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Sammanfattning 
 
Responsinsatser vid extra ordinära händelser såsom kriser och katastrofer karakteriseras av höga 
risker och stor tidspress i en föränderlig och komplex miljö. Vissa händelser går till viss del att 
förutse men dessvärre inte att hindra, exempelvis översvämningar eller orkaner, medan andra 
händelser kan vara svåra att förutse, exempelvis jordbävningar eller tsunamis. Kraven på 
prestation av de involverade responsorganisationerna vid sådana extrema händelser är höga 
samtidigt som kunskapen om situationen ofta är begränsad. Improviserat arbete och 
anpassning efter rådande situation är därför en förutsättning för en lyckad insats (Medonça, 
2006). Trots detta är de förmågor som ligger till grund för lyckad improvisation i 
responsinsatser ett relativt outforskat område. 
 
Tidigare forskning har visat att en rad svårigheter kan uppstå med att ha flexibla och 
improviserade roller under en insats, exempelvis en annan befattning eller funktion än den 
man vanligtvis har. Genom att studera en ledningsövning för Svenska Stödstyrkans 
samordningsstab där deltagare fått ta på sig en roll de inte är utbildade för syftar denna studie 
till att närmare undersöka förutsättningar och förmågor som ligger till grund för ett lyckat 
improviserat arbete.  

En kvalitativ fallstudie av den genomförda ledningsövningen gjordes. Det insamlade 
materialet från övningen, i form av bland annat telefon- och videoinspelningar, har 
analyserats med hjälp av episodanalys. I analysen har fokus legat på hanteringen av en 
specifik uppgift där stabens kompetenser inom området var begränsade. Fokuspunkter för 
analysen har varit att studera deltagarna i sin kontext samt deras prestation med improviserade 
roller med avseende på positiva och negativa aspekter av arbetet, missförstånd och 
initiativtagande.  

Resultaten visar att en tydlig organisationsstruktur krävs i det initiala ledningsarbetet, inte 
minst för att motverka och fånga upp missuppfattningar. Resultaten visar även att en 
välutvecklad återkopplingsmetod är viktigt för att skapa en medvetenhet hos stabsmedlemmar 
om positiva och negativa aspekter av deras arbete. Att studera improvisation och dess 
förhållande till kontexten kan vara ett viktigt verktyg för att bättre förstå arbetet med 
improviserade och icke-improviserade roller, vilket på sikt kan leda till bättre stödsystem för 
ledningsarbetet vid responsinsatser. 
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Förord 
 
Denna studie är skriven som en del av forskningsprojektet ”Informationshantering vid 
storskaliga kris- och katastrofinsatser”. Projektet, finansierat av Räddningsverket, inleddes 
januari 2007 och avslutas i juni 2009. Forskningsprojektet syftar till att:  
 
”fördjupa kunskapen om informationsbehoven och informationsstöd som behövs vid omfattande 
kriser och katastrofer, samt att få en bild av den förmåga som behövs för informationsinhämtning, 
spriding, samt tolkning av den insamlade informationen vid ledning under kris och 
katastrofinsatser, i termer av människa, teknik, och organisation” 
 
Studien i denna rapport vänder sig främst till två grupper av läsare. Den ena gruppen är läsare 
intresserade av hur rollimprovisation kan analyseras och mätas på individnivå samt hur detta 
förhåller sig till teorier kring resilience. Den andra gruppen är läsare intresserade av 
ledningsövningar vid responsinsatser. 
 
Under arbetets gång har flera människor hjälp mig framåt i arbetet. Jag vill ge stort tack till 
Jiri Trnka och Jonas Lundberg. Jiri, som alltid ställt upp när det behövts med kunskap och råd 
och som gett mig möjligheten att delta i ett mycket intressant projekt. Jonas, som lyssnade på 
alla mina idéer och gav mig värdefulla råd. Jag vill även rikta ett tack till Nils Dahlbäck som 
gett mig ett nytt perspektiv på arbetet.  

Tack också till Jonas Haraldsson, min opponent, som varit ett stort stöd under hela arbetet. 
Slutligen vill jag även tacka Erik, Pontus, Daniel och Karin som funnits där som hjälp och 
stöd. 

Amy Rankin,  

amy.rankin@kogvet.se 

Linköping, juni 2009 
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ii) Förkortningar och definitioner 

EPA Environmental Protection Agency 
FEMA Federal Emergency Management Agency 
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 
KBM Krisberedskapsmyndigheten 
KCLA KCLAFM American Radio Network 
L.A. Los Angeles 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 
S.D. San Diego 
SoS Socialstyrelsen 
SRV Svenska Räddningsverket 
TIB Tjänsteman i Beredskap 
UD Utrikesdepartementet 
 
Bedömningsenhet En del av stödstyrkan (se nedan) Bedömningsenheten består 

vanligtvis av åtta personer som är beredda att lämna Sverige med 
sex timmars varsel. Bedömningsenheten gör en första analys av 
hur behovet av hjälp ser ut innan övriga Stödstyrkan skickas iväg. 

EPA Environmental Protection Agency. En amerikansk myndighet som 
arbetar med att skydda det amerikanska folkets hälsa och miljö. 

FEMA Federal Emergency Managment Agency. En amerikansk 
myndighet med uppgifter som att förbereda, lindra och och 
återhämta det amerikanska samhället från katastrofer. 

Stödstyrka Stödstyrka kan även kallas insatsstyrka. Det är en behovsstyrd 
flexibel styrka som med kort varsel (12 timmar) kan sändas till ett 
krisområde för att stödja utlandsmyndigheter och nödställda med 
att bl.a. genomföra rekognoseringar, etablera en samordningsstab, 
upprätta informationscenter, ge sjukvård och krisvård.  

KBM Krisberedskapsmyndigheten, en myndighet med uppgift att 
samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i svenska 
samhället. (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) - sammanslaget med SRV och Styrelsen för psykologiskt 
försvar).  

Krishantering Med krishantering åsyftas den beredskap som finns för 
psykosocialt omhändertagande av drabbade personer, deras 
anhöriga och andra berörda. 

SRV Svenska Räddningsverket är en statlig myndighet som arbetar 
förebyggande för att minska antalet olyckor och därigenom skapa 
ett säkrare samhälle. (numera Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) - sammanslaget med KBM och Styrelsen för 
psykologiskt försvar) 

TiB  Tjänsteman i Beredskap. MSB:s tjänsteman i beredskap är 
tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Förmedlar kontakter både 
inom och mellan myndigheter. 



 
ix 

 



 
10 

 

1 Inledning 
 

Initiala skeden av extra ordinära händelser, exempelvis kriser och katastrofer, karakteriseras 
av en föränderlig miljö, oförutsägbara förhållanden och en stor tidspress. En extraordinär 
händelse innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner. Vid extra ordinära händelser drabbas många människor direkt 
eller indirekt och det kräver därmed brådskande responsinsatser. Detta kan exempelvis vara 
räddnings-, bistånds-, eller andra typer av insatser som har till syfte att hjälpa drabbade 
personer, anhöriga eller för att skydda miljön.  

För en lyckad och effektiv responsinsats i så föränderliga och oförutsägbara förhållanden som 
katastrofer kan medföra krävs en organisations anpassning sig till den rådande situationen. 
Det krävs ett flexibelt arbetssätt samt god förmåga till improvisation (Lundberg & Johansson, 
2006; Medonça, 2008).  

Vilka förmågor som ligger till grund för lyckad improvisation vid responsinsatser för kris- 
och katastrofer är idag ett relativt outforskat fenomen. Tidigare forskning kring improvisation 
inom andra områden har visat att effektiv flexibilitet och improvisation är något som kräver 
mycket träning (Vera & Crossan, 2005).  

Denna studie är en fallstudie som bygger på en ledningsövning för Svenska Stödstyrkans 
samordningsstab där övningsdeltagare fick öva rollimprovisation genom att de fick ta på sig 
roller med arbetsuppgifter de inte hade utbildning för. Svenska Stödstyrkan har till uppgift att 
snabbt kunna bistå svenska myndigheter och medborgare som drabbats av en allvarlig 
händelse utomlands samt fungera som ett stöd för svenska ambassader och UD. Stödstyrkan 
är uppbyggt av personal från ett flertal organisationer: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Socialstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Svenska kyrkan, Röda korset och Rädda 
barnen (Larsson, 2008). Stödstyrkans uppgifter innefattar att hjälpa drabbade med 
information, krisstöd och sjukvård samt upprätthålla en samordningsstab. Andra uppgifter kan 
vara att genomföra rekognoseringar, planera för förstärkningen och kommunicera lägesbilder. 

Stödstyrkan basstyrka består en bedömningsenhet, samordningsstab och tre stödenheter. 
Bedömningsenheten består vanligtvis av åtta personer som är beredda att lämna Sverige med 
sex timmars varsel. Bedömningsenheten gör en första analys av hur behovet av hjälp ser ut 
innan övriga Stödstyrkan skickas iväg. Samordningsstaben består av sex ledningsfunktioner 
och arton stabsmedlemmar. Stödenheterna består vanligtvis av elva personer per enhet. 

Tidigare forskning har uppvisat en rad svårigheter och även fördelar med rollflexibilitet i 
Svenska Stödstyrkans insatsarbete (Trnka, Lundberg, Jungert, opubl). Exempel på ett problem 
var situationer som uppstod då individer fick ta en annan roll än den de är utbildade för. Att 
tilldelas en roll man inte har utbildning för kan medföra att kvaliteten på arbetet minskar eller 
att organisationsstrukturen blir lidande. Att ha flexibla roller har dock många fördelar, såsom 
bättre kommunikation, förståelse för andras arbete och minskat behov av resurser (ibid.).  

Det teoretiska ramverk studien utgår ifrån är teorier kopplade till resilience inom 
organisationer (se Hollnagel & Woods, 2006; Lundberg & Johansson, 2006; Medonça, 
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2008;), samt tidigare forskning kring improvisationsarbete vid krishantering (Vera & Cross, 
2005; Medonça, 2008).  

Det engelska begreppet resilience har många olika betydelser på svenska, bland annat spänts, 
elasticitet, motståndskraft, återhämtningsförmåga, styrka och robusthet. Med hänsyn till detta 
har ett val gjorts att behålla det engelska ordet resilience i rapporten. 

