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Sammandrag 
Digitalisering beskrivs som en möjlighet att lösa samhällsproblem genom att 
stödja och utveckla verksamheter. Det visar sig bland annat genom 
investeringar i informationsteknologiska lösningar i samhället. Ny teknik 
skapas och befintliga digitala lösningar vidareutvecklas men hur kan vi veta 
att dessa digitala lösningar kommer att användas? Hur teknik sprids och hur 
individer och organisationer väljer att börja använda ett verktyg (adoption) är 
frågeställningar som informationssystemforskare har studerat under många 
årtionden. Tidigare forskning har fokuserat på teknikens, individens eller 
organisationens egenskaper och hur dessa inverkar på både teknikspridning 
och adoption av teknik. Den här avhandlingen väljer att förflytta perspektiv 
på två sätt. Det första perspektivet handlar om adoption. Adoption av teknik 
handlar om valet att börja använda en ny teknik. I den här avhandlingen har 
fokus varit inställt på post-adoption. Det vill säga vad är det som påverkar ett 
val mellan olika tekniker som användaren redan har börjat att använda. Den 
andra förflyttningen av perspektiv är att inte fokusera på teknikens, 
individens eller organisationens egenskaper. Istället har den här 
avhandlingen fokuserat på verksamheten som aktivitet. Avhandlingens 
studieobjekt har varit den lokala nivån i den svenska krisberedskapen. Syfte 
har varit att förstå hur verksamheten påverkar medarbetarnas val mellan 
befintliga tekniker. Följande fråga har drivit arbetet: 
Hur påverkar krisberedskapspraktiken de institutionella aktörernas post-adoptiva 
teknikval?  

Arbetet har haft en kvalitativ ansats där data har genererats genom 
observationer, intervjuer och dokumentstudier. Avhandlingen omfattar sju 
artiklar som var och en presenterar resultat som framkommit under de studier 
som genomförts. Den genererade datamängden har i avhandlingen 
aggregerats för att möjliggöra en övergripande analys ur ett 
aktivitetsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att ett verksamhetsperspektiv 
ger goda insikter i de val av teknik som görs av medarbetarna. 
Verksamhetsbaserade faktorer som normskillnader, regelverk och 
arbetsfördelning kan ses påverka medarbetaren i dennes val av teknik. Även 
platsen där verksamheten bedrivs påverkar teknikvalet genom sina 
möjligheter och begränsningar.  
 
 Nyckelord:  post-adoption, teknikval, verksamhet, krisledning, aktivitet, 

temporal organisering 
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Abstract 
Digitalization is an opportunity to support and develop organizations and is 
thereby considered to solve societal problems. Evidence of this is the 
increasing investments in information and communication technology. But 
how do we know that this new technology will be used? Technology diffusion 
and adoption are two well-known areas of research in information systems 
research. Within the area of technology adoption researchers are studying 
factors that affect the decision to start using technology. The main part of this 
research focuses on the characteristics of the individual, the technology, or the 
organization. The research is often of a quantitative nature – this thesis takes 
a different approach. To start with, this research focuses on post-adoption and 
the choice between different technologies already in use. In addition, the unit 
of analysis is the activity and the possible impact the activity may have on the 
post-adoptive decision. The context of this research has been crisis 
management, an organization that is temporal and only exists during the 
crisis at hand, at the level of local government in Sweden. The aim has been 
to understand how the activity impacts the choice between available 
technologies.  The following question has guided the research: 

 
How does the local crisis management activity affect the post-adoptive choice made 

by the institutional actor? 
 
This work is of a qualitative nature with data generation through 

observations, interviews, and document studies. The thesis aggregates the 
result from seven articles using activity theory as lens during the analysis. The 
result shows that the activity perspective provides a solid ground to 
understand the choice made by the institutional actors. Symbolic objects such 
as legislation, norms, and rules have a direct impact on the post-adoption 
choice made by the institutional actors. The result shows that legislation 
creates a separate set of technology to be used during a crisis, creating a 
situation that aggravates the possibility to feel confident when working with 
the technology. The division of labor also affected the post-adoptive choice. 
In addition, affordance provided by the place of crisis management affects the 
post-adoptive choice made by the institutional actors. 

 
Keywords: post-adoption, technology choice, activity, temporal 

organization 
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DEL I Utgångspunkter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första delen presenterar viktiga utgångspunkter för detta avhandlingsarbete. I 
det första kapitlet ges en bakgrund till arbetets inriktning. Här beskrivs också den 
kontext där datagenerering skett. Kapitlet avslutas med ett klargörande av 
avhandlingens syfte och frågeställningar. Därefter följer ett kapitel som beskriver det 
teoretiska ramverk som använts i analysarbetet. Det avslutande kapitlet i DEL I 
beskriver metodologiska utgångspunkter och val. 
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1 Introduktion 
Detta inledande kapitel ger en introduktion och motivering till denna avhandlings 
existens. Kapitlet presenterar avhandlingens syfte och de forskningsfrågor som drivit 
arbetet framåt. Avslutningsvis ges en beskrivning för hur avhandlingen strukturerats. 

 
2020 är ett år som på många sätt påverkat inte bara Sverige utan hela världen. 
Coronapandemin stängde bit för bit ner samhället och tvingade oss att tänka 
i nya banor då vi tvingades hålla våra medmänniskor på distans. Denna 
pandemi är ett exempel på en kris som utsatt samhället för hårda 
påfrestningar. Väderförhållanden är ett annat, 2021 kämpade Gävle med 
massiva översvämningar medan 2018 bjöd på värmerekord och lite 
nederbörd vilket var ett led till omfattande skogsbränder i mellersta Sverige 
(Krisinformation, 2018). Dessa få exempel visar att omfattning och anledning 
till en kris varierar. Oavsett anledning behöver samhället ha ett 
krisberedskapssystem för att kunna hantera det som inträffar. Krisberedskap 
definieras enligt 4 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
som ”förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom 
den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 
förebygga, motstå och hantera krissituationer”. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) väljer att använda begreppet 
samhällsstörning som komplement till begreppen kris och extraordinär 
händelse. Samhällsstörning definieras ”de företeelser och händelser som 
hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället” (MSB, 
2014, s. 21). Det vill säga sådant som hotar människors liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt vår nationella suveränitet. 
Med denna utvidgning menar MSB att det ges bättre förutsättningar för 
aktörsgemensam samverkan och samordning vid händelser som inte 
definieras som en olycka, kris eller krig. I denna avhandling används 
begreppen samhällsstörning och kris som varandras synonymer. En 
samhällsstörning är alltid temporär, oavsett om påverkan är under lång tid – 
som en pandemi – eller under en kortare tidsrymd – som bränder. Oavsett 
vad som föranlett samhällsstörningen kan den inte stoppas utan måste 
bemötas och hanteras, ofta under en intensiv insatsperiod. Vid sådana 
tillfällen har ett flertal aktörer en skyldighet att bistå samhället med insatser 
utifrån sitt verksamhetsområde (Landgren & Borglund, 2014) vilket skapar 
behov av att samordna dessa aktörers insatser och prioritera resurserna. Vilka 
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aktörer som samverkar är beroende på samhällsstörningens karaktär och 
vilken inverkan händelsen har på samhället. Det gör att konstellationen av 
aktörer kan se väldigt olika ut. Att bemöta en samhällsstörning är med andra 
ord ett gemensamt görande där var och en av de medverkande aktörerna 
verkar inom sitt specialområde för att med gemensamma krafter rädda liv och 
begränsa påverkan på samhället. Aktörskonstellationen är en temporär 
organisation som existerar enbart under det att en samhällsstörning råder. 
Lundin och Söderholm (1995) menar att temporära organisationer kan 
beskrivas med aspekterna (1) tid, (2) uppgift, (3) team och (4) transformation. 
I relation till den organisering som sker i händelse av en samhällsstörning så 
är (1) det som benämns för krisledningsstab en temporär organisering som 
existerar under tiden som samhällsstörningen råder. (2) Organiseringen som 
uppstår har till uppgift att samverka för att med sin specialkompetens hantera 
och begränsa påverkan på samhället. (3) Organiseringen bemannas av 
personer som deltar i genomförandet av uppgiften. (4) Samhällsstörningen 
transformeras med organiseringens hjälp till att inte längre hota människa och 
samhälle. Det är uppgiften som styr vilka aktörer som kommer att ingå i den 
grupp som ska genomföra den tänkta transformationen. Flera av de personer 
som bildar denna temporära organisering har i vardagen en annan plats som 
de definierar som sin vardagliga hemvist där deras ordinarie arbetsuppgifter 
inte är att leda en organisation genom en kris. Danielsson m.fl. (se Sparf, 2014) 
beskriver att det finns tre typer av krishanteringsorganisationer: manifesta, 
intermittenta och latenta. De beskriver den manifesta organisation som en 
som hanterar kriser i sin dagliga verksamhet och är utbildade för det. Den 
intermittenta organisationen har också personal som är utbildade för att 
hantera kriser men har inte detta som dagliga arbetsuppgifter. I en latent 
organisation finns det inte nödvändigtvis personal som är utbildad att 
hantera risker och kriser. De har dock en skyldighet att agera och axla 
ansvaret när så behövs. En organisering som enligt ovanstående kan 
beskrivas som temporär och latent är de kommunala krisledningsstaber som 
enligt svensk lagstiftning (SFS 2006:544) ges en nyckelroll när det gäller 
samordning vid samhällsstörningar (se avsnitt 2 för en utökad bakgrund).  

Att hantera en samhällsstörning innebär att hantera något som 
uppkommer plötsligt (Lagadec, 2002) och som kräver samverkan mellan flera 
aktörer (Landgren & Borglund, 2014). Det innefattar en mängd information 
(Bharosa m.fl., 2010, 2009; Uitdewilligen & Waller, 2018) vilket också ställer 
krav på att skapa en förståelse av informationen (Baroutsi, 2016; Berthod & 
Müller-Seitz, 2018; Weick, 1988; Weick m.fl., 2005) samt att skapa en 
gemensam lägesbild (Borglund, 2017; Landgren & Borglund, 2014) för att 
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utifrån detta fatta inriktnings- och samordningsbeslut för att begränsa och 
mildra konsekvenserna för individ och samhälle. Dessa beslut måste ta 
hänsyn till flera olika intressenter och medborgarnas förväntningar 
(Christensen & Lægreid, 2020). Information flödar inom den egna 
organisationen, mellan organisationer, från allmänheten till organisationen 
och från organisationen till allmänheten. Mitt i detta ska aktörerna extrahera 
information som är relevant för dem, förstå informationen och fatta beslut 
baserat på denna. Att tolka information som delas och att transformera 
informationen till den egna aktörens uppdrag är två viktiga processer för att 
kunna ha fatta beslut (Treurniet & Wolbers, 2021). I denna informationsrika 
verksamhet, som krisledning innebär, beskrivs teknik ha en viktig roll att fylla 
(Sagun m.fl., 2009). Sundberg (2019) menar att vi lever i en tid där 
digitalisering beskrivs som lösningen på samhälleliga problem. Liksom andra 
domäner i samhället ser även krisberedskapsfältet möjligheter i att teknik kan 
stödja och utveckla verksamheten. Det visar sig även inom forskningen som 
studerat olika tillämpningsområden för teknik i krisledning. Som exempel 
finns studier om dashboard (Domdouzis m.fl., 2014; Mordecai & 
Kantsepolsky, 2018), geografiska informationssystem (GIS) (Hsu m.fl., 2011; 
Johnson, 2000; Petrovski m.fl., 2020), Twitter (Oh m.fl., 2021; Terpstra & 
Stronkman, 2012), krisinformationshanteringssystem (CIMS) (Nikolai m.fl., 
2015) och visualiseringsverktyg (Arias-Hernandez & Fisher, 2014) alla är 
exempel på teknik som kan användas under krisledning. Landgren och 
Bergstrand (2016) beskriver att teknik används i samtliga aktiviteter som sker 
i stabsrummet. De menar också att tekniken som används under krisledning 
skiljer sig fundamentalt mellan vardagsarbetet och det arbete som sker under 
krisledning. Utvärderingar från olika samhällsstörningar belyser dock att 
teknik som finns tillgänglig vid kris inte används under övningar och insatser 
(MSB, 2015, 2016).  

Genom att förstå vad som påverkar användaren i beslutet att använda 
teknik skapas en förutsättning att minska risken för att versionsförändringar 
av befintliga system påverkar teknikanvändningen i negativ riktning. Likaså, 
ökar möjligheten att förstå om ett nytt system kommer bli användbart för en 
organisation. Inom informationssystemsforskning betraktas detta på olika 
nivåer, individ eller organisation, och med olika ansatser där två vanligt 
förekommande ansatser fokuserar på adoption och spridning (se avsnitt 2.1 
för en utökad bakgrund). Begreppen är nära relaterade till varandra men 
fokuserar på olika saker. Adoption fokuserar på beslutet att börja använda en, 
för individen, ny teknik medan spridning handlar om teknikens spridning 
inom en gruppering, ett nätverk eller en organisation (Straub, 2009). 
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Adoptionsforskning fokuserar oftast på pre-adoption, alltså innan beslutet att 
använda tekniken är fattat. Detta för att förstå hur beslutet att börja använda 
en teknik påverkas av egenskaper hos individen, organisationen och eller 
tekniken. 

Den här avhandlingen ämnar flytta fokus till efter det att individen har 
börjat använda en teknik och därmed anta ett post-adoptivt perspektiv. Valet 
handlar då snarare om att välja mellan olika möjliga alternativ. Mängden 
tekniska lösningar som finns till förfogande gör att när vi ska utföra en uppgift, 
oavsett om den är av privat natur eller om den är arbetsrelaterad, måste vi 
göra ett val mellan dessa tekniska lösningar. Ur ett arbetsperspektiv görs detta 
val ibland åt oss av organisationen (Wu & Lederer, 2009) medan andra 
organisationer låter de anställda ta med sina egna tekniska lösningar genom 
så kallade bring-your-own-device (BOYD) policys (Gregory m.fl., 2018). Även 
inom krisberedskapsfältet finns exempel på val som ibland görs av 
organisationen och ibland av medarbetaren. Ett exempel är den digitala 
radiokommunikationslösningen RAKEL. Det är en teknik som frekvent 
används för kommunikation av blåljusaktörerna. Viss kommunikation av 
dessa aktörer förväntas genomföras med RAKEL. Andra gånger kan 
medarbetaren välja att kommunicera med antingen mobiltelefon eller RAKEL. 
Valet mellan vilket av verktygen som används för uppgiften görs då av 
användaren. Det handlar då om ett val mellan tekniker som finns tillhanda 
och som användaren redan har börjat använda, det vill säga ett post-adoptivt 
val (Schwarz & Schwarz, 2014). Vad är det då som påverkar detta val? 
Utvärderingar (MSB, 2015, 2016) lyfter att tillgänglig teknik inte används 
under insatser. En anledning till detta som lyfts i dessa utvärderingar är att 
individen har bristande kunskap gällande användningen. Att 
teknikspridning inte lyckas och att teknik inte används uttrycks därmed som 
varande individberoende. Kompetens och kunskap att genomföra sitt 
uppdrag kan inte underskattas, men kan det finnas ytterligare faktorer som 
påverkar valet att använda en teknik eller inte? Den här avhandlingen 
kommer utgå från verksamheten och dess förutsättningar för att förstå de val 
som medarbetaren gör när det gäller teknikanvändning. 

1.1 Klargörande 
För att minimera risken för missförstånd vill jag göra några klargöranden 
rörande olika begrepp som används i avhandlingen. I forskning används ofta 
begreppet kris, det forskas exempelvis om krisledning och 
kriskommunikation. I denna avhandling används begreppen 
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samhällsstörning och kris som synonymer. Därtill kan följande begrepp också 
förtydligas: 

 
Praktik Engeström och Kerosuo (2007) menar att en praktik är 

människor som tillsammans utför en gemensam aktivitet 
som har ett specifikt syfte. Goldkuhl (2011, s. 10) beskriver 
praktik som a meaningful unit of work. Denna unit består av 
en samling individer som utför handlingar som de menar 
är meningsfulla. Praktiken består enligt Goldkuhl (2011) 
också av lingvistiska och materiella objekt som bidrar till 
de ageranden som sker i praktiken. I den här 
avhandlingen betraktas det svenska krisberedskaps-
systemet som en praktik där flera aktörer med stöd av 
lingvistiska och materiella objekt utför handlingar för att 
bemöta och hantera samhällsstörningar. Denna praktik 
existerar på flera administrativa nivåer varav denna 
avhandling fokuserar på den lokala. Begreppen praktik och 
verksamhet används som synonyma begrepp i 
avhandlingen. 

 
Aktör Begreppet aktör används som benämning på en 

organisation som är en del av krisberedskapspraktiken. 
En aktör deltar i olika former av samverkan mellan flera 
aktörer inom krisberedskapspraktiken.  

 
Institutionell aktör  Aktörens arbete för att bemöta och hantera en 

samhällsstörning utförs av dess personal. Enligt det socio-
instrumentella ramverk beskrivet av Goldkuhl (2020) kan 
personal beskrivas som en institutionell aktör. Det vill 
säga en individ som representerar organisationen och som 
agerar i organisationens namn. Det är dessa institutionella 
aktörer som tillsammans utför de handlingar som måste 
genomföras. Det är dessa institutionella aktörer som gör 
de post-adoptiva val mellan tekniker som åsyftas i detta 
arbete.  

 
Krisledningsstab Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är ett begrepp 

som används av MSB (2014a) vilket kan jämställas med 
det som i forskningslitteratur benämns som emergency 
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operation center (EOC) (Perry, 1995; Quarantelli, 1978). En 
ISF aktiveras vid behov och består av representanter från 
flera olika aktörer som enas om en gemensam inriktning 
och samordning för att hantera samhällsstörningen. 
Beroende på behov menar MSB att ett ISF-stöd ska 
aktiveras för att stödja beslutsprocessen. Detta stöd 
beskrivs som ”en analysenhet med uppgiften att ta fram 
ett samlat underlag samt förslag till innehåll i 
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och 
samordning” (MSB, 2014, s. 81). På den lokala nivån i 
krisberedskapssystemet, se delkapitel 2.2, är det dock inte 
alltid en ISF, enligt denna definition, som aktiveras vid 
samhällsstörningar. Istället aktiveras något som kan 
betecknas som en hybrid mellan ISF och ISF-stöd där 
insamling av information, analys, skapande av underlag 
och beslutsfattande sker i samma gruppering. 
Grundfunktionen är densamma, att genom ledning och 
samverkan inrikta åtgärder och samordna resurser. I 
denna avhandling benämns denna gruppering för 
krisledningsstab. 

 
Teknik Det engelska begreppet technology används både för att 

benämna den tekniska vetenskapen och tekniken i sig 
(Merriam Webster Dictionary, 2021). På svenska skiljer vi 
mellan teknologi, som innebär läran om tekniken, och teknik 
som är den praktiska tillämpningen. I detta 
avhandlingsarbete används begreppet teknik frekvent. 
Det som åsyftas är tekniska tillämpningar. Det vill säga 
det kan vara olika tekniska tillämpningar som exempelvis 
webbaserat informationssystem (WIS), geografiskt 
informationssystem (GIS), videokonferenslösningar eller 
mobiltelefon. När någon specifik teknisk tillämpning 
åsyftas klargörs det i texten. Teknik utgör en viktig 
komponent i den aktivitet som hantering av en 
samhällsstörning innebär och är många gånger en 
förutsättning för den kommunikation som sker mellan 
olika aktörer och men även mellan institutionella agenter 
inom samma organisation. I den här avhandlingen kan 



Introduktion 

25 

även ordet verktyg användas då det teoretiska ramverket 
använder sig av detta. 

 
Post-adoption Adoption handlar om valet att börja använda en teknik 

eller inte. Post-adoption åsyftar tiden efter det att 
användaren en gång börjat att använda tekniken i fråga. 
Post-adoptiva val åsyftar de val som individen gör mellan 
teknik som individen redan har börjat använda. Begreppet 
utesluter därmed val av teknik som är helt ny för 
individen. Alla val som individer gör är inte medvetna 
(Dijksterhuis & Nordgren, 2006). Att välja sker ibland 
omedvetet vilket Dijksterhuis (2004) menar kan leda till 
bättre beslut jämfört med medvetna sådana. I denna 
avhandling betraktas teknik som används som en 
manifestation av medvetna och/eller omedvetna val. Att 
en teknik används betraktas med andra ord som ett 
uttryck för en institutionell aktörs post-adoptiva val i 
denna avhandling. 

1.2 Syfte 
Digitalisering för att lösa samhälleliga problem förutsätter att teknik skapas, 
sprids och används. Det räcker därmed inte enbart att förstå vad som leder 
fram till ett beslut att börja använda en teknik. Vi måste också skapa en 
förståelse för hur teknik används, varför den används och varför den 
återanvänds. Orlikowski och Scott (2008) liksom Leonardi och Barley (2010) 
menar att teknik inte är ett fenomen som kan isoleras från den praktik där den 
används. Det vill säga; för att förstå en teknik och dess användning så räcker 
det inte att enbart betrakta en teknik fristående från den verksamhet där 
tekniken ska användas. Det krävs också en förståelse för den verksamhet där 
tekniken används. I det här arbetet är det krisberedskap på lokal nivå som 
utgör kontext för avhandlingens studier, närmare bestämt den kommunala 
krisledningsstaben. Som beskrivet i inledningen kan denna ses som en 
temporal och latent organisering. Det är en organisationsform som inte är 
frekvent förekommande i studier rörande teknikspridning. Lundin och 
Söderholm (1995) beskriver att uppgiften och den transformering som 
genomförs är centrala när det gäller att beskriva temporala organisationer. En 
krisledningsstab aktiveras för att med samverkan och ledning som 
nyckelaktiviteter hantera samhällsstörningar (MSB, 2017). Ovanstående 
påverkar avhandlingsarbetet både när det gäller perspektiv och teoretiskt 
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ramverk. Istället för att utgå från individen kommer perspektivet förflyttas till 
praktiken. Det teoretiska ramverket, se kapitel 3, väljs med tanke på att 
aktiviteter är centrala för den här typen av organisering.  

 
Syftet med avhandlingen är att förstå teknikanvändning inom 
krisberedskapspraktiken, på lokal nivå, genom att studera hur praktikens aktiviteter 
påverkar teknikanvändning. 
 
Följande fråga har drivit arbetet: 

 
Hur påverkar krisberedskapspraktiken de institutionella aktörernas post-adoptiva 
teknikval?  

1.3 Avgränsningar 
Doktorandstudier sätter, genom sin natur, begränsningar när det gäller 
resurser av olika slag, inte minst när det gäller tid. Arbetet har i första hand 
fokuserat på den svenska kriskontexten. När studier involverat 
gränsöverskridande nordiskt samarbete har svenskt perspektiv varit primärt. 
Det vill säga, det har inte gjorts några komparativa studier för att jämföra de 
nordiska ländernas lagrum, normer eller förutsättningar. Valet har varit av 
praktisk natur då tiden i sig satt sina gränser för vad som hinns med. Därtill 
har vissa språkliga barriärer undvikits. 

En annan avgränsning är att arbetet har fokuserat på den lokala nivån av 
det svenska krishanteringssystemet, det vill säga på kommunal nivå. Denna 
avgränsning gjordes med utgångspunkt att kommunerna ges en nyckelroll i 
hanteringen av samhällsstörningar genom lagstiftningen. Främst genom 
lagen (2003:778) om skydd hot olyckor (LSO) och lagen (2006:544) 
Kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). Vid olyckor och samhällsstörningar 
samverkar ofta kommunal räddningstjänst tillsammans med andra 
myndigheter med ansvar för ordning, säkerhet och hälsa, alltså polis och 
ambulans. I denna avhandling inkluderas studier rörande 
radiokommunikation med den operativa nivån för att ge en bredare förståelse.  

Även teoretiskt har avgränsningar gjorts. Trots att syftet inkluderar post-
adoptionsval av teknik har jag valt att inte utgå från teorier som behandlar 
innovationsspridning och adoption. Istället föll valet på att sätta aktiviteten i 
fokus med hjälp av aktivitetsteorin. 
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1.4 Avhandlingens kunskapsbidrag och målgrupper 
Denna avhandling är skriven på svenska av flera anledningar. För det första 
anser jag det viktigt att kommunicera forskning på det svenska språket. Ofta 
skrivs avhandlingar på engelska för att öka spridning internationellt, ibland 
också av ren praktisk natur då det krävs forskare som kan granska arbetet. 
Det är inte en självklarhet att de mest lämpade för detta uppdrag alltid är 
svensktalande. Min uppfattning är att detta kan göra att forskning upplevs 
som svårtillgänglig, inte bara beroende på det akademiska sättet att uttrycka 
sig utan också på grund av språket. Jag menar att det är viktigt att som 
forskare kunna tala om sin egen forskning och sitt forskningsfält på det egna 
modersmålet. Som syftet är formulerat kommer avhandlingen kunna 
generera insikter som kan vara av intresse för den ena av mina två primära 
målgrupper nämligen aktörer inom den svenska krisledningspraktiken. 
Avhandlingen bidrar med insikter att ta under betänkande då ny teknik ska 
implementeras inom fältet. För att göra arbetet så lättillgängligt som möjligt 
för den svenska praktiken var därför valet att skriva på svenska naturligt. Den 
sista anledningen är rent praktisk. Jag tänker och skriver mer uttrycksfullt på 
svenska. Arbetet är en sammanläggningsavhandling med referentgranskade 
artiklar skrivna på engelska. Genom att kombinera dessa med en kappa 
skriven på svenska menar jag att kombinationen blir optimal. 

Den andra målgruppen är forskarsamhället inom informations-
systemfältet. Avhandlingen bidrar genom att, från ett verksamhetsperspektiv, 
ge insikter i vad som påverkar post-adoptiva val av teknik i de fall då flera 
olika tekniker finns som möjliga alternativ.  

1.5 Avhandlingens struktur 
Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling vilket innebär att denna 
kappa tillsammans med sju artiklar utgör avhandlingen som helhet. 
Artiklarna har alla bidragit med insikter för att uppfylla avhandlingens syfte. 
Avhandlingen är indelad i övergripande sektioner med tillhörande kapitel 
enligt följande struktur. 

 
DEL I Utgångspunkter Denna första sektion består av fyra kapitel som 
tillsammans utgör den grund varifrån detta arbete har tagit avstamp. I kapitel 
1 (inledning) beskrivs problemområdet samt syfte och forskningsfrågor. 
Kapitel 2 ger en utökad bakgrund kring teknikspridning och adoption samt 
krisberedskap och teknikanvändning. Kapitel 3 ger en översikt av det 
teoretiska ramverk som använts och avslutningsvis beskriver kapitel 4 min 
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syn på kunskapande och andra metodologiska resonemang. Det är även i 
detta kapitel som jag förtydligar hur jag kopplar vald teori till den praktik 
som studerats.  

 
DEL II Sammandrag I denna sektion ges ett sammandrag av var och en av de 
artiklar som tillsammans med denna kappa utgör avhandlingen som helhet.  

 
DEL III Analys och diskussion Denna avslutande sektion inleds med kapitel 6 
där det empiriska materialet analyseras och diskuteras i ljuset av den 
teoretiska referensramen. Detta följs av kapitel 7 som lyfter avhandlingens 
konklusioner och avhandlingens bidrag. Kapitel 7 avslutas med reflektioner 
över det genomförda arbetet samt tankar kring framtida forskning. 
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2 Utökad bakgrund 
I detta kapitel ges en mer nyanserad bild över de stora områdena teknikspridning och 
krisberedskap. Respektive avsnitt ger en djupare insikt om vad de omfattar samt 
exempel på forskning som också relaterar till denna avhandlings syfte.  

