? Handlar det om andra typer av övningar eller fyller inte de
resurserna som finns det behov som aktörerna önskar? Hur kan vi bemöta och
hjälpa aktörerna till att finna nyttan i de digitala resurser de har till sitt
förfogande?
Ett annat alternativ kan vara att se närmre på materialiteten i kommunal
krisledning och hur de olika rollerna relaterar och eller påverkar varandra. Är
den ena en förutsättning för den andra? Måste det exempelvis finnas en
strukturgivande roll för att materialiteten också ska kunna fungera i sin
meningsgivande roll?
Valet av att använda analoga kontra digitala resurser kan också
problematiseras i kommande forskning. Vilken påverkan har det att välja
analoga resurser kontra att välja digitala resurser? Hur påverkas flödet i
krisledningen? Vad innebär det för krisledningspraktiken om förhållandena
är sådana att de digitala resurserna inte är brukbara?
Insikter om hur, när och varför analoga och digitala resurser används
under krisledning är viktigt för att kunna utveckla stödsystem som är
anpassade till praktiken. Likaså kan kunskapen från denna avhandling
användas för att vidareutveckla krisövningar och stödsystem till dessa.
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Appendix A: Kriser som påverkat vårt
samhälle
Internationella kriser

Med ökad globalisering och en intensiv turismsektor påverkas Sverige även
av internationella händelser. Under 200-talet har flera händelser påverkat oss.
Vi är många som minns tv-bilderna från den 11 september 2001 då American
Airlines flight #11 flög rakt in i norra tornet av World Trade Center i New
York. 18 minuter senare kraschade United Airlines flight #175 in i det södra
tornet (Comfort & Kapucu, 2006). Båda tornen eldhärjades svårt och slutligen
kollapsade de totalt varvid mer än en miljon ton stål, damm och bråte vällde
ut över Manhattan (Claudio, 2001). Av de drygt 50 000 som arbetade i tornen
rapporterades 2900 personer avlidna eller saknade, därtill miste de 176
personer som befann sig på planen livet (Murphy, 2002). Ett tredje plan,
American Airlines flight #77, kraschade in i Pentagon varvid de
59 passagerarna och besättningsmedlemmarna samt de fem flygkaparna
miste livet. Det gjorde även 125 personer som befanns på marken. Ett fjärde
plan, United Airlines flight #93, kapades av fyra flygkapare från Newarks
flygplats. Planets kapare övermannades av en eller flera av de 40
passagerarna och besättningsmedlemmarna. Samtliga avled då planet
störtade i Pennsylvanias landsbygd (Murphy, 2002). Efter händelsen
engagerade sig tusentals personer för att hantera det inträffade. Brandmän,
poliser, hälsopersonal och andra aktörer slöt upp för att hjälpas åt i
rasmassorna och för att återbygga samhället på nytt (Claudio, 2001).
En jordbävning, uppmätt till 9,3 på magnitudskalan, under Indiska
oceanen i december 2004 orsakade en förödande flodvåg. Tsunamin som
drabbade stora delar av den Sydostasiatiska kusten var skoningslös när den
svepte in över land. Vågor som tidvis var 10 meter höga, rapporter på vågor
så höga som 20 meter noterades, slog in över grunda kuster. Det beräknades
att drygt 5 miljoner blev hemlösa och tvingades fly. 220 000 – 300 000 personer
miste livet. Thailand, som var ett av de drabbade länderna, var då liksom nu
ett populärt område för svenska turister. Under julen 2004 beräknades att
20 000 svenskar befann sig i Thailand på semester. Sverige drabbades därför
hårt trots det geografiska avståndet då 543 dödsoffer kom från Sverige och
cirka 1500 svenskar skadades. (Krisinformation.se, 2014; MSB.se, 2017;
Socialstyrelsen, 2007; SOU 2005:104; Titov, Rabinovich, Mofjeld, Thomson, &
González, 2005)
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Även sjukdomar kan spridas och drabba flera länder vilket kan medföra
att myndigheterna går upp i beredskap. I början av 2009 skedde ett
virusutbrott i Mexiko. Symptom som feber, hosta och muskelvärk liknade
symtomen av ett vanligt virus. Det visade sig dock att detta virus var
synnerligen smittsamt och även dödligt. I april 2009 varnade
Världshälsoorganisationen (WHO) om ett influensavirus, H1N1, som snabbt
spred sig med potential att utvecklas till en pandemi (Fraser et al., 2009). I
Sverige gick influensan initialt under namnet svininfluensa men döptes
senare om till ”den nya influensan” (Krisinformation.se, 2009). Smittan spreds
med flygresenärer till ett flertal länder. Sverige genomförde relativt snabbt
massvaccinationer på befolkningen men det krävdes ändå 25 svenska
dödsoffer. Pandemin hade ett tidsförlopp från första kända utbrottet i mars
2009 till dess att den förklarades bekämpad i juli 2010 (ECDC, 2010).