1.1 Studiens syfte och fokus 
Syftet med rapporten är att utifrån datamaterial insamlat under en ledningsövning för Svenska 
Stödstyrkans samordningsstab skapa en förståelse för hanteringen av en uppgift där 
stabsmedlemmar fått ta på sig roller de inte specifikt är utbildade för.  Fokus har legat på att 
beskriva informationshanteringen och kommunikationen kring den funktionella uppgiften. 
Målet med en sådan beskrivning är att skapa förutsättningar för att bättre förstå improviserat 
ledningsarbete. Initialt gjordes en översiktlig episodanalys kring den mer generella 
frågeställningen om hur övningsdeltagarna hanterar en uppgift de saknar utbildning för. 
Denna analys gav sedan upphov till en subepisodanalys med två mer riktade fokus; 

a) Stabens förmåga till anpassning genom rollimprovisation: positiva och negativa 
aspekter i arbetet  

b) Stabsmedlemmarnas initiativtaganden och dess förhållande till kontexten 
 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten behandlar enbart det datamaterial som är direkt relaterat till den episod som valts 
att studeras. Vilken påverkan andra aktörer i rummet eller deltagarnas andra arbetsuppgifter 
hade behandlas inte i denna studie. Däremot beskrivs dessa som en del av kontexten och 
omnämns i tillfällen då det ansetts vara av särskild vikt.  
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2 Bakgrund 
 

Denna rapport är skriven som en del av forskningsprojektet ”Informationshantering vid 
storskaliga kris- och katastrofinsatser”. Studien i denna rapport bygger på tidigare resultat i 
forsknigsprojektet. Men anledning av detta presenteras nedan utvalda delar av resultaten som 
framkommigt i tidigare skeden av projektet. 

Under projektets gång har snabbinsatsstyrkor studerats, med ett särskilt och fokus på två av 
Räddningsverkets insatser, varav den ena är insatsen i Thailand under tsunamikatastrofen 2004 
och den andra är insatsen i Libanon under den militära konflikten mellan Libanon och Israel 2006. 
I projektet har 22 intervjuer, 3 fokusgrupper och en ledningsövning som bygger på 
rollspelsmetodik genomförts. Resultaten från intervjuerna gav upphov till diskussionsområden i 
fokusgrupperna.  

Två diskussionsområden från fokusgrupperna berör flexibla roller, nämligen ”Utnämningen 
av personal till befattningar, funktioner de första 6-7 dagarna av insatsen” och ”Etablering 
av stab i insatsområdet och relaterat informationsflöde” (Trnka, Lundberg, Jungert (opubl). 
Inom ramen för dessa områden diskuterade fokusgruppsdeltagarna bland annat upplevelser av 
att ta på sig roller de inte är utbildade för och kunskap om vilka resurser som finns vid 
etableringen av en stab.  

2.1 Flexibla roller 
Resultaten från tidigare i projektet visar att samtliga fokusgruppsdeltagare under någon period 
under insatserna tagit på sig en eller flera roller de inte utbildats för. Detta är vanligt inom kris- 
och katastrofinsatser, vilket kan förklaras med den dynamiska och oförutsägbara arbetsmiljön som 
ofta kräver omstruktureringar och improvisation. Observera att resultaten enbart visar 
fokusgruppsdeltagarnas upplevelser av situationerna.  

För- och nackdelar  
Resultaten visar att den största fördelen med rollimprovisation är att ett mindre antal personer 
krävs än då samtliga arbetar i fasta och förbestämda roller. Utöver det är förmågan till 
improviserade roller viktig eftersom arbetsuppgifterna ofta ändras med tiden eller kräver något 
annat än vad som initialt väntats. Andra positiva aspekter är att rollimprovisation leder till en ökad 
uthållighet, samhörighet och bättre kommunikation inom gruppen. Ökad samhörighet upplevdes 
särskilt viktigt i den initiala fasen av en insats och ökad kommunikation särskilt viktigt för att 
skapa förståelse för varandras arbete samt motverka ryktesspridning och felaktig information. 
 
Negativa aspekter av rollimprovisation är att kvaliteten på arbetet försämras och 
organisationsstukturen blir mindre tydlig. Den som tar på sig en annan roll har ofta inte 
tillgång till det nätverk en professionell byggt upp, något som ofta underlättar arbetet. Ett 
annat problem med att ta på sig en annan roll är att det kan skapa ett behov att någon annan 
övervakar arbetet, vilket kräver mer resurser. 

De positiva aspekterna överväger de negativa aspekterna. Även om effektiviteten i arbetet 
sjunker, är detta bättre än att inget arbete utförs. I vissa situationer krävs en specialist, men 
mycket utav arbetet de gör kan utföras av någon annan medlem i styrkan. Finns en specialist 



 
13 

tillgänglig bör denne leda arbetet och de andra hjälpa till. Rollimprovisation anses vara en 
förutsättning för lyckade insatser. 

Att leda ett improviserat arbete 
Viktigt med improviserat arbete är att tillgång till experter finns inom domänen, vilka kan 
hjälpa till att ta fram en effektiv handlingsplan. Resultaten visar att deltagarna menar att 
ansvar för att tillgång till experter finns bör ligga hos den som tilldelar rollerna. Det blir dock 
svårare att identifiera någon med rätt kompetens då kunskapen inte finns inom staben utan 
måste tillföras utifrån. Att tilldelas en specifik roll under en insats behöver dock inte innebära 
att man inte har kompetensen för andra roller, exempelvis har räddningstjänstens personal, 
utöver kompetenser gällande räddning, släckning och ledning ofta stor erfarenhet av att stödja 
människor i krissituationer. Därför är det önskvärt att göra en grundligare 
kompetensinventering än att ta reda på de formella befattningarna eller funktionerna för 
insatsen.   

Anledningen till rollbyten kan vara att någon arbetat för hårt eller att en individ inte kan 
hantera den tilldelade uppgiften. I resultaten tas det upp att deltagarna tycker att det är 
ledarens ansvar att upptäcka men i praktiken hjälps alla åt att upptäcka problem.  

Viktigt är att ledaren avgör vem som har vilken roll, snarare än att medlemmarna i gruppen 
själva tar på sig en roll. Ett problem som kan uppstå är att alla hjälper till med det som 
uppenbart behövs vilket kan leda till att strukturen faller och planeringen för kommande 
händelser inte prioriteras. Det kan krävas att någon ser efter personalen i staben så att de hittar 
tillbaka till den roll de är specialiserade på. Ökad stress leder till att stabsmedlemmar i större 
omfattning enbart ser det som är där och då och fastnar med en uppgift. För att hantera sådana 
problem krävs att någon har en mer övergripande bild över situationen. 

Att öva på improvisation 
För att rollimprovisation ska fungera krävs att individerna i staben har övat för att en känsla 
av osäkerhet inte ska uppstå. En faktor är de individuella attityderna till rollbyten.  

Resultaten visar även att övning på rollbyten medför en bättre attityd till det och leder till att 
alla inte är lika fokuserad på att enbart lösa den uppgiften som är kopplad till deras 
specialistområde. De individer vars arbete i vanliga fall kräver rollbyten har lättare att anpassa 
sig till den typen av arbete än de som vanligtvis arbetar med liknande uppgifter. Detta tyder 
på att övning är viktigt för att klara av dessa typer av situationer. 
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Sammanfattning av aspekter som berör flexibla roller 
Nedan följer en tabell som sammanfattar resultaten från fokusgrupperna med deltagare i 
Svenska Stödstyrkan (Trnka, Lundberg, Jungert, opubl).  
 

Diskussionspunkter 
i fokusgrupperna 

Sammanfattning av resultat 

Fördelar med flexibla 
roller 
 

- Ökad sammanhållning och uthållighet (bättre utnyttjande 
av personal) 

- bättre kommunikation 
Nackdelar med flexibla 
roller 
 

- mindre klarhet i organisationen 
- reducerad kvalitet på uppdrag 
- brist på ett utvecklat nätverk 
- utbildade riskerar att upptas med att träna eller övervaka 

outbildade  
Faktorer som påverkar 
prestation vid rollbyten  
 

- övning under lugnare uppdrag 
- övning på hemmaplan 
- att rollbyten normalt sker i arbetet hemma 
- attityden mot rollbyten är positiv under genomgången  
- att beskrivning av olika roller sker manuellt  
- instruktioner till aktuell roll ges av utbildad person 

alternativt att tillgång till utbildad person finns under 
arbetets gång 

- genomgång av gruppens kompetenser som inte “finns på 
papper” görs  

- rekrytering av lagspelare snarare än specialister  
Omplacering av roller 
bör ske 
 

- då deltagare är utarbetade 
- då deltagare inte upplever sig bekväma med sin uppgift  
- då kompetensbrist för den givna uppgiften finns 

Att ta sig ur temporära 
roller 
 

- det finns en risk för att ledaren också hamnar i en 
temporär roll 

- det krävs övning i rollbyte för att hantera detta på plats 
- kollegor måste hjälpa ledare att ta sig ur temporära roller 
- stöd från personal på hemmaplan  
- stöd från andra organisationer 

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare resultat 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

Nedan presenteras det studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis görs en kort presentation av 
dynamisk kontroll, detta följs sedan av en introduktion till begreppet resilience samt hur det är 
relaterat till improvisation och krishantering.  

3.1 Dynamisk kontroll  
Begreppet dynamisk kontroll har sitt ursprung i militärt beslutsfattande men har även 
utnyttjats för att beskriva operativa processer inom krishantering, intensivvård och industri. 
En översikt av ramverket presenterat av Brehmer (1992) identifierar två unika perspektiv som 
ramverket bidragit med. Det första är att beslutsfattande som aktivitet inte varit den centrala 
fokuspunkten utan snarare ett verktyg för att uppnå ett specifikt mål (Brehmer, 1992). Det 
övergripande målet är att bibehålla kontroll och fokus ligger därför på att förstå funktionen 
som stödjer beslutsfattandet. Det andra perspektivet är att beslut inte kan isoleras utan måste 
ses som en del av en pågående process i en kontext full av andra beslut och processer 
(Brehmer, 1992).  

Inom det teoretiska ramverket som är kopplat till dynamisk kontroll utnyttjas 
kontrollmodeller. Vid modelleringar av mänsklig kognition kan en skillnad göras mellan de 
modeller som antar ett fördefinierat händelseförlopp enligt ett visst mönster, så kallade 
procedurella, och de som anser att kontexten styr det aktuella agerandet, så kallade 
kontextuella. I den kontextuella modellen kan nästa händelse inte ses utifrån en naturlig 
ordning som följs utan ifrån systemets kompetenser i den aktuella kontexten (Hollnagel & 
Woods, 2005).  

3.1.1 Kontextuell kontrollmodell 
Den mest grundläggande cykliska kontrollmodellen togs fram av Neisser (1976 ur Hollnagel 
& Woods, 2005) och kallades då för perceptuell cykel. Utifrån denna har Hollnagel & Woods 
(2005) tagit fram en konceptuell modell, COntextual COntrol Model (COCOM). Syftet med 
modellen är att fokusera på människans adaptiva förmåga, där en handling är ett resultat av 
förståelsen för situationen. Hellre än att identifiera i vilken sekvens handlingar utförs avser 
COCOM att utreda vad som ligger bakom graden av kontroll och hur dessa förutsättningar 
förändras (ibid.).  