2.1 Teknikadoption 
Diffusion of innovation (DOI) är en modell av Rogers (1983) som använts 
flitigt när olika aspekter av innovationsspridning har studerats. Han menar 
att innovationens egenskaper, kommunikationskanaler, tid och det sociala 
systemet påverkar spridningen av en innovation. Spridningen av 
innovationer sker enligt Rogers genom stegen (1) att bli medveten om 
teknikens existens (2) övertalning (3) beslut att börja använda innovationen 
(4) implementering (5) bekräftelse. Enligt teorin beskrivs följande egenskaper 
hos innovationen som viktiga för att får en lyckad spridning: (1) relativa 
fördelar, (2) kompabilitet, (3) komplexitet, (4) möjlighet att prova och (5) 
möjlighet att observeras.  

När spridning av teknik betraktas på organisationsnivå måste den 
klassiska modellen anpassas eftersom det då inte handlar om individens 
egenskaper. Spridningen betraktas istället som en process och att 
beslutsprocessen att börja använda tekniken inom en organisation kan vara 
komplex i sig själv (Fichman, 1992). Faktorer som påverkar teknikadoption 
inom organisationer kan vara ledningens inställning och organisationens 
struktur (Rogers, 1983). Cooper och Zmud (1990) beskriver att spridning av 
teknik inom organisationer kan ses ske i stegen initiering, adoption, adaption, 
accepterande, skapa rutiner och infusion. Ramverket Technology-
Organization-Environment (TOE) (Tornatzky, 1990) har ofta använts i studier 
kring adoption och implementering på organisationsnivå. Ramverket 
beskriver teknologiska faktorer som exempelvis komplexitet, 
överensstämmelse med befintlig infrastruktur och teknikegenskaper. Den 
organisatoriska dimensionen omfattar organisatoriska egenskaper som 
storlek, formella och informella strukturer samt hur 
kommunikationsprocesser ser ut i organisationen. Slutligen belyser 
miljödimensionen faktorer som typ av verksamhet, infrastruktur för 
teknikstöd och lagar möjligheter och begränsningar för innovationsspridning. 
Inget i ramverken fokuserar på de aktiviteter och handlingar som sker i 
verksamheten.  

Det finns flera modeller som fokuserar på pre-adoption, det vill säga vad 
som påverkar individen i beslutet att börja använda en teknik. En av de tidiga 
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modellerna Theory of planned behavior (TPB), beskriver att individens 
attityd till tekniken, att dennes subjektiva normer och känslan av kontroll är 
faktorer som förutspår individens intention att använda tekniken (Ajzen, 
1991). Davis (1985) modell Technology Acceptance Model (TAM) är en annan 
väl etablerad modell som beskriver att de två faktorerna upplevd nytta med 
tekniken samt hur enkel tekniken är att använda väl kan förutspå om tekniken 
kommer att användas (Davis m.fl., 1989). Enligt modellen har faktorn 
användarvänlighet en viss påverkan på upplevd nytta på så sätt att om tekniken 
upplevs som enkel att använda ökar känslan av nytta med tekniken. Adoption 
beskrivs också som ett socialt fenomen som påverkas av jämlikar, 
förändringsagenter, sociala normer och påtryckningar av organisationer 
(Rogers, 1983; Vannoy & Palvia, 2010).  

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
(Venkatesh m.fl., 2003) kan ses som en modell som kombinerar flera av 
teorierna om teknikadoption. De menar att det finns fyra dimensioner att ta i 
beaktande. (1) Förväntan på tekniken: denna dimension handlar om individens 
förväntan på hur väl tekniken kan hjälpa att utföra dennes uppgift. (2) 
Teknikhantering: är en dimension som handlar om hur enkel tekniken är att 
hantera. (3) Sociala aspekter: denna dimension gäller individens uppfattning 
när det kommer till omgivningens inställning till teknikanvändningen. Alltså 
det sociala trycket att använda eller inte använda tekniken. (4) Underlättande 
villkor: denna dimension omfattar individens uppfattning gällande stöd i 
teknikanvändandet. Det kan handla om organisatoriskt stöd eller annan form 
av teknisk infrastruktur som kan stödja användandet. Venkatesh m.fl. (2003) 
menar att var och en av dessa kritiska dimensioner påverkas av faktorer som 
exempelvis ålder, kön och erfarenhet.  

Hameed m.fl. (2012) menar att teknikadoption i organisationer har flera 
dimensioner och faktorer. I sin modell, se figur 1, kombineras de individuella 
och organisatoriska faktorer som kan påverka valet att implementera en ny 
teknik hos en organisation. De relaterar olika former av egenskaper till olika 
delar av adoptionsprocessen. Exempelvis menar de att ledningens 
egenskaper har inverkan på om en teknik kommer att implementeras medan 
individens egenskaper avgör om tekniken kommer användas eller inte. Deras 
studie säger däremot inget om val som görs mellan olika tekniker. Inte heller 
hur arbetspraktiken i sig påverkar om tekniken används eller inte. 
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Figur 1: Modell över dimensioner och faktorer som påverkar teknikadoption enligt Hameed m.fl. (2012) 

 
När Taylor och Perry (2005) studerade spridningen av internetanvändning 

inom organisationers kriskommunikationsarbete fann de, att de 
organisationer som började använda internet som en del av sin 
kriskommunikation använde gamla kommunikationstaktiska grepp med den 
nya tekniken. Det vanligaste var att använda sig av en-vägskommunikation i 
form av att publicera en nyhet, följt av information utformad som faktablad. 
Under den femårsperiod som studien samlade in data visade det sig ingen 
ökning av adoption av internet i kriskommunikationen. Däremot märktes en 
ökning av innovativa sätt att kommunicera med allmänheten. Det vill säga att 
det skedde en utveckling från att till största delen använda klassiska grepp 
för kommunikation till att använda innovativa sätt att skapa två-
vägskommunikation och multimediaeffekter möjliggjord av tekniken. Taylor 
och Perry (2005) menade att detta handlade om att organisationerna med 
tiden lärde sig värdet av att använda tekniken och anpassade sina 
arbetsrutiner utifrån detta.  

Modellerna ovan fokuserar alla på beslut rörande att börja använda en 
teknik. Det finns även modeller för post-adoption som fokuserar på vad som 
gör att en användare fortsätter att använda en teknik. Rogers (1983) beskriver 
att användare avslutar sin adoptionsprocess genom att göra en omvärdering 
av beslutet att börja använda tekniken. Användaren beslutar sig då för att 
antingen fortsätta eller att sluta använda innovationen. Bhattacherjee (2001) 
som i sin forskning fokuserar på faktorer som gör att användare fortsätter att 
använda en teknik fann att uppfattningen av användarnöjdhet hade en 
starkare påverkan än uppfattningen om användbarhet. I sina studier om 
fortsatt användning av e-förvaltningsteknik lyfter Venkatesh m.fl. (2011) 
vikten av att förstå kontexten för att förstå vad som påverkar post-
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adoptionsbeslut. Exempelvis menar de att faktorer som användarvänlighet 
och möjlighet till stöd varierar med den kontext där tekniken används. De 
fann också att tilltro till tekniken är en viktig faktor för fortsatt användning.  

Ovanstående modeller säger inget om när det finns ett val mellan olika 
tekniker. De säger inte heller något om när användaren redan har börjat 
använda flera olika tekniker och ska göra ett val mellan dessa. Det finns några 
få studier som fokuserat på valet mellan tekniker. Exempelvis studerade 
Bhattacherjee m.fl. (2012) vad som påverkar att en individ gör ett byte mellan 
tekniker. Fokus här var varför en användare väljer att sluta använda en teknik 
till förmån för en annan. De fann att relativa fördelar med tekniken, 
användarvänlighet och vana var faktorer som påverkade bytet från en teknik 
till en annan. Gong m.fl. (2020) fann i sina studier om byte från webbtjänster 
för betalningar till mobila tjänster att passivitet och lägre kostnader var 
faktorer som påverkade bytet. Detsamma fann Wang m.fl. (2018) då de 
studerade vad som påverkar användares uppgraderingsbeteende. Szajna 
(1994) och Aguirre-Urreta & Marakas (2012) studerade individer som fick ett 
urval av tekniska lösningar att välja mellan, samtliga av dessa tekniker var 
nya för individerna. Valet som studerades handlade om vilken av de tidigare 
okända tekniska lösningarna som individen skulle börja använda, alltså ett 
pre-adoptions val. Detta till skillnad mot val mellan de tekniska lösningarna 
som var kända sedan tidigare av deltagarna vilket är vad denna avhandling 
studerat. 

Schwarz och Schwarz (2014) menar att faktorer som identifierats i pre-
adoptionsmodellerna också återfinns i valet mellan olika tekniker som 
användaren har erfarenhet av. Deras resultat visar att flera aspekter påverkar 
men att faktorerna hur lätt verktyget var att använda samt relativa fördelar 
mellan verktygen var starka faktorer. De menar också att användarna var mer 
intresserad av kortvariga vinster än långvariga fördelar, vilket de kopplar till 
graden av kognitiv belastning under användning. Vana har också visat sig 
vara en stark faktor när det kommer till att fortsätta använda en teknik (Gefen, 
2003).  

Forskningstraditionen när det gäller spridning och adoption har, historiskt 
sett, till stor del vilat på kvantitativa forskningsdata. Valet har handlat om att 
börja använda en specifik teknik, inte att välja mellan olika tekniker. 
Datainsamling har vanligtvis skett vid ett tillfälle, vilket som regel varit efter 
att tekniken har fått spridning. Som regel har det varit de personer som valt 
att börja använda en innovation som har varit informationsgivare till dessa 
studier (Selwyn, 2003). Den här avhandlingen bryter mot denna 
forskningstradition genom att istället baseras på kvalitativa forskningsdata. 
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Ovanstående modeller utgår från det som Orlikowski och Iacono (2001) 
beskriver som proxy-perspektivet, det vill säga att de utgår från individens 
inställning till tekniken, hur snabbt den sprids eller hur mycket den kostar. 
Huruvida tekniken kommer att användas eller ej beror med detta synsätt på 
individen. Nardi och Engeström (1999) menar, liksom Orlikowski (2000, 2007, 
2010), Orlikowski och Scott (2008) och Leonardi och Barley (2010) att teknik 
inte kan betraktas som ett isolerat fenomen utan det måste sättas i sin kontext 
för att bli begriplig. Att det är nödvändigt att förstå en verksamhet om man 
vill kunna utveckla informationssystem som ska stödja verksamheten. Inte 
enbart det som är synligt utan även det görande som är osynligt men likväl 
en viktig del för att nå verksamhetens mål. Detta motiverade mitt beslut att 
bedriva en forskning nära en verksamhet för att på så sätt förstå vad som sker 
och hur detta påverkar vilken teknik som medarbetarna väljer att arbeta med. 

2.2 Krisberedskap och teknikanvändning 
I detta arbete har den lokala nivån av det svenska krisberedskapssystemet 
utgjort den verksamhet som studerats, med särskilt fokus på den kommunala 
krisledningsstaben. Som beskrivet i inledningen kan denna betraktas som 
temporal (Lundin & Söderholm, 1995), latent organisation (Danielsson m.fl. i 
Sparf, 2014) där det inte nödvändigtvis finns personal som är utbildad att 
hantera risker och kriser. Enligt 2 kap 7§ i Lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap [LEH] 
(SFS 2006:544) ges kommunerna ett särskilt ansvar genom det grafiska 
områdesansvaret vilket ger våra svenska kommuner en nyckelroll vid 
samhällsstörningar. Ett nytt beredskapssystem infördes i början av 2002 med 
syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan myndigheter. Systemet är 
uppbyggt med tre administrativa nivåer: (1) Nationell nivå omfattande 
riksdag, regering och myndigheter. (2) Regional nivå med län, 
landsting/regioner. (3) Lokal nivå med utgångspunkt i våra kommuner. 
Enligt regeringens proposition (2001/02:158) ska organisation och ledning 
inom krishanteringsområdet vila på tre principer: (1) Ansvarsprincipen, att 
ansvaret för en verksamhet i kristid ska motsvarande det som gäller under 
normala tider. (2) Likhetsprincipen, att organisation och lokalisering så långt 
som möjligt ska vara lika. (3) Närhetsprincipen, att kriser ska hanteras så nära 
händelsen som möjligt. Perspektiv på hot och risker ska utifrån det nya 
systemet anläggas nerifrån för att bygga förmågan att hantera kriser från lokal 
nivå (Hjert, 2007) så nära själva händelsen som möjligt. Det vill säga på så låg 
administrativ nivå som möjligt.  
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Det finns ingen särskild ”krislag” som ändrar ansvarsförhållandena vid en 
samhällsstörning utan ordinarie förvaltningsstruktur gäller även i tider av 
kris. Det innebär att hur svenska kommuner väljer att organisera och utrusta 
sig varierar då det är upp till kommunerna själva att organisera sitt arbete. 
MSB (2017), den myndighet som har ansvar att stödja samhället före, under 
och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara, beskriver i sin vägledning till 
aktörer på lokal och regional nivå en funktion som de kallar inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF). En funktion där representanter från flera 
ingående aktörer ska samlas för att gemensamt skapa en inriktning för 
insatsen och samordna tillgängliga resurser. Som geografiskt 
områdesansvarig har kommunerna ansvaret att ordna mötesplats, leda och 
organisera ett ISF-stöd vid behov. ISF-stödet beskrivs att fungera som stöd till 
ISF-funktionen genom att samla in information, analysera och skapa underlag 
för beslut. Likaså att stödja informationsdelning och samordna 
kriskommunikation. Många kommuner väljer att organisera sig i något som 
mer liknar en hybridform mellan ISF-funktion och ISF-stöd. Det vill säga att 
de arbetar med inriktning och samordning i samma gruppering som också 
samlar in information, analyserar den och fattar beslut. I denna avhandling 
benämns denna form av organisering för krisledningsstab. Danielsson m. fl. 
(2011, s. 33) beskriver etableringen av en stab på följande sätt 

 
”det skapas ett organisationsstyrt sammanhang där 
arbetsfördelning, hierarki, rutiner, regler, normer styr vad som 
görs, och vem som gör det. Det innebär att det finns regler och 
bestämda föreställningar om vilka som är legitima aktörer i 
rummet. Genom att upprätta en stab skapas gränser mot den 
ordinarie verksamheten, det man gör i vardagen läggs åt sidan och 
fokus läggs på att hantera händelsen.” 

 
MSB tillhandahåller flera tekniska system till krisberedskapspraktiken. Att 

använda specifika system under krissituationer visade sig under 
skogsbranden i Västmanland 2014 vara problematiskt (Asp m.fl., 2015). 
Bristande kunskap i hantering ledde till att det beslutades att tillgängliga 
system inte skulle användas (MSB, 2015, 2016). När det nya 
krisberedskapssystemet etablerades ledde det också till ett behov av säker 
kommunikation mellan systemets aktörer. Redan 1998 initierade regeringen 
ett införandet av ett tetrabaserat kommunikationssystem (SOU 1998:143) för 
en robust kommunikation mellan blåljusenheterna. I Försvarsutskottets 
betänkande (Bet. 2001/02:FöU10) lyftes också behovet av ett 



Utökad bakgrund 

35 

kommunikationssystem för alla aktörer som ingår i krisberedskapssystemet. 
Detta befästes i förslaget till det nya radiosystemet som lades fram 2003 
(Näringsdepartementet, 2003). Uppbyggnaden av det tetrabaserade systemet 
RAdioKommunikation för Effektiv Ledning (RAKEL), påbörjades 2005 i 
Sverige (MSB, 2020). MSB tillhandahåller detta system till blåljusaktörer men 
också andra aktörer, exempelvis kommuner. Motsvarande utveckling kan 
också ses i de andra nordiska länderna från sent 1990-tal och framåt 
(Näringsdepartementet, 2003). Ytterligare utveckling av det 
gränsöverskridande samarbetet visar sig genom de 
kommunikationsmöjligheter som utvecklades genom det norsk-svenska 
projektet Inter System Interface (ISI) (MSB, 2014b). ISI är en europeisk 
standard för sammankoppling av tetranät vilket möjliggör kommunikation 
mellan våra nordiska länders tetranätverk. Denna innovation är en av de 
tekniker som denna avhandling studerar lite extra för att förstå hur ny teknik 
sprids och används inom krisberedskapsfältet.  

Forskning om teknik och krisledningspraktiker tenderar att fokusera på 
välutrustade rum vilket gör att krisledningsrum ofta beskrivs som platser som 
är väl tekniskt utrustade med gemensamma storbildsskärmar, färdigställda 
arbetsstationer, beslutsstödsystem och radiokommunikation (se Bader m.fl., 
2008; Heard m.fl., 2013; Hsu m.fl., 2011; Militello m.fl., 2007; Narjabadifam 
m.fl., 2021). Perry (1995, 2003) argumenterar att det finns flera modeller för 
hur krisledningsrummet kan formera sig. Att arbetet som sker inom 
krisberedskapspraktiken är så lite utforskat blir därmed problematiskt då det 
inte går att se om och i så fall vilka behov som finns där teknik skulle kunna 
stödja praktiken. Ahmad m.fl. (2012) argumenterar att det är för lite 
kommunikation mellan IT-utvecklare och krisaktörerna vilket leder till 
system som inte är förankrade i verksamhetens behov. Det kan leda till att det 
finns teknik som inte nödvändigtvis används. Användning av sociala medier 
visat sig bli mer och mer vanligt under kriser (Reuter & Kaufhold, 2018). I sin 
litteraturstudie kring social medieanvändning fann Reuter och Kaufhold att 
frivilliggrupperingar finner stor nytta med dem och att myndigheter 
använder sociala medier mer och mer för att sprida information till 
medborgarna. Det visar sig också att det sker en ökning av analyser av 
information som sprids via sociala medier. Maruping och Magni (2012) menar 
att organisationer upplever utmaningar när ny teknologi ska implementeras. 
Exempelvis beskriver Diez och McIntosh (2011) hur GIS som implementerats 
för krisledning, trots sina styrkor, inte används i praktiken. Spridning av 
teknik som skapats för krisledningsfältet är en utmaning då det går långsamt 
(Munkvold, 2016). Ett exempel på system inom krisberedskapsfältet är det 
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webbaserade informationssystemet WIS som implementerades 2009. 
Saarikko m.fl. (2020) fann att WIS inte är lämpligt vid tillfällen då snabb 
respons är nödvändig men att det är väl lämpat för en långsammare 
händelseutveckling över en längre tid, som flyktingkrisen. Användning av 
artefakter måste ses i sitt sammanhang för att förstås (se exempelvis Bjørn, 
2012; Leonardi, 2011; Leonardi & Barley, 2010; 2008). Detta eftersom 
användning av teknik är tätt förknippat med den plats där tekniken används, 
de människor som använder den och de uppgifter som utförs med tekniken. 
Bjørn och Hertzum (2011) beskriver hur artefakter kan ha multipla funktioner 
i den praktik där de används. De menar också att det finns relationer mellan 
dessa multi-funktionaliteter. För att förstå vad denna multi-funktionalitet 
innebär och dess relationer krävs studier av det arbete som utförs. En bättre 
förståelse hur teknik används inom krisberedskapspraktiken kan bidra till 
tydligare övningsmål och bättre anpassning till verksamheten. Hur och vad 
man gör under krisledningsarbetet, vilka verktyg som används, hur och till 
vad de används är dock mindre utforskat. Några undantag är exempelvis 
Borglund (2017) och Landgren och Bergstrand (2016). Borglund (2017) 
beskriver hur teknik antar multipla roller under det att lägesbilder skapas. 
Exempelvis menar Borglund att en whiteboard kan anta fem olika funktioner 
under stabsarbetet. Han identifierar funktionerna dokumentation, 
schemaläggning, planering, signalering och prioritering. Landgren och 
Bergstrand (2016) fann i sin etnografiska studie fem aktiviteter som de 
beskriver som nyckelaktiviteter under stabsarbete. De menar att (1) uppstart 
(2) övervakning (3) analys (4) samverkan och (5) enande [min översättning] 
är aktiviteter som är vanligt förekommande under samhällsstörningar. Även 
om organiseringen, både när det gäller personal och även materiella resurser, 
skiljer sig menar de att dessa fem aktiviteter är gemensamt förekommande.  

 
Hur ska man kunna förstå vad som händer i en verksamhet när den innehåller 
så många komponenter? Där finns människor, arbetsuppgifter, olika former 
av artefakter, regler och normer. Att förstå en verksamhet är utmaning. Kuutti 
(1996) argumenterade att aktivitetsteori är ett metodologiskt och analytiskt 
ramverk som lämpar sig väl för att inkludera kontexten och kunna fokusera 
på aktiviteten som en analyserbar enhet. Detta instämmer Mishra m.fl. (2011) 
i, de menar att aktivitetsteori är lämplig att använda som ramverk i 
krisberedskapskontexten eftersom teorin tillhandahåller ramar för att 
beskriva den komplexa situation kriser innebär. Det är också det ramverk som 
valts för denna avhandling.
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3 Aktivitet som teoretisk ram 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som denna avhandling vilar på. 
Aktivitetsteorin är bred och inkluderar många aspekter. För att hålla stringens i 
avhandlingen inkluderas enbart delar som är relevanta för detta avhandlingsarbete.  
 
Krisledningspraktiken är komplex dels för att den enbart uppstår då något 
oväntat och ej önskat har inträffat, dels för att det inkluderar flera aktörer, ofta 
med olika geografisk närhet till det inträffade. Krisledning sker också på olika 
administrativa nivåer vilket förutsätter både vertikal och horisontell 
samverkan och kommunikation. För att förstå och analysera fenomen inom 
krisledningspraktiken har arbetet med denna avhandling utgått från 
aktivitetsteorin. Aktivitetsteori (AT), även kallad verksamhetsteori, betraktas 
ofta som ett ramverk snarare än som en renodlad teori (Kuutti, 1996). 
Kaptelinin och Nardi beskriver aktivitetsteori på följande sätt:  

 
“Activity theory is an approach in psychology and other social sciences 
that aims to understand individual human beings, as well as the social 
entities they compose in their natural everyday life circumstances, 
through an analysis of the genesis, structure, and processes of their 
activities.“ (2006, s. 31) 

 
Det vill säga, aktivitetsteori är ett sätt att skapa förståelse för individen och 
det sammanhang som individen ingår i. Att inte bara förstå vad som görs utan 
också varför det görs (Kaptelinin, 2005). Detta görs genom att analysera 
sammanhangets uppkomst och struktur men också de processer och 
aktiviteter som ingår däri. Teorin har använts inom en rad olika discipliner, 
exempelvis pedagogik (Grossman & Pupik Dean, 2019), arbetslivsforskning 
(Fenwick, 2008), människa-datorinteraktion och informationssystemsdesign 
(Kuutti, 1999). Aktivitetsteorin har ett starkt fokus på mediering, att det vi gör 
förmedlas genom exempelvis verktyg men också att det vi gör är ett resultat 
av de regler och normer som vi förhåller oss till i vår verklighet. En 
grundläggande tanke är att det människor gör och upplever formas utifrån 
den kontext där vi befinner oss. Engeström (2014) menar att aktiviteten styr 
individens handlande mer än vad individen styr aktiviteten som sådan. Det 
gör att kontexten blir viktig för att förstå det människan gör här i världen. 
Kontexten så som den är idag men också hur denna kontext har vuxit fram 
historiskt. En av grundprinciperna för aktivitetsteorin är historicitet. 
Perspektivet handlar om att allt som en människa gör är ett resultat av 
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historien och kulturen, dess värderingar och dess resurser. Med ett 
aktivitetsteoretiskt perspektiv ses människans utveckling därmed som ett 
resultat av det historiska sammanhang där människan befinner sig. Det 
sammanhang vi befinner oss i, vår verklighet, struktureras med hjälp av lagar, 
normer, moral och sedvänjor vilket vi som individer måste förhålla oss till. 
Detta som vi har runt om oss är ett uttryck för den historia som därmed också 
kan ses bevarad i de regler, normer och verktyg som används i verksamheten. 
Det gör att för att förstå det som händer här och nu, måste vi förstå var vi 
befinner oss och hur utvecklingen lett fram till detta. Verkligheten bör alltså 
betraktas i sitt sammanhang. Med det perspektivet bör analyser av vad vi 
människor gör vara medvetna om de historiska aspekterna som präglar 
aktiviteten. I nästa avsnitt ges en kortare översikt av aktivitetsteorins historia. 

3.1 Aktivitetsteori ur ett historiskt perspektiv 
Filosofiskt har aktivitetsteorin sina rötter i historisk dialektisk materialism. 
Den grundar sig i Lev S. Vygotsky och Aleksej Leontyevs arbeten. Enligt 
Engeström (2015) utgick Vygotsky ifrån stimulus och respons när han 
skapade sin modell, se figur 2. I modellen illustreras hur agerandet på ett 
stimuli förmedlas via ett verktyg. Dessa verktyg kan vara både psykologiska 
likväl som tekniska.  
 

 
Figur 2: Vygotskys modell av en medierad handling, till höger den vanligt förekommande 

omformuleringen av denna (Engeström, 2001, s. 134) 
 

Grundprincipen i Vygotskys teori var medieringen. I och med att Vygotsky 
lade till verktyg som en förmedlande faktor mellan stimuli och respons 
menade Vygotsky att människans handlingar är medvetna. Vygotsky ansåg 
att språket är vårt viktigaste kulturella redskap. Leontyev utvecklade teorin 
utifrån aktivitet som grundprincip. Detta gjordes genom att addera motiv till 
en handling och att en handling ofta sker tillsammans med andra. Han 



Aktivitet som teoretisk ram 

39 

illustrerar skillnaden mellan den individuella handlingen och den 
gemensamma aktiviteten i sin beskrivning av en jakt: 

 
When a member of a group performs his labor activity he also does it to 
satisfy one of his needs. A beater, for example, taking part in a primaeval 
collective hunt, was stimulated by a need for food or, perhaps, by a need 
for clothing, which the skin of the dead animal would meet for him. At 
what, however, was his activity directly aimed? It may have been 
directed, for example, at frightening a herd of animals and sending them 
toward other hunters, hiding in ambush. That, properly speaking, is 
what should be the result of the activity of this man. And the activity of 
this individual member of the hunt ends with that. The rest is completed 
by the other members. This result, i.e., the frightening of game, etc., 
understandably does not in itself, and may not, lead to satisfaction of 
the beater’s need for food, or the skin of the animal. What the processes 
of his activity were directed to did not, consequently, coincide with what 
stimulated them, i.e., did not coincide with the motive of his activity; 
the two were divided from one another in this instance. Processes, the 
object and motive of which do not coincide with one another, we shall 
call “actions”. We can say, for example, that the beater’s activity is the 
hunt, and the frightening of game his action. (Leontyev, 1981, p. 210)  

What unites the direct result of this activity with its final outcome? 
Obviously nothing other than the given individual’s relation with the 
other members of the group, by virtue of which he gets his share of the 
bag from them, i.e., part of the product of their joint labor activity. This 
relationship, this connection is realised through the activity of other 
people, which means that it is the activity of other people that 
constitutes the objective basis of the specific structure of the human 
individual’s activity, means that historically, i.e., through its genesis, 
the connection between the motive and the object of an action reflects 
objective social connections and relations rather than natural ones. 
(Leontyev, 1981, p. 212)  

Ur Engeström (2014, s. 64–65) 
 

Som vi kan se i citatet beskriver Leontyev hur individers handlande kan skilja 
sig åt men att aktiviteten som sådan är ett gemensamt görande. Detta exempel 
visar också på en introduktion av arbetsfördelning i en aktivitet. I detta skede 
förs inget resonemang kring arbetsfördelningens inverkan på individens 
handlingar eller den kontext däri aktiviteten samverkar i en gemenskap, 
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vilket vi kan se i nästa generation av aktivitetsteorin. Leontyev introducerade 
tanken om tre nivåer av en aktivitet; aktivitet – handling – operation, se vidare 
i avsnitt 3.3. Leontyevs teoriutveckling illustrerades inte i en visuell modell 
men Engeström byggde vidare på dessa tankar då han utvecklade den 3:e 
generationens AT och illustrerade detta i en modell, se figur 3, där han 
synliggör den kontext vari aktiviteten utförs. Engeström (1987) betonar 
objekts betydelse för utfallet av en aktivitet. Grundprincipen för modellen 
handlar om transformation av objektet till ett önskat resultat (Kaptelinin & 
Nardi, 2006). Han synliggör också inverkan av arbetsfördelning på individens 
handlingar och det delade objektet med aktiviteten. Engeström beskriver hur 
en individ som ingår i en aktivitet kanske inte alltid är medveten om motivet, 
alltså objektet, med aktiviteten. (Engeström, 1987). Engeström menar att det 
är aktivitetssystemet som bör vara unit of analysis det vill säga den enhet som 
bör analyseras. 