Island har vulkaniska utbrott vart tredje till fjärde år som inte påverkar
mer än den omedelbara närheten. 2010 skulle dock stora delar av Europa
känna av de effekter som kan följa på ett vulkanutbrott. Med eruptioner som
kastade upp aska på flera tusen meters höjd påverkade utbrottet vid
Eyjafjallajökull under 2010 stora delar av Europa. Vulkanisk aska spreds med
jetströmmarna över Nordkalotten, Skandinavien, Brittiska öarna och in över
norra Ryssland för att slutligen nå bort till den kanadensiska östkusten och
sydöstra Grönland. 13 av Europas 45 länder påverkades av askmolnet och
tvingades delvis eller fullständigt stänga luftrummet (“Eyjafjallajökulls
utbrott 2010,” 2010; Gudmundsson et al., 2010; MSB, 2010). Den ekonomiska
påverkan av utbrottet har beräknats till 250 miljoner dollar per dag
(Gudmundsson et al., 2010).
Ett tvådelat terrorattentat drabbade Norge under 2011. Inledningsvis
detonerade en bomb i anslutning till Oslos regeringskvarter varvid åtta
personer omkom. Senare samma dag gick Anders Behring Breivik iland på ön
Utøya där det socialdemokratiska ungdomsförbundet hade sitt sommarläger.
Han påkallade ungdomarnas uppmärksamhet, lurade dem att tro att han var
polis, ditsänd på grund av händelserna inne vid regeringskvarteret. Sen
började han skjuta. 69 personer miste livet på grund av händelserna på Utøya
(Stensønes, 2017; Thoresen, Aakvaag, Wentzel-Larsen, Dyb, & Hjemdal, 2012;
Wikipedia, 2018b). Initialt spreds rykten om att attacken var utförd av
muslimer vilket skapade oro för vad det skulle innebära för det kommande
politiska klimatet i landet (Andersson, 2012). Thoresen m.fl. (2012) menar i sin
artikel att terrorattacken hade en signifikant effekt på det norska folket i form
av nedstämdhet och osäkerhet.
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Kriser inom Sveriges gränser

Även om vi i ett globalt perspektiv hittills har varit relativt förskonade från
kriser har dock ett flertal händelser inträffat under 2000 talet där samhället
slutit upp och gemensamt hanterat situationen. Den 7 april 2017 genomfördes
ett terrorattentat på Drottninggatan i centrala Stockholm. ”Sverige har blivit
attackerat” säger stadsminister Stefan Löfven då han under en intervju
uppmanar allmänheten att lyssna till polisens information. Klockan 14:53 fick
polisen larm till Drottninggatan där gärningsmannen (Rahkmat Akilov) stulit
en lastbil och i hög hastighet körde på gående människor på Drottninggatans
gågatudel. Färden slutade då lastbilen kraschade in i varuhuset Åhléns City
och fattade eld. Gärningsmannen tog sig dock från platsen och försvann i
folkvimlet. Pendel- och tunnelbanetrafik stängdes av liksom bussar och
tågförbindelser. Gärningsmannen greps senare samma kväll strax utanför
Stockholm och ställdes inför rätta misstänkt för terrorbrott och mord. Dådet
ledde till att fem personer avled och 15 skadades allvarligt (SVT, 2017;
Wikipedia, 2018a). Det gjordes ingen förändring på terrornivåbedömningen i
samband med attentatet. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)
gör i sin helårsbedömning för 2018 bedömningen att den sammantagna
terrorhotnivån även fortsättningsvis är förhöjd och ligger på hotnivå tre (3),
på en femgradig skala vilket är samma nivå som när attentatet på
Drottninggatan skedde (NCT, 2018).
Stormar och eld har prövat landets krisberedskapsförmåga vid ett flertal
tillfällen. Freja (2015), Ivar (2013), Dagmar (2011) och Per (2007) är exempel på
stormar som härjat över svensk mark under 2000-talet (MSB, 2017a; SMHI,
2017b). Stormen Gudrun svepte in över södra Sverige i januari 2005 och
drabbade totalt elva län. I södra och mellersta Götaland lekte orkanbyar med
träd som om de var leksaker. Träden slets upp med rötterna eller knäcktes
som pinnar vilket medförde att bygdens innevånare vaknade upp till ett
förändrat landskap. Nio personer förolyckades under stormen och ytterligare
11 personer förolyckades under det röjningsarbete som följde. Därtill en hel
del materiella skador där uppskattningsvis 75 miljoner kubikmeter skog
stormfälldes. Elnät förstördes, byggnader raserades och vägar och järnvägar
blev obrukbara. För de markägare som drabbades hårt av stormen följde en
personlig oro för den egna framtiden och den egna ekonomin. Ur
krisberedskapsperspektiv visar erfarenheter dragna efter stormen att det är
utmanande att möta reaktioner och sårbarhet hos allmänheten under en lång
tidsperiod. Likaså fanns svårigheter i bedömningar om personers förmåga att
själva hantera situationen beroende på om myndigheten dragit slutsatsen om
det var ett krisläge eller inte (Deltér, 2005; Enander, 2011; Energimyndigheten,
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2005, 2006; Ingemarson et al., 2007; Klasson, 2005; SMHI, 2017a; Westling,
2006).