Hollnagel och Woods (2005) menar att användandet av en cyklisk modell medför att 
beroendet mellan komponenterna i modellen åskådliggörs. Det finns två tydliga beroenden. 
Det första är att förståelsen vid en viss tidpunkt beror av redan inträffade händelser och 
utförda handlingar. Relationen mellan dessa erbjuder en länk från dåtid till nutid och 
representerar på så vis de reaktiva aspekterna i systemet. Det andra beroendet är att planering 
inför framtida handlingar beror på aktuell förståelse för vad dessa handlingar kan tänkas 
medföra. Detta erbjuder en länk från nutid till framtid och representerar de proaktiva 
aspekterna i systemet (ibid.).  
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Figur 1. COCOM (Contextual Control Model), (Hollnagel & Woods, 2005) 

3.2 Resilience 
Arbetet med att skapa säkra system har till stor del skett genom lärdom från tidigare misstag. 
Olyckor, incidenter och felsteg har gett inblickar i systemen och dess brister vilket sedan legat 
till grund för de åtgärder som utförs (Lundberg & Johansson, 2006).  Detta till synes naturliga 
sätt att arbeta med förbättringar av system ger kanske inte den heltäckande bild som krävs i 
dagens komplexa system.  Tidigare händelser, tillsammans med våra förväntningar och 
förberedelser inför framtiden, färgar vår bild av systemet. Detta innebär att fantasin hämmas, 
vilket kan vara en nödvändig förmåga i syfte att förutse potentiella risker och uppnå högre 
säkerhet (Adamski & Westrum, 2003).  

För att förstå hur störningar, olyckor etc. uppstår krävs även en förståelse för hur systemet 
beter sig vid framgångsrika tillfällen där systemet presterar som planerat (Hollnagel & 
Woods, 2005). Vad detta kan medföra är en förståelse av vad systemet behöver för att på 
bästa sätt anpassa sig efter framtida behov och inte enbart en förståelse för hur tidigare 
negativa incidenter kan förhindras. Denna förmåga kan beskrivas genom att diskutera ett 
systems, eller en organisations, resilience. 

Hollnagel (2006, sid 14) beskriver ett resilient system som ”en organisation, grupp eller 
individ med förutsättningar att känna igen, anpassa och absorbera variationer, förändringar, 
störningar, slitningar och oförutsägbarheter”(egen översättning). Resilience har beskrivits av 
Woods & Cook (2006, sid 69) som att det ”syftar framförallt till att förstå hur väl ett system 
anpassar sig samt variationens omfattning eller ursprung” (egen översättning).  

Begreppet Resilience täcker in många olika förmågor hos ett system. I denna rapport tas 
enbart utvalda delar upp, främst de som relaterar till anpassningar och improvisation. 

3.2.1 Resilience och stabilitet 
Ett sätt på vilket resilience kan diskuteras är genom att tydligt skilja på ett systems resilience 
och dess stabilitet (Johansson & Lundberg, 2008). Holling (1973), pionjär med att beskriva ett 
system utifrån begreppet resilience, ifrågasatte den rådande uppfattningen att ekologiska 
systems överlevnad berodde på hur väl systemet kunde återhämta sig efter störningar 
(stabilitet). Han menade att ett ekologiskt systems överlevnad snarare handlade om hur bra det 
är på att anpassa sig till den rådande miljön. Han uppmärksammade att variationen ofta är stor 
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i de flesta miljöer och ett system som är stabilt i många fall faktiskt har sämre chans till 
överlevnad än ett mindre stabilt system.  

Lundberg & Johansson (2006) menar att begreppen stabilitet och resilience har förväxlats 
genom att de behandlas som en och samma sak. Holling (1973) menade att stabilitet åsyftar 
förmågan att återgå till det ursprungliga tillståndet efter en störning medan resilience innebär 
att systemet absorberar förändringarna och fortlever. Vidare menar han att ett system kan 
fluktuera mycket, det vill säga ha låg stabilitet, men trots detta vara resilient. Detta kan 
exemplifieras genom att arter som lever i ett stabilt klimat utan mycket interaktion med andra 
djur ofta är väldigt stabila, men har låg resilience. Arter som däremot lever under osäkra 
förhållanden och vars population kan variera mycket kan vara väldigt resilienta och överleva 
under långa perioder.  

Holling (1973) anser att det viktigare att en organisation strävar efter resilience, genom att 
hålla olika alternativ öppna, se händelser ur ett brett perspektiv och betona heterogenitet. 
Detta skulle leda till att framtiden inte måste förutsägas utan tvärtom skapa en insikt att det 
inte går vilket i sin tur ger en möjlighet att förbereda sig för det oförutsägbara. 

Lundberg & Johansson (2006) menar dock att endast fokusera på resilience, utan att sträva 
efter stabilitet, är inte ett önskvärt eller hållbart sätt att arbeta med utan en balans mellan dessa 
krävs. Stabilitet krävs för att hantera förutsägbara situationer. Ett resilient system behöver inte 
klara av en ”perfekt återhämtning” utan fokuserar på att överleva och klara sig på ett längre 
perspektiv. Hur en organisation ska finna rätt balans mellan stabilitet och resilience finns det 
dock inget facit för. Att skapa stabila organisationer kan vara det säkraste alternativet i en 
situation men leda till en kraftig försämrad prestation i en annan (Lundberg & Johansson, 
2006).  

Olika typer av hot 
För att förstå ett systems resilience och ett systems förmåga till anpassning krävs ett proaktivt 
arbete. Ett proaktivt arbete innebär en förberedelse för tänkbara, och otänkbara, framtida 
scenarion och inte bara barriärer och försvar (Hollnagel & Woods, 2006). Westrum (2006) 
menar att man måste ta i beräkningen vilken typ av hot ett system står inför, vilket innebär att 
skapa en förståelse för dess förutsägbarhet och ursprung.  

Westrum (2006) har skapat ett klassifikationssystem som består av tre olika typer av hot; de 
förutsägbara (eng. regular), de oförutsägbara (eng. irregular) och de otänkbara (eng. 
unexampled).  Förutsägbara hot utesluter inte att ett system kan förutse när något ska inträffa 
men hotet uppstår tillräckligt ofta för att en standardrespons ska finnas till hands. Westrum 
understryker dock att hotet ändå kan vara mycket allvarligt. De oförutsägbara hoten går att 
föreställa sig men är i regel så pass många och ovanliga att det vore omöjligt att skapa en 
standardrespons för samtliga. Vid otänkbara hot krävs troligtvis mer improvisation än den 
som kan komma att krävas vid oförutsägbara. Exempel på otänkbara situationer kan vara 
World Trade Center eller kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (Westrum, 2006). 

För vanligt förekommande hot kan ett stabilt system vara önskvärt medan vikten av proaktivt 
arbete och resilience ökar avsevärt i två senare fallen (Lundberg & Johansson, 2006). Grøtan 
et al (2008) menar dock att ett system eller en organisation med goda förmågor till anpassning 
är viktigt oberoende av vilket hot det står inför.  
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Figur 2. Relationen mellan ett systems behov av resilience eller stabilitet och vilken typ av hot systemet står inför 
(Lundberg & Johansson, 2006) 

För oförutsägbara hot kan organisationen kräva en anpassning och omstrukturering av den 
befintliga kapaciteten, vilket i sig kräver resilience i form av anpassningsförmåga men även 
en viss inre stabilietet (Lundberg & Johansson, 2006). Detta kan i sin tur medföra att 
organisationen ökar sin sårbarhet, en organisation som är resilient i en viss situation är inte 
nödvändigtvis det i ett annat (Westrum, 2006). 

I förutsägbara hot som inte går att förhindra, exempelvis översvämmningar, jordbävningar 
etc., ligger fokus på agerandet. Förutom att eventuellt behöva använda fantasin och en 
uppfinningsrikedom krävs en viss träning för att handskas med avvikande händelser 
(Lundberg & Johansson, 2006).  Lundberg & Johansson (2006) tar upp ett exempel på hur det 
svenska krishanteringssystemet som paralyserades i det initiala skeendet av de oberäkneliga 
konsekvenskerna i tsunamikatastrofen som ägde rum i december 2004. Systemet kunde inte ta 
till sig vidden av katastrofen, inte ens efter att bevis börjat strömma in. Lundberg & Johansson 
(2006) menar att ett system aldrig kan förutsäga vilka uppgifter de kommer ställas inför men 
att de kan förbereda sig genom att ha tillräckligt bra förmåga att tolka och acceptera en 
situation för att klara av nödvändiga anpassningar.  

3.2.2 Identifiering av påverkansfaktorer  
För att skapa möjligheten att diskutera ett systems resiliece krävs en identifiering av de 
faktorer som ingår i begreppet, dessa ska även kunna mätas och valideras (Medonça, 2008). 
Att mäta en organisations resilience kan vara en tämligen svår uppgift då de flesta mätning 
endast kan uttrycka ett systems potentiella snarare än den faktiska recilience (Woods 2006 ur 
Medonça, 2008). Det finns idag inget tydligt definierat ramverk och bland andra Westrum 
(2006) anser att svårigheten med att definiera begreppet beror på att situationerna och 
kapaciteten ser så olika ut. En situation går att lösa genom användandet av olika typer av 
mekanismer och det är därför svårt att isolera och identifiera vad som är resilience (ibid.). 
Westrum (2006) menar att en organisation eller ett system kan vara resilient i en viss typ av 
situation men motsatsen i en annan.  

Det finns en rad faktorer som anses vara bidragande till ett systems resilience, exempelvis 
bufferkapacitet, marginaler, toleransnivå, flexibilitet/stelhet och interaktioner (Medonça, 
2008; Westrum, 2006). Bufferkapacitet är den kapacitet ett system har att absorbera en 
slitning utan en nedbrytning av systemets prestation eller struktur. Andra faktorer är de 
marginaler ett system har och dess toleransnivå, marginaler i form av till exempel personal- 
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eller tidsresurser och tolerans i hur dessa uppnås. De faktorer som framförallt är relevanta 
inom ramen för denna studie är flexibilitet och interaktioner. 

Flexibilitet/stelhet (eng. flexibility/stiffness) syftar till ett systems förmåga till omstrukturering 
i förhållande till externa förändringar. Tidigare forskning (bl.a. Medonça, 2008) beskriver 
vikten av flexibilitet vid krishantering. Mätningar har fokuserat mer på upplevd effektivitet 
och kreativitet än kognitiva och beteendemässiga förutsättningar och begränsningar. Detta på 
grund av att det är svårt att mäta dessa förutsättningar och begränsningar i efterhand.  