  

 
Figur 3: Engeströms modell av ett aktivitetssystem (Engeström, 1987, s.78) 

 
Modellen används ofta i en form där de sex yttre komponenterna ingår. Det 
vill säga objekt, arbetsfördelning, praktikgemenskap, regler subjekt och 
verktyg. Objekt är motivet med aktiviteten. Målet är att transformera objektet 
till ett resultat, materiellt eller immateriellt. Ringen som omger knutpunkten 
vid objekt illustrerar att detta är aktivitetens motiverande problemområde 
men också ambivalensen som finns inbyggd i objektet. Det vill säga att det 
handlar om det generella objektet med aktiviteten eller den subjektiva 
uppfattningen av objektet vid ett visst tillfälle. (Engeström m.fl., 1999; 
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Engeström & Sannino, 2010), se avsnitt 3.2 för ett utförligare resonemang 
kring objekt. Aktiviteten är ett gemensamt görande där det finns en 
arbetsfördelning (division of labor) bland de som deltar. Denna fördelning kan 
vara dold eller uttalad. Praktikgemenskap (community) syftar till andra som 
också har ett gemensamt intresse för objektet. Regler (rules) handlar om 
explicita eller implicita lagar, normer, värderingar, sociala relationer och 
liknande. De styr aktiviteten genom att de begränsar och möjliggör subjektets 
handlingar. Subjekt är den eller de individer som agerar för att transformera 
objektet till önskat resultat. När ett aktivitetssystem ska analyseras styr valet 
av subjekt det perspektiv som används för att analysera aktiviteten. Subjektet 
kan vara en enskild individ, funktion eller grupp. Verktyg (tools) kan vara 
både immateriella och materiella redskap som används under det att objektet 
transformeras. En aktivitet kan ha en samling av verktyg att tillgå när olika 
handlingar utförs. Exempel på verktyg är dator, telefon, terminologi eller 
checklistor (Engeström, 1987; Engeström m.fl., 1999). Ett aktivitetssystem kan 
betraktas med aktivitetens objekt som utgångspunkt, men det går också att ta 
utgångspunkt från någon annan av de sex komponenterna, exempelvis 
artefaktkonfigurationen eller arbetsfördelningen.  

3.2 Aktivitetsteori är objektstyrt  
Det finns ingen aktivitet som inte har ett objekt, en motivation att göra det 
aktiviteten utför. Själva motivationen för aktiviteten är att omvandla detta 
objekt till ett resultat. När vi fokuserar på objekt är det viktigt att skilja mellan 
det generella objektet och det som kan finnas hos en individ. Varje aktivitet är 
historiskt framväxt vilket också innebär att det har ett objekt som skapats 
utifrån denna historik. Detta ger en generell bild av vad syftet med en aktivitet 
är på ett övergripande plan. Varje individ som ingår i aktiviteten kan däremot 
ha en annan bild av vad syftet är. Denna uppfattning om aktivitetens syfte är 
mer kopplad till individens uppfattning vid en given situation (Engeström & 
Sannino, 2010). Exempelvis kan vi tänka oss en aktivitet för att hantera en 
samhällsstörning där det generella syftet kan vara att minimera effekten av 
en kris. En individ som ingår i aktiviteten kan istället se ett mer specifikt 
objekt, mer knutet till den specifika händelsen, exempelvis olyckan i sig själv. 
Båda objekten är relaterade till varandra men har en viss nyansskillnad vid en 
mer noggrann granskning. Objektet kan därmed beskrivas som 
mångfacetterat (Engeström, 1987).  

Objektet är rörligt och skapas genom samspel mellan individer som ingår 
i aktiviteten under det att de skapar mening av den information som de får. 
Därmed kan individerna fokusera aktiviteten och de handlingar som krävs 
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för att transformera objektet till önskat resultat. Denna fokusering sker genom 
en dialog mellan individen och syftet med aktiviteten varvid individen lär sig 
och utvecklas med objektet medan hen tolkar vad som ska göras. Det gör att 
objektet också utvecklas när individen skapar nya tolkningar av vad objektet 
innebär (Kaptelinin & Nardi, 2006). Kaptelinin (2005) menar att objektet med 
en aktivitet kan definieras som aktivitetens sense-maker, alltså det som skapar 
mening med aktiviteten och därmed också det som styr vad som anses 
värdefullt för aktiviteten.  

Engeström (1987) betonar att aktivitet är något som görs i gemenskap. 
Denna gemenskap kan också inkludera ett görande tillsammans med andra 
aktivitetssystem, där motivet för aktiviteterna delvis är detsamma vilket 
illustreras i figur 4. Figuren illustrerar hur två skilda aktivitetssystem med 
sina egna uppsättningar av verktyg, regler och gemenskap kan arbeta mot ett 
objekt som delas med andra. Objektet är troligen inte helt överensstämmande 
men delas till viss del mellan de olika aktivitetssystemen. 

 
 

 
Figur 4: Engeströms illustration över hur ett objekt kan delvis delas mellan olika aktivitetssystem 
(Engeström, 2001, s. 136) 

3.3 Aktivitetens hierarki 
Som tidigare nämnt är det aktiviteten som är analysenheten i aktivitetsteorin. 
Leontyev visade på att det går att betrakta aktivitet i en tre-nivåstruktur vilket 
skapar förutsättningar att bättre förstå individers handlande då aktiviteten 
utförs. Det ger möjligheter att på ett djupare plan förstå aktiviteten och visar 
hur individers handlingar ingår i den gemensamma aktiviteten. Figur 5 
illustrerar dessa tre nivåer.  
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Aktivitet, är kollektiv i sin natur och drivs av objektet för aktiviteten. 
Objektet är motivet med att aktiviteten existerar. Dock är det inte alltid att alla 
individer som ingår i aktiviteten är medvetna om detta motiv. Det är alltså 
inte alltid som det generella motivet med aktiviteten överensstämmer med 
den subjektiva uppfattningen om vad objektet är. Aktiviteten manifesteras 
genom individernas handlingar. 

 

 
Figur 5: Baserad på aktivitetens hierarki beskriven av Kaptelinin och Nardi (2006) 

 
Dessa handlingar är medvetna ageranden som har ett medvetet mål. Det 

är resultatet av de sammanlagda handlingarna som leder till att nå objektet 
med aktiviteten. När handlingar utförs görs det i olika steg som kan betecknas 
som operationer. En operation utförs rutinmässigt, mer eller mindre medvetet 
där nästa operation är en effekt av den föregående. En operation kan sägas 
vara ett tillstånd (Allen m.fl., 2011; Kaptelinin & Nardi, 2006). Mellan dessa 
tre nivåer kan transformationer ske. Det vill säga en handling kan 
transformeras till att vara en operation när individen utför denna 
rutinmässigt, utan att tänka. Exempelvis när en individ lärt sig att skriva på 
datorn utan att titta på tangentbordet. Vice versa kan en operation de-
automatiseras till att bli en handling. För att exemplifiera använder vi 
exemplet med att skriva på tangentbordet, men byter ut tangentbordet från 
tangentbordslayouten QWERTY till ett med COLEMAK layout. Då blir inte 
skrivandet längre något som görs per automatik. Istället behöver fokus läggas 
på att finna bokstävernas plats på tangentbordet. Det sker även 
transformationer mellan handling och aktivitet. När vi vill att motivet med 
den aktivitet vi gör är att lära oss handlingen, exempelvis att kunna skriva 
med den nya tangentbordslayouten.  
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3.4 Motsägelser och kongruens 
 
“An activity system is always a community of multiple points of 
view, traditions and interests […] the activity system itself carries 
multiple layers and strands of history engraved in its artifacts, 
rules and conventions” (Engeström, 2001, s. 136) 

 
Som Engeström beskriver i ovanstående citat består ett aktivitetssystem av 
individer, med sina egna synsätt och intressen, olika normer och traditioner. 
Det medför att det i systemet finns motsägelser (contradictions) inbyggda 
mellan olika perspektiv (Engeström & Sannino, 2011). En aktivitet utan 
motsägelser existerar bara i formen av aktivitetens ideala form (Karanasios, 
2018a). Groleau m.fl. (2012) betonar att motsägelser ur ett aktivitetsteoretiskt 
perspektiv är historiskt framväxta. Engeström och Sannino (2011) menar att 
fenomen som spänningar, inkonsekvenser, konflikter och dilemman ska ses 
som manifestationer av motsägelser. Motsägelser ska dock inte ses som ett 
problem eller en svaghet hos aktivitetssystemet (Karanasios, 2018a). Det är 
strukturella spänningar inom och mellan aktivitetssystem som kan betraktas 
som en förändringsmotor som kan leda till utveckling. Kuutti (1996, s. 16) 
beskriver det på följande sätt ”Activity theory uses the term contradiction to 
indicate a misfit within elements, between them, between different activities, 
or between different developmental phases of a single activity“. Ett exempel 
på en motsägelse som kan uppstå är när ett nytt verktyg tas in i ett 
aktivitetssystem. Detta nya verktyg skulle då kunna kollidera med 
exempelvis ett befintligt arbetssätt. Engeström (1987) beskriver fyra olika 
motsägelser. Den primära motsägelsen uppstår inom varje komponent som 
en motsägelse mellan värden. Exempelvis universitetsläraren som ställer 
höga krav på sina studenter vid examination för att de säkert ska ha 
tillgodogjort sig kunskaper från kursen. Å andra sidan är universitetets 
finansiering avhängig av att studenter blir godkända. Det ger på sitt sätt ett 
dubbelt syfte dels att ge studenterna mycket kunskap och dels se till att 
tillräckligt många studenter blir godkända så att kursen finansieras. Denna 
första motsägelse ligger latent i systemet och manifesteras i den andra 
motsägelsen som uppkommer mellan komponenterna inom 
aktivitetssystemet exempelvis mellan verktyg och objekt. Vi kan som exempel 
tänka oss ett nytt webbexamineringsverktyg som inte uppfyller kraven om 
rättssäker examination som finns inbäddad i objektet. Den tredje nivån av 
motsägelser är den mellan ett aktivitetssystem och en högre kulturellt 
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utvecklad version av detta aktivitetssystem. Det vill säga mellan den 
verksamhet som har funnits och den verksamhet som transformerats till den 
nya versionen, kanske genom digitaliseringsreformer. Den fjärde 
motsägelsen är den mellan aktivitetssystemet och andra samverkande 
aktivitetssystem.  

Lika viktigt som det är att synliggöra motsägelser är det att se kongruenser 
i systemet. Det vill säga när komponenterna stärker det existerande systemet. 
Karanasios och Allen (2014) menar att kongruenser visar på harmoni och 
stabilitet i systemet. Att identifiera när komponenter harmoniserar med 
verksamheten är viktig för att förstå effekten av införande av ny teknik i 
verksamheten. Karanasios och Allen (2014) argumenterar också att 
motsägelser kan omvandlas till kongruenser. Detta samspel mellan 
motsägelser och kongruenser ger en möjlighet att förstå den utveckling som 
sker inom ett aktivitetssystem och varför de verktyg som används är de som 
används. 

 





 

47 

4 Metodologiska aspekter 
All forskning har sin egen specifika design, anpassad utifrån det som ska studeras, 
den som gör själva forskningen och vilket forskningsfält denne tillhör. Den specifika 
designen styrs av forskningsfilosofiska antaganden om världen och hur vi tänker oss 
att det går att skapa kunskap. Forskningsfält kan skilja sig åt när det gäller dessa 
ontologiska och epistemologiska antaganden vilket gör att olika paradigm är rådande 
mellan, men ibland även inom, olika vetenskapliga fält. Det här kapitlet inleds med en 
översiktlig beskrivning av utgångspunkter och val som legat till grund för det här 
avhandlingsarbetet. Därefter återfinns en beskrivning av forskningsprocessen för 
arbetet följt av ett avsnitt som beskriver hur analysarbetet genomförts. De två sista 
avsnitten reflekterar över etiska aspekter samt avhandlingens kvalitet.  
 
Som forskare förväntas man utveckla kunskap inom sitt vetenskapsområde. 
Att utveckla ny kunskap är ett hantverk som tar olika verktyg och metoder i 
bruk för att hjälpa till att finna, utveckla och förklara den verklighet som 
framträder. Precis som en programmerare måste lära sig algoritmer och 
programspråkets syntax måste en forskare lära sig det hantverk som behövs 
för att skapa ny kunskap. Att bli forskare handlar alltså inte enbart om att lära 
känna det specifika ämnesområdet utan också hur forskning bedrivs inom det 
specifika forskningsfältet, men också bli medveten om vilka andra alternativ 
det finns att se på forskning. 

Grunden till att förstå vilka verktyg som står till buds när kunskap ska 
skapas är att börja med att tänka kring hur verkligheten är (ontologi) och hur 
det går att förstå kunskap om denna verklighet (epistemologi) samt hur det 
går att skapa kunskap utifrån de förutsättningarna (metodologi). Dessa 
resonemang leder fram till om vi menar att vi kan mäta och kategorisera 
världen, en kvantitativ ansats, eller om vi menar att världen har sin egen inre 
logik som måste tolkas, en kvalitativ ansats. Den här avhandlingen har en 
kvalitativ ansats (se exempelvis Denzin & Lincoln, 2013; Guba & Lincoln, 1994; 
Silverman, 2010). Kvalitativ forskning är till sin karaktär tolkande. Karlsson 
(1995, s. 262) menar att en ”meningsstruktur är inget man observerar,... utan 
mening kan endast ’erövras’ genom tolkning och förståelse”. Det finns 
relationer, uppfattningar och känslor som existerar och påverkar våra val och 
det vi som människor gör. Jag tänker att det finns mycket som vi inte förstår 
och mycket som vi inte kan se med blotta ögat. Lägger vi till att var och en av 
oss har vår egen uppfattning om vad som är verklighet så blir det ännu mer 
komplext.  
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4.1  Forskningsprocessen  
Sedan 2016 har jag haft möjlighet att på nära håll studera den praktik som är 
i fokus för detta avhandlingsarbete. Mycket tack vare att de två 
forskningsprojekt som jag varit delaktig i, Gränsöverskridande samverkan för 
säkerhet 2 (GSS2) och Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 3 (GSS3), 
har varit projekt som byggt vidare på varandra. De har båda haft inriktning 
att stärka aktörernas förmåga att hantera utmaningar för krisledning i 
gränstrakter. Vi har befunnit oss i samma geografiska område och därmed 
också kunna etablera en god kontakt med de aktörer som är aktiva i detta 
område. Forskningsfrågan för denna avhandling kan sägas ha vuxit fram ur 
den empiri som jag tagit del av. Goldkuhl (2012) beskriver att empiriskt 
framväxta frågor är vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Det som 
utmärker de empiriskt framväxta frågorna är att de har sitt ursprung i 
praktiken för att senare relateras till befintlig teori. Detta är också fallet med 
denna avhandling där aktivitetsteorin lagts som ramverk i relativt sent skede 
då detta var den teori, av de jag tagit del av, som skapade förutsättningar för 
mig att förstå det praktiken speglar. 

Att de båda forskningsprojektens fokus varit likartade skapade 
förutsättningar att låta mitt arbete bygga vidare på den kunskap som 
genererades under arbetet med licentiatarbetet. Det är också anledningen till 
att jag valt att i doktorsavhandlingen inkludera artiklar som även finns med i 
licentiatarbetet. Figur 6 illustrerar hur forskningsprocessen sett ut med 
studier och den forskningskommunikation som genomförts. Detta innebär att 
datamaterialet är rikt då jag haft möjligheten att använda datamaterial 
genererat under hela denna tid. Jag väljer att använda begreppet 
datagenerering istället för det kanske mer vanliga begreppet datainsamling. 
Detta för att betona min syn, att data inte finns som en självklarhet för mig 
som forskare att plocka efter behag. Interaktionen mellan forskaren och den 
verklighet som betraktas genererar data vilket tillsammans färgar denna. Det 
är viktigt att beakta vilket fenomen det är som betraktas och hur jag som 
forskare tror att jag ska finna ut mesta möjliga om detta. Inom kvalitativ 
forskning är triangulering en vanlig ansats för att skapa ett så rikt 
dataunderlag som möjligt (Repstad, 2007). Triangulering är enligt Karanasios 
(2018b) ett sätt att förstå det multi-facetterade aktivitetssystemet. Genom att 
använda flera olika metoder för datagenerering ökar möjligheten att se 
praktiken från flera håll och därmed skapas förutsättningar att göra en så 
säker tolkning som möjligt. 
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Figur 6: Översikt forskningsprocess 
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Målet med trianguleringen är att olika källorna ska bestyrka varandra, att ge 
ett djup och rikt material och på så sätt skapa tillförlitlighet och trovärdighet 
i den kunskap som genereras (Bryman, 2011). Enligt Denzin (1970 i Bryman, 
2011, s. 354) kan triangulering innebära ”flera observatörer, teoretiska 
perspektiv, datakällor och metoder”. Goldkuhl (2019) menar att triangulering 
är viktig för att möjliggöra tillräckligt rikt datamaterial och betonar vikten av 
att välja metoder som kompletterar varandra för att på så sätt skapa ett så 
autentiskt, rikt och meningsfullt dataunderlag som möjligt.  

 

4.1.1 Observationer 
Observationer ger en god möjlighet att observera vad människor faktiskt gör. 
Patton (2002) menar att observationer kan ge forskaren insikter om aspekter 
som kan vara svåra att få genom intervjuer. Det kan vara något som den 
observerade själv inte är medveten om, alternativt något som personen inte 
vill tala om. Goldkuhl (2019) argumenterar att observationsstudier inom 
informationssystemsforskning inte enbart bör fokusera på interaktion mellan 
människor utan också bör inkludera hur individen interagerar med IT-
artefakter. Den allra första studien som genomfördes 2016 var en 
observationsstudie där jag hade förmånen att följa inre befäl vid en 
räddningstjänst. I händelse av ett larm genomförde inre befäl sitt uppdrag i 
en tekniskt väl utrustad lokal. Under de totalt 100 observationstimmarna fick 
jag observera deras arbete från det att larmet kommer till dess att händelsen 
var avslutad och personalen var på väg tillbaka till stationen. Genom 
medlyssning kunde jag följa dialogen mellan inre befäl, styrkan i fält och SOS-
operatören. Jag fick tillfälle att följa larm som enskilda händelser men också 
följa situationer där flera händelser hanterades under samma tidsrymd. 
Under observationerna såg jag olika val när det gällde vilken teknik som 
användes, och val att helt utesluta att använda teknik. Tiden mellan larm 
användes delvis till dialog med både inre befäl och styrkeledare. Det gav goda 
möjligheter till uppföljande samtal om det arbete som genomförts och även 
höra deras tankar kring teknikanvändning under arbetet. Studien gav en god 
insikt i det mångfacetterade uppdrag som ledning under olyckor och kriser 
innebär. 

Krishantering är en aktivitet som i sin natur innebär utmaningar när det 
gäller att samla data. När samhällsstörningar sker har aktörerna fullt fokus på 
själva händelsen och det kan vara svårt att som forskare få tillgång till de rum 
där aktiviteterna genomförs. Ett vedertaget sätt att generera kunskap är 
genom att observera övningar. Dessa ger en god insikt av det som sker vid en 
samhällsstörning.  



Metodologiska aspekter 

51 

104 timmar krisövningar har observerats under arbetet, se tabell 1 för en 
sammanställning av observationer som genomförts. Att närvara vid övningar 
arrangerade av andra aktörer, själv vara delaktig i att skapa övningar samt att 
genomföra övningsutvärderingar har gett god inblick i 
krisberedskapspraktiken. Under de observationer som genomförts har 
fältanteckningar skrivits. Vilket i sig kan vara en utmaning då många 
parallella händelser kan utspela sig under observationen. När det var möjligt 
skrevs utförliga anteckningar direkt vid observationen. I vissa fall blev det 
inte mer än små notiser för minnet. Samtliga fältanteckningar renskrevs i nära 
anslutning till observationerna vilket oftast innebar samma kväll. 

 
ÅR OBSERVATIONSTYP TID 

2016 Observation räddningstjänst 100 tim. 
 Seminarieövning 20 tim. (5 dgr) 
 Seminarieövning 16 tim. (2 dgr) 
 Fullskalig övning 8 tim. 
2017 Seminarieövning 4 tim. 
 Seminarieövning 6 tim. 
 Fullskalig övning 8 tim. 
 Fullskalig övning 24 tim. (2 dgr) 
2018 Seminarieövning 4 tim. 
2019 Fullskalig övning  8 tim. 
 Seminarieövning 4 tim. 
 Seminarieövning 4 tim. 
 Seminarieövning 6 tim. 
2020 Seminarieövning 4 tim. 

Tabell 1: Genomförda observationer 
 

Kombinationen av seminarieövningar och fullskaliga övningar möjliggjorde 
att jag kunde utföra observationer både inne i ledningsrum och ute på fält.  

 Seminarieövningarna har observerats hos kommuner och räddningstjänst. 
De fem första seminarieövningarna var övningar som involverade flera 
aktörer och omfattade inslag av samverkan mellan aktörerna. Dessa 
observationer genomfördes hos fem olika aktörer i deras respektive stabsrum. 
De fyra sista seminarieövningarna var övningar med enskilda kommuner. En 
av dessa aktörer var densamma som vid seminarieövningen som 
genomfördes 2018. Totalt var det med andra ord åtta olika stabsrum som 
observerades under dessa nio seminarieövningar. Coronapandemin gjorde 
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att stora delar av samhället stängdes ner under 2020 vilket resulterade i att 
flera planerade seminarieövningar tyvärr ställdes in.  

Fullskaliga övningar som observerats har haft flertalet aktörer involverade 
med aktörer både i krisledningsstabsrum och fullt utrustad operativ personal 
i fält. Den första fullskaliga övningen var en gränsöverskridande övning med 
aktörer från Norge och Sverige. Övningen följdes genom den kommunikation 
som genomfördes på gemensamma kanaler för norska Nødnett och svenska 
RAKEL. Vid den fullskaliga övningen som sträckte sig över två dygn 2017 
deltog jag i en av de deltagande aktörernas krisledningsrum. Vid den andra 
fullskaliga övningen 2017 deltog jag i fält. Detsamma gällde vid övningen 
2019 som var en internationell övning, genomförd på svensk mark med fyra 
deltagande nationer.  

 

4.1.2 Intervjuer 
En viktig metod för datainsamling i kvalitativ forskning är intervjuer (Bryman, 
2011; Goldkuhl, 2019; Silverman, 2010). En intervju ger en möjlighet att få en 
inblick i informantens verklighet. Dataunderlaget blir en liten bit av den 
verklighet informanten befinner sig i. När det gäller benämning på den som 
blir intervjuad skiljer Repstad (2007) mellan begreppen informant och 
respondent. Han menar att en respondent ger information om individens 
känslor, åsikter och uppfattningar. I kontrast till en informant som Repstad 
menar istället ger information om faktiska förhållanden. I den här 
avhandlingen används begreppet informant. Jag menar att de personer som 
intervjuats har den erfarenhet och de befattningar som skapar den plattform 
som behövs för att kunna återge faktiska förhållanden och inte enbart återge 
sina personliga åsikter.  

Valet av informanter är av stor vikt eftersom de måste ha insikt i det 
område som är av intresse och förmåga att uttala sig om detta område 
(Goldkuhl, 2019). I den här avhandlingen har semi-strukturerade intervjuer 
använts. Det vill säga att intervjuerna har strukturerats i teman men med en 
stor frihetsgrad för informanten att lyfta aspekter som denne fann intressant. 
Det skapar ett utrymme för informanten att lyfta erfarenheter och problem 
som informanten ser som viktig för detta område (Silverman, 2010). Formatet 
möjliggör också att ställa följdfrågor för att på så sätt generera ett mer 
nyanserat svar. Att utgå från samma grund av frågor skapar möjligheter för 
flera informanter att ge sin syn på det fenomen som undersöks. Olikheter i 
aktörers perspektiv på det som undersöks skapar möjligheter att finna nya 
och relevanta data (Repstad, 2007). Repstad menar att anteckningar och 
minne innebär en filtrering av data. För att motverka detta har samtliga 
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intervjuer genomförts med ljudupptagningar. Detta för att kunna fokusera på 
samtalet och för att säkerställa att inget missas att nedtecknas. Samtliga 
intervjuer har transkriberats. Tabell 2 ger en sammanställning av de 
intervjustudier som ingår i arbetet.  

 
ÅR ANTAL 

INFORMANTER 
ROLL TID 

2016 11 Representanter från 
kommuner, fylken, 
länsstyrelser, 
myndigheter 

35—60 min 

2017 10 Stabschef 
Säkerhetschef 
Kommunikationschef 

60—75 min 
 

2019 8 Räddningstjänst 
Polis/Politi 
Ambulans/Helse 

60—75 min 

Tabell 2: Intervjuer som ingår i avhandlingsarbetet 
 

2016 genomförde jag i samarbete med en kollega en utvärdering av en 
gränsöverskridande seminarieövning med svenska och norska deltagare. 
Utvärderingen genomfördes med enkäter i kombination med 
telefonintervjuer. Informanterna hade samtliga deltagit på övningen och hade 
i samband med denna valt att vara med på utvärdering. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades.  

Informanterna till intervjustudien 2017 valdes genom att 12 kommuner 
slumpades fram. Sveriges kommuners och regioners (2017) 
kommungruppsindelning användes som underlag. Kommunerna grupperas 
i denna indelning in i grupper baserat på antalet invånare i kommunen. 
Storstäder och storstadsnära kommuner med minst 200 000 invånare. Större 
städer och kommuner nära större stad med minst 50 000 invånare samt 
mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Fyra kommuner 
slumpades fram i respektive grupp. Kommunerna kontaktades varvid 
kontaktuppgifter till någon i deras krisledningsgrupp efterfrågades. Två av 
kommunerna hänvisade till en annan person i gruppen. Två kommuner 
återkom inte med kontaktuppgifter trots påminnelser, båda tillhörde gruppen 
storstäder och storstadsnära kommuner. Totalt deltog 10 kommuner i studien. 
Informanterna var samtliga aktiva i kommunens krisledningsgrupp som 
stabschef, kommunikationschef eller säkerhetschef. Intervjuerna 
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genomfördes via telefon och samtliga informanter accepterade att 
ljudupptagning skedde. Ljudupptagningarna transkriberades av mig.  