I slutet av juli 2014 var det rejält torrt i markerna. Det beräknade
brandriskindex visade på höga värden även om de inte räknades som extrema.
Då startade en brand i Västmanland som fram till 2018 räknades som den
största skogsbranden i modern tid i Sverige. Branden förorsakade enorma
materiella skador och därtill förlusten av ett människoliv. Inledningsvis rådde
viss förvirring att kunna lokalisera branden. Allt eftersom insikter om
branden gjordes begärdes fler resurser till hjälp att bekämpa den.
Sammantaget involverades en mängd aktörer i krishanteringen, frivilliga
liksom olika myndigheter och organisationer. Alla helt nödvändiga för att
hantera situationen. Bistånd till släckningsarbetet gavs från utlandet i form av
fyra flygplan från Italien och Frankrike. Branden bekämpades i 11 dagar
innan den ansågs vara under kontroll. 13 100 hektar brann, ett flertal
fastigheter skadades helt eller delvis. Runt 1000 människor och närmare 2000
djur evakuerades (Asp et al., 2015; Gustavsson, 2014; MSB, 2015a, 2015b, 2016).
Sommaren 2018 inträffade ett flertal skogsbränder som tillsammans
överskred antalet hektar i brand jämfört med skogsbranden 2014. Dock var
ingen enskild brand lika stor som Västmanlandsbranden.
Vattenflöden kan drabba samhället på olika sätt av olika anledningar.
Sverige är ett rikt land med många naturresurser varav vatten sällan varit en
bristvara. Under 2016 – 2017 drabbades dock stora delar av Sverige av
grundvattennivåer som var de lägsta sedan 1977 (SGU, 2018). Mer vanligt har
det varit med höga vattenflöden. Höga vattenflöden har vid sju tillfällen
förorsakat dödsfall, vid nio tillfällen skadat personer och vid 37 tillfällen
föranlett evakuering av personer i Sverige mellan 2000 - 2009 (MSB, 2012).
Översvämningar förorsakar många gånger skador på vattentäkter och
förorsakar ofta även stora materiella skador. Exempelvis medför påverkan på
infrastruktur som järnväg och vägar inte enbart påverkan för enskilda
individer utan innebär även betydande kostnader för samhället. Under
augusti 2001 drabbades Sverige av ett oväder som resulterade i sammanlagt
45 000 blixtnedslag över hela landet och mängder av regn. Ovädret orsakade
stora översvämningar i Sundsvallsregionen. Ett flertal vägar skadades,
underminerades och spolades bort vilket ledde till att personer isolerades i
sina hem. Även järnvägen påverkades då delar av banvallen spolades bort
och lämnade rälsen hängande. Källare översvämmades, skolor skadades och
fick stängas. Under september fortsätter den stora mängden nederbörd vilket
ledde till att Högsjödammen brast och det fanns överhängande risk för att
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även Sidsjödammen skulle brista. Ett flertal stugor hamnade under vatten, se
Figur 2.

Figur 2: Sommarstugor längs Sättnaån, Sundsvall vid översvämning 2001.
Foto Sundsvalls tidning

Även vatten- och avloppsanläggningar påverkades vilket förorsakade
skador som beräknades uppgå till ca 32 miljoner kronor (Östberg, 2011; SMHI,
2004, 2009). Som ytterligare exempel på höga vattenflöden kan samhället Ånn
nämnas som 2006 drabbades av ett lokalt skyfall som förorsakade att delar av
järnvägens banvall spolades bort och lämnade järnvägsrälsen hängandes i
luften samt att delar av E14 rasade (SMHI, 2006; Sveriges Radio, 2006). Det är
inte enbart regn som kan förorsaka översvämningar utan även snösmältning
kan ha stor påverkan. 2010 skapade snösmältningen höga vattenflöden med
ras och skred som följd i södra Norrland (SMHI, 2010).
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) kartlade ”samhällets
sårbarhet för extrema väderhändelser och successiva klimatförändringar på
kort, medellång och lång sikt”. Den hävdar att Sverige står inför flera
utmaningar med ursprung i klimatrelaterade händelser. Utredningen
identifierar en rad risker exempelvis översvämningar, ras, skred och erosion
på många håll i landet. Utredningen lyfter även förändringar i Östersjöns
ekosystem och försämrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag liksom en ökad
risk för värmeböljor och ökad smittspridning.
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