Med Interaktioner (eng. Cross-scale interactions) menas hur mycket kontexten står för 
kommunikativa problemlösningarna och hur anpassning påverkar målet och interaktionerna. 
Denna faktor är tätt kopplad till beslutsfattande och de kognitiva processer som ligger till 
grund för dem. Termen syftar ofta till inomgruppsinteraktioner men kan i framtiden komma 
att anses vara en viktig faktor att studera även mellan organisationer. Skillnaden mellan denna 
faktor och flexibilitet är att interaktioner beskriver de processer som sker under arbetet. 
Resultatet av interaktionerna kan exempelvis vara en omorganisation.  

Faktorernas mätbarhet 
På vilka sätt ovanstående faktorerna påverkar resilience är dock relativt outforskat. 
Flexibilitet/stelhet kan mätas utefter de beslut som fattas angående den nya organisatoriska 
strukturen. Ett systems flexibilitet/stelhet reflekteras även i roller, då inblandade individer 
agerar utefter sin vanliga roll eller en improviserad roll. Att personal behöver skifta roll under 
insatsarbete är ett väldokumenterat fenomen (Webb, 2006 i Medonça, 2008). Nya procedurer 
kan vara ett annat exempel på flexibilitet i en organisation. I krishanteringssituationer är 
tidspressen ofta stor och det finns därmed begränsat med tid för att gå igenom och dra nytta av 
skriftliga procedurer. Detta innebär att beslutsfattare måste arbeta utifrån tidigare kunskaper 
som finns tillgängliga i minnet (Medonça, 2008).  

Medonça (2008) föreslår tre olika tillvägagångssätt för att mäta faktorer som påverkar 
resilience. Den första är att mäta resultaten från systemets prestation. Medonça menar dock att 
denna metod ger en relativt begränsad inblick i systemet. Det andra sättet är att mäta 
kontextens påverkan, detta kan dock endast göras i den mån det finns kunskap om kontexten 
och ger liten förståelse för processerna bakom agerandet. Det tredje alternativet är att utnyttja 
ett modelltänkande, som ämnar kontinuerligt förutspå processen och observera den input och 
output som sker.  

Problem med samtliga tillvägagångssätt är både den interna och externa validiteten i 
resultaten. Att i efterhand reda ut vilka beslut som fattats och på vilka grunder medför 
problemet att människan har en tendens att i efterhand konstruera sammanhängande och 
logiska resonemang för att beskriva sitt agerande, vilket inte alltid stämmer överens med 
verkligheten – framförallt i fall där den kognitiva belastningen är stor (Medonça, 2008). Ett 
annat problem är att mäta resultatens generaliserbarhet och den medförande låga externa 
validiteten. Fenomenen som uppstår behöver troligtvis mätas på en lägre nivå. Medonça 
(2008) föreslår att man först ska studera resilience på individnivå för att i ett senare skede dra 
mer generella slutsatser. 

Forskning kring resilience på individnivå är relativt begränsad men en studie som mätt 
resilience på individnivå är Back et al (2007). Ett resilient beteende har i den studien klassats 
som ett spontant beteende vilket genererar nya strategier i respons till en pågående, vanlig 
störning. För att förstå hur ett resilient beteende uppstår krävs det att man studerar kontexten i 
vilken individen agerar (ibid.). Målet med studien var att förstå vilka strategier individer 
använder för att upptäcka, mildra eller återhämta sig från misstag. Payne (1991, i Back et al, 
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2007) har visat att individer i hög grad litar på ”bottom-up” signaler från omgivningen för att 
planera inför framtida handlingar. Hypotesen var vidare att strategierna kommer från 
individens vetskap av omgivningens signaler. Resultat från studien visar att kognitiva 
strategier stödjer resilient agerande (Back et al, 2007). Till exempel framgick det att tid till 
reflektion av det egna agerandet ledde till ett mer resilient agerande där fler misstag 
upptäcktes i tid. En annan strategi som minskade antal fel var då individer spontant placerade 
ut signaler (eng. cues) i kontexten.  

3.3 Improvisation  
Under pågående responsinsats struktureras arbetet för förutsägbara händelser oftast efter 
procedurer, där målet är att välja rätt procedur samt kontinuerligt värdera dess lämplighet och 
effekt (Beroggi & Wallace, 1994 ur Medonça, 2008). Situationer som inte går att planera för 
är dock inte ovanliga och det ingår därför i arbetet att kunna anpassa sig till den rådande 
situationen. Då en helt ny situation uppstår kan antingen en befintlig procedur tillämpas på ett 
nytt sätt alternativt krävs utvecklingen av nya procedurer i realtid, det vill säga improvisation.  

Inom det teoretiska ramverket för resilience önskas en förmåga att förbereda sig för det 
oförutsägbara (Hollnagel & Woods, 2006). Förväntningar, uppmärksamhet och respons är 
betydelsefulla kvaliteter för resilienta system (ibid.). Improvisation stödjer kraven på 
förberedelse inför det oförutsägbara genom att generera möjligheten för ett mer flexibelt 
agerande. 

Vera & Crossan (2005) menar dock att det råder en missuppfattning kring det faktum att 
improvisation oftast ger positiva resultat. De menar att rätt förberedelser, rätt förutsättningar 
och träning krävs för effektiv improvisation (ibid.). Detta stöds av Grøtan et al (2008) som 
menar att större fokus på improvisationsträning krävs än vad som finns idag. Detta eftersom 
detta är en nyckelkompetens i allt arbete i miljöer där riskerna är höga. Det påpekas även av 
Lundberg & Johansson (2007) att mer träning krävs, de menar att ett system måste vara 
multistabilt (eng. multi-stabel) för att klara anpassningar. I korthet innebär det att ett system 
har övat sig på upplägg och kan därför lättare anpassa sig till ett nytt tillstånd, vilket 
inkluderar en bättre förmåga att sluta sig samman med andra system (Lundberg & Johansson, 
2007).  

Att improvisation även kan leda till ett oönskat resultat stämmer överens med resultaten från 
en studie av Rasmussen (1997, i Hollnagel & Woods, 2006), som visar att många utav de 
misstagen som uppstod i de komplexa systemen kunde förklaras med försök till anpassningar 
direkt kopplat till just komplexiteten. Exempel på detta var okunskap om hela systemet eller 
hur ”förbättringar” av systemet med oförutsedda konsekvenser. Lyckade resultat växte i takt 
med att individerna förstod systemet och anpassade sig till det.  Ett av de framtida målen är att 
förstå det gap som finns mellan skrivna arbetsprocedurer och det faktiska arbetet, det vill säga 
att förstå de anpassningar som görs (Hollnagel & Woods, 2006).  

3.3.1 Att öva improvisation i krishantering 
Det råder inga tvivel om att improvisation kräver flexibilitet och att ett system med 
möjligheter att klara effektiv improvisation har bättre förutsättningar för en lyckad insats. 
Trots detta är de förmågor som ligger till grund för lyckad improvisation i responsinsatser ett 
relativt outforskat område (Medonça, 2008). För att ge organisationen möjlighet att stödja 
arbetet på ett så bra sätt som möjligt behövs en bättre förståelse inte bara för vilka kreativa 
idéer som tidigare funnits utan även vad som föranleder dem (Vera & Crossan, 2005). 

Forskning kring improvisation och responsinsatser är begränsad men improvisationsforskning 
går att hitta inom andra domäner, exempelvis jazzimprovisation och teaterimprovisation. Det 
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har konstaterats att liknande faktorer (se nedan) som påverkar lyckad improvisation inom 
dessa domäner återfinns i organisatorisk improvisation (Medonça & Fiedrich, 2006; Vera & 
Crossan, 2005). Det är både inom jazz och teater tydligt att improvisation inte är något som 
”uppstår”, utan kräver mycket träning. Vidare finns det inte en specifik förutsättning eller 
faktor som ligger till grund för effektiv och bra improvisation utan samverkan mellan flera 
(Vera & Crossan, 2005).  

Från studier av teaterimprovisation är en av de viktigaste faktorerna gruppens samlade 
expertkunskap, vilken är mer än summan av de individuella kunskaperna. I en grupp uppstår 
effekter såsom trygghet, respekt och tillit (Vera & Crossan 2005). Viktigt är också de 
gemensamma mentala modeller gruppen har, framförallt i stressade situationer där stöd och 
anpassning kan ges förutsatt att sammanhållningen är av god kvalitet. God närvaro av 
samtliga medlemmar i gruppen ökar förståelsen för situationen och uppdaterad information 
och kommunikation ger upphov till ett mer situationsanpassat system (Vera & Crossan 2005).  

För att öva improvisation i responsinsatser kan flera olika tillvägagångssätt, parametrar och 
tekniker användas. Tillvägagångssätt, grundade i forskning kring jazzimprovisation, innefattar 
bland annat återkoppling från tidigare händelser, genomgång eller övning av andras 
tillvägagångssätt, skapandet av flera alternativa tillvägagångssätt för givet scenarion, träning i 
varierande tempo, instudering av tidigare använda procedurer samt rollimprovisation 
(Medonça & Fiedrich, 2006). Exempel på parametrar som kan varieras kan vara den grad av 
risk uppgiften medför, graden och takten av förändring, stressnivån, informationsstruktur och 
feedback (Medonça & Fiedrich, 2006).  Övningstekniker kan bestå av seminarier, 
kunskapsdatabaser, skrivbordsövningar, funktionella övningar och fullskaliga övningar. I 
denna rapport studeras rollimprovisation i en funktionell övning (se metodavsnitt).  
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4 Metod  
 

Denna studie är en fallstudie baserad på en funktionell ledningsövning för Svenska 
Stödstyrkans samordningsstad. Först i detta avsnitt presenteras övningen genom en 
beskrivning av scenariot, genomförandet, datainsamlingen samt en introduktion till deltagarna 
i övningen. Efter det följer en beskrivning av den metod som använts för att analysera 
materialet; episodanalys. 

4.1 Övningen 
Den genomförda övningen är en funktionell övning, vilken baseras på en dynamisk modell av 
en händelse. En funktionell övning ger kontinuerliga uppdateringar och återkoppling till 
deltagarna i realtid, och är ofta riktad till att öva specifika funktioner (Medonça & Fiedrich, 
2006). Detta innebär att konsekvenserna av deltagarnas beslut simuleras av spelledningen, 
likaså de interaktioner som sker med funktioner utanför.  

Scenariot 
Övningsdesignen skapades av projektdeltagarna i samråd med ledningspersonal och 
övningsexperter för Stödstyrkan. Scenariot bygger på en verklig händelse; skogsbränderna i 
Kalifornien 2007. 
 