Informanter till studien som genomfördes 2019 valdes gemensamt inom 
den forskargrupp som då arbetade tillsammans. Informanterna i den studien 
fanns både på svensk och norsk sida. Samtliga var aktiva inom antingen 
ambulans/helse, polis/politi eller räddningstjänst/brannvesen. Hälften av 
informanterna arbetade på svensk sida. Intervjuerna genomfördes via telefon 
och ljudupptagningar gjordes med informanternas tillstånd. Intervjuerna 
transkriberades tematiskt av den forskare som genomfört respektive intervju. 

Även ostrukturerade intervjuer som varit mer av samtalskaraktär har 
genomförts med personer från olika kommuner, räddningstjänster, 
länsstyrelser och MSB vid ett flertal olika tillfällen. Vid observationsstudien, 
som genomfördes på en räddningstjänst, fördes flera informella samtal i 
fikarum och ledningsrum vid lediga tillfällen. Likaså gav informella samtal, 
med övande, övningsledning och personer som deltagit för att utvärdera 
övningar, mycket goda insikter i praktiken.  

 

4.1.3 Etnografiinspirerad studie 
2020 var jag med i en mindre forskargrupp där en av deltagarna arbetade 
inom den organisation som studerades. Vi genomförde en studie inspirerad 
av etnografi. Hymes (2004, s. 13) beskriver etnografi det på följande sätt:  

 
“[ethnography] is continuous with ordinary life. Much of what 
we seek to find out in ethnography is knowledge that others 
already have. Our ability to learn ethnographically is an 
extension of what every human being must do, that is, learn the 
meanings, norms, patterns of a way of life.” 
  

Etnografi kan alltså betraktas som en ansats att lära om det studerade fältet. 
Studien som är en del av denna avhandling genomfördes under en period där 
samhället var kraftigt påverkat av Coronapandemin. Samhället stängde ner i 
största möjliga mån och arbetsgivare uppmanades att skapa förutsättningar 
för sina medarbetare att arbeta hemifrån. Detta skapade både det fenomen vi 
studerade likväl som att det satte begränsningar i vad som var möjligt att 
genomföra. Det gjorde det omöjligt att själva uppsöka organisationen för att 
följa arbetet på plats vilket resulterade i detta metodval. Denna studie 
genomfördes under en period om sju månader där en form av 
självrapportering (Goldkuhl, 2019) genomfördes. Informanten genererade 
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data genom kortare intervjuer och dokumentation under sju månader. Under 
tiden fördes noteringar, vilka även inkluderade personens egna upplevelser. 
Dessa noteringar diskuterades regelbundet med oss forskare. Denna 
kontinuerliga avstämning möjliggjorde en iterativ analys av materialet.  

 

4.1.4 Dokumentstudier 
Dokumentation är något beständigt rörande en verksamhet. Det går att 
återkomma till dokumentationen och läsa den ett flertal gånger. Det gör 
dokument till en viktig kunskapskälla i kvalitativa studier (Bryman, 2011; 
Goldkuhl, 2019). Dock kan det vara en utmaning att få tillgång till 
dokumentation vilket kan påverka urvalet. Dataunderlaget som genereras vid 
dokumentstudier kan ses som en kombination av de dokument som används 
och de noteringar som görs vid genomläsning av dokumenten (Goldkuhl, 
2019).  

I den dokumentstudie som genomfördes 2016 fokuserade jag på 
utvärderingar av samverkansövningar. Inklusionskriterier definierades så att 
övningarna skulle ha genomförts mellan 2010 och 2014. Det skulle vara 
samverkansövningar och därmed inkludera samverkan mellan flera aktörer i 
övningen. Utvärderingarna skulle också finnas tillgängliga via MSB:s 
webbplats. Det resulterade i 15 utvärderingar som ingick i studien. Denna 
studie i kombination med den första observationsstudien hos 
räddningstjänsten har haft stort inflytande på denna avhandlings syfte. Trots 
att övningsmål uttryckte att teknik skulle användas under övningar kunde 
aktörerna aktivt välja bort teknik under övningen. Samtidigt gavs uttryck för 
behovet att öva mer med teknik. Under observationer valdes ibland papper 
och penna istället för att använda annan teknik som fanns tillgänglig. Detta 
skedde i de fall där flera incidenter inträffade samtidigt något som kan 
betraktas som motsägelsefullt. Dock valde jag under licentiatarbetet att förstå 
hur och varför teknik användes i de uppgifter praktiken arbetade med.  

Tack vare att jag valde att arbeta med aktivitetsteorin fick jag insikt i vikten 
av att betrakta en praktik med kunskap om dess historiska framväxt 
(Engeström, 1987). Det ledde till att jag genom dokumentstudier stävat efter 
att skapa en bild av hur praktiken växt fram. För att förstå 
krisledningspraktiken krävdes en inblick i politiska beslut och strategiska 
vägval som gjorts genom åren. Jag har tagit del av betänkande, propositioner, 
lagar och förordningar för att både förstå ramverket som styr verksamheten 
och för att följa framväxten av det svenska krisberedskapssystemet. Då min 
forskning inkluderat gränsöverskridande samverkan i en nordisk kontext 
blev det också viktigt att förstå hur det nordiska samarbetet har formaliserats 
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genom åren. Dessa historiska nedslag finns inte publicerade i artiklar. 
Kunskapen har dock bidragit till min förståelse av gränsöverskridande 
samverkan. Det har också varit viktigt för mig att förstå vad MSB förmedlar 
till aktörerna vilket gjort att även utbildningsmaterial och handledningar varit 
en del av den dokumentationsmängd jag tagit del av. 

 

4.1.5 Artefaktstudier  
Orlikowski och Iancano (2001) menade att den tekniska artefakten tenderar 
att tas för given i IT-forskning, vilket har lett till att IT-artefakten försvinner i 
forskningen. De argumenterar för vikten av att se tekniken i sitt sammanhang. 
Goldkuhl (2019) menar att det förgivettagande av IT-artefakter som 
Orlikowski och Iancano (2001) beskrev har lett till att det finns en brist på 
metoder som sätter tekniken i fokus. Goldkuhl (2019) beskriver hur artefakten 
kan studeras genom att inspekteras eller göra en mer djupgående utforskning 
genom att aktivt använda artefakten. För att förstå tekniken i dess användning 
genomfördes två mindre artefaktstudier av RAKEL-terminaler, båda i 
samband med de två fullskaliga övningarna, 2016 och 2019. Vid dessa 
tillfällen gavs jag en kortare introduktion av de terminaler som användes 
under övningarna. Därefter kunde jag själv studera användningen av 
terminalerna på nära håll. Bland annat studerades gränssnittet, 
användarhanteringen för att byta kanaler och upplevelsen av ljudkvalitet, 
sättet att kommunicera och kommunikationsdisciplin. Under övningen 2019 
var jag observatör ute på skadeplats vilket också skapade möjlighet att 
observera de operativa aktörernas användning av RAKEL-enheter. Under de 
fullskaliga övningarna som genomfördes 2016 och 2019 spelades 
radiokommunikationen in. Jag ser detta som en form av artefaktstudie då det 
ger unika insikter i radiokommunikationen. Det gav inte bara inblick i 
kommunikationsmönster utan också vilken typ av information som 
förmedlas och hur informationen förmedlas. Den radiokommunikation som 
spelades in var kommunikation mellan RAKEL och Nødnett samt mellan 
RAKEL, Nødnett och Virve. 2016 var denna form av kommunikation helt ny 
då det införts en möjlighet att migrera terminaler tillhörande ett nätverk till 
ett annat. Kommunikation på fem olika kommunikationskanaler spelades in 
vid övningen 2016. Likaså spelades fem olika kommunikationskanaler in 
under övningen 2019. Totalt genererades 12 timmars inspelad 
radiokommunikation. 
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4.2 Dataanalys 
Avhandlingen bygger på ett tolkande angreppssätt då detta kan vara ett stöd 
för att förstå människors agerande i organisatoriska sammanhang. Den 
tolkande ansatsen möjliggör att fokusera på komplexiteten under människans 
meningsskapande (Klein & Myers, 1999; Weick, 1995). En stor del av 
avhandlingsarbetet har ägnats åt att förstå de ageranden som sker inom 
verksamheten som studeras. Inledningsvis genomfördes studier som 
betraktade krisberedskapspraktiken ur ett brett perspektiv, för att senare 
fokusera och studera handlingar som genomförs inom ramen för praktiken 
på lokal nivå. Det är ett omfattande dataunderlag som genererats under 
arbetet. Observationer och fältanteckningar har renskrivits i närtid till att de 
genomfördes och noterades. Intervjuer har transkriberats. Datamaterialet och 
analyser har återkommande diskuterats vid handledningstillfällen och under 
projektmöten. Det har gett mig möjligheten att reflektera med erfarna kollegor 
vilket också bidragit till en kontinuerlig genomlysning av det genererade 
dataunderlaget. Denna regelbundna återkoppling skapade frågeställningar 
som fått växa fram från empirin och därmed guidat mig i senare observationer 
och intervjuer. Mer information om analys som genomfördes för respektive 
artikel återfinns i DEL II där artiklarna återges i sammanfattande form. All 
data som genererats genom åren har i arbetet med kappan betraktats utifrån 
det aktivitetsteoretiska ramverket. Det vill säga att jag gått igenom all data 
som genererats och relaterat den till det aktivitetsteoretiska ramverket för att 
på så sätt förstå aktivitetssystemet.  

Mwanzas (2001) sex-stegs-modell för att operationalisera aktivitetsteorin 
inspirerade analysförfarandet. Enligt Mwanza kan operationaliseringen ske 
genom att (1) modellera situationen (2) skapa aktivitetssystemet (3) bryta ner 
systemet i enheter (4) skapa forskningsfrågor (5) utföra studier (6) tolka 
resultat. I enlighet med detta började jag med att förstå 
krisberedskapspraktiken i ett aktivitetsteoretiskt perspektiv. Detta gjordes 
genom att jag betraktade varje komponent för att förstå vad och vilka som 
ingår i respektive komponent. Grundmodellen gjordes generell för att inte 
färgas av en specifik aktör, se figur 7. 
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Figur 7: Kommunal krisledningsstab med ett aktivitetsteoretiskt perspektiv 
 
 
Med modellen som utgångspunkt delades aktivitetssystemet i analyserbara 
enheter. Avhandlingens syfte har handlat om att förstå verksamhetens 
påverkan på de institutionella aktörernas post-adoptiva val av teknik. Inför 
analysarbetet utgick jag från det modellerade aktivitetssystemet och 
konstruerade analyserbara enheter så att de består av både verktyg (tekniken) 
och subjekt (den institutionelle aktören). Figur 8 visar hur analysenheten 
subjekt—gemenskap—verktyg kan utläsas från den generella grundmodellen 
ovan.  
 

 
Figur 8: Analysenhet som inkluderar subjekt, gemenskap och verktyg. 
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Utifrån dessa enheter skapades nedanstående frågor: 
 
Hur påverkar objektet den institutionelle aktörens post-adoptiva val av teknik? 
Hur påverkar regler den institutionelle aktörens post-adoptiva val av teknik? 
Hur påverkar praktikgemenskapen den institutionelle aktörens post-adoptiva val av 
teknik? 
Hur påverkar arbetsfördelningen den institutionelle aktörens post-adoptiva val av 
teknik? 
 
Med förhoppning att skapa en djupare förståelse för vad som sker i aktiviteten 
och hur detta kan påverka det post-adoptiva valet betraktades även 
aktivitetens hierarkiska nivåer med följande fråga:  
 
Hur påverkar aktivitetens hierarki den institutionelle aktörens post-adoptiva val av 
teknik? 
 
Det sista perspektivet som användes för att förstå praktikens påverkan är 
platsen för aktiviteten. Det går att argumentera att platsen är ett resultat av 
aktivitetssystemets historiska utveckling och därför avspeglas i regler, 
verktyg och arbetsfördelning. Jag menar dock att aktivitetsteorin som 
ramverk inte hanterar platsen för en aktivitet så mycket som vad som sker i 
aktiviteten på platsen. Haymes (1995) menar att en plats inte enbart är en 
bakgrund till något som sker. Istället menar Haymes att en social plats både 
produceras och producerar. Han lyfter hur exempelvis hur konstruktionen av 
tillhörighet både kan begränsas och möjliggöras utifrån den/de platser som 
inbäddas i sociala praktiker. I mitt licentiatarbete Granholm (2019) beskrivs 
att materialitet bidrar till att forma den plats där krisledning sker och att 
platsen styr och formar handlingarna som utförs. Jag ser därmed platsen som 
en form av medierande komponent som skapar förutsättning för aktiviteten. 
Därav formulerades även följande analysenhet: 
 
Hur påverkar platsen den institutionelle aktörens post-adoptiva val av teknik?  

4.3 Etiska överväganden 
Etiska överväganden rör både forskningens innehåll likväl som min roll som 
forskare. I arbetet med denna avhandling har jag utgått från Vetenskapsrådets 
riktlinjer om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2016). Ett krav för att följa 
god forskningssed är informationskravet. I all kontakt med personer som 
delat med sig av sin erfarenhet har jag informerat om mitt avhandlingsarbete 
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i stort och om den specifika studien i synnerhet. Mina informanter har 
informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de själva kan välja att 
avsluta sitt deltagande. Jag har strävat efter största möjliga konfidentialitet i 
mina studier. Exempel på detta är att aktörerna inte omnämns som annat än 
typen av aktör, exempelvis en kommun eller en räddningstjänst. De 
institutionella aktörerna benämns med dess yrkesroll. Insamlade data, som 
fältanteckningar, ljudupptagningar och fotografier förvaras också på så sätt 
att ingen obehörig har tillgång till materialet. De personer som på något sätt 
deltagit, oavsett i intervjuer eller observationer, har deltagit i sin yrkesmässiga 
roll som en institutionell aktör. Vid information om studien har samtidigt 
givits information om hur det insamlade materialet ska användas. Det vill 
säga enbart i forskningssyfte.  

Forskning som strävar efter att studera aktiviteter så nära det naturliga 
skeendet som möjligt ställer krav på forskaren att frekvent göra etiska 
överväganden (Flick, 2018). Detta då etiska frågor kan uppstå i flera skeden i 
forskningsprocessen. En stor del av datagenereringen för detta arbete har 
skett genom observationer vilket kan skapa flera olika etiska dilemman. Som 
forskare befinner jag mig då i aktörens sfär vilket ger en unik inblick i både 
vad som utförs och vad som sägs. Alla observationer som gjorts har varit 
öppna. Det vill säga att deltagarna har varit informerade om min roll och mitt 
syfte med att närvara. I de stora fältövningarna har jag haft tillåtelse av 
arrangerande aktör att närvara. I de fall jag deltagit i fält har jag burit en väst 
märkt Observatör. Vid somliga observationer har även ett tystnadspliktsavtal 
undertecknats då viss information har varit sekretessklassad.  

När det gäller min roll som forskare handlar det, som jag ser det, om ett 
moraliskt ansvar att göra rätt. Jag har strävat efter att vara öppen gentemot 
personer jag har mött i min forskning. Både när det gäller de krav som nämnts 
tidigare och när det gäller min egen bakgrund. Det har hela tiden funnits ett 
genuint intresse att lära och ta del av aktörernas kunskaper. Det har också 
varit viktigt att vara trogen det material som har genererats. Jag menar att det 
förtroende som byggts upp med de aktörer som jag haft förmånen att få 
komma till vid ett flertal tillfällen kan ses som en bekräftelse på att detta har 
varit en framgångsrik strategi. 

4.4 Forskningskvalitet 
I arbetet med den här avhandlingen har en kvalitativ ansats använts både i 
tolkning och i datagenereringsmetoder. Kvalitativ forskning är i viss mån 
alltid subjektiv (Bryman, 2011) vilket gör det viktigt att kritiskt reflektera över 
den egna rollen och den forskning som har genomförts. Dessa reflektioner 
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innebär att göra bedömningar om forskningens trovärdighet, tillförlitlighet 
och överförbarhet. Silverman (2010) menar att trovärdighet är centralt för att 
kunna bedöma kvalitativ forskning. Att vara transparent med den egna 
förförståelsen och de olika steg som tagits i forskningsprocessen bidrar till det 
Bryman (2011) beskriver som pålitlighet. Arbetet med den här avhandlingen 
har bedrivits inom krisberedskapspraktiken på lokal nivå. Jag har själv ingen 
erfarenhet att arbeta i denna kontext. Det närmaste jag kommit är i mitt 
tidigare arbete som undersköterska och figurant på krisövningar. Att inte ha 
erfarenhet från den verksamhet som studeras kan ha både för- och nackdelar. 
Fördelar på så sätt att jag inte haft med mig några förutfattade meningar 
skapade från tidigare erfarenheter. Nackdelar då det kan göra det svårare att 
förstå verksamheten och ibland också fungera som ett hinder i att få tillgång 
till verksamheten. Genom att data har samlats in från och med 2016 till 2021 
har jag succesivt kunnat närma mig verksamheten och även skapa ett 
förtroende hos aktörerna. En längre tidsperiod för datainsamling möjliggör 
att jag som forskare lär känna den praktik som studeras. Det minskar risken 
för missförstånd då jag som forskare upprepade gånger återkommer till 
verksamheten.  

En bidragande faktor till att öka avhandlingens trovärdighet är att tydligt 
beskriva val av metoder och genomförande av studier. Som tidigare nämnt 
har triangulering av insamlingsmetoder använts för att på så sätt generera ett 
rikt datamaterial. Metoderna har valts för att komplettera varandra med 
förhoppning att detta genererat ett så autentiskt, rikt och meningsfullt 
dataunderlag som möjligt. Viss analys har genomförts i grupp för att minska 
risken att jag som ensam forskare missförstått datamaterialet. Fördelen med 
att vara doktorand och att ingå i forskningsprojekt är att denna möjlighet finns 
även vid de tillfällen där analysarbetet genomförts individuellt. En dialog 
kring materialet har alltid varit möjligt.  

Ytterligare en unik möjlighet som doktorandsituationen erbjuder är att 
använda sitt dataunderlag som arbetsmaterial i doktorandkurser. Denna 
möjlighet har jag använt mig av i största möjliga mån vilket gjort det möjligt 
att få en granskande blick från en betydligt mer erfaren person på det arbete 
som genomförts. Jag har dragit fördel av denna möjlighet i flera steg, både när 
det gäller det faktiska analysarbete likväl som att relatera verksamheten till 
det teoretiska ramverk analyserna bygger på. Detta kan ses som en form av 
member reflections (Tracy, 2010) med den skillnaden att de reflektioner jag fått 
har gällt arbetet som sådant från erfarna forskare. Till skillnad mot att få 
praktikers reflektioner på den data som har genererats.  
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DEL II Empiriskt underlag  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den andra delen av avhandlingen ger en överblick av det empiriska underlaget som 
ligger till grund till avhandlingens slutsatser. Detta presenteras genom ett 
sammandrag av varje artikel som ingår i avhandlingen. 
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5 Artiklar i sammandrag 
Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med sju artiklar som ingår som en 
del av avhandlingens helhet. Kapitlet ger en kortare sammanfattning av vardera 
artikeln. Artikel I, II, III, och IV samt artikel VII är publicerade. Artikel V är 
accepterad för publicering. Artikel VI är inskickad till journal och är i början av 
granskningsprocessen. Publiceringskanalerna omfattar samtliga en 
referentgranskande process vilket innebär att de är granskade av forskargemenskapen 
för att säkerställa kvaliteten på artiklarna.  

5.1 Artikel I: What about IT? Crisis Exercises for Multiple 
Skills 

Granholm, E. M. (2017). What about IT? Crisis Exercises for Multiple Skills (s. 341–
352). Presenterad vid 14:th ISCRAM Conference, Albi, France, May 2017. 

 
Artikeln är en del av licentiatavhandlingen. Resultatet från den första artikeln 
har följt hela avhandlingsarbetet och varit en stor inspiration till det 
övergripande syftet med avhandlingen. De övningsutvärderingar som 
studerades visade på en tydlig diskrepans mellan bilden av hur teknik 
används och övas gentemot vad de övande faktiskt övade och gav uttryck för. 
Detta förstärktes i kontakter med aktörer både under övningsobservationer 
och vid intervjuer. Studien har varit en viktig grund för att förstå vad 
aktörerna själva menar är viktiga aktiviteter att genomföra. 

 

5.1.1 Sammanfattning 
Syfte: Syftet med artikeln var att skapa en förståelse för hur krisövningar 
genomförts och vilka förmågor som övats. Ett särskilt fokus fanns för hur 
teknik användes under övningarna.  
 
Metod: Studien genomfördes som en dokumentstudie där 
övningsutvärderingar från samverkansövningar, genomförda i Sverige 
mellan 2010 till och med 2014, ingick i dataunderlaget. Övningarna skulle 
inkludera flera aktörer för att skapa förutsättningar för interaktion och 
samverkan mellan de övande aktörerna. Det fanns också ett krav att 
utvärderingarna skulle finnas publicerade på MSB:s webbplats. 15 övningar 
med följande scenarion inkluderades: höga vattenflöden (fem övningar), 
kärnreaktorproblematik (fem övningar), större olyckor (tre övningar) och el-
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bortfall (två övningar). Materialet analyserades med en tematisk ansats. 
Upprepade genomläsningar av materialet genomfördes varvid fyra 
återkommande teman framträdde i materialet: samverkan, kommunikation, 
information och lägesbild. Med dessa teman i åtanke genomfördes ytterligare 
genomläsning för att finna specifika kopplingar till teknikanvändning i 
relation till dessa teman. 

 
Resultat: Av utvärderingarna framgick att övningsformerna varierade från 
skrivbordsövningar till fullskaliga övningar där de övande fick träna på att 
hantera scenarion som översvämningar, kärnkraftsolyckor och el-bortfall. 
Studien identifierade fyra områden som var återkommande i dessa 
samverkansövningar: samverkan, kommunikation, information och lägesbild. 
Att inkludera de tekniska resurser som aktörerna hade till sitt förfogande var 
inte en självklarhet. Exempel på syfte och mål i dessa övningar var exempelvis 
att pröva förmåga, förtydliga ansvar, identifiera brister, öva samverkan, 
skapa lägesbild och / eller att initiera arbete. En av övningarna hade uttalat 
mål att tidigare identifierade brister skulle vara åtgärdade. I fyra av 
övningarna fanns uttryckliga mål att använda tekniska resurser, exempelvis 
att använda GIS i beredskapsplanering eller att kommunicera via RAKEL och 
WIS. Att övningsmålen innefattade teknikanvändning under övningen visade 
sig inte innebära att teknik faktiskt användes. Vanligast var att teknik 
nämndes i förbigående.  

De övande efterfrågade möjligheter att öva och förbättra sina förmågor att 
använda sina tekniska resurser. De efterfrågade struktur, dokumentation, 
rutiner och riktlinjer för användande av digitala resurser samt skapande av 
lägesbilder. Det blev också tydligt att teknik som inte används i det vardagliga 
arbetet inte heller används vid samhällsstörningar. 

5.2 Artikel II: Materiality Matters when organizing for crisis 
management 

Granholm, E.M. (2018). Materiality Matters When Organizing for Crisis 
Management. International Journal of Information Systems for Crisis Response and 
Management (IJISCRAM), 10(2), 28–48.  

 
Artikeln är en del av licentiatavhandlingen. Den har haft stor betydelse för att 
skapa förståelsen för det arbete som sker i ett stabsrum.  
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5.2.1 Sammanfattning 
Syfte: Fokus för denna artikel var att förstå arbetet som sker i ett kommunalt 
stabsrum. Fokus var hur digitala och icke-digitala resurser används under det 
meningsskapande som sker under krisledningsarbetet.  

 
Metod: Data genererades med en kombination av observationer och semi-
strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna valdes genom att 12 kommuner 
slumpades fram. Dessa kontaktades varvid kontaktuppgifter till någon i 
deras krisledningsgrupp efterfrågades. I två av kommunerna hänvisades till 
en annan person i gruppen. Två andra kommuner återkom inte med 
kontaktuppgifter trots påminnelser. Totalt 10 kommuner deltog slutligen i 
studien. Informanterna var samtliga aktiva i kommunens krisledningsgrupp 
som stabschef, kommunikationschef eller säkerhetschef. Intervjuerna varade 
mellan 60–75 minuter vardera som, med informanternas godkännande, 
spelades in. Ljudupptagningarna transkriberades för att på så sätt vara mer 
lättarbetade under analysfasen.  

Fem krisövningar observerades, med fokus på hur teknik användes under 
arbetet. Tre av dessa var fullskaliga övningar medan två av dem var 
seminarieövningar. Samtliga övningar inkluderade samverkan mellan flera 
aktörer. Tabell 3 visar en sammanställning av metoderna. Materialet lästes 
upprepade gånger för att förstå krisledningsprocessen och hur teknik 
användes i under arbetet. 

 

 
Tabell 3: Datainsamlingsmetoder (Artikel II) 

 
Resultat: Studien visade att materialitet kan ses bidra till meningsskapande 
genom att anta fyra olika roller. Den första rollen handlar om att skapa 
struktur. Hur rummen utformas bidrar till uppfattningen om vad som kan 
göras i rummet. Ett rum utformat för möten har inte den struktur som krävs 
för ett krisledningsarbete. Det ställer krav på stabschefer att initiera arbetet i 
rummet och organisera utrymmet för att anpassas efter de arbetsuppgifter 
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som måste genomföras i lokalen. Hur rummet kommer att användas är 
beroende av de personer som samlas och arbetar i rummet, deras erfarenheter 
och kompetenser. Visualisering av information är en viktig uppgift för 
tekniken. De bidrar även med kunskap som exempelvis rutinbeskrivningar, 
evakueringsplaner och lägesmallar. Digitala och materiella resurser antar 
också en tidöverbryggande roll då verktygen kan vara multimodala i och med 
att de fungerar som kollektivt minne samtidigt som de förtydligar 
information. Det i sin tur skapar förutsättningar för att identifiera eventuella 
informationsluckor. Materialiteten antar även en meningsgivande roll 
exempelvis som förmedlare av nyhetssändningar. Dessutom är den en resurs 
då fragmenterad information ska sättas samman till en begriplig helhet. Det 
kan exempelvis ske ett samspel med verbal kommunikation samtidigt som 
information från planer ritas in på en karta. Teknik har också en viktig roll för 
att agera som en distansöverbryggande resurs. Exempel på det är 
mobiltelefoner, nyhetssidor, WIS och olika former av konferenssystem. Dock 
är det informationen i sig som är det väsentliga, inte vilken kanal som 
används.

5.3 Artikel III: Affordance for municipal crisis management  
Granholm, M., & Borglund, E. A. M. (2018). Affordance for municipal crisis 
management. Presenterad vid the 41st Information Systems Research Seminar (IRIS) 
in Scandinavia, Odder, Denmark, 5-8 August 2018, Association for Information 
Systems. (Selected Paper) 

 
Mitt bidrag till artikeln återfinns i syfte, datainsamling, analys samt större 
delen av skrivande/editering. Jag var också föredragande på konferensen där 
artikeln presenterades. Artikeln är en del av licentiatavhandlingen. Insikter 
från denna artikel i kombination med det som framkom i artikel II skapar en 
grund till att förstå samspelet mellan handlingar och operationer i 
stabsrummet. 