Enligt scenariot krävdes en storskalig evakuering i området kring San Diego och Los Angeles. 
Samordningsstabens uppgift var att skapa en uppfattning om vilka behov som fanns samt att 
vara ett stöd för svenskar och ambassaden i det drabbade området. Flera tusen svenskar 
befann sig enligt scenariot inom området, vilket innefattade såväl turister som bosatta. De 
vidsträckta bränderna gav upphov till omfattande störningar i elproduktion och distribution i 
Kalifornien .  
 
Inledningsvis anlände övningsdeltagarna till ledningsplatsen vid Colony High School i 
Ontario där de skulle etablera en samordningsstab. Två personer från bedömningsenheten var 
redan på plats och hade ordnat med skrivmaterial, tre datorer, en skrivare, en fax, kartor över 
området och telefonnummer till bland annat amerikanska och svenska myndigheter. 
Inledningsvis skedde en överlämning från de två medlemmarna i bedömningsenheten. De 
informerade om att samtliga medlemmar i staben ännu inte anlänt på grund av 
flygförseningar, arbetet satte därför igång med ett reducerat antal stabsmedlemmar (11 istället 
för 18). 

Genomförande 
Med syftet att i så hög grad som möjligt efterlikna en verklig situation fick övningsdeltagarna 
informationsutskick dagarna före övningen. Utskicken innehöll nyhets- och 
myndighetsrapporter som berörde scenariot, exempelvis tidningsartiklar om svenskar som 
tvingats lämna sin hem. Övningen startade då övningsdeltagarna anlände till ledningsplatsen 
som i verkligheten befann sig på i Katastrofmedicinskt centrums lokaler i Linköping.  
Övningen pågick under fyra timmar, samtliga övningsdeltagare var i ett och samma rum 
under hela övningen. Därefter följde ca en timmes återkoppling.   
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Datainsamling 
Insamling av data gjordes kontinuerligt under hela övningen. Fem observatörer var 
närvarande vid övningen med instruktioner om fokusområden att titta närmare på: rollbyten, 
informationshantering eller resilience. Det insamlade materialet från övningen består av: 
observationsanteckningar, videomaterial från fyra videokameror, inspelade telefonsamtal, e-
post kommunikationer, övningsdeltagarnas egna anteckningar, lägesrapporter, loggar, samt en 
stor mängd stillbilder tagna av spelledningen.  
 

Deltagare i övningen 
Vanligtvis består en samordningsstab 18 personer, i övningen ingick dock enbart 11 personer. 
Syftet med detta var att skapa möjligheten för deltagarna att uppleva en situationsanpassad 
och improviserande organisation. Nedan listas de deltagare som var med i samordningsstaben 
samt den förkortning som har används i analysen. De formella rollerna i övningen 
överensstämmer till stor del med deltagarnas verkliga funktioner i samordningsstaben.  

Övningsdeltagare 

1. Stabschefen Stabschefen    
2. Logistiker Logist1  
3. Logistiker Logist2 
4. Ekonom Ekonom  
5. Analytiker Analys1 
6. Analytiker Analys2 
7. Informatör Info1 
8. Informatör Info2 
9. Medieansvarig Mediaansvarig 
10. Teamleader Team 
11. HR-samordnare HR  

 
 
Spelledningen 
Spelledningen bestod av ett antal fiktiva personer som övningsdeltagarna kunde kontakta 
under övningen. Vissa roller fick improviseras under övningen i den takt de efterlystes av 
övningsdeltagarna. Nedan presenteras en lista av de personer som tas upp i denna studie samt 
en kort presentation av den roll de hade under övningen. Eftersom samtliga personer är fiktiva 
används även dessa namn i analysen. 
 
Aktör Roll under övningen 
 Jan Karlsson (Bedömningsenheten) Tillhör stödstyrkans bedömningsenhet, 

befinner sig i San Diego. Agerade som 
kontaktperson från San Diego till 
samordningsstaben på Colony High i Ontario 
(där övningen utspelar sig). 

 Rickard Andersson (Bedömningsenhet) Teamleader i Stödstyrkans bedömningsenhet. 
Agerar även insatschef under övningen. 
Befinner sig på Colony High School i Ontario 
då övningen startar. Lämnar staben efter 
överlämningen men finns tillgänglig för 
stabsmedlemmarna per telefon.  

 Axel Nilsson (Bedömningsenheten) Tillhör Stödstyrkans bedömningsenhet. 
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Befinner sig på Colony High School då 
övningen startar. Lämnar staben efter 
överlämningen men finns tillgänglig för 
stabsmedlemmarna per telefon. 

 Björn Mellberg - Tjänsteman i beredskap 
(TiB) på Räddningsverket i Karlstad 

TiB på räddningsverket i Karlstan. En TiB kan 
kontaktas dygnet runt och förmedlar kontakter 
både inom och mellan myndigheter.  

 Bo Strömberg från Räddningsverket (SRV) 
i Karlstad  

Personal som ingår i Räddningsverkets 
operativa organisation. I den operativa 
organisationen ingår bl.a. staben, projektledare, 
TiB etc.  

Patrick Hudson från Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) -  Joint Field 
Office i L.A. 

Telefonist, tar emot samtal och kopplar vidare 
till federal, nationella, regional samt lokala 
krishanteringsmyndigheter 

 AT&T Switchboard i Dallas Nummerupplysning i södra Kalifornien 
Tabell 2. Aktörer i spelledningen 

Återkoppling  
Efter simuleringen genomfördes en återkoppling för övningsdeltagarna i två fokusgrupper. 
Den ena gruppen diskuterade övningens design och trovärdighet medan den andra fokuserade 
på innehållet i övningen. Vilken deltagare som deltog i vilken fokusgrupp beslutades baserat 
på observationer under dagen och gjordes på plats av observatörerna, som även var 
fokusgruppsledare. Delar av resultat från fokusgruppen återfinns i analysdelen.  

4.2 Analysmetod  
Fallstudien i denna rapport ger möjlighet att genom en kvalitativ analysmetod studera 
rollimprovisation på individnivå. Syftet med analysen var att skapa förutsättningar för 
identifiering av aspekter vilka kan påverka ett improviserat arbete. Inledningsvis avgränsades 
analysen till att studera hanteringen av en specifik arbetsuppgift gällande dålig luftkvalitet 
deltagarna i övningen utsattes för. Uppgiften valdes utifrån att kompetenser inom området 
saknades i staben. Målet med episodanalysen var att skapa en förståelse för hur uppgiften 
utvecklades och hur deltagarna agerar beroende på den rådande situationsuppfattningen.   

4.2.1 Episodanalys 
För att strukturera det omfattande materialet används en metod ämnad att skapa ett 
sammanhang i interaktioner mellan flera deltagare, så kallad episodanalys (Korolija & Linell, 
1996). En episod kan ses som en enhet, vilken innehåller en obruten kedja av interaktion som 
binds ihop med hjälp av ett övergripande tema eller en aktivitet (ibid.). Episoden följer en 
specifik definierad sekvens snarare än ett visst ämne.  I denna rapport möjliggjorde det en 
naturlig avgränsning för en specifik arbetsuppgift övningsdeltagarna tilldelats i en kontext där 
många parallella handlingar skedde samtidigt. Utöver det gavs möjlighet att hantera många 
deltagare i en konversation samtidigt.  

Den övergripande episoden delades sedan upp i mindre enheter och benämndes subepisoder. 
Definiering av de olika supepisoderna gjordes utifrån resultaten i den preliminära analysen 
och presenteras längre ner.  

Episod Luftkvalitet 
I denna studie definierades initialt den arbetsuppgift, eller episod, som skulle studeras. 
Episoden gavs namnet Luftkvalitet. Därefter identifierades och sammanställdes samtlig 
dokumenterad kommunikation och information rörande episoden i form av exempelvis 
telefonsamtal, observationer, e-post etc. Vad gäller det omfattande videomaterialet har enbart 
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särskilt intressanta delar transkriberats eller sammanfattats.  Episoden pågår från det att 
uppgiften introduceras kl 09.50 tills det inte finns någon ytterligare dokumentation rörande 
uppgiften, kl 13.11. Sammanställningen återfinns som bilaga. 

4.2.2 Subepisodanalys 
Vidare analyserades episod Luftkvalitet efter kontexten, vilket innebär att en indelning av 
episoden i subepisoder gjordes. För varje nytt initiativtagande gjordes en ny subepisod. Med 
initiativtagande avses kommunikation som påverkade hanteringen av uppgiften i en ny 
riktning, exempel på detta skulle kunna vara att nya kontakter till myndigheter tas eller att en 
ny procedur för arbetet föreslås.  

Varje subepisod som initierades av någon i staben kategoriserades därefter beroende på dess 
förhållande till kontexten. De tre kategorierna var situation, co-text eller kunskap. 
Beskrivning av de olika kategorierna ges nedan (beskrivet av Korolija & Linell, 1996); 

En subepisod grundad i en situation innebär antingen att en händelse i realtid skapar en ny 
rikting alternativt att ett objekt eller en person som funnits i kontexten plötsligt triggar en ny 
riktning i kommunikationen. Detta skulle kunna vara en händelse som inträffar på plats, 
exempelvis att en telefon ringer eller att ett jordskalv sker. 
 
En subepisod grundad i co-texten innebär att händelsen triggas av tidigare händelse, 
exempelvis att ett tidigare omnämnt ämne tas upp fast ur ett nytt perspektiv alternativt en ny 
händelse tas upp fast på ett likartat sätt. Detta kan vara att något från en tidigare diskussion 
återupptas med nya insikter eller som en påminnelse.  
 
En subepisod grundad i kunskap innefattar de initiativ som grundar sig hos individen och 
dennes kunskap. Denna kan antingen komma tillsynes ”från ingenstans” eller vara en naturlig 
del av det ämne eller den aktivitet som utförs. Denna typ av initierande kräver att motparterna 
har en tidigare kunskap om ämnet och används ofta i institutionaliserade, aktivitetsorienterade 
handlingar där samtliga parter förstår bakgrunden.  Detta innebär att en konversation tar en 
riktning som inte baserats på något konkret objekt i kontexten, utan är taget från tidigare 
kunskap. 
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5 Analys  
 

I detta avsnitt presenteras episodanalysen, vilken syftar till att ge en sammansatt bild av 
informationshanteringen rörande episoden luftkvalitet som skedde under övningen. Analysen 
bygger på de informationsutbyten som dokumenterats under övning och hör till episoden, 
exempelvis i form av observationer, telefonsamtal, videoinspelning och e-post.  

Analysens upplägg 
Analysen är uppdelad i fyra delar. Den första delen är en genomgång av hela episoden 
luftkvalitet i den tidsordning händelserna inträffat. Genomgången belyses med citat. En 
översikt av samtliga dokumenterade händelser återfinns som bilaga. Den andra delen av 
analysen är en presentation av de elva identifierade subepisoderna. Varje subepisod inleds 
med en sammanfattande tabell över subepisoden och följs av en kort beskrivning av 
utvecklingen i subepisoden.  

Den tredje delen består av en sammanställning av samtliga subepisoderna där subepisoderna 
kategoriseras beroende på dess förhållande till kontexten. Den sista och fjärde delen av 
analysen redovisar information relaterat till episoden som framkom under återkopplingen till 
övningen. I metodavsnittet tilldelades samtliga övningsdeltagare en förkortning som är 
förknippad till deras funktion, det är denna förkortning som används i analysen.   

5.1 Episod luftkvalitet 
Uppgiften om luftkvalitet och därmed episoden inleds ca klockan 09.50, då Axel Nilsson och 
Rickard Andersson gör en överlämning till staben som precis anlänt till Ontario, Kalifornien. 
Rickard och Axel är båda från bedömningsenheten och Rickard är vid det tillfället teamleader, 
vilket även innebär att han för närvarande är chef för insatsen. Det som tas upp angående 
luftkvalitet i överlämningen är att Axel från bedömningsenheten uttrycker; ”Vi har precis fått 
in, vi har inte hunnit analysera det här med luftkvaliteten i de olika områdena. Här är det ju 
schysst, inne i Los Angeles är det ganska schysst men längre ner verkar det ju vara sämre. Så 
frågan är hur stor hälsorisken är. Det här måste ni ju ta till er och analysera” 

Stabspersonalen (övningsdeltagarna) får därefter en dryg halvtimme på sig att orientera sig i 
rummet, läsa den information som finns på tavlor och diskutera situationen med varandra. 
Axel och Rickard från bedömningsenheten lämnar därefter stabslokalen.  

Klockan 10.15 har stabschefen den första genomgången. Efter att ha gjort en 
kompetensinventering ger han förslag på stabsorganisation och undrar om någon har 
synpunkter, vilket ingen har. Organisationen stabschefen förslår består av fem grupper: 
Analys (Analys1, Analys2), Information (Info1, Info2, Mediaansvarig), Logistik (Logist1, 
Logist2), HR (HR, Team) och Administration (Eko). Stabschefen går sedan vidare genom att 
dela ut uppdrag, varav det första är luftkvaliteten. Uppgiften som uttryckt av stabschefen är 
”Luftkvalitet - Hur påverkar detta oss?”.  Uppgiften delas ut till logistikerna, Logist2 o 
Logist1, som inte ställer några ytterligare frågor. 

Efter genomgången går Logist1 och Logist2 igenom informationen som skickats ut under 
dagarna före övningen, i form av bland annat. tidningsartiklar och utdrag från FEMA1s 
                                                 
1 Federal Emergency Management Agency 
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lägesrapporter. Det uppfattas att de diskuterar det faktum att ansiktsmasker inte hjälper och ca 
10.22 antecknar Logist1; ”Luften har utvecklats som farlig. Varningen gäller flera dagar 
framöver. San Diego, Orange, LA, S. Bernadino, Riverside. Ansiktsmasker hjälper inte, ostlig 
vind hjälper inte mycket”. 

Logist1 och Logist2 fortsätter gå igenom materialet och beslutar sedan att försöka få tag på 
Patricia Rey på EPA2, ett namn de fått från en tidningsartikel, som ser ut enligt nedan;  

”Under den gångna veckan har de över 20 stora bränderna öst ut förorenande ämnen i luften 
motsvarande avgaserna från 23 miljoner bilar under samma tid enligt Patricia Rey, 
taleskvinna för Kaliforniens miljömyndighet EPA.” – Dagens Nyheter 

Klockan 10.40 ringer Logist2 AT&T switchboard (nummerupplysningen), ett nummer som 
stod på en av tavlorna, med målet att få tag på Patricia Rey (EPA). Logist2 ombeds ringa 
direkt till FEMA, vilket Logist2 också gör. Logist2 får veta att de ringer upp senare.  

Under tiden pratar Team med Jan Karlsson, som är stabens kontaktpunkt till Stödstyrkan i San 
Diego. Jan Karlsson uttrycker att bränderna runt San Diego är långt ifrån under kontroll. 
Luften bedöms som dålig av befolkningen i allmänhet och Stödstyrkans personal har sett 
poliser och andra bära filtermasker vilket gör insatspersonalen i styrkan oroliga. Hur allvarligt 
läget är vet Jan Karlsson inte. Han säger även att Stödstyrkan i San Diego vill ha 
expertbedömning om luftkvalitet från Sverige. I allmänhet, menar Jan Karlsson, litar 
Stödstyrkan i San Diego inte på amerikanska myndigheter. 

Därefter berättar Team för Analys1 vad Jan Karlsson sagt och går sedan vidare till Logist1 
och Logist2 för att informera även dem. Logist2 är fortfarande upptagen i ett telefonsamtal 
med Paul James (EPA). Team informerar Logist1 om telefonsamtalet med Jan Karlsson i San 
Diego. Team berättar för Logist1 att Stödstyrkans personal i San Diego är oroliga eftersom de 
sett andra i området bära filtermasker. Team föreslår att Logist1 ska ringa Socialstyrelsen 
(SoS) och be dem ta reda på vad som är farligt i luften (se Tabell 3) 

Deltagare: HR, Logist1 
Team Jag pratade just med Jan Karlsson och deras största behov just nu det är att få 

veta det här med luftkvaliteten 
Logist1 Ja 
Team De är oroliga för att alla andra som går därnere har filtermasker och undrar ju 

förstås om dom också borde ha filtermasker på sig. 
Logist1 Den informationen som vi fått det är att masker inte hjälper 
Team Vad är det som är farligt i luften? 
Logist1 Precis, men vi håller på och ringer nu till Patricia Rey på EPA i Kalifornien så den 

informationen borde vi… 
Team Ja, borde inte socialstyrelsen (ohörbart) 
Logist1 Ja, vad är för brandrök, hur man skyddar sig… 
 (ohörbart) 

Team … Ja, så att ring till socialstyrelsen och fråga vad som är farligt i luften 
Logist1 (ohörbart) … ja och brandskyddsberedskapen 
Team Ja, bra, säger du till mig sen så att jag kan ringa till han sen då 
Logist1 Vart var han Jan nu då? 
Team I San Diego, de är här nere (visar på kartan som sitter på väggen) Polisen 
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använde filtermasker, vad nu det är? 
Logist1 Ja, jag kan kolla upp det 
Team mm 
Tabell 3. Videotranskription kl. 10.45 

Klockan 10.54 ringer Logist1 till Björn Mellberg, tjänsteman i beredskap på Räddningsverket 
för att be honom kolla upp vad som är farligt i röken samt vilka masker som är lämpliga.  
Logist2 blir uppringd av Paul James (EPA) klocka 10.57 som returnerar tidigare samtal. 
Logist2 får veta att det finns en allmän ”air quality warning” i hela området. 
Rekommendationer för befolkningen är att stanna inne och inte utföra fysiskt ansträngande 
aktiviteter utomhus. De bör även täcka ansiktet vid vistelse utomhus och kontakta läkare vid 
andningsproblem. Detta kan dock medföra problem för medborgare från andra länder 
eftersom de inte har specifika läkare att ringa till. Logist2 tar upp att Stödstyrkans personal i 
San Diego har sett folk använda ”paper filters” och Paul James (EPA) meddelar att dessa inte 
är verkningsfulla. På frågan var Stödstyrkan kan få tag på masker svarar Paul James (EPA) att 
han inte riktigt vet och att de behöver en specialaffär för att kunna köpa masker som är 
verkningsfulla. Paul James informerar även Logist2 att det finns ett informationsnummer om 
luftkvalitet, numret är 211. Information finns också vid evakueringscenter och i tv/radio 
kanaler. Logist2 undrar över väderprognosen de kommande dagarna. Logist2 får veta att 
vindarna kommer avta vilket har negativ påverkan på luftkvaliteten (se tabell 4). 

Det blir i senare interaktioner tydligt att det görs flera missuppfattningar under detta samtal. 
Dels angående verkningsgraden i olika filter samt användningen av informationsnummet Paul 
James (EPA) informerat Logist2 om (se tabell 5). 

Paul James ringer Logist2  
Paul James (…) Well, the general recommendation is to stay indoors and don’t do any 

outdoor physical activities and then contact the, your doctor if you have any 
health problems, that is the general recommendation. Here in LA, I’m sitting 
in LA the situation is much better, you can see many cars on the streets, 
people don’t worry that that much but in San Diego it’s much worse. If you 
are outside you should really, really protect your face and I don’t just mean 
nose and mouth but both eyes 

Logist2  Ok, because some of our colleagues have seen here in the San Diego area that 
people are wearing face masks 

Paul James Was it the government employees?  
Logist2 No, general population 
Paul James Ah yes, they use the paper filters which you can use on construction sites and 

so on, but they are largely ineffective 
Logist2 Ok 
Paul James Effective protection concerns filters such as P1 or P2 level and protection of 

the entire face. 
Logist2 Ok 
Paul James And the recommendation for the police force in the San Diego county is to use 

the P2-filters on their masks. 
Logist2 Ok, but you recommendation for the general population is to stay indoors and 

incase they go outdoors they should be covering their faces with some kind of 
Paul James Yes 
Logist2 (handkerchief or…) 
Paul James You should always check it, I mean those construction filters are useless but if 

you stay outside for more hours then you should raise your protection level. 
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Logist2 Ok, and it is sufficient to use an ordinary handkerchief or a paper towel or 
whatever is… 

Paul James Eh, no, you should use masks 
Logist2 Ok, and they are available at the pharmacy? 
Paul James Eh, that is a good question. Well these, this is special equipment which I think 

the San Diego county buys from Scott. Eh, the best thing is your… where do 
you have your stuff? 

Logist2 Ehm, we have our stuff, at the moment they are a bit spread out but we are in 
Los Angeles, San Diego, here in Ontario and in Palm Springs so we are a 
little bit all over the place.  

Paul James yeah, and are they staying outside, doing any physical activity, travelling? 
Logist2 Well, they are moving around but the question from my side is more in a way 

that we can give recommendations to Swedish citizens that are contacting the 
consulate and so on. 