 

5.3.1 Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien som låg till grund för denna artikel var att förstå de 
aktiviteter som sker i ett kommunalt stabsrum under en samhällsstörning. Det 
innefattade att söka efter möjligheter och begränsningar som staberna har då 
de genomför sina uppgifter i stabsrummet.  
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Metod: Data genererades genom 10 semi-strukturerade intervjuer, 58 timmar 
övningsobservationer, 100 timmar observation av inre befäl hos en 
räddningstjänst, informella konversationer med övningsdeltagare och 
räddningstjänstmedarbetare. Dessa intervjuer och övningar är desamma som 
beskrevs för artikel II. Tillkommande datakälla är observationsstudien som 
genomfördes vid en räddningstjänst. Under 100 timmar hade jag förmånen 
att följa inre befäl under deras arbete. Räddningstjänsten är en aktör som ofta 
är inkluderade i samhällsstörningar. Det är också ett uppdrag som ligger 
under kommunalt ansvar. Detta är tydligt när jag talat med kommuner då 
deras krisberedskapsarbete ofta är tätt sammanflätat. 

 

 
Tabell 4: Sammanställning datagenerering (Artikel III) 

 
Resultat: Möjligheter och begränsningar för stabsarbete identifierades i två 
dimensioner, organisatoriska och materiella. Den organisatoriska 
dimensionen genom behov av planer och rutiner för att förstå vilken typ av 
information och agerande som kan förväntas. Stabens sammansättning styrs 
ofta av händelsens omfattning och art vilket skapar behov av flexibilitet för 
att kunna skala staben efter behov. Det i sin tur ställer krav på kunskap om 
den egna organisationens roll och uppbyggnad samt trygghet i den 
personliga förmågan att sköta uppdraget. Även vikten av person- och 
funktionskännedom både inom egen organisation och hos samverkande 
aktörer lyftes som viktigt. Ledarskapets avgörande roll för att skapa trygghet 
och leda arbetet betonas även den av aktörerna. Den materiella dimensionen 
behöver även den vara skalbar då behovet förändras beroende på den 
organisatoriska konstellationen. Valet av verktyg påverkar individens känsla 
av trygghet att genomföra sitt uppdrag. Enkelhet att använda tekniken är av 
stor vikt för att tekniken ska användas. Planering av rummet för att skapa 
möjligheter att genomföra det praktiska arbetet är viktigt. Exempel på 
planering är placering av visualisering av tidslinjen, som är central 
information för samtliga som ingår i staben, vilket gör att den bör finnas 
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synlig oavsett var i lokalen individen befinner sig. Ett annat exempel är 
placeringen av kartor över området. Denna form av visualisering kan ge 
upphov till att flera samlas framför kartan för att diskutera inverkan av olika 
händelser. Det kräver utrymme i direkt anslutning till visualiseringen för att 
möjliggöra pekande, ritande och diskussioner. Visualiseringsverktygen har 
multipla funktioner då de fungerar som aktiv part i diskussioner eftersom den 
visualiserade informationen kan pekas och ritas på. Verktygen fungerar också 
som minnesbärare över tid vilket underlättar för medarbetare som ansluter 
senare till stabsarbetet. Kommunikationsverktyg värderas av användarna 
utifrån ett tidskritiskt perspektiv. Valet av verktyg är direkt beroende av hur 
snabbt användaren behöver informationen. Snabba kommunikationsverktyg 
som exempelvis mobiltelefon används då behovet av information är 
omedelbar. För annan information kan istället e-post eller WIS vara ett 
alternativ. Systemens robusthet är även det en avgörande faktor i de fall där 
aktörerna kan välja mellan olika verktyg. Om de upplevs som osäkra väljs de 
aktivt bort. Samtliga aktörer som bidrog med kunskap, oavsett under 
intervjuer eller under övningar, betonar vikten av tid. Tid att öva. Tid att 
bygga nätverk. Tid att underhålla nätverk. 

5.4 Artikel IV: You talk the talk - but what do you talk 
about?  

Borglund, E. A., & Granholm, M. (2020). You Talk the Talk – But What Do You 
Talk About? (Vol. May 2020, s. 295–302). Publicerad i 17th ISCRAM Conference, 
Blacksburg, VA, USA. 
 
Denna artikel utvecklades genom ett tätt samarbete genom hela processen. 
Syftet formulerades genom inspel och dialog mellan oss. Båda var med och 
observerade under de båda övningarna som genererat dataunderlaget. Även 
analys och skrivande genomfördes under ett tätt samarbete. Artikeln skulle 
ha presenterats vid ISCRAM konferensen i maj 2020. På grund av situationen 
med Coronapandemin ställdes konferensen in. Dock publicerades 
accepterade artiklar. 
 

5.4.1 Sammanfattning 
Syfte: Studien som ligger till grund för denna artikel fokuserar på hur 
tetrasystem används för informationsdelning vid gränsöverskridande 
samverkan.  
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Metod: Datagenerering genomfördes under två stora fullskaliga 
samverkansövningar. Den första genomfördes 2016 i Meråker, Norge. 
Övningen var en fullskalig övning med ett olycksscenario där två bussar 
kolliderat. Räddningstjänst, polis och ambulans från både Norge och Sverige 
samt norskt civilförsvar deltog i övningen. Det var första gången som den 
gränsöverskridande kommunikationen med norska Nødnett och svenska 
RAKEL användes. En forskarkollega deltog som observatör på skadeplats för 
att observera agerande på plats. 

Den andra övningen genomfördes under 2019 i Kiruna. Där observerades 
delövning River som ingick i Barents Rescue. Vid detta tillfälle kopplades 
även Finlands tetranätverk Virve samman med Nødnett och RAKEL vilket 
skapade förutsättningar för tri-lateral samverkan. Scenariot för denna övning 
var även det en olycka. Denna gång mellan en buss och en mini-buss där mini-
bussen, med flera svårt skadade personer instängda, tippade ner mot älven. 
Jag medverkade som observatör på skadeplats för att observera den praktiska 
teknikanvändningen. Dessutom spelades all radiokommunikation från fem 
gränsöverskridande kanaler in.  

Vid båda övningstillfällena gavs möjlighet till ljudupptagningar på fem 
gränsöverskridande kanaler vilket också gjordes. Det inspelade materialet 
transkriberades och analyserades. Den första övningen var 4 timmar lång men 
majoriteten av den inspelade kommunikationen genomfördes under de 3 
första timmarna. Den andra övningen genomfördes under 8 timmar varav det 
mesta av det material som användes vid analysen genomfördes under de 
första 4,5 timmarna. 

 
Resultat: Vi identifierade informationskategorier som användes under 
informationsdelningen över gränsen. Information om händelsen, information 
om enheter och deras arbete, operativ information, säkerhetsinformation och 
geografisk information framträder som de viktigaste informations-
kategorierna. Information om händelsen är central för att formera den insats 
som behövs för att bemöta och hantera händelsen. I denna kategori finns 
information som antal ingående fordon, antal skadade/avlidna och geografisk 
position. När det gäller information om enheter och deras arbete inkluderar 
informationen kompetenser hos personalen samt vilken typ av utrustning 
som anslutande enheter har med sig. Detta är viktig information, i synnerhet 
när det är styrkor från olika länder som deltar. Den operativa informationen 
som delades omfattade både vad som faktiskt utfördes samt om det fanns 
enheter som fanns tillgängliga för uppdrag. I kategorin inkluderas även 
information om när enheter anlänt till skadeplats alternativt om de lämnar 
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och i så fall även information om vart de är på väg. Säkerhetsinformation är 
ytterligare en kategori identifierad i den inspelade radiokommunikationen. 
Exempel på denna informationstyp är när fordonstrafik åter släpps fram 
vilket gör att insatspersonal måste vara observanta på fordonstrafiken under 
sitt arbete. Geografisk information lyftes som en egen kategori då det blev 
tydligt att gränsöverskridande samverkan kräver tydliga geografiska 
angivelser.

5.5 Artikel V: Information sharing during cross-border 
collaboration from a dialect continua perspective  

Granholm, E.M, Holand, S.I, Mozelius, P. & Stjernström, O. (2021). Information 
sharing during cross-border collaboration. Journal of Contingencies and Crisis 
Management.  

 
I arbetet med denna artikel har jag agerat förste författare och därmed varit 
drivande och sammanhållande under arbetet. Syftet formulerades 
gemensamt. De intervjuer som genomfördes fördelades lika inom gruppen, 
likaså arbetet med transkribering. Analysen gjordes i första steget av var och 
en, därefter jämförde vi våra resultat och enades om det gemensamma 
resultatet. Jag skrev en stor del av råmaterialet till artikeln sedan har samtliga 
varit med och bearbetat texten till slutresultatet. Jag var korresponderande 
författare och hanterade en stor del av editering utifrån granskarnas 
kommentarer. 

 

5.5.1 Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna artikel var att studera kommunikation vid 
gränsöverskridande samverkan i gränsområdet mellan Sverige och Norge. 
Detta gjordes genom att sätta språket vid tetramedierad kommunikation i 
fokus. 

 
Metod: Datagenerering har gjorts genom åtta semi-strukturerade intervjuer. 
Fyra personer på norsk sida och fyra personer på svensk sida. Sju av de 
intervjuade är aktiva i operativ tjänst i blåljusorganisationer. En av de 
intervjuade arbetar på en larmcentral med mycket kommunikation över både 
landsgräns och med det egna landets blåljusenheter. Författarna skapade en 
gemensam intervjumall som täckte de olika teman som studien omfattade. 
Samtliga författare genomförde två intervjuer på cirka 1 timme vardera och 
transkriberade sedan dessa intervjuer. Analysen genomfördes genom att 
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varje författare läste igenom samtliga intervjuer och identifierade 
framväxande teman. Varje tema diskuterades i gruppen för att på sätt kunna 
skapa en gemensam bild av materialet. 

 
Resultat: Vi visar att det funnits samverkan över gränsen under lång tid i det 
aktuella området. Tekniskt har samverkan över gränsen före 2016 varit en 
utmaning med mobilnummer som slutat fungera, förändrad bemanning och 
kommunikation via larmcentraler som förmedlare. Aktörerna menar att en av 
de största vinningarna med gränsöverskridande kommunikation via 
tetranätverken återfinns i resursplaneringen. Området är geografiskt stort 
med begränsade resurser. Med hjälp av snabbare kommunikation mellan 
länderna har en möjlighet att nyttja närmaste resurs skapats. Aktörerna lyfter 
också möjligheten till mental förberedelse inför ett uppdrag på andra sidan 
landsgränsen.  

Att kommunicera med hjälp av tetraterminaler upplevdes som både enkelt 
och svårt. Enkelt för att ”det är bara att trycka på knappen och prata” men 
svårt för att det kräver ett annat sätt att tala än vad exempelvis mobiltelefoner 
kräver. Personer som blir stressade av olika typer av situationer tenderar 
också att stressas av att använda tetraradion för kommunikation. Aktörerna 
menar att tetrakommunikation inte är lämplig för all sorts kommunikation. 
Denna är mer lämplig för korta meddelande som kräver strikt radiodisciplin. 
Somliga har mer eller mindre svårt att hantera tekniken. Detta gör att 
aktörerna ibland väljer andra kommunikationskanaler om de vet vem de ska 
tala med. Om denna person har svårt att hantera tetratekniken väljs tekniken 
bort för andra sätt att kommunicera. Det framgick även att något som kan 
betraktas som mindre ändringar i tekniken, som att nya kanaler finns valbara 
på enheten, påverkar användningen i vardagen så pass mycket att det kan 
upplevas som stressande av individen. 

Historiskt har landsgränsen flyttats ett flertal gånger vilket också ges 
uttryck i de dialekter som talas på vardera sida om gränsen. Boende nära 
gränsen har ofta inga problem att samtala på modersmål med varandra. 
Däremot kan inflyttade individer finna grannlandets modersmål som 
utmanande. Informanterna menar att antalet missförstånd ökar och förstärks 
vid stressiga situationer. Lösningen menar de själva är att tala långsammare 
och tydligare. Dock verkar nyanser försvinna i kommunikationen. Aktörerna 
skapar ibland en kombination av norska och svenska, ”svorska” i sin 
kommunikation där de kombinerar ord som de vet kan bli missförstådda. 
Med erfarenhet lär sig aktörerna att vissa ord inte ska användas eftersom de 
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blir helt missförstådda på det andra språket. Trots missförstånd byter inte 
aktörerna till engelska eftersom det ”skulle kännas konstigt”.  

Organisatoriska skillnader kan också bidra till missförstånd i 
kommunikationen. Terminologi mellan aktörer och mellan länder kan skilja. 
Hur arbete formaliseras kan även det bidra till missförstånd då en aktör från 
det ena landet utgår från sin vardag i tolkningar av det som sägs. Ett exempel 
är hur ansvar fördelas på olycksplatser vilket skiljer sig mellan länderna. 

5.6 Artikel VI: Contradictions and congruencies during 
transboundary crisis management  

Granholm, E.M. Contradictions and congruencies during transboundary crisis 
management. Artikeln har skickats till International Journal of Emergency 
Management 
 
När denna studie planerades hade jag blivit nyfiken på om det var möjligt att 
använda det ramverk som Engeström och Sannino (2011) beskrivit för att 
analysera befintlig data. I sitt arbete med ramverket beskriver de hur de 
instruerat transkriberingsservicen att markera upp transkriptionerna enligt 
anvisningar för att kunna använda sökfunktionen i en ordbehandlare. Den 
data som användes i min studie fanns redan transkriberad. Eftersom det var 
jag som transkriberat var jag också medveten om dess brister. Exempelvis är 
materialet inte konsekvent i användningen av skiljetecken vilket försvårade 
att söka med hjälp av sökfunktionen. Jag valde dock att använda det eftersom 
jag undrade hur mycket som speglas i ett datamaterial. Delar av resultatet 
förstärker sådant som framkommit tidigare medan andra delar belyser 
materialet på ett nytt sätt. Studien genomfördes alltså också som ett 
experiment i användandet av en, för mig, okänd analysmetod.  
 

5.6.1 Sammanfattning 
Syfte: Denna artikel har fokus på gränsöverskridande informationsdelning 
som sker med hjälp av tetranätverk. Syftet är att förstå motsägelser och 
möjligheter som framträder under användande. 

 
Metod: Data för denna studie genererades genom övningsobservationer och 
intervjuer. Två övningar genomförda 2016 och 2019 användes som 
dataunderlag. Dessa två övningar finns beskrivna på sidan 67 då det är 
samma övningar som åsyftas. Även intervjumaterialet som beskrivs på sidan 
52 användes som underlag till denna artikel. De intervjuer som genomfördes 
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2019 gav ett rikt material som passade väl för det syfte som denna artikel hade. 
En anledning till detta är att frågeställningarna var öppna vilket genererade 
generösa berättelser från informanterna. 

Materialet analyserades genom att använda det ramverk som Engeström 
och Sannino (2011) beskriver för att söka språkliga uttryck för motsägelser. 
Transkriberingarna från intervjuer söktes igenom med hjälp av sökfunktionen 
i Word för att finna nyckelorden ’men’ och ’nej’. Detta för att enligt ramverket 
finna uttryck för dilemman och konflikter. Ett exempel på detta är följande 
citat: “An illness is the same regardless of what side of the national border you are. 
Right? If they can give a morphine injection on the Norwegian side and then go 10 
km in on Swedish ground, they should be able to give the same injection. […] We 
don’t see anything strange in this but Socialstyrelsen does.”. Citatet identifierades 
genom att ordet ’men’ identifierades. Det finns också en retorisk fråga med i 
citatet. Eftersom den retoriska frågan här inte ger uttryck för att något är 
omöjligt, vilket skulle ha indikerat en dubbelbindning, tolkades citatet som 
ett uttryck för ett dilemma. Genomläsningar av transkriptionerna sökte 
därefter uttryck för retoriska frågor och uttryck för oacceptabla situationer. 
Genomläsningarna sökte också aktivt efter andra uttryck för något som kan 
uppfattas som spänningar men även stärkande faktorer i och till systemet.  

 
Resultat: Aktörerna identifierade möjligheten att stärka och underlätta den 
kritiska resursplaneringen som den viktigaste vinningen med den nya 
gränsöverskridande radiokommunikationen. 

Även andra vinningar som att kunna hjälpa varandra med geografiska 
funderingar och att öka säkerheten på skadeplats lyftes. Aktörerna menade 
också att möjligheten till mental förberedelse var en stor förbättring i det 
gränsöverskridande samarbetet. Innovationen gav en förbättrad 
kommunikation i och med att den nu kan ske direkt mellan aktörerna vilket 
leder till att informationen snabbare kommer ut till den som behöver den. Det 
innebär också en minskad belastning på SOS-operatörer då dessa inte behöver 
agera mellanhand. Analysen identifierade även några potentiella 
förbättringsområden för praktiken. Aktörerna påpekade att det finns 
skillnader i lagar och normer som ibland kan försvåra samarbetet. Det visade 
sig tydligt att små förändringar i hantering av teknik har stor påverkan på 
användningen i praktiken. Genom att länderna använder olika 
konfigureringar och namngivningsrutiner förhindrades aktörerna att hjälpa 
varandra att finna rätt radiokanal vilket i sin tur resulterade i att tekniken inte 
kunde användas. Informanterna menade att handhavandeproblematik är det 
största problemet med radiokommunikation vilket manifesteras på olika sätt. 
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I de fall där migrering till grannlandets nätverk sker manuellt kan exempelvis 
personal glömma att göra migreringen när de passerar landsgränsen, eller att 
personalen inte har kunskap att genomföra migreringen. Ett annat problem 
som belyses är handhavandet med själva terminalen, och då exempelvis att 
inte ha för bråttom mellan det att sändning initieras med knapptryckning och 
att man börja prata. 

 I övningen som genomfördes 2019 blev språket avgörande för att samtliga 
deltagande skulle kunna inkluderas i informationsdelningen. Den inspelade 
kommunikationen visade tydligt att aktörerna inledningsvis använde 
engelska. Dock övergick konversationen gradvis till att ske på norska och 
svenska. I den tri-laterala kommunikationen blir detta ett problem då språken 
(finska, norska och svenska) är för olika varandra. 

5.7 Artikel VII: Virtual EOC: How to manage a crisis from 
an EOC when you need to work from home 

Borglund, E. A., Granholm, M. & Andersson, U. (2021). Virtual EOC: How to 
manage a crisis from an EOC when you need to work from. 18th ISCRAM Conference, 
Blacksburg, VA, USA. Maj 2021 
 
Denna artikel producerades genom ett tätt samarbete. En av författarna 
arbetar i den aktuella organisationen och genomförde datainsamling under 
sitt arbete och genom dialog med sina kollegor. Den data som genererades 
diskuterades och analyserades i författargruppen. Mitt största bidrag 
återfinns i analys och diskussionsavsnitten. Eftersom konferensen 
genomfördes online presenterades artikeln digitalt. 

 

5.7.1 Sammanfattning 
Syfte: I den här artikeln var syftet att förstå processen som en organisation 
genomgår för att omvandla sitt EOC-arbete från att ledas från fysisk plats till 
att bedrivas i virtuell form.  

 
Metod: Studien som ligger till grund för artikeln har en kvalitativ ansats. 
Datagenerering skedde genom intervjuer. En av författarna arbetar i 
organisationen som en aktiv part i deras krisledningsgrupp (CMT) vilket gör 
att datagenereringen också har en ton av självetnografi. Denne författare 
delgav oss sina personliga erfarenheter i kombination med sådant som 
delgetts av hens kollegor.  



Artikel VII 

77 

 
Resultat: Med denna studie ville vi förstå transformationen från det fysiska 
till det digitala. Det som framträder är att organisationen, under den tid som 
den befinner sig i mellanrummet mellan att bedriva ledning från det fysiska 
rummet till att leda digitalt, för sig själva förtydligar varför och vad de gör i 
det fysiska rummet. Förtydligandet användes sedan för att omsättas till en 
digital verklighet. De inledde genom att använda materiella resurser som 
fanns i den fysiska miljön. Exempelvis ett specifikt videokonferenssystem. 
Det visade sig att det inte var en funktionell lösning. Organisationen började 
istället betrakta de digitala resurser som organisationen hade och anpassade 
de handlingar som sker i CMT till den nya digitala verkligheten. Genom att 
fundera på vad och varför de gör det de gör, och lägga det jämsides med de 
nya möjligheterna som ges genom den digitala verkligheten skapar de sitt nya 
virtuella CMT. Organisationen hade några månader innan Coronapandemin 
utbröt infört Microsoft Teams som ett arbetsverktyg. Där hade de redan 
formerat rutiner för digitala möten med agendaformulering, former för 
dokumentation av dessa och säkerhetsrutiner för att säkerställa behörigheter. 
Organisationen använde dessa arbetssätt, skapade för deras digitala vardag, 
till att skapa sitt virtuella CMT. Ett exempel på anpassningen är den 
visualisering som vanligtvis sker på väggarna i det fysiska rummet när de 
arbetar i sitt CMT. Den visualiseringen kunde inte längre ske då alla deltar 
digitalt. Med rutiner för dokumentation, mallar och mötesrutiner skapas ett 
nytt sätt att visualisera denna information. Det ställdes krav samtidigt som 
det också gav möjligheter till var och en av medlemmarna att hålla sig 
uppdaterad på all nödvändig information.  

Organisatoriskt brukade organisationen göra viss omformering när det 
handlade om krisledning. Efter den transformation de genomgått, från analog 
till digital ledning, fann de att användning av ordinära roller underlättade 
övergången.  
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DEL III Analys, diskussion och 
konklusioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I denna tredje och avslutande delen av avhandlingen analyseras och diskuteras det 
empiriska underlaget med utgångspunkt från det valda teoretiska ramverket. Syftet 
är att aggregera insikter från det genererade datamaterialet och därmed betrakta dem 
som en enhet. Därigenom skapas möjligheter att finna nya insikter som inte är synligt 
utifrån enskilda artiklar. I kapitel 7 sammanfattas de bidrag som avhandlingen 
levererar. Kapitlet avslutas med reflektioner av det genomförda arbetet samt förslag 
på vidare forskning. 
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6 Analys och diskussion 
I det kommande kapitlet förs en diskussion kring det samlade datamaterialet utifrån 
de analysenheter som beskrevs i avsnitt 4.2. Det förekommer empiri, som inte 
publicerats i någon artikel, i form av citat invävt i denna diskussion. Det är inspel 
som bidragit till förståelsen av empirin sett som aktivitetssystem. De opublicerade 
citaten kommer från intervjuer och observationer men de har inte inrymts i någon av 
ingående artiklars syfte. I de fall de förekommer markeras de i texten.  
 
De kommunala krisledningsstaberna är unika genom att de enbart aktiveras 
i händelse av en samhällsstörning. De aktiveras i en tid som omfattar stor 
osäkerhet där beslut ofta fattas under hög stress och tidspress. Tidigare 
forskning (Landgren & Bergstrand, 2016) har konstaterat att teknik används i 
alla de aktiviteter som sker under krisledning. Vilken teknik som används och 
varför denna teknik används är dock mindre utforskat. I den här 
avhandlingen har studierna syftat till att förstå medarbetarnas teknikval. Inte 
utifrån vilka egenskaper individen har utan utifrån vilken påverkan 
verksamheten har på medarbetarens val. Krisledning är en verksamhet som 
är föränderlig utifrån vilken samhällsstörning som har inträffat. van Laere 
(2013) menar att fenomen som värderingar, förväntningar, kommunikation 
och meningsskapande kan vara tydligare och därmed mer observerbara 
under en kris. Därav bör ramverk och analyser väljas som kan bidraga till att 
fånga dessa fenomen. I det här avhandlingsarbetet valde jag att ta fasta på att 
det är en aktivitetsstyrd verksamhet och baserade min analys på det 
aktivitetsteoretiska ramverket. Detta ramverk ger möjligheter att se de 
svårfångade fenomen som van Laere nämner. Karanasios (2018b) beskriver 
att när motsättningar identifieras kan de fungera som en förändringsmotor 
och omvandlas till kongruenser (Karanasios & Allen, 2014) som istället stärker 
systemet. Därav har förhoppningen varit att genom att identifiera 
motsägelser och spänningar kunna skapa en förståelse för hur verksamheten 
påverkar medarbetarens val av teknik. 

6.1 Objektets betydelse  
Objektet är som tidigare nämnt det som motiverar att aktiviteten sker. Det 
som motiverar att starta en inriktnings- och samordningsfunktion, såsom en 
kommunal krisledningsstab är samhällsstörningar av olika slag. Ur ett 
generellt perspektiv kan vi då betrakta motivet, alltså objektet, som givet från 
lagen, nämligen att samordna insatser och information för att motverka och 
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begränsa påverkan för det som ska skyddas i samhället. Detta med syfte att 
avstyra, begränsa och hantera den uppkomna samhällsstörningen. Figur 7 på 
sidan 56 illustrerar den svenska krisberedskapen som en aktivitet. Detta 
aktivitetssystem kan brytas ner i de administrativa nivåer som det svenska 
krisberedskapssystemet är organiserat i, det vill säga på nationell, regional 
och lokal nivå. I denna avhandling har som tidigare nämnts fokus varit på 
lokal nivå. Det nuvarande krisberedskapssystemet initierades 2002 med 
avsikt att skapa förutsättningar för en god beredskap i samhället (Karlsson, 
2015). Krisberedskapssystemet placerar genom LEH ansvar för krishantering 
på lokal nivå vilket i sammanhanget är relativt nytt. Definitionen av 
krisberedskap definieras, som tidigare nämnt, i 4 § förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. I definitionen specificeras behovet av utbildning och övning som 
viktiga redskap att bygga förmågan. Det innebär att den särskilda 
organiseringen som aktiveras vid samhällsstörningar behöver utbildas och 
övas.  
 

”Ja det går ut inbjudan till övningar, såna här stora eller mindre inne på 
kommunhuset med bara oss [den egna kommunens staben]. Men jag är inte 
alltid med. Jag har ju min verksamhet att ta hand om. Det här är ju något vi 
gör ändå. Vi har ingen tid för detta. Vi ska bara skapa tid för övningarna.” 
(observation, 2017, ej publicerat).  