Paul James That’s eh, have you received the air quality warning? 
Logist2 Yes, we have received the air quality warning 
Paul James That is more or less the all the information I just told you, so spread that 

information 
Logist2  Ok 
Paul James Eh, I don’t, the Swedes are pretty good in speaking English, well anyway we 

don’t have any dedicated line for foreigners  
Logist2 Ok 
Paul James  So, the problem could be that they have no doctor if they are tourists. Because 

we recommend people to call their doctor if they have any problems 
Logist2 Yes, is it… 
Paul James So they may be out of the information loop 
Logist2 Ok, but then we will make sure that whoever contact us will get the 

information. Good, is there any information that you can give us that will last 
for the coming 48 hours or three days or something? Or do you foresee no 
changes in the situation? 

Paul James Eh, the winds are not picking up so that means that is good for firefighting but 
it is not good for smoke 

Logist2 No 
Paul James So we will have more smoke coming in. We are awaiting some information 

from the NOAA3, probably late in the afternoon. We may increase the 
awareness level so we will strictly recommend to stay indoors all the time. 

Logist2 Ok 
Paul James Because as I spoke with my colleague the smoke is completely yellow and red 
Logist2 Ok, but then that is good to know. Are you going to send out any information 

or anything? 
Paul James In San Diego we use the 211… 
Logist2 211 
Paul James Information line, and then via the Qualcum station via the, there is 

information center. All the evacuation centers have received the information 
and all the command post has received the information to 

Logist2 yep,yep 
Paul James KCLA4 and other local stations have information and our staff is giving news 

to the TV station and we spread out the information. I don’t know about the 
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L.A. channels but it is on the San Diego TV all the time. So if you are…  
Logist2 But we can recommend people to listen to radio and incase they need more 

information they can go to one of these evacuations centers or similar tourist 
information? 

Paul James Normally there is a nurse at the evacuations center so if they have any 
problems they can discuss that. They shouldn’t be calling 911 

Logist2 No, no. No, no. Ok 
Paul James But they can call 211, 211 has information and we have experienced staff 

operating on 211 and ahh so, 211 
Logist2 Ah, ok 
Paul James Well, you may consider talk to someone from 211, maybe San Diego ask them, 

maybe they can help you. They are quite busy there but, you’ll see. 
Logist2 Yes, no problem, we will contact them and I hope I can call you back and get 

some updates maybe later, today or tomorrow, maybe later if something 
happens? 

Paul James Yes, you can do that. 
Tabell 4. Telefontranskription kl. 10.57 

Under tiden Logist2 och Paul James (EPA) samtalar ringer Jan Karlsson (San Diego) till 
Team. Jan Karlsson meddelar bland annat att Stödstyrkans personal fått höra att det går att 
köpa masker men att dessa stigit i pris och kostar 200 dollar styck. Jan Karlsson och de andra 
i styrkan önskar bedömning från Sverige om det är värt att köpa. Jan Karlsson tar även upp att 
det kan finnas olika typer av rök i området de befinner sig i. 

Vid ungefär samma tidpunkt, 11.02, ringer Bo Edström från Räddningsverket till Logist1 med 
svar på de frågor som tidigare ställts angående vad som är farligt i luften. Bo Edström 
informerar om att det beror på vad det är som brinner, är det enbart skogsbrand är luften 
ganska ren och i sig inte farlig men kommer man för nära kan det vara irriterande för 
slemhinnor och dylikt. Är det byggnader som brinner kan luften innehålla alla möjliga farliga 
partiklar. Eftersom de på Räddningsverket inte vet vad husen är byggda av eller dess innehåll 
kan de inte uttala sig om hur farligt det är. Får någon från Stödstyrkans personal symptom bör 
de röra sig bort från branden, det kan även hjälpa att använda astmamedicin eller Kortisol. 

Efter detta samtal informerar Logist2 Logist1 om samtalet med EPA. Team kommer bort för 
att ta reda på vilken information som framkommit. Team uttrycker att det är svårt att förstå 
varför de i San Diego inte utnyttjar maskerna de har med sig. Logist2 berättar sedan att det 
går att skaffa masker på apotek och evakueringscenter och att man ska kontakta vårdare om 
man upplever problem. Logist2 berättar även att det finns ett nödnummer för just luftkvalitet, 
211. Logist1, Logist2 och Team diskuterar sedan möjligheter att hämta ut sådana masker (se 
tabell 5) 

Deltagare Logist1, Logist2, HR  
Logist1 Ja, jag vet inte. Vad sa EPA [tittar på Logist2] 
Logist2 Jo, hur långt kom vi här nu? 
Logist1 Jo, alltså EPA i Los Angeles ger rekommendationer att stanna inomhus, lyssna på 

radio och TV för information, använd ansiktsmask och skydd om man absolut 
måste gå ut. Har man inte det… 

Team Men varför har de inte ansiktsmaskerna de har i packning, (ohörbart) varför skulle 
de inte ha på sig dom? 
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Logist1 Precis, mm 
Logist2 Men är inte detta också information vi ska ge till svenskar, det gäller ju inte bara 

stödstyrkan? 
Team Det är för civila allmänheten ja 
Logist1 Precis, och har man inte då en mask kan man skaffa sig en mask på ett apotek eller 

evakueringscenter. Där får man tag på masker 
Team Ja, just det 
Logist1 Jaja, absolut. Och skulle det vara så att man känner av andningssvårigheter ska 

man kontakta vårdare 
Logist2 Just det. Och sen så finns det ett nödnummer som enbart gäller luftkvalitet och det 

är 211, så dit kan man ringa 
Team (ohörbart)… så kan de gå och hämta ut sådana här 
Logist2 Ja, men det är inte säkert att man kan gå dit och hämta 20-30 stycken utan det 

kanske [visar med händerna hur de delas ut en och en] 
Logist1 Men de kan ju försöka med det… 
Tabell 5. Videotranskription kl. 11.06 

I interaktionen mellan Logist1, Logist2 och Team blir missförstånden tydliga. Bland annat 
uttrycker Logist2 att masker går att hämta på apotek och evakueringscenter, vilket inte är 
något som sagts i samtalet med Paul James (EPA). Lägesbilden som skapas utav de tre 
stabsmedlemmarna (Logist1, Logist2 och Team) är den som sedan ligger till grund för den 
information som presenteras under kommande stabsgenomgång.  

Stabschefen kommer sedan bort och deltar i diskussionen mellan Logist1, Logist2 och Team. 
Informationen från Jan Karlsson (San Diego) om att maskerna kostar 200 dollar styck 
diskuteras. Logist1 uttrycker ”Och är det någon som glömt det av någon anledning, då får vi 
köpa det” och syftar då på masker och personalen i Stödstyrkan. Logist2 menar att det är 
orimligt att köpa så dyra masker ”Ja men, det räcker ju ingenstans” men syftar då på svenskar 
i allmänhet. Några beslut fattas aldrig i denna diskussion.  

Observationsmaterialet från de närvarande observatörerna visar även att Logist1 och Logist2 
upplever problem med att lösa uppgiften samt att de informerar stabschefen om detta. Logist1 
och Logist2 vet inte hur farlig röken är och de vet inte om det är värt att leta efter masker. 
Inga förslag eller beslut uppfattas dock.  

Under den andra stabsgenomgången för dagen, klockan 11.20, redovisar varje grupp vad de 
kommit fram till hittills. Här informerar Logist2 (se tabell 6) om det som Paul James (EPA) 
sagt, vilket är att det finns en generell ”air quality warning” som uppmanar allmänheten att 
stanna inomhus och lyssna på informationen som ges av Radio och TV. Logist2 berättar även 
att man i allmänhet bör bära mask vid vistelse utomhus samt att dessa kan hämtas ut vid 
apotek och evakueringscenter. Utöver det meddelar han staben om det nödnummer, 211, som 
finns tillgängligt om det händer något och understryker att detta bara är ett nödnummer. 
Logist2 berättar även om den väderprognos han delgivits, vilket är att vindarna kommer avta.  

Efter Logist2s avrapportering är det tre personer (Analys2, Ekonom och Info2) som ställer 
frågor (se tabell 6), dels angående vilka regioner uthämtning av ansiktsmasker sker och dels 
om dessa delas ut gratis. På detta svarar Logist2 att det gäller alla evakueringscenter men att 
det givetvis finns ett begränsat antal.  På den andra frågan blir svaret att Paul James (EPA) 
inte visste vad som gällde för medborgare från andra länder men att vanliga sjukvårdregler 
bör gälla. Stabschefen avbryter diskussionen och säger att Logist1 och Logist2 får kolla upp 
det. 
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Deltagare: Samling, hela staben  
Logist2 (…) Ja, vi har varit i kontakt med EPA i Los Angeles angående luften och som 

ni kanske hört så är det en generell ”air quality warning” som har gått ut, den 
uppmanar folk att hålla sig inomhus och lyssna på radio och TV för att hålla 
sig uppdaterade om situationen. Om man av någon anledning måste gå ut så 
ska ansiktsmask eller ansiktsskydd användas för rökgaserna. Har man ingen 
ska man kontakta en pharmacy eller en uppsamlingsplats, en evacuation center 
och där kan man då bistå med ansiktsmask eller ansiktsskydd. Och är det så att 
man känner att man har problem så ska man omedelbart kontakt vårdcentralen 
eller sjukhuset eller något liknande. Eh, det finns ett speciellt nödnummer just 
för luftkvaliteten och det är nummer 211. Det kan man ringa om man skulle 
råka utför någonting eller om man skulle… men det är alltså ett nödnummer, 
om man får akuta besvär så kan man bistå med någonting. I övrigt om man blir 
sjuk så ska man då givetvis ringa 911 istället. En prognos de lämnade är att 
vindarna kommer att avta och detta gäller området söder om Los Angeles och 
ner till mexikanska gränsen. Att vindarna avtar innebär då att röken kommer 
att ligga kvar så att säga så att de som har problem med röken kommer att få 
ökade problem. Och den informationen kan vi då delge svenskar som kontaktar 
oss. Det är det som EPA meddelar och vi kommer att vara i kontakt med dem 
löpande för att få uppdateringar kontinuerligt. 

Analys2 Det är med ansiktsmaskerna, gäller det hela regionen eller är det i San Diego? 
Logist2 Det gäller alla pharmacy och alla evacuation center, däremot finns det ett visst 

antal masker, självklart är det begränsat va, men det är där de distribuerar 
masker. 

Ekonom Får man ut dem gratis där eller? 
Logist2 Ehm, ehm 
Info2 Får vem som helst ut dem? 
Logist2 Ja, alltså han, Mr Paul James som jag talade med han var ju lite frågande då 

inför utländska medborgare, han visste inte, han hade inget svar på det. Men 
givetvis i ett akutläge så gäller vanliga sjukvårdsregler, att en sjuk person tas 
omhand. Men man kan ju kanske skicka ut någon, man kan ta kontakt med 
några pharmacy och evacuation center och kontrollera hur de ställer sig till att 
svenska medborgare kommer dit och vill ha grejer. 

Info2 Det är troligtvis en sådan där grej som är individuellt från center till center 
Logist2 (rycker på axlarna) Troligt 
Stabschefen Då löser ni det och tar kontakt med dem (pekar på Logist2) 
Tabell 6. Videotranskription kl 11.20 

Direkt efter den andra stabsgenomgången ringer stabschefen upp Rickard (insatschef) som 
sökt honom under genomgången. I detta samtal frågar stabschefen bland annat om det går bra 
att köpa ansiktsmasker för 2600 dollar och meddelar att maskerna kostar 200 dollar styck. 
Rickard svarar att detta är ok. Några ansiktsmasker beställs dock aldrig. 

Logist1 och Logist2 börjar arbeta med mer logistiska frågor som inte tillhör episoden 
luftkvalitet, bland annat lokalisering av uppsamlingsplatser och bokning av boende. Ungefär 
samtidigt ringer Jan Karlsson (San Diego) till Team (se tabell 7). Team delger den 
information Räddningsverket gett om att brandröken är olika farlig beroende på vad det är för 
material som brinner. Team frågar även huruvida Stötstyrkan i San Diego använder medhavda 
ansiktsmasker och Jan Karlsson svarar att maskerna ännu inte använts. Han ifrågasätter 
maskernas verkningsgrad och Team svarar att informationen från Räddningsverket är att 
medhavda masker duger samt att EPA meddelat om att det går att hämta upp masker vid 
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evakueringscenter och apotek. Jan Karlsson ställer sig frågande till uppgifter om att masker 
går att hämta ut på apotek men godtar sedan informationen. Samtalet fortsätter med att Team 
försöker ta reda på vilka kompetenser Stödstyrkan har i San Diego har, vilket Jan Karlsson 
har svårt att svara på. Det visar sig i senare interaktioner att uppgifter kring tillgängliga 
kompetenser i Stödstyrkan i San Diego är felaktiga. 

Jan Karlsson ringer HR  
Team [… ]Sen har jag fått klartecken, vi har pratat om det är med 

luftföroreningar 
Jan Karlsson Mm 
Team Och då säger räddningstjänstberedskapen och socialstyrelsen som så att 

är det skogsbrandsrök så är den i princip inte farlig, hälsovådligt farlig, 
den är retande och irriterande. Är det bostadsbrandrök om man säger så, 
att det brinner i byggnader och så vidare så kan de ju vara kemikalier i 
detta 

Jan Karlsson Mm 
Team De har väldigt svårt att göra någon slags bedömning huruvida vilken typ 

av filter hjälper eller inte hjälper utan då följer vi de amerikanska 
myndigheterna och dom säger att man ska ha en sån här ansiktsmask på 
sig om man är ute 

Jan Karlsson Ja, vi har den uppgiften också att det är hälsofarlig rök i San Diego alltså 
Team Ja, just det. Och den typ av mask som ni har med er i er personliga 

utrustning, använder ni den? 
Jan Karlsson Nej, det har vi inte gjort 
Team Men ni har den med er? 
Jan Karlsson Ja, det utgår jag ifrån att jag har 
Team Ja, då kanske det är lämpligt att ta på sig den då 
Jan Karlsson Ja, så vi behöver alltså inte ha något speciellt filter då? 
Team Nej, det ska vara sådana filter, den typ av mask som kallas för filtermask, 

den som vi har med oss, det säger räddningstjänstberedskapen 
Jan Karlsson Då kör vi på det 
Team Ja, den allmänna informationen som går ut till drabbade oavsett 

nationalitet är att det går att hämta sådana här masker på apotek och 
uppsamlingsplatser också 

Jan Karlsson Mhm, bra 
Team Mm 
Jan Karlsson Då kan man, du sa apotek? 
Team Apotek och uppsamlingsplatser 
Jan Karlsson Jaha, bra 
 […] 
Team … Jag ska bara krama dig på en information till. Personalen som du har 

omkring dig där, dina medarbetare, hur är statusen på dom?  
Jan Karlsson Ja, de är väldigt oroliga då givetvis, på grund av den här hälsofarliga 

röken som alla pratar om 
Team Ja 
Jan Karlsson Det är klar oro i teamet 
Team Har ni någon sjukvårdspersonal med i ert team? 
Jan Karlsson Nej 
Team Ingen sjukvårdspersonal? 
Jan Karlsson Nej 
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Team Nej, ok, vad är det för kompetenser som ni har då? 
Jan Karlsson Ja, vi har ju lite IT tror jag vi har två personer, vi har också tre brandmän, 

vi har också en inte prästutbildad men diakon har vi med också. 
Team Mm 
Jan Karlsson Sen kan jag inte hjälpa dig med mer, jag har inte hunnit samla ihop all 

personal här 
Team  Nej, ok, men upplever du att ni är att ni har för hög arbetsbörda eller är 

det, klarar ni av den så att säga? 
Jan Karlsson Ja, det ända som vi egentligen gör just ni, det är att försöka få en lägesbild 

och vi träffar ju på enstaka svenskar och vi vet inte alltså hur bränderna 
utvecklas men vi har klart för oss att det finns vägavstängningar[…] 

Tabell 7. Telefontranskription kl. 11.35 

Klockan är nu ca 11.37 och på andra sidan rummet diskuterar Logist1, Ekonom och Logist2 
teamet som är på väg till Colony High och Logist1 uttrycker ”det går att hämta masker 
oavsett nationalitet, vid evakueringscenter och apotek här” . Klockan 11.42 ringer Logist2 till 
Paul James (se tabell 8) för att kolla upp de frågor som framkommit under den andra 
genomgången. Logist2 får veta att det inte delas ut några masker på evakueringscenter och 
apotek, men Logist2s förståelse av situationen begränsar möjligheterna för honom tolka 
informationen från Paul James. Trots att Paul James (EPA) vid ett flertal tillfällen uttryckt att 
”paper filter” är verkningslösa försöker Logist2 ta reda på var de kan få tag på dessa. Logist2 
får veta att masker med tilläckligt skydd ska ha P2-filter och att de kan köpas via en webbsida 
som heter ”Scott”.  

Logist2 ringer Paul James  
Logist2 (…) Yeah, fine, how are you? Just one more question regarding this facemask 

that was available at the evacuation center or pharmacy etc, how would they 
react at the evacuation center if there were Swedish citizens coming and 
asking for these masks? Will they be able to get them free of charge or buy 
them, or how does it work exactly? 

Paul James You misunderstood me, we don’t distribute any masks at evacuation centers or 
pharmacies 

Logist2 Ah, ok 
Paul James People buy their own masks. Our instructions are stay indoors, you can… 
Logist2 Yeah 
Paul James You can be out one or two hours, that’s ok. People buy these constructions 

face masks which are paper based or cotton based, they are… 
Logist2 Yeah, they can buy them at the pharmacy? 
Paul James They can do, but those are completely useless 
Logist2 Ok 
Paul James They don’t provide any protection at all 
Logist2 Ok, eh 
Paul James It’s the same effect as if you have a handkerchief around your face or scarf 
Logist2 Ok, so where do they get this construction site mask? 
Paul James Well, in any workshop 
Logist2 Workshop? 
Paul James Any workshop they are selling construction material and so on 
Logist2  Ok, so like hardware stores or something 
Paul James But they are useless, but if they are going to stay outside they should do that. 

But you for example, if your staff is going to stay outside for long periods of 
time they should use half or full proof masks with P2-filters and they cost 
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around 150 dollars a piece 
Logist2 P2-filters? 
Paul James Ah, yeah, mask with P2-filters 
Logist2 Ok, and they are available where? 
Paul James Ah, they are sort of eh, it depends, we have agreement with FEMA, there could 

be some stores at the county fire department, you could get them there 
Logist2 Yeah 
Paul James Otherwise you can buy them, there is a fire equipment supply shop somewhere 

in San Diego 
Logist2 Fire equipment supply shop? 
Paul James Yeah, they sell fire hoses, fire clothes and… 
Logist2 Ok 
Paul James And eh, just search for Scott, I know the local firefighters use equipment from 

Scott, so check the website for Scott. S-C-O-T-T 
Logist2  Yeah, and that’s on the website but if there is a power cut they will have 

problems to access the internet 
Paul James But ah, yeah ok 
Logist2 Yeah, but ok, they can contact the… 
Paul James I don’t know the stores, frankly speaking I don’t know the stores but that’s for 

if you stay outside 
Logist2 Yeah, ok, that’s good then at least we know that for our staff we should have 

this Logist1 filters  
Paul James Ok 
Logist2 Ok, thank you very much, bye bye 
Tabell 8. Telefontranskription kl 11.42 

Efter samtalet vänder sig Logist2 till Logist1 för att berätta vad Paul James har sagt (se tabell 
9). Logist2 informerar om att det inte finns masker att hämta ut på apotek eller 
evakueringscenter men att det går att köpa på Scotts hemsida. Logist1 antecknar det Logist2 
säger. Team kommer bort för att diskutera de logistikuppgifter som Logist1 och Logist2 nu 
arbetar med parallellt. Den nya informationen om filtermasker tas inte upp under detta samtal. 
Då Team och Logist1 har pratat färdigt går Logist1 för att lägga in den nya informationen i 
loggen. 

Deltagare: Logist1, Logist2, HR  
Logist2 (Lägger på luren)  
Logist1 Jaha? 
Logist2 Då finns det inga masker vid pharmacy och evacuation centers 
Logist1 Nehe (ohörbart) 
Logist2 Nej, de enda maskerna som finns är med så kallade P2- filter 
Logist1 P2 - filter? 
Logist2 Ja, de kallas för P2-filter och dom finns tillgängliga på något som heter fire 

equipment shop. Ja, han visste inte var det fanns i San Diego exempelvis utan det 
får vi leta reda på, om inte annat finns det en website som heter scott 

Logist1 (antecknar) website som heter Scott 
Logist2 Scott 
Logist1 Scott, S-C? 
Logist2 S-C-O-T-T. Scott. Och där kan man då hitta utrustning och… 
Tabell 9. Videotranskription kl 11.45 
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Logist2 får nu i uppdrag att tillsammans med Analys1 och Analys2 förbereda en presentation 
som ska hållas för FEMA som kommer på besök klockan 14.00. Logist1 sitter vid datorn och 
fyller i loggen ”Ny kontakt tagen med EPA och nya rekommendationer om vart man kan få 
tag i masker. Nu finns det bara på Fire equipment shop och där finns också annan utrustning 
som kan köpas. Website www.scott.com”. Varken Logist1 eller Logist2 informerar någon 
annan stabsmedlem om den nyinkomna informationen i detta läge. Både Logist1 och Logist2 
går helt över