 
Citatet vittnar om ett dilemma för den institutionelle aktören. Dilemmat 
ligger i konflikten mellan två olika objekt mellan två olika aktivitetssystem 
som den institutionelle aktören är en del av. Brist på tid gör att den 
institutionella aktören ställer de två objekten mot varandra. Att medverka på 
en krisövning för att vara förberedd om något händer, eller att fokusera på sin 
vardagliga verksamhet. Det kan leda till att den institutionelle aktören väljer 
att inte medverka i aktiviteter som genomförs för att stärka systemet och som 
bidrar till en trygghet i arbetsrutiner och teknikanvändning som artikel III 
beskriver som viktig. Mathieu m.fl. (2000) menar att när en grupp individer 
arbetar tillsammans kan det förekomma flera olika mentala modeller kring 
det gemensamma görandet. Roud m.fl. (2021) beskriver att både 
seminarieövningar och fullskaliga övningar stärker känslan av tilltro till den 
egna organisationens förmåga liksom tilltron till medaktörernas förmågor och 
vilja att ge sitt stöd vid behov. Roud m.fl. menar också att övningar stärker 
förmågan att samverka med andra aktörer. Övningar skapar förutsättningar 
att motverka detta genom att förstå den egna organisationens roll och 
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uppbyggnad, känna trygghet i gruppen och att lita på den egna förmågan att 
sköta det egna uppdraget. Det är under övning som den institutionella 
aktören skapar grunden till trygghet att arbeta i den temporala 
organiseringen och att använda teknik som används i den temporala 
organisering som en krisledningsstab innebär. När krisövningar inkluderar 
samverkan, se artikel I, handlar det ofta om större övningar med många 
aktörer på både lokal och regional nivå. Det vill säga att det då finns aktörer 
med geografiskt områdesansvar från minst två nivåer med i övningen, en 
situation som leder till att det blir den högre nivån som tränas i den 
geografiska samverkansrollen medan kommuner tränas i att leverera 
information. De övningar som observerats, där inte den regionala nivån deltar, 
handlar istället om olika faser av en krishantering som exempelvis 
uppstartsövning eller hur information till medborgarna kan utformas. 
Kommunerna övar i mindre grad sitt omfattande geografiska områdesansvar. 
Det är också vad deltagare på övningar förmedlat under informella samtal. 
Med tanke på skillnaden i teknikutbudet vid hanteringar av 
samhällsstörningar, se avsnitt 6.2, är risken stor att kommunens 
krisledningsstab inte ges möjlighet att öva sitt uppdrag med den teknik som 
de förväntas hantera vid en faktisk samhällsstörning. Engeström (1987) 
beskriver att objektet för en aktivitet är mångfacetterat. Det visar sig även i 
krisledningsaktiviteter där det framträder manifestationer av spänningar i 
systemet genom en diskrepans mellan mål och riktlinjer som definieras inför 
en övning kontra det faktiska agerandet under övning. Det vill säga att trots 
att riktlinjer säger att teknik ska användas under övning väljer aktörerna att 
bortse från detta vid själva övningstillfället. Detta kan ses som en diskrepans 
i tolkningen av objektet med att genomföra en övning och den tolkning som 
övningsdeltagarna har av vad övningens objekt är. Alltså att den övande 
personalen har en uppfattning om vad övningen syftar till som till viss mån 
skiljer sig från vad övningsledningen har haft då mål med övningen sattes. 
Förutom att uppfattningen av motivet med aktiviteten kan variera kan de 
mentala modellerna även inkludera aspekter som vilken roll och uppgift en 
person har likväl som vilken teknik som ska eller kan användas.  

Objektet kan även ses ha betydelse när det gäller vilken information som 
är relevant för olika aktörer. Att förstå vilken aktör som är i behov av vilken 
information kräver kunskaper om medverkande aktörer och deras 
ansvarsområde. Det vill säga att förstå vilket motiv vardera aktören har när 
de aktiveras i krisledning, vad de ser som objektet med aktiviteten. Objektet 
utgör själva meningen med aktiviteten vilket därmed anger vad som är viktigt 
för aktiviteten (Kaptelinin, 2005). Det inkluderar även vilken information som 
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är av vikt för aktören. Resultatet från detta arbete visar att aktörerna är 
medvetna om vikten att känna till varandras ansvarsområden men att det per 
automatik inte innebär att man förstår vilken information som den andre 
aktören har behov av och vilken kommunikationskanal som ska användas vid 
informationsdelning med aktören.

6.2 Regler och normer  
En av de motsägelser som framträder inom krisledningspraktiken som 
påverkar medarbetarens post-adoptiva teknikval är relaterat till hur officiella 
dokument beskriver att krisberedskapen ska formuleras. Det svenska 
systemet bygger på ett nerifrån-perspektiv som ger kommunerna en utpekad 
roll som geografiskt områdesansvarig under samhällsstörningar. När det 
gäller den kommunala rollen under krisledning framkommer en inbyggd 
motsättning när det gäller likhetsprincipen (2001/02:158) och LEH (2006:544). 
Enligt likhetsprincipen ska organisation och lokalisering vara så lika som 
möjligt medan LEH anger en särskild struktur för hur kommuner ska 
organisera sitt arbete i kristid. I sitt vardagliga arbete fokuserar de 
institutionella aktörer som är utsedda att ingå i en kommunal 
krisledningsstab på sina respektive verksamhetsområden, det vill säga 
områden som utpekas i Kommunallagen (SFS 2017:725). I motsättning till det 
som likhetsprincipen stipulerar så organiserar kommuner sin 
krisledningsstab som en separat, särskild organisation i händelse av en 
samhällsstörning. En temporär (Lundin & Söderholm, 1995), latent 
(Danielsson m.fl. i Sparf, 2014) organisation som bemannas med medarbetare 
vars vardagliga verksamhet inte inkluderar krisledning. Artikel III beskriver 
hur kommunerna styr själva, utifrån händelsens typ och omfattning, hur de 
ska bemanna en eventuell krisledningsstab. En konsekvens av skapandet av 
denna temporala och latenta organisering är att medarbetare måste förflyttas 
mellan aktivitetssystem. Det vill säga, när det blir en situation som sätter press 
på verksamheten ska dessa institutionella aktörer lämna sina ordinarie 
verksamheter och forma kommunens krisledningsstab, se figur 9.  
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Figur 9: Resurstilldelning till krisledningsstaben sker från andra verksamheter vid behov 

 
De institutionella aktörerna förflyttas alltså från sin ordinarie praktik till 
krisledningspraktiken i händelse av en samhällsstörning. Det innebär en 
annan konstellation och andra arbetsuppgifter än de som utförs i vardagligt 
arbete. Olika aktivitetssystem, vilka och hur många är beroende på 
samhällsstörningens typ och omfattning, tillhandahåller de personella 
resurser som behövs för att driva krisledningsstaben. Det är ofta 
verksamhetschefer som bemannar krisledningsstaber för att därigenom skapa 
en krisledningsstab som har mandat att fatta beslut. De institutionella aktörer 
som medverkat i studierna påpekar att de därmed flyttas från sin egen 
personal i en tid när deras verksamhet är under hård ansträngning och de 
skulle behöva finnas till hands för sin verksamhet och sin personal. Samtidigt 
förmedlas att de inte helt kan släppa sina ordinarie verksamheter. En 
institutionell aktör i chefsposition uttrycker det på följande sätt: 
 

”Problemet är ju att när vi drar ihop en stor stab så måste jag lämna min 
avdelning och gå in i staben för att där behövs en med mandat att fatta beslut 
om min verksamhet. Men då tappar jag ju kontakten med min avdelning. De 
behöver ju mig som chef där när det är kris. Det skulle jag behöva en teknik för 
att lösa. Så jag har koll på arbetet i vår lokala stab samtidigt som jag är i den 
stora staben” (intervju, 2017, ej publicerad).  

 
Kontakten med den ordinarie verksamheten sker genom mobilsamtal och e-
post. Flera informanter menar att de saknar teknik som stödjer en god 
interaktion med den vardagliga verksamheten under en samhällsstörning. De 
efterfrågar en teknik som gör det möjligt att både stödja den egna personalen 
och hålla sig uppdaterad med det arbete som sker inom verksamheten med 
exempelvis lokala lägesbilder.  



DEL III Analys, diskussion och konklusioner 
 

86 

Den tillfälliga organiseringen, som skapas av symboliska objekten som 
lagar och regelverk, inkluderar också det teknikutbud som den institutionella 
aktören kan välja inom. I sin etnografiska studie rörande arbetspraktiken i 
stabsrum fann Landgren och Bergstrand (2016) att teknikstödet är 
fundamentalt olika i jämförelsen mellan vardagligt arbete kontra 
krisledningsarbete vilket resultatet från denna avhandling stödjer. Det skapar 
en problematik som bland annat Turoff (2002) uppmärksammat i sin 
forskning där han fann att teknik som inte används i vardagssituationer inte 
heller kommer att användas i en krissituation. MSB (2021) utvecklar och 
tillhandahåller lednings- och beslutsstöd med syfte att underlätta samverkan 
vid samhällsstörningar. Två exempel på dessa system är RAKEL och WIS. 
RAKEL är ett digitalt radiokommunikationssystem medan WIS är ett 
webbaserat informationssystem. Lagstiftningen ger rätt till kommunalt 
självstyre vilket skapar utrymme för kommunen att själv avgöra vilka system 
de vill ansluta sig till.  

 
”Ingen bestämmer vilken teknik vi ska använda. Ingen pekar med hela handen. 
Varje kommun måste själv lösa hur man ska ha det. Det är viktigt med 
kommunalt självstyre men ibland vill man bara veta hur man ska göra.” 
(intervju, 2017, ej publicerad).  
 

Detta resulterar i att alla kommuner inte har anslutit sig till tillgänglig teknik 
som WIS och RAKEL. Valfriheten ger därmed konsekvenser när det gäller 
vilken teknik som är möjlig att använda vid en samhällsstörning beroende på 
vilka aktörer som kommer att delta i krisledning. Aktörerna måste välja en 
teknik som alla har tillgång till för att kunna dela information. 

 
"We have tried to find something in the recommendations for technology but 
we can ́t find any recommendations. [...] It would be nice with a mutual 
protocol for communication within the county". (intervju, 2017, Artikel III) 
 

Att det finns olika teknikutbud beroende på situation skapar en motsägelse 
som kan ses manifesteras i att institutionella aktörer väljer bort teknik som 
finns tillgänglig enbart under en samhällsstörning. Ett val som kan kopplas 
till vana (Gefen, 2003), upplevd nytta och användarvänlighet (Ajzen, 1991; 
Davis m.fl., 1989) men också, som denna avhandling visar, påverkas av 
verksamhetens förutsättningar. Skillnad i teknikutbudet skapar även en 
förväntan gällande vilken teknik som ska användas under arbetet. Det är 
organisationen som beskrivs i artikel VII ett exempel på. De inledde sitt 
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virtuella krisledningsarbete med att använda verktyg från det teknikutbud de 
vanligtvis använde under krisledning i sina tidigare krisledningsrum. De 
utgick alltså från idéen om att det är särskild teknik som ska används under 
krisledning. Det visade sig dock att den tekniken, liksom arbetssätt och 
organisering, inte fungerade i det virtuella rummet. Istället fann aktören att 
teknik som användes i den vardagliga praktiken var mer lämpad för de 
handlingar som genomfördes under krisledning i det virtuella 
krisledningsrummet. Transformering från ett aktivitetssystem till ett högre 
kulturellt utvecklat aktivitetssystem underlättas med andra ord av en känd 
organisering och känt teknikutbud. 

I artikel I framkommer att det saknas struktur, rutiner och riktlinjer för hur 
och när teknik ska användas under stabsarbete och samverkan. Detta 
bekräftas även i artikel III där intervjuade institutionella aktörer specifikt 
nämner avsaknad av riktlinjer gällande samverkan mellan aktörer. Vid kriser 
när flera aktörer samverkar för att bemöta och hantera det inträffade måste 
aktörerna med jämna mellanrum mötas för att stämma av inriktning, 
resursfördelning och ge varandra en uppdatering av läget. I utvärderingarna 
framkom brister i struktur och rutiner på dessa samverkansmöten och det 
efterfrågas tydlighet i vem som ska leda dessa samverkansmöten. Studierna 
visar även på en avsaknad av rutiner och riktlinjer gällande teknikval för 
dessa samverkansmöten. Ett val som utan god kännedom om de 
samverkande aktörernas rutiner och tekniska val riskerar att exkludera 
aktörer från samverkan.  

I artikel VI beskrivs också faktorer som stärker systemet. Aktörerna 
belyser exempelvis vikten av att ha kunskap och kännedom om andra aktörer 
som ingår i praktikgemenskapen. Informanter lyfte bland annat vikten av att 
känna till ansvarsområden. Exempelvis kan vi betrakta den operativa delen 
av krisberedskapssystemet som har lång erfarenhet av sitt respektive 
verksamhetsområde. De tre aktörerna har som gemensamt övergripande 
syfte att hantera exempelvis en olycka men med aningen olika fokus. 
Skillnaden i fokus visar sig genom de handlingar som utförs inom den 
gemensamma aktiviteten. Figur 10 illustrerar en insats med tre aktörer sett ur 
ett aktivitetsperspektiv. Ofta ingår räddningstjänst, polis och/eller ambulans 
i insatserna vid en samhällsstörning. Dessa aktörer har sina specifika uppdrag 
under en samhällsstörning. Enligt 1 kap. §1 Polislagen (SFS 1987:387) är 
exempelvis polisens uppgift att ”upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt 
att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp”.  
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Figur 10: Tre aktörer i samverkan med delvis gemensamt objekt (Artikel VI) 
 

Räddningstjänsten å sin sida organiseras och utför sina uppdrag i enlighet 
med Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102) och Lag om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778). 1 kap. §2 i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:788) 
beskriver att räddningstjänst omfattar ”räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön”. Ambulansen har 
sitt uppdrag specificerat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) med mål 
att fokusera på människors hälsa och vård. Var och en av dessa utgör egna 
aktivitetssystem som omfattar sina regler och normer, sina verktyg och 
arbetsfördelning. Vid en samhällsstörning agerar de gemensamt för att 
hantera det inträffade. Ansvarsprincipen gör att objektet skiljer sig något 
mellan varje aktör som deltar. Som figur 10 illustrerar kan vi se hur tre olika 
aktörer utgår från sina respektive aktivitetssystem och riktar fokus mot ett 
gemensamt objekt. Engeström (1987) beskriver detta som att ett objekt är 
mångfacetterat. De uppdrag som var och en av dessa aktörer har på 
olycksplatsen är förvisso att hantera den uppkomna situationen men de har 
olika fokus då de som aktörer har olika uppdrag.  

Grundprincipen vid nordiskt samarbete är densamma men med skillnad 
att komplexiteten ökar vilket illustreras i figur 11. Exempelvis kan det vid 
gränsöverskridande samverkan finnas flera nationaliteters ambulanspersonal 
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som gemensamt agerar på en olycksplats. Det innebär en ökad komplexitet 
då arbetssätt och lagar skiljer sig mellan länder. När det gäller just ambulans 

 

 
Figur 11: Samverkan med aktörer från tre nationaliteter (Artikel VI) 

 
finns exempelvis olika krav på utbildning för dem som bildar team i en 
ambulans med olika behörigheter att få ge viss typ av medicin. Artikel V 
beskriver hur organisatoriska skillnader kan bli synliga på en olycksplats 
vilket kan leda till att missförstånd skapas på platsen.  

Det är inte enbart skillnaden utifrån respektive ansvarsområde som skapar 
mångfacetteringen. Artikel VI beskriver hur skillnaden i 
namngivningsnormer mellan länderna visade sig ha direkt påverkan på valet 
att använda ett specifikt kommunikationsverktyg eller inte. 
Kommunikationsverktyget i sig, terminaler för Nødnett, RAKEL och Virve 
kommunikation, var och är standardverktyg för de institutionella aktörerna. 
Vid övningen som studerades fanns en ny möjlighet att migrera 
tetranätverken som dessa kommunicerar via. Förutsättningarna för att kunna 
kommunicera är att terminalerna ställs in på motsvarande kanal. Hur detta 
sker skiljer sig mellan. Somliga har valt automatisk migrering medan andra 
väljer att låta de institutionella aktörerna själva ställa in rätt kanal på 
terminalen. Att välja och ställa in en kanal på sin bärbara terminal är ett 
handhavande som är att betrakta som en vardaglig handling hos dessa 
institutionella aktörer. Namnet på kanalen skiljer sig i namn-
givningsnormerna mellan länderna vilket påverkade de val som skedde i fält. 
I det här fallet blev valet, under en period, att inte använda tekniken eftersom 
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motsvarande kanal inte kunde återfinnas på respektive terminal trots 
gemensamma försök att ställa in terminalerna korrekt. Denna motsägelse i 
namngivning förhindrade därmed aktörerna inte bara att bistå varandra utan 
även från att kommunicera med varandra. Pilemalm och Yousefi Mojir  (2020) 
menar att gränsöverskridande samarbete måste ta hänsyn till organisatoriska, 
strukturella och tekniska aspekter samt att informations- och 
kommunikationsteknik bör betraktas som möjliggörare för detta samarbete.    
Något som denna avhandling instämmer i. Det behövs ett helhetsperspektiv 
vilket denna avhandling strävar efter genom att använda ett 
aktivitetsteoretiskt perspektiv. 

6.3 Praktikgemenskap och teknik 
Det är ofta många aktörer som ingår i den praktikgemenskap som konstrueras 
för att hantera en samhällsstörning. Hur denna gruppering konstrueras är 
beroende på händelsens art och påverkan på samhället. Oftast ingår 
blåljusmyndigheterna vid samhällsstörningar men det kan också inkludera 
exempelvis grannkommuner, kommunala bolag, Trafikverket, SMHI, 
vattenregleringsorganisationer, telebolag, regionen och så vidare. Ibland kan 
aktörerna inkluderas rent operativt i hanteringen av samhällsstörningen 
medan de andra gånger kan finnas med på strategisk nivå för att dela med sig 
av sin expertiskunskap. I den konstruktion av aktivitetssystemet som 
används i denna avhandling, se figur 7, är aktörer i praktikgemenskapen 
sådana som vid ett eller flera tillfällen deltar på samverkansmöten. I avsnitt 
6.2 beskrivs hur ansvarsprincipen styr aktörernas perspektiv på händelsen, 
vilket i sin tur påverkar vilken information som är viktig för respektive aktör 
att få, men också vilken information de kan delge andra aktörer. 

Artikel I beskriver att de institutionella aktörerna saknar struktur, rutiner 
och riktlinjer för teknikanvändning både stabsarbete och vid samverkan med 
andra aktörer.  

 
”Jag förstår inte varför vi ska använda WIS egentligen. Vi lagrar allt vi 
behöver internt. Sen har vi ju samverkansmötena där vi delar lägesbilden. Det 
är ändå ingen som läser på WIS. […] Samma med RAKEL tycker jag. Jag har 
ju mobilen.” (intervju, 2017, ej publicerat). 
 

Vikten av samverkan och informationsdelning mellan aktörer är inte 
tillräckligt tydlig för alla inblandade institutionella aktörer. Detta 
manifesteras genom att den teknik som finns implementerad för 
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informationsdelning mellan aktörer inte blir de institutionella aktörernas val. 
En förutsättning för samverkan är en gemensam bild av händelsen (Landgren 
& Borglund, 2014). Under detta arbete är teknik en viktig komponent 
(Borglund, 2017; Landgren & Bergstrand, 2016). Det teknikvalval som görs 
under arbetet baseras på den egna organisationens arbetssätt och normer. 
Följande är ett sammandrag från en övningsobservation med efterföljande 
samtal med övningsdeltagarna.  
 

Observationen genomförs i en kommunal krisledningsstab vid en 
samverkansövning genomförd 2017. I stabsrummet finns den egna 
kommunens medarbetare. Ett flertal aktörer medverkar och samverkar genom 
Skype-möten. Instruktionerna inför övningen är att använda teknik som det 
är tänkt att använda vid en skarp situation. Aktörerna förbereder sig för att 
dela lägesbild med de andra aktörerna. En diskussion uppstår mellan stabschef 
(SC) och dokumentationsansvarig (DA). 
 
DA: ”Vart har vi lägesbildsmallen? Skulle vi använda WIS ?” 
SC: ”Jo, men vi använder våran nu. Då får vi rätt struktur. Vi får försöka 
sammanställa i WIS sen om vi måste skriva in i den också. Jag drar våran på 
samverkansmötet. Mallen [aktörens egenkonstruerade] ligger i 
mappen …”. 
 
Samtal med övningsdeltagarna efter övningen:  

 
Jag: ”Ni använde er egen mall för lägesbild istället för den som finns i WIS. 
Hur kommer det sig?” 
SC: ”Vi har utformat vår mall så att den är som vi vill ha den, sen så har vi 
den lagrad här inom vårt eget system. Den har fält som vi tycker är relevanta. 
Såg du den?” 
DA: ”Det är så svårt att hitta i WIS.” 
SC: ”Ja och så är den mallen mer generell. Den ska ju ge en överblick över alla 
så de fälten stämmer inte överens med våra. Vi får klippa och klistra om det 
behövs mellan mallarna. WIS används ju inte så ofta heller.” (observation, 
2017, ej publicerat) 

 
I sammandraget ser vi två aspekter som är intressanta. Dels visar 

sammandraget att de institutionella aktörerna föredrar att information lagras 
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och struktureras i enlighet med den egna aktörens mallar och lagringsnorm. 
Detta stämmer väl överens med Limayem m.fl. (2007) som visade att 
teknikval är relaterat till vanan av att använda en viss teknik. Det visar också 
att de institutionella aktörernas uppfattning om vad som är viktigt för den 
egna verksamhetens förmåga att hantera samhällsstörningen sätts i fokus. 
Vad som är viktigt bekräftas genom en på förhand framtagen mall. De 
institutionella aktörerna ger också uttryck för att de föredrar att dela 
lägesbilden vid samverkansmötena, i muntligt format. Ett arbetssätt som 
ställer krav på att samtliga medverkande aktörer är delaktiga på 
samverkansmöten och också noterar all information från alla aktörer. Detta 
eftersom det är svårt att veta vilken information som kommer bli relevant i 
deras eget krisledningsarbete. Det ges ett uttryck för ett tvivel för om och när 
WIS behöver användas. Detta är institutionella aktörer i kommunala 
krisledningsstaber som gett uttryck för detta. Att dela information i WIS 
uppfattas som en pålaga som inte ger någon nytta för de handlingar som sker 
i den egna kommunala staben. Istället finns upplevelsen om att det måste 
genomföras en extra handling där den information som kommunen har måste 
omstruktureras för att anpassas till den struktur som förväntas i WIS. De 
institutionella aktörerna måste inte bara känna till hur ett verktyg används 
utan också varför. WIS har aldrig omnämnts som en möjlig källa att hämta 
information från under de observationer, intervjuer eller samtal som förts 
med kommunala institutionella aktörer sedan dessa studier inleddes 2016. 
Verktyget har enbart benämnts som en plats att lämna information till. Detta 
stämmer väl överens med det Saarikko m.fl. (2020) fann i deras studie som 
genomfördes hos länsstyrelser. Länsstyrelserna var förhållandevis nöjda med 
hur de arbetade med WIS. Dock framträder en bild att de är mindre nöjda 
med hur kommunerna arbetar med WIS på den lokala nivån. ”While WIS does 
offer merit, staff at county administrative boards perceive an overall lack of interest  
from municipalities, and feel like they are doing most of  
the work. ”(Saarikko m.fl., 2020, s. 2173). Det finns alltså en uppfattning hos 
länsstyrelser att kommuner inte visar intresse för att använda WIS. Resultatet 
från denna avhandling visar att bristen på struktur och riktlinjer bidrar till en 
avsaknad av förståelse hos kommuner för när och varför WIS ska användas. 

I avsnitt 6.2 konstateras att en krisledningsstab är en temporal 
organisering som också påverkar vilken teknik som finns att använda. Det gör 
att samverkan och utbyte av information via teknik som är tillgänglig när 
organisationen har aktiverats inte kan bli en vana för dessa institutionella 
aktörer. Det ställer krav på att krisövningar genomförs och att tekniken då 
också används som en integrerad del i de handlingar som utförs.  
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En tät samverkan mellan aktörer inom krisberedskapspraktiken kan också 
leda till teknikutveckling för att hantera spänningar i systemet. Den täta 
samverkan mellan blåljusaktörerna resulterade i införandet av RAKEL som 
en kommunikationskanal som ambulans, polis och räddningstjänst nu 
använder i sitt arbete. Detta utvecklades vidare för att även kunna hantera 
kommunikationsutmaningar vid insatser som inkluderar personal från flera 
länder. Artikel V och artikel VI beskriver att svenska aktörer från 2016 kan 
kommunicera med norska aktörer via radiokommunikation som kopplas via 
tetranätverken. Sedan 2019 finns även möjligheten till tri-lateral 
kommunikation mellan aktörer i Finland, Norge och Sverige. Denna 
teknikutveckling kan ses som ett resultat av att hantera spänningar som 
tidigare fanns mellan aktivitetssystem i de tre länderna. Före 2016 
kommunicerade aktörerna genom en tredje part, alternativt genom att 
använda mobiltelefoner och då enbart om/när de på förhand fått tillgång till 
varandras mobilnummer. Bristen på kommunikationsmöjlighet ledde till att 
deltagande aktörer från grannland inte kunde ta del av den 
informationsdelning som delades under tiden som de körde fram till 
skadeplats, vilket resulterade i att de inte kunde förbereda sig mentalt inför 
uppdraget. Artikel V beskriver att möjligheten till att planera det egna 
aktivitetssystemets resurser är det som betraktas som den största fördelen 
med den nya innovationen. Det vi ser är hur en stark praktikgemenskap kan 
omvandla en motsägelse mellan aktivitetssystem till att bli en stärkande 
faktor för krisberedskapspraktiken vilket också gör att de institutionella 
aktörerna upplever en tydlig vinning i att använda tekniken. 

6.4 Arbetsfördelning och teknikval 
Artikel III beskriver hur grupperingen skalas upp eller ner beroende på 
händelsens typ och omfattning. Granholm (2019) konstaterar att kommuner 
ofta arbetar flexibelt med en skalning av stabens storlek för att anpassa den 
utifrån den påverkan som händelsen har på samhället.  
 

”Klarar vi det på två, kanske jag [kommunchef] och kommunikationschefen 
så aktiverar vi inte staben. Då behöver vi inte så mycket teknik heller.” 
(intervju, 2017, ej publicerat)  
 

Storleken på staben påverkar vilken teknik som de institutionella aktörerna 
väljer att använda. En mindre händelse genererar ett mindre behov av 
teknikstöd. Detta är relaterat till både informationsmängden och till vilka och 
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antalet institutionella aktörer som aktiveras. Det tekniska utbudet kan också 
förstås ur ett historiskt perspektiv.  

 
”... with time we’ve discovered deficiencies in the old room and we’ve developed 
it. We’ve had double projectors for about nine months. Just because we noticed 
that it was a problem when one projector was busy with the logbook. But we 
didn’t want to let go of the logbook, we wanted to keep it in plain view. So, we 
chose to put up another projector to be able to handle the other 
information.”(intervju, 2017, Artikel II) 
 
I artikel II beskrivs hur de personer som finns i rummet påverkar vilka 

verktyg som kommer att användas. Tidigare händelser och genomförda 
krisövningar bidrar till formeringen av aktivitetssystemet. Gruppens 
erfarenhet av att arbeta i sitt krisledningsrum med teknik formar både vilken 
teknik som finns valbar och även arbetssätt som gruppen känner sig trygga 
med. Jennings m.fl. (2017) menar att organisationens IT-avdelning spelar en 
stor roll när det gäller hur krisledningsrummen utrustas. Det visar sig att det 
är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller teknikstöd till 
krisledningsstaberna. Några av de kommuner som på olika sätt bidragit med 
sin expertis till denna avhandling berättar att de har tagit ett strategiskt val 
där en av stabens medlemmar ska vara en representant från aktörens IT-
avdelning. Detta för att alltid ha kunnandet och stödet direkt från start och 
genom hela krishanteringen. Andra kommuner ser detta som ett resursslöseri 
om inga IT-relaterade problem skulle uppstå och att de som finns i staben 
istället kan hjälpa varandra om problem uppstår. Dessa val under händelsens 
inledande stadium påverkar sedan hur rummet kommer att formeras och 
användas. Vilken teknik som används under stabsarbetet påverkas därmed 
även av vilka som ingår i staben och dess arbetsfördelning. Detta stämmer väl 
överens med Milis och Walle (2007) som också menar att hur utrustning 
används är kopplat till om det finns en teammedlem som har IT-bakgrund. 
Vad som är rätt eller fel i dessa resonemang är inte upp till detta arbete att 
besvara. Det kan däremot finnas fördelar att dessa olika angreppssätt lyfts av 
kommuner för att på ett strategiskt sätt utvärdera vad som är bäst lösning för 
den egna kommunen. En tänkbar strategi för att göra den nya tekniken till ett 
post-adoptivt val för den institutionelle aktören kan vara att låta någon med 
erfarenhet finnas med i rummet till dess att resterande i gruppen har skapat 
en egen erfarenhet. 

Artikel III beskriver hur valet av teknik påverkar känslan av trygghet i 
arbetet. Den institutionella aktörens trygghet att genomföra sitt uppdrag 
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byggs på erfarenhet av att använda teknik men också tilltron till den egna 
organisationens förmåga likväl som stabschefens förmåga att leda. Det 
stämmer väl överens med Kristianto m.fl. (2012) som belyser ledarens roll för 
teknikadoption. De menar att ett transformativt ledarskap (Ha-Vikström & 
Takala, 2016) skapar trygghet och motivation hos medarbetaren vilket enligt 
Kristianto m.fl. (2012) är viktigt vid teknikadoption. Stabschef lyfts flertalet 
gånger av de institutionella aktörer som delat med sig av sin erfarenhet. De 
menar att stabschefen är en nyckelfaktor för ett lyckat stabsarbete. Att 
ledarskapet är en viktig faktor för teknikspridning är väl etablerat (se 
exempelvis Aziz m.fl., 2020; Boynton m.fl., 1994; Emmons m.fl., 2012; 
Kristianto m.fl., 2012). Forskning har visat att ledare som själva inte börjat 
använda ny teknik är mindre framgångsrika i att motivera sina medarbetare 
att använda tekniken (Van Wart m.fl., 2017). Det gör att stabschefen har en 
nyckelroll i utformningen av stabsarbetet inte enbart när det gäller att leda 
själva arbetet i staben och att skapa en känsla av trygghet hos 
stabsmedlemmarna utan även när det gäller vilken teknik som används av 
medarbetarna i krisledningsstaben. 

Flera aktörer menar att det är viktigt att kunna skalera krisorganisationens 
stab beroende på samhällsstörningens omfattning och påverkan på samhället. 
Det har framkommit två strategier när det gäller att skalera 
krisledningsstabens storlek. Den ena strategin som identifierats utgår från 
minsta möjliga gruppering. De aktörer som valt denna strategi menar att om 
samhällsstörningen har mindre påverkan på samhället behöver inte 
krisledningsstaben aktiveras. Aktörerna föredrar då att hantera händelsen på 
en eller två personer. Det innebär då också att de inte heller har stora krav när 
det gäller vilken teknik som används. Skalbarheten gäller alltså inte enbart 
stabens storlek utan även skalbarhet när det gäller teknik. Den andra strategin 
är att börja med fullstor stab då aktörerna menar att de inledningsvis inte vet 
vilken påverkan den aktuella samhällsstörningen kommer att innebära. I de 
fall aktörerna konstaterar att samhällsstörningen är av mindre omfattande 
natur väljer de att skala ner krisledningsstaben till det de anser vara lämplig 
storlek. Dessa aktörer väljer att betrakta de tillfällen där den fullstora staben 
inte behövs men ändå aktiveras som en krisövning för krisledningsstaben. 
Det här är två helt skilda strategier som vore intressanta att studera närmare 
när det gäller effekter av de olika strategierna. Argumentationen från flera 
aktörer som använde den första strategin var ofta kopplad till ekonomiska 
faktorer. Att det kostar att aktivera en krisledningsstab och att flytta 
medarbetare från deras ordinarie verksamheter. Intressant är att aktörer som 
valt den andra strategin och aktiverade full krisledningsstab också kopplade 
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ekonomiska faktorer till detta beslut. De menade istället att det blir dyrare att 
inte aktivera full styrka i de fall där det är en allvarlig samhällsstörning. Att 
det då är bättre att snabbt kunna möta de behov som uppstår. De menade 
även att öva måste de göra ändå och att de på detta sätt använde scenarion 
levererade av verkligheten.

6.5 Aktivitetens hierarki 
En enhet för analys i denna avhandling, handlade om att betrakta aktiviteten 
utifrån dess hierarkiska struktur för att se hur detta kan påverka teknikvalet. 
MSB (2014a) beskriver att de betraktar både inriktning och samordning som 
aktiviteter som sker genom samverkan och ledning. Dessa aktiviteter kan i sin 
tur brytas ner i delaktiviteter. Alla aktiviteter utförs genom handlingar som i 
sin tur genomförs med operationer (Kaptelinin & Nardi, 2006). Ett exempel 
på hur delaktiviteter kan brytas ner illustreras i figur 12. De operationer som 
används för att genomföra handlingar är ageranden som vi som individer 
oftast inte tänker på när de genomförs. Om vi betraktar den första aktiviteten 
som sker vid en samhällsstörning, uppstarten, så genomförs den för att 
initiera krisledningsarbetet och samla de medarbetare som tillsammans ska 

utgöra krisledningsstab vid just denna specifika samhällsstörning. För att 
förstå vad som sker vid en uppstart betraktas vilka handlingar som 
genomförs för att starta upp staben. En sådan handling är att kalla in de som 

  
Figur 12: Översikt av aktivitetens hierarki 
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ska utgöra krisledningsstaben. Hur dessa medarbetare får informationen att 
de ska inställa sig, vilken operation som används, skiljer sig mellan 
kommuner. Ett sätt kan vara att skicka SMS med information om 
samhällsstörningen och att de snarast ska infinna sig för att arbeta i 
krisledningsstaben. Det som framträder i resultatet från denna avhandling är 
att genomförandet av handlingar är viktigare än vilka operationer som 
används för att genomföra dessa för de institutionella aktörerna. Det vill säga 
att det viktigaste för de institutionella aktörer som på något sätt medverkat i 
denna avhandling är att hantera det uppkomna krisläget. Genom att bryta ner 
en aktivitet i dess handlingar och operationer framträder dess komplexitet. 
Enligt aktivitetsteorin kan det ske transformationer mellan dessa tre nivåer, 
se figur 12. Det vill säga att en handling kan bli en operation när den utförs 
rutinmässigt men kan också bli en aktivitet när fokus för görandet är att 
kunna genomföra handlingen. 

 

6.5.1 Handlingar 
Landgren och Bergstrand (2016) beskriver att alla aktiviteter som sker under 
krisledning inkluderar teknik på olika sätt. Krisledningsstaberna använder 
olika verktyg, exempelvis översvämningsplaner, checklistor och 
rutinbeskrivningar, som hjälper till att förtydliga vilka handlingar som måste 
genomföras i krisledningsstaben. En av de handlingar som framträder som 
viktig i stabsrummet är visualisering av information. Genom visualisering 
kan informationen användas av flera institutionella aktörer samtidigt, även 
om deras syfte att använda informationen kan skifta. Exempelvis kan 
kommunikationsansvarig visualisera vad som har kommunicerats och 
samtidigt möjliggöra att stabschefen kan ta del av vilken information som har 
förmedlats. I de kommunala krisledningsstaber som observerats diskuterades 
frekvent den information som kom in till stabsrummet. Att visualisera 
informationen och involvera den visualiserade informationen genom att peka, 
addera information och tillsammans skapa en förståelse var viktigt. Artikel III 
beskriver att aktörerna var i behov av teknik som är lätt att hantera för att 
lägga till och editera informationen eftersom de inte har tiden till sitt 
förfogande. Där förs även ett resonemang om vad som kan påverka valet av 
kommunikationsverktyg. Här menade de institutionella aktörerna att tiden 
och typen av information var viktiga aspekter när de valde kanal att 
kommunicera via. Var de i behov av omedelbar respons användes mobilen 
medan annan information som ej var lika tidskritisk kunde efterfrågas via 
exempelvis e-post. 
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 ”Under en händelse, när det är viktigt att få fram information, så föredrar jag 
att ringa. Annars blir det som ett extra steg, som med e-post till exempel. Då 
måste du ställa de rätta frågorna, annars leder det till fler frågor osv.” 
(intervju, 2017, Artikel III) 

 
I artikel IV betraktades vilken typ av information som delades genom 
radiokommunikation under operativa insatser. Studierna ger insikter i hur 
kommunikationen formuleras då informationen delas över tetranätverk. Det 
vill säga vilka normer och förväntningar som gäller när en aktör ska lämna 
information via denna kanal. Treurniet och Wolbers (2021) argumenterar att 
beslut försvåras och kan fördröjas beroende på hur informationen utformas 
då den delas mellan den operativa nivån till den strategiska ledningsnivån. 
Det framkommer skillnader i sättet att kommunicera via radio mellan 
krisledningsstaben och de operativa aktörerna. Radiokommunikation är 
kortfattad och följer ofta en given struktur. Det handlar mer om 
informationsgivande än en dialog kring informationen. Treurniet och 
Wolbers (2021) beskriver en skillnad i dynamiken mellan den operativa nivån 
kontra den strategiskt beslutsfattande nivån vilket också visar sig i vilken 
information de känner sig vara i behov av. Det kan stämma väl in med 
skillnaderna i kommunikations-normer som denna avhandling beskriver. I 
artikel V framkommer att aktörerna lyfter att all sorts kommunikation inte är 
lämplig för kommunikation över tetranätverket. Kommunikationsformen bör 
vara kortfattad och de menade också att strikt radiodisciplin bör gälla. De 
menar att den här typen av kommunikation kan kräva ett långsammare 
taltempo och tydligare artikulering, särskilt i de fall där kommunikationen 
sker gränsöverskridande. Detta följer de arbetsnormer som syns i det 
operativa arbetet. I jämförelse mellan stabsarbete och operativt arbete är det 
operativa mer ordergivande och militärisk till sin natur. En instruktion 
ifrågasätts inte, den utförs. I stabsrummet råder en annan arbetsnorm 
gällande hantering av information. En stor del av de handlingar som utförs i 
ett krisledningsstabsrum handlar om att skapa en förståelse, en mening, av 
det som hänt. Weick m.fl. (2005) beskriver att meningsskapande är ett socialt 
fenomen vilket också stämmer väl överens med de handlingar som sker i 
krisledningsstabsrum. För att kunna syntetisera och aggregera information 
krävs en dialog mellan personerna i staben. Som beskrivet i artikel II och III 
arbetar de institutionella aktörerna gemensamt och med en aktiv inkludering 
av tekniken. Både för att förstå informationen och för att sätta den i relation 
till annan information. Tekniken stödjer därigenom det kollektiva 
meningsskapandet (Stigliani & Ravasi, 2012). Det innefattar också ofta en 
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aktiv dialog med informationsgivare med följdfrågor för att förstå den givna 
informationen. Detta arbetssätt stämmer inte in med de normer som gäller vid 
radiokommunikation. RAKEL upplevs inte uppfylla behoven av att ställa 
följdfrågor vid informationsdelning. Teknikval som görs kan alltså ses 
baserade på en motsägelse när det gäller kommunikations-normer mellan 
olika aktivitetssystem. 

Operativa aktörer beskriver hur den nya innovationen, ISI, med 
möjligheter till gränsöverskridande kommunikation stärker 
aktivitetssystemet. Artikel V beskriver en studie som fokuserat på 
gränsöverskridande informationsdelning via radiokommunikation. Språk 
och terminologi är ur aktivitetsteoretiskt perspektiv att betrakta som ett 
verktyg. Informanterna menar att de inte upplever att språket är ett hinder i 
kommunikationen. Samtidigt har det redan skapats en norm att tala 
långsammare och tydligare vid gränsöverskridande kommunikation. Detta 
blir viktigt då de också beskriver att stress kan både öka antalet missförstånd 
och även försvåra dem. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt, att de inte 
upplever språket som ett hinder samtidigt som en ny norm om hur man talar 
har utvecklats. Det vi ser är skillnaden mellan vardagligt arbete och krisarbete. 
Aktörerna samverkar ofta med andra blåljusaktörer i det egna landet men i 
gränstrakter är samarbete över landsgränsen också relativt vanligt. 
Exempelvis vid samarbeten kring sjukdomsfall. I dessa situationer har de 
förvisso en anspänning men det är ändå deras vardag. Då fungerar deras 
gränsöverskridande kommunikation utan att det upplevs som något hinder. 
De har av erfarenhet lärt sig hur de kan tala och vilka ord de inte kan använda. 
Dock är det inte samma situation under en samhällsstörning. Beroende på 
händelse och omfattning kan det förekomma aktörer som de inte samverkar 
med på vardaglig basis. Artikel V beskriver att språket kan bli problematiskt. 
Detta kan ses som en konsekvens av det långa samarbetet som skett i området 
vilket gör att institutionella aktörer kan känna det obekvämt att erkänna att 
allt inte alltid förstås av det kollegan i grannlandet säger. Vilket kan leda till 
att kommunikation sker på ett språk som inte alla inblandade helt förstår. 

Att kunna migrera tetraenheten till grannlandets nätverk är en stor fördel 
för samverkan mellan länderna men också för aktörernas egen planering och 
den mentala förberedelsen för de institutionella aktörerna inför en insats. Den 
nya kommunikationsvägen är en kongruerande faktor som stärker 
krisberedskapspraktiken. Möjligheten att migrera till grannlandets 
tetranätverk skapar nya möjligheter att hjälpa varandra genom direkt 
kommunikation vilket möjliggör en snabbare respons. Samtidigt framträder 
att de institutionella aktörerna väljer kommunikationsteknik utifrån kunskap 
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hos den de ska dela information med. I de fall då de institutionella aktörerna, 
som ska göra sitt teknikval, är medvetna om att mottagande part upplever att 
tekniken är svår att hantera eller har ett motstånd till att använda tekniken, 
väljer den institutionella aktören att använda en annan teknik.  

6.5.2 Operationer 
Som tidigare nämnt kan operationer med tekniska verktyg transformeras till 
att bli aktiviteter, se figur 12, då ett verktyg inte fungerade som önskat. Det 
kan också ske om det inte finns någon med kompetens att hantera tekniken i 
rummet (Artikel III). Om aktiviteten, att få verktyget att fungera som önskat, 
inte går tillräckligt fort väljer de institutionella aktörerna att använda ett annat 
likvärdigt alternativ då tid är avgörande för huvudaktiviteten.  

 
“Lisa: There’s no time to answer questions on Facebook and WIS keeps 
crashing when we try to update. What should we do? Could we call in more 
people from the communications department?  
Anna: No there’s no time. Ignore WIS, focus on Facebook 
instead.“ (observation, 2017, Artikel II) 
 

Tekniken är inte alltid ett osynligt stöd till de handlingar som ska genomföras 
utan tekniken hamnar i fokus och hanteringen blir en aktivitet i sig själv. Van 
Den Eede (2011) beskriver detta som att teknik kan vara olika transparent. 
Ibland märker vi inte av tekniken medan den andra gånger inte går att bortse 
ifrån. Detta observerades under flera övningar. Ett exempel beskrivs i artikel 
VII när institutionella aktörer planerat att genomföra gränsöverskridande 
radiokommunikation med sina ordinarie RAKEL-/Nødnett-/Virve- 
terminaler. Att kommunicera med dessa terminaler är ett vardagligt agerande 
för dessa institutionella aktörer. På en vardaglig basis inhämtar och lämnar 
de information via dessa terminaler vilket också innefattar att ställa in rätt 
kanal för avsedd kommunikation. När det nya gränssnittet ISI 
implementerades var det inte längre en självklarhet att ställa in rätt kanal. 
Gemensamt försöker de finna rätt kanal. Detta misslyckades dock då 
konfigurationen skilde sig i struktur och namn. Normer påverkar därmed 
transformationen av teknikanvändande från att vara en transparent operation 
till att bli synlig för användaren. Agerandet handlar då inte längre om att 
genomföra handlingen utan att få tekniken att göra så som användaren önskar.  

Skillnader i normer, i det här fallet gällande namngivning och 
mappstrukturer, resulterade i att de institutionella aktörerna inte kunde 
hjälpa varandra när rätt kanal skulle ställas in. Normskillnader leder till att 
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de institutionella aktörerna väljer bort en teknik för andra sätt att genomföra 
handlingen då utförandet av handlingen är viktigare än vilken operation som 
används för att genomföra denna. Istället skapades tillfälliga operationer, 
work-arounds, som på annat sätt gjorde att handlingen kunde genomföras. 
Exemplet ovan visar att små förändringar i tekniska lösningar kan ge stora 
konsekvenser i handhavandet. Detta även om tekniken tillhör en teknik som 
hanteras dagligen. Enligt de institutionella aktörer som medverkade i denna 
studie kan handhavande av TETRA-terminaler ibland vara ett problem. Det 
blir tydligt att teknikens egenskaper är tätt bunden till den nivå som 
aktivitetshierarkin beskriver som operation.  

Att handlingen i sig är viktigare än hur handlingen utförs ges flera 
exempel på i denna avhandling. Ett visar sig i val av visualiseringsverktyg 
där valet av teknik faller på det verktyg som gör att det är enkelt att interagera 
med informationen som visualiseras. Det vill säga teknik som gör det enkelt 
att peka på, lägga till eller ta bort information. Kwok m.fl. (2021) 
argumenterar utifrån sin studie om adoption av virtual reality (VR) för 
krisövningar att användarvänlighet har en direkt inverkan på upplevd nytta. 
De argumenterar att teknik måste utvecklas så att den är användarvänlig för 
att underlätta för användaren att finna nyttan med tekniken. Det stämmer väl 
in med resultatet som den här avhandlingen visar, att de institutionella 
aktörerna väljer teknik som de upplever som trygg, det vill säga har minst 
risk att transformeras från transparent till synlig. Exempelvis kan en karta 
över ett givet geografiskt område projiceras på en whiteboard där de 
institutionella aktörerna kan rita, skriva och sudda ut information. På så sätt 
kombinerar de olika tekniker för att finna det som för dem blir det optimala 
sättet att genomföra de handlingar som aktiviteten kräver. Vad som är det 
optimala sättet att genomföra en handling skiljer sig mellan aktivitetssystem.  
 

6.6 Platsen betydelse för post-adoptiva teknikval  
Danielsson m.fl. (2015, s. 14) beskriver att ”en plats är mycket mer än en fysisk 
geografisk position” i sin rapport Sektorsövergripande samverkan vid kriser. De 
menar att platsen för en händelse påverkar hur en händelse kan hanteras. 
Resultaten från denna avhandling visar att motsvarande gäller även när det 
gäller platsen för krisledning. Trots att syftet med organiseringen kan sägas 
var densamma skiljer sig förutsättningarna för ledningsarbete markant. Det 
kommunala krisledningsrummet är på förhand utpekat innehållande fysiska 
och digitala verktyg. Den operativa ledningsplatsen uppstår på lämplig plats 
i närheten till den kris som för tillfället ska hanteras. De kommunala 
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krisledningsstaberna är temporära organisationer som aktiveras enbart i 
händelse av en samhällsstörning. De operativa aktörerna arbetar i stort sett 
med liknande arbetsuppgifter och teknik i det vardagliga arbetet som under 
samhällsstörningar, om än under större press. Det vill säga att deras 
organisation och verktyg i stort sett är liknande under en samhällsstörning 
som under normala händelser. Det är inte enbart skillnad när det gäller de 
organisatoriska förutsättningarna. Den plats som används för ledning och 
samordning har stora skillnader.  

Nedan beskrivs hur en operativ ledningsgrupp kan organiseras i fält (ej 
publicerat). Även en mobil ledningsplats konstrueras med händelsens typ och 
påverkan som utgångspunkt. Dessa operativa grupper har varit lokaliserade 
nära händelsen. En plats i närheten av händelsen utses till ledningsplats för 
insatsen. Platsen väljs strategiskt för att kunna samla respektive aktörs 
insatsledning för gemensamma genomgångar vid behov. Materiella 
artefakter bidrar till att signalera vart ledningsplatsen är placerad. Exempelvis 
att ledningsbilar från blåljusorganisationer är samlade och att insatsledande 
personer har tydlig märkning på kläder. Att platsen genom de materiella 
artefakterna signalerar ledningsplats underlättar när den mobila 
ledningsplatsen besöks av externa aktörer som tar sig till ledningsplatsen för 
att bidra med sin specialkompetens. Figur 13 visar ett samverkansmöte som 
genomfördes vid ledningsplatsen. Ledningsmötet skedde på stående fot, 
framför en ledningsbil där det fanns en whiteboard. Vid dessa möten 
lämnades och inhämtades information, ibland böjda över en karta för att peka 
och förstå geografisk information. En mobil ledningsplats ställer krav på att 
utrustning också är mobil men ändå kan agera samlingspunkt för de 
institutionella aktörerna. Att ledningsplatsen är mobil ställer i sin tur krav på 
rutiner när det gäller hantering av den information som samlas på dessa 
artefakter vilket följande citat illustrerar. 

 
”Vid en händelse åkte lägesbilden iväg. Man hade använt en av bilarna som 
whiteboard. Vid skiftbytet tog det befälet sin bil och åkte vilket innebar att 
information som samlats in under starten inte längre fanns tillgänglig för de 
som fortsatte insatsen. ” (Informellt samtal, 2019, ej publicerat).  
 

Att välja en artefakt för informationsdelning i fält inkluderar därmed också 
ett val av artefakt som stannar på platsen alternativt kan lämnas på platsen. 
Den mobila ledningsplatsen omfattar med andra ord till viss del handlingar 
och operationer som skiljer sig i jämförelse med handlingar och operationer i 
exempelvis ett kommunalt krisledningsrum. 
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Figur 13: Operativ ledningsplats i fält 

 
I de studier som genomförts framkommer att strukturen på 

informationsdelning som genomförs via radiokommunikation är kortfattad. 
Motsvarande dialogstruktur återfinns på dialogen på ledningsplatsen. 
Strukturen på dialogen förändrades vid de tillfällen som en av aktörerna i 
gruppen inte tillhörde en av blåljusaktörerna. Vid dessa tillfällen blev 
informationsdelningen mer ordrik.  

Artikel II beskriver handlingar som genomförs i rummet och hur teknik 
blir en del av dessa handlingar. Det är vanligt att en kommunal 
krisledningsstab använder ett rum som till vardags är konstruerat att vara ett 
konferensrum, se figur 14. I dessa rum bidrar artefakter till att skapa struktur 
och organisation i rummet. Genom att skapa strukturen i rummet fördelas 
plats till de olika arbetsfunktioner som behövs i rummet, exempelvis för 
kommunikation eller lägesbild. Granholm (2019) beskriver att rummets 
utformning hjälper de institutionella aktörerna att förstå vilken sorts 
aktiviteter som ska genomföras under krisledningsarbetet. Detta kan vara av 
stor vikt för temporala och latenta krisledningsstaber då de institutionella 
aktörer som involveras förflyttas från sin dagliga praktik till 
krisledningspraktiken. De institutionella aktörerna övergår då från att utföra 
aktiviteter i den vardagliga praktiken till att utföra aktiviteter relaterade till 
krisledningspraktiken. 
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Figur 14: Exempel på ett kommunalt krisledningsrum 

 
En genomtänkt och välbekant organisering i rummet underlättar 
medarbetarnas övergång från ordinarie verksamhet till krisledning. Att 
omvandla ett konferensrum till att bli ett krisledningsrum och samtidigt 
underlätta den mentala övergången för medarbetaren behöver inte vara 
komplicerat. Genom dubbel stimulering (Sannino, 2015) kan en artefakt 
fungera som en hjälp att skapa det handlingsutrymme individen behöver för 
att genomföra denna övergång (se även Engeström m.fl., 2020; Sannino, 2020; 
Sannino m.fl., 2016). Det kan räcka med förtryckta rubriker på magnetremsor 
som sätts upp på olika whiteboard för att på så sätt skapa struktur och 
samtidigt tydliggöra olika handlingar som kommer att utföras i rummet. Det 
viktiga är dock att det är något som är välbekant. Sannino (2015) beskriver att 
det kan vara svårt att agera på detta stimuli utan att det har fått en tydlig 
förankring hos individen. När det är väl förankrat så att den institutionella 
aktören har lärt sig känna igen det kan detta stimuli hjälpa den institutionella 
aktören att göra den mentala övergången från den vardagliga verksamheten 
till krisledningsverksamheten. Ett sätt att befästa detta stimuli är genom 
övningar där detta används. Flera av de kommuner som på olika sätt delat 
med sig av sin kunskap och erfarenhet beskriver hur krisledningsarbetet 
hanteras som en sidoaktivitet i deras ordinarie verksamhet. De har lite eller 
ingen tid att öva och hålla sig uppdaterad om vad deras uppdrag innebär 
inplanerade i sina tjänster. Det innebär att de inte lär sig att agera utifrån de 
artefakter som kan agera som ett transformativt hjälpmedel och hjälpa dem i 
övergången mellan olika aktivitetssystem. Att de institutionella aktörerna 
övar krisledning handlar därmed inte enbart om att öva på de handlingar som 
ska genomföras under krisledning. Övning handlar också om att underlätta 
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övergången mellan den vardagliga verksamheten och 
krisledningsverksamheten genom användning av artefakter som kan verka 
som dubbel stimuli. 

Artikel VII beskriver hur en aktörs krisledningsfunktion tvingas till en 
transformering från en organisering och formering som byggts upp i två 
fysiska rum, rikt utrustade med teknik, till en struktur där samtliga 
institutionella aktörer deltar i staben på distans, en virtuell stab. Inledningsvis 
stävade de mot att använda arbetsrutiner och teknisk utrustning motsvarande 
de som användes i de fysiska lokalerna. En lösning som visade sig inte vara 
funktionell i den virtuella staben. De fann att omformeringen underlättades 
genom att först definiera för sig själva vad som verkligen sker i 
krisledningsrummet. När de definierat vilka handlingar som genomfördes i 
det fysiska rummet och varför dessa genomfördes tog de nästa steg i sin 
transformation från fysisk till digitalt rum. De valde att använda digitala 
verktyg och arbetssätt från den vardagliga praktiken till att användas även 
för krisledningspraktikens aktiviteter. Det vill säga att de valde att använda 
operationer som de utför och kände sig väl bekanta med från utförandet av 
handlingar relaterade till vardagsaktiviteten. Ett exempel var de möten som 
genomfördes under krisledning som i den nya virtuella formen använde 
samma tekniska lösning och samma rutiner som användes vid möten i 
vardagen. Dessa rutiner omfattade exempelvis krav på påslagen kamera för 
att säkerställa identitet, rutiner för att dokumentera mötet likväl som att de 
valde att behålla arbetsfördelningen som användes i vardagspraktiken. 
Denna skillnad mellan hur det gamla sättet att arbeta kontra det nya sättet att 
arbeta kan beskrivas som en motsägelse mellan olika versioner av 
aktivitetssystemet. Engeström (1987) menar att en form av motsägelse är den 
mellan ett existerande aktivitetssystem och en kulturellt utvecklad form av 
aktivitetssystemet, vilket denna transformation från en fysisk till en virtuell 
krisledningsstab kan ses som ett exempel på. De startade arbetet i den 
virtuella krisledningsstaben med utgångspunkt att använda både 
organisering och teknik på motsvarande sätt som i det fysiska stabsrummet. 
Det visade sig att vaken organisering eller teknik lämpade sig. Platsen, det 
virtuella rummet, medförde möjligheter och begränsningar som 
krisledningsstaben tvingades ta hänsyn till. Genom att ändra teknikutbud, 
arbetsfördelning och rutiner skapade de den nya virtuella formen för 
krisledningsarbete inom deras organisation.
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6.7 Sammanfattning 
Det investeras stora resurser när en organisation väljer att implementera en 
teknik. Att förstå vad som påverkar medarbetaren i dennes val av teknik är 
därmed vara av intresse både för utvecklare likväl som för de organisationer 
som gör dessa investeringar. OECD beskriver i sin genomlysning av den 
digitala transformationen i Sverige att digital spetskompetens är av stor vikt 
för att implementera innovationer och öka tillväxten i Sverige (OECD, 2018). 
Rapporten betonar vikten av att öka den digitala kompetensen, att arbeta för 
en ökning av teknikadoption hos medborgarna samt att främja 
teknikspridning inom organisationer, särskilt små och medelstora sådana. De 
menar också att infrastruktur och policyarbete är viktigt för denna utveckling. 
Rapporten berör inte hur verksamheters förutsättningar kan påverka 
teknikspridning inom den egna organisationen. En ökad teknikspridning 
innefattar att medarbetare väljer att använda tekniken i sitt arbete. Det är 
därför viktigt att förstå vad som påverkar användaren att välja en teknik och 
att upprepa detta val. Den här avhandlingen bidrar genom sitt 
verksamhetsperspektiv med insikter om hur de aktiviteter som genomförs 
påverkar de teknikval som medarbetare gör. Resultatet visar att det är mer än 
den digitala kompetensen hos medarbetaren som påverkar de teknikval som 
görs. Exempelvis visar denna avhandling hur regelverk och normer har direkt 
påverkan på medarbetarnas teknikval. Att främja teknikadoption måste med 
andra ord även omfatta en genomlysning av verksamheten för att förstå hur 
verksamheten i sig påverkar teknikspridningen inom organisationen. 

 I detta kapitel har det samlade datamaterialet betraktats utifrån ett 
aktivitetsteoretiskt perspektiv. Det har visat sig finnas flera insikter att dra 
utifrån denna analytiska lins. I tabell 5 ges en översikt av det resultat denna 
avhandling presenterar.  
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Perspektiv Komponent Påverkar genom 

Verksamheten Objekt Motstridighet  
  Mångfacettering 

 Regler Temporalexistens  
  Teknikutbud  
  Förväntan  
  Skillnad mellan aktörer 
  Avsaknad 

 Praktikgemenskap Övning 
  Informationsbehov 
  Skilda teknikutbud 
  Gemensamma behov 

 Arbetsfördelning Stabschef 
  Erfarenhet 
  Trygghet 
  Skalning 

Aktivitetshierarki Handling Tidspress 
  Normer 

 Operation Tilltro  
  Enkelhet 
  Grad av transparens 

Plats Form Möjligheter 
  Begränsningar 

Tabell 5: Sammanställning av faktorer som påverkar medarbetarens post-adoptiva teknikval 
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7 Konklusioner 
I detta avslutande kapitel sammanfattas avhandlingens vetenskapliga och praktiska 
bidrag. Kapitlet avslutas med reflektioner kring möjlig fortsatt forskning inom 
området. 

 
Syftet med avhandlingen har varit att förstå hur och varför teknik används 
inom krisberedskapspraktiken och de aktiviteter den omfattar på lokal nivå. 
Genom att förstå detta kan vi också förstå hur teknik bidrar till 
krisledningsarbetet och vad de institutionella aktörerna är i behov av i sitt 
arbete. Perspektivet som valdes har gett unika insikter i den påverkan som 
verksamheten har på de teknikval medarbetaren gör då de utför sitt uppdrag.  

Arbetet valde att utgå från verksamheten för att förstå teknikval som görs 
inom verksamheten. Att välja detta perspektiv skapade en möjlighet att förstå 
teknikanvändning ur ett annat perspektiv än det vanligt förekommande 
individperspektivet. Individperspektivet tenderar att göra individen ansvarig 
för huruvida teknik används eller ej. Exempelvis genom att säga att teknikval 
är beroende på individens kompetens. Det finns absolut ett kompetensbehov, 
det är inget som denna avhandling motsäger. Det jag med detta arbete strävat 
efter har varit att förstå om och i så fall vad mer som kan påverka. Kan det 
finnas något hos verksamheten i sig som påverkar medarbetaren i de 
teknikval som görs? Jag menar att resultatet visar att så är fallet. Det vill säga 
att verksamheten skapar både möjligheter och begränsningar som 
tillsammans påverkar den enskilde medarbetaren att göra sina teknikval. Att 
betrakta post-adoptiva teknikval med verksamheten som utgångspunkt ger 
även en möjlighet att skapa en djupare förståelse för verksamheten i sig.  

Inledningsvis beskrevs att avhandlingen haft två målgrupper i åtanke 
under arbetets gång, den svenska krisberedskapspraktiken samt den 
vetenskapliga gemenskapen inom informationssystemsforskning. I dessa 
avslutande reflektioner kommer nu de bidrag som avhandlingen genererat 
relateras till dessa två målgrupper.  

7.1 Vetenskapligt bidrag 
Avhandlingen ger sitt vetenskapliga bidrag inom fältet för teknikspridning 
och adoption genom att öka kunskapen om praktikens påverkan på post-
adoptiva val. Kontexten för avhandlingsarbetet har varit en miljö som är en 
temporal organisering som dessutom är latent i sitt slag. Detta i sig skapar 
särskilda förutsättningar då det kombinerar flera olika aktörer som måste 
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finna ett fungerande arbetssätt där teknik fungerar som en viktig brygga 
mellan aktörerna. Det är en kontext som till stor del styrs av objektet till varför 
den existerar men också av de aktiviteter som genomförs av organiseringen. 
Att förstå en sådan kontext och vad som kan påverka val av teknik för 
genomförande av handlingar är utmanande. Genom att frångå det mer 
vanliga proxy-perspektivet förflyttades fokus från individens egenskaper till 
verksamheten och hur verksamheten påverkar medarbetarens post-adoptiva 
val.  

Resultatet visar att symboliska objekt, som lagar, normer, rutiner och 
regelverk kan vara både underlättande och försvårande när det gäller de 
institutionella aktörernas teknikanvändning. De symboliska objekten 
konstruerar teknikutbudet som den institutionella aktören kan välja mellan i 
en temporal organisering. De symboliska objekten skapar även en förväntan 
bland de institutionella aktörerna när det gäller vilken teknik som ska 
användas. Ett teknikutbud som enbart finns tillgänglig under det att den 
temporala organiseringen existerar skapar svårigheter i att låta de 
institutionella aktörerna upparbeta en trygghet i användandet av tekniken. 
Samtidigt som förväntan på att givet teknikutbud ska användas skapar 
begränsningar för medarbetaren att utforma ett arbetssätt som är styrt av de 
handlingar som ska genomföras och inte idén om vad det innebär att 
genomföra denna handling.  

Den temporala organisering som studerats är en verksamhet som existerar 
enbart vid extraordinära tillfällen vilket ställer krav på tydliga riktlinjer och 
rutiner som också inkluderar resonemang kring val av teknik. Riktlinjer och 
rutiner för arbetssätt och samverkan underlättar de val som medarbetaren gör. 
Det framträder tydligt både när det gäller arbetet inom den egna temporala 
organiseringen och när det gäller samverkan med andra verksamheter. På så 
sätt kan symboliska objekt underlätta den institutionella aktörens post-
adoptiva teknikval.  

Skillnader i normer mellan aktivitetssystem förhindrar de institutionella 
aktörernas möjlighet att fritt välja teknik. Normskillnaderna försvårar 
möjligheten för de institutionella aktörerna att bistå varandra vilket kan 
resultera i att teknik väljs bort. Detta är särskilt viktigt att ta i beaktande i 
temporala organiseringar som inkluderar landsgränsöverskridande 
samverkan.  

Normer styr hur kommunikation sker i olika kanaler, vilket påverkar de 
institutionella aktörernas post-adoptiva val. Det exempel som använts i detta 
arbete har gällt informationsdelning via RAKEL. En kommunikationskanal 
där normen för informationsdelning är att på ett kortfattat sätt förmedla 
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information enligt en särskild struktur på informationen med start och 
slutkommandon. Det finns med andra ord en idé om själva formen på den 
information som ska förmedlas i kommunikationskanalen. I de fall där 
organiseringen inte är van att följa denna struktur på kommunikationen, om 
informationsdelning brukar vara mer ordrik, väljs om möjligt en annan 
kommunikationskanal. Informationskanal väljs även utifrån hur tidskritisk 
informationen är. 

Även arbetsfördelningens formering påverkar de institutionella 
aktörernas post-adoptiva teknikval. En temporär organisering som 
inkluderar tekniskt erfarna institutionella aktörer påverkar de institutionella 
aktörernas post-adoptiva val. Det vill säga om det finns personer i rummet 
som har kunskap och erfarenhet av att använda tekniken i fråga så ökar 
sannolikheten att tekniken kommer att väljas av medarbetarna. Ledarskapets 
påverkan på adoption har påvisats i forskning under lång tid. Detta arbete 
visar att ledarskapet även påverkar det post-adoptiva valet som 
institutionella aktörer gör.  

Arbetsfördelningens formering påverkar även det upplevda behovet av 
teknik. Det visar sig i den skalbarhet som den undersökta temporala 
organiseringen använder för att anpassa organisering gentemot behov skapat 
av samhällsstörningen. En liten gruppering har mindre behov av teknik i 
arbetet. Samtidigt måste det gå snabbt och smidigt att växla upp 
informationsdelning och teknikanvändning om samhällsstörningen eskalerar. 

Möjligheten att öva med tekniken påverkar det post-adoptiva teknikvalet. 
För temporala organiseringar där teknikutbudet skiljer sig från ordinarie 
organisation är det viktigt att övning med teknik inte skiljs från den handling 
där teknikanvändningen är aktuell. Alltså operationer, teknikanvändningen, 
bör övas när de institutionella aktörerna övar på att genomföra handlingen. 
Inte enbart som en separat övning i verktygshantering. Handlingen är 
överordnat teknikvalet. Det vill säga att om det finns risk att 
teknikanvändningen i sig transformeras till att bli en handling eller aktivitet 
väljs tekniken bort för att säkra att handlingen genomförs.  

7.2 Praktiskt bidrag 
Motsägelser och spänningar inom en verksamhet kan fungera som en motor 
som bidrar till en positiv utveckling av verksamheten. Genom att finna dessa 
inbyggda motsägelser och spänningar kan de utvecklas till att istället bli något 
som förstärker systemet. Resultatet från denna avhandling har identifierat 
flera potentiella förändringsmotorer som krisberedskapspraktiken kan utgå 
från i sitt arbete för att vidareutveckla och förstärka sin verksamhet. I detta 
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avsnitt lyfts resultat som kan vara av särskilt intresse för 
krisberedskapspraktiken.  

Genom att betrakta krisledningspraktiken som ett aktivitetssystem blir det 
tydligt att krisledning omfattar flera aktiviteter som i sin tur kan brytas ner i 
handlingar och det som i denna avhandling kallats operationer. Det vill säga 
att praktiken kan ses i nivåerna:  

 
NIVÅ BESKRIVNING 
Aktivitet VARFÖR gör vi detta 
Handling VAD ska vi göra 
Operation HUR gör vi det 

Tabell 6: Översikt av aktivitetshierarkin 

 
Detta sätt att betrakta en verksamhet skapar möjligheter att på ett närmre plan 
finna områden som är stärkande för verksamheten eller som har möjlighet att 
utvecklas till en stärkande faktor.  

En av de identifierade motsägelserna som identifierats är den mellan 
lagtextens likhetsprincip och de temporala organiseringar som skapas under 
samhällsstörningar. Likhetsprincipen stipulerar att organisation och 
lokalisering så långt som möjligt ska vara lika i kristider så som i vardagen. 
Detta till trots aktiveras i händelse av en samhällsstörning en temporär 
organisering som ska ansvara för den nödvändiga samordningen och 
inriktningsbeslut som måste fattas. Denna temporära organisering innebär 
förutom att det är en temporär gruppering med en egen arbetsfördelning även 
egna arbetsrutiner och särskild teknik samt en förväntan på vilken teknik som 
bör användas.  

Krisledning kan ske på flera olika platser under en samhällsstörning. 
Denna avhandling har till största delen fokuserat på den kommunala 
krisledningsstaben. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
förutsättningarna för krisledning ser väldigt olika ut. Det finns flera aktörer 
som i sitt vardagliga arbete aktiverar krisledning både i fysiska rum och ute 
till fält. För krisberedskapspraktiken som helhet är det därför viktigt att vara 
medveten om att platsen för krisledning medför både möjligheter och 
begränsningar. Platsen för krisledning måste därför tas i beaktande vid 
utveckling av arbetsrutiner och beslut om teknikstöd.  

Som beskrivet aktiveras, på lokal nivå, något som kan betecknas som en 
hybrid mellan ISF och ISF-stöd i händelse av en samhällsstörning, en sådan 
gruppering är ofta benämnd krisledningsstab. Denna temporala organisering 
hanterar insamling av information, analys, skapande av underlag och 
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beslutsfattande i en och samma gruppering för att genom ledning och 
samverkan kunna inrikta åtgärder och samordna resurser. Det ställer krav på 
vilket mandat var och en av de medarbetare som bemannar 
krisledningsstaben har. Något som skapar en spänning mellan 
krisledningsstaben och de verksamheter som förser krisledningsstaben med 
de medarbetare som kommer att utgöra staben. Den verksamheten som 
bidrar med institutionella aktörer har att välja mellan att skicka sin ledare i en 
tid då de själva är i behov av stöd och styrning. Alternativt att skicka en 
medarbetare som inte har beslutsmandat vilket försvårar möjligheten att fatta 
beslut i krisledningsstaben. En temporär organisering som bemannas på detta 
sätt ställer krav på teknikstöd för interaktion mellan den temporära 
organiseringen och medarbetarnas ordinarie verksamhetssystem. Det vill 
säga att det är viktigt att medarbetaren inte blir avskuren från sin ordinarie 
verksamhet. I den studerade temporala organisationen saknas för närvarande 
ett teknikstöd som uppfyller medarbetarnas behov. 

Ett sätt att underlätta för medarbetarna att göra den mentala omställning 
det innebär att byta från ordinarie verksamhet till krisledning kan vara tänka 
på utformningen av krisledningsrummet. Det kan omfatta arbetsrutiner som 
att planera position för lägesbild och eller tidslinje vilket hjälper 
medarbetaren att komma ihåg vilka handlingar som ska utföras och vilka 
verktyg som finns tillgängliga. Det kan även handla om enkla hjälpmedel som 
färdigtryckta rubriker som kan fästas på Whiteboard för att snabbt organisera 
upp ett rum. Utformningen av rummet skapar en möjlighet att rummet med 
dess struktur kan fungera som en dubbel stimulering som hjälper 
medarbetaren att ändra tolkningen av ett konferensrum till att vara ett 
krisledningsrum. För att detta ska vara möjligt måste dock övningar 
genomföras i rummet med denna genomtänkta struktur. Krisövningar har 
alltså fler funktioner än att förbereda medarbetarna på krisledningsarbete. 
Övningarna bidrar även med att skapa trygghet för medarbetaren och att 
underlätta den mentala omställning som krävs när medarbetaren förflyttas 
från en verksamhet till en annan. I relation till krisövningar har flera av 
informanterna lyft något som kan betecknas som ett dilemma mellan de två 
olika verksamhetssystem som de är delaktiga i. Dessa verksamheter ha olika 
motiv som motiverar dess existens och som inte alltid är förenliga med 
varandra men som medarbetaren måste välja mellan. Exempelvis att 
medverka på krisövning eller att genomföra budgetdialog. Båda objekten är 
viktiga i respektive verksamhet. Valet görs av medarbetaren.  

En viktig aktivitet som övas vid krisövningar är att kunna hantera det 
geografiska områdesansvaret. Detta övas ofta genom stora övningar som 
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inkluderar flera aktörer. Dessa övningar inkluderar då också ofta 
representanter från en eller flera länsstyrelser. Det faller sig då naturligt att 
det blir länsstyrelsernas geografiska områdesansvar som övas. Enligt lag har 
även kommunen ett geografiskt områdesansvar. När det gäller just 
geografiskt områdesansvar framträder en viss skevhet i det som övas. 
Kommuner verkar i mindre grad öva det geografiska områdesansvar som de 
har. Lokala övningar tenderar att öva en specifik aktivitet, exempelvis 
uppstart eller specifika handlingar som att formulera en gemensam 
information till allmänheten.  

Medarbetarna väljer teknik som är överskådlig och lätt att editera. 
Användarvänlighet är sedan tidigare känd som en viktig faktor i studier som 
fokuserat på vad som påverkar att en individ börjar att använda en teknik. 
Det som framkommer här är att det också är en viktig faktor när medarbetaren 
väljer mellan olika tekniker. I krisberedskapspraktiken är handlingar av 
överordnad karaktär. Det vill säga att det som är viktigt för medarbetarna är 
att de kan genomföra nödvändiga handlingar för att hantera 
samhällsstörningen. I det läget är det av underordnad betydelse vilket 
verktyg som används så länge som det är överskådlig och lätt att editera vid 
behov. I framtida uppdateringar av befintlig teknik eller vid nyutveckling av 
teknik till verksamheten är enkelhet och överskådlighet viktiga faktorer att ta 
i beaktande.  

Brister i, och ibland avsaknad av, riktlinjer och rutiner försvårar 
medarbetarnas val av teknik. Att hantera en samhällsstörning ställer krav på 
samverkan mellan flera aktörer. Informanterna som bidragit till denna 
avhandling uttrycker en avsaknad av riktlinjer när det gäller vilken teknik 
som ska användas vid denna samverkan. Teknik kan behöva väljas beroende 
på vilka aktörer som medverkar. Tydligare riktlinjer om vilken teknik som 
ska användas vid vilken aktivitet skulle underlätta medarbetarnas val av 
teknik.  

Normer, riktlinjer och rutiner har visat sig ha en stark påverkan på 
teknikval som medarbetarna gör inom krisledningsverksamheten. Skillnader 
i normer kan försvåra medarbetarnas möjlighet att bistå varandra vilket kan 
resultera i att teknik väljs bort trots att man i grund och botten vill använda 
tekniken och anser att alternativet att välja bort tekniken i fråga är en mindre 
bra lösning. Det visar sig tydligt vid samverkan över landsgränser. Samtliga 
informanter ser möjligheterna till kommunikation via sina ordinarie TETRA- 
terminaler som en stärkande faktor för det gränsöverskridande samarbetet. 
Dock uppstår en onödig problematik när det är skillnader i hur kanaler 
namnges och när det finns skillnad i hur strukturen på terminalerna är 
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utformad. Vid vidareutveckling av det gränsöverskridande samarbetet bör 
detta tas i beaktande.  

När det gäller landsgränsöverskridande samverkan kan terminologi och 
skillnader i organisering komplicera samverkan. Resultatet visar att 
samverkan mellan gränskommuner för det mesta fungerar bra. Dock 
framkommer synpunkter om att ”man borde förstå varandra” och att ”det skulle 
vara skamligt att fråga på engelska”. Det täta vardagliga samarbetet skapar en 
norm där språket inte anses vara ett hinder för kommunikation. I det 
vardagliga är det inte heller så problematiskt att inte förstå ett eller annat ord. 
Vid en krissituation där både tidspress och stress ökar kan det däremot skapa 
svårhanterliga situationer. Rörligheten på arbetsmarknaden kan även den 
leda till att det språkliga kan bli mer svårhanterligt. Detta då 
språkkontinuumet gör att språket kan ses förändras gradvis över geografiska 
avstånd. Det gör att en person som är född och uppvuxen i exempelvis 
Stockholm har svårare att förstå Trønderska än vad en person som är född 
och uppvuxen i Jämtland har. Även om majoriteten av den kommunikation 
som sker gränsöverskridande fungerar är detta något att ha i beaktande. 

Stabschefens betydelse för arbetet i krisledningsrummet har 
återkommande poängterats. Det gör att stabschefsutbildning är en 
synnerligen viktig aktivitet för krisberedskapspraktiken. Det är då viktigt att 
komma ihåg att stabschefen inte enbart leder arbetet i rummet och skapar den 
välbehövlig trygghet som medarbetarna är i behov av. Stabschefen har också 
en viktig påverkan på vilka verktyg som kommer att används i rummet.  

I slutänden kan det vara så att ett inarbetat arbetssätt med specifik teknik 
inte kan genomföras på grund av exempelvis el-bortfall. Medarbetarnas 
erfarenheter och kunskaper inom sina expertområden är däremot unika och 
absolut nödvändiga för att genomföra nödvändiga aktiviteter för att hantera 
en samhällsstörning.  

7.3 Avslutande reflektioner 
Det har varit intressant att lära känna en verksamhet som är både spännande 
och absolut nödvändig i samhället. Min förhoppning har från första stund 
varit att kunna bidra till att stärka krisledningspraktiken. Avhandlingen 
fokuserar på praktikens påverkan på vilka verktyg som används under 
arbetet. Att fånga en verksamhet är utmanande då det snabbt blir komplext. 
Att använda ett teoretiskt ramverk för att därigenom skapa en god grund är 
därför viktigt. I det här fallet valdes aktivitetsteorin som teoretiskt ramverk. 
Valet baseras på de teoretiska aspekterna gällande temporala organisationer 
liksom aktörernas uttryck för att det är aktiviteterna som styr verksamheten. 
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Jag är medveten om att ett val av en annan teoretisk ram skulle påverka vilka 
resultat som framträder från materialet. 

 

7.3.1 Metodologiska reflektioner 
Inledningsvis av detta arbete användes inte aktivitetsteori som en ansats till 
studierna. De metoder som har använts, används dock också vanligen vid 
aktivitetsteoretiska studier vilket ändå gjort det möjligt att använda 
datamaterialet med denna ansats.  

Detta är en avhandling skriven med en kvalitativ ansats. Jag har utgått från 
ett sociomateriellt perspektiv som innebär att jag anser att en praktik skapas 
av människan tillsammans med artefakter och handlingar. En praktik är alltså 
inget som uppstår av sig själv. Den uppstår och utvecklas i samspelet mellan 
människa och materialitet. Det gör också att jag betraktar praktiken som 
dynamiska och ständigt föränderliga i likhet med Berger och Luckmann 
(Berger & Luckmann, 1966) och Scott (Berger & Luckmann, 1966; Scott, 2014). 
Alla tolkande studier präglas av forskaren. Det är mina tolkningar, mina 
sinnen som sett och uppfattat skeenden i den studerade verksamheten. Som 
forskare av en social praktik behöver jag förstå och tolka denna praktik för att 
kunna generera kunskap. Detta är också grunden till en del av den 
begränsning jag ser med min forskning. Goldkuhl (2019, s. 577) menar att  

 
”Data generation in qualitative research is not a mechanical 
mapping process. Reserachers´ interpretation does not start in the 
data- analysis phase after generation has been carried out. Rather, 
they begin to do so in the data- generation phase when they, based 
on some pre-understanding, try to make sense of what happens ‘out 
there’ and selects and records what they interpret as relevant for 
their study”. 
 

 Det är utifrån min egen tolkning av praktiken som jag valt de källor som 
genererat data som jag sedan har tolkat och skapat en förståelse genom. Det 
är utifrån min tolkning av praktik och de teorier jag använt som jag har 
identifierat dokumentation och valt informanter till mina intervjuer. Det är 
också den som legat till grund då jag skapat tematiska frågeområden till mina 
intervjuer och hur jag tolkat svaren som getts under intervjuerna. Jag lagt 
mycket kraft i att vara nära, gärna mitt i, den praktik jag valt att studera. Det 
är anledningen till att jag närvarat vid flertalet övningar som observatör och 
varit del av utvärderingsteam. Den begränsning som doktorandstudier 
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innebär i tid och ekonomiska resurser har påverkat val av aktörer. Majoriteten 
av de aktörer som finns med återfinns inom den geografiska hemvist som de 
två projekt som delvis finansierat mina studier har haft.  

Jag har varit noggrann med att föra fältnoteringar och utvecklat mina 
noteringar på kvällen efter en övning för att så korrekt som möjligt förtydliga 
mina observationer. Dock är det min utgångspunkt, min förståelse och 
forskningsintresse som styrt vad jag fokuserat på och noterat under mina 
studier. Det utesluter inte att det arbete som gjorts under detta 
avhandlingsarbete har varit systematiskt och med ambitionen att återge och 
förstå den praktik som studerats. Det innebär dock en begränsning av den 
forskning som gjorts. 

Att förstå en praktik utifrån dess övningar kan vid en första anblick kännas 
som en svag och opålitlig metod att generera trovärdiga data. Det är dock en 
väl etablerad metod inom krisforskning. En anledning är att kriser inte sker 
så ofta och inte heller går det att förutse när de ska inträffa. Aktörerna är under 
stor press under faktiska kriser vilket försvårar möjligheten för forskare att få 
tillträde. Därtill menar aktörerna själva att förhållanden mellan övning och 
verklig händelse är anmärkningsvärt lika. 

7.4 Framtida forskning 
Det här arbetet har visat att de förutsättningar och begränsningar som 
verksamheten skapar påverkar medarbetaren i dennes val av teknik. Att 
tänka i nästa steg blir då också spännande. Hur påverkar de teknikval som 
medarbetaren gör verksamheten? Några mindre reflektioner har gjorts i detta 
arbete. Ett exempel är risken för informationsförlust om alla medverkande 
aktörer inte har tillgång till informationskanaler som används. Här finns en 
stor potential att finna intressanta och viktiga forskningsvinklar.  

Två strategier gällande uppstart av krisledningsstaber identifierades i 
detta arbete. Den ena som startar med minsta möjliga bemanning, kanske 
utan att aktivera krisledningsstaben alls, för att sedan skala upp till en storlek 
som bedöms tillräckligt stor för att bemöta samhällskrisen. Den andra som 
startar med fullstor krisledningsstab för att sedan skala ner till en storlek på 
staben som motsvarar samhällsstörningens påverkan på samhället. Kopplat 
till detta skaleras även teknikutbudet för att anpassas till den valda strategin. 
Här ser jag flera intressanta frågor att studera närmare. Är den ena eller andra 
strategin att föredra? Vilka effekter har de olika angreppssätten när det gäller 
exempelvis informationshantering?  

En annan möjlighet för framtida forskning är att studera andra temporala 
organisationer, exempelvis projektgrupper, ur ett aktivitetsperspektiv för att 
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på så sätt förstå vilka möjligheter och begränsningar som styr de teknikval 
som görs i den konstellationen. Den organisering som varit i fokus under 
detta avhandlingsarbete har varit en temporal organisering som aktiveras när 
en samhällsstörning inträffar. Inom krisberedskapspraktiken finns även 
aktörer som har olika former av krishantering som sin dagliga verksamhet. 
Det skulle vara intressant att studera någon av dessa aktörer och eventuellt 
göra komparativa studier mellan dessa olika former av 
organisationsstrukturer som ändå ingår i krisberedskapspraktiken som helhet.  

Att studera post-adoptiva val med relation till de hierarkiska nivåerna är 
också en intressant vinkel för vidare studier. Här finns en spännande 
tidsdimension som kan kopplas till hur nära händelsen den institutionella 
aktören befinner sig.  

Den omvandling som en av de studerade organisationerna genomgick, att 
omvandlas från att samtliga medarbetare i staben är fysiskt närvarande till att 
samtliga deltar på distans ger uppslag till spännande fortsatt forskning. Vad 
skulle ske om inte samtliga medarbetare är på distans? Om delar av gruppen 
samlas fysiskt medan andra ansluter digitalt. Hur påverkar det arbetssätt och 
teknikval?  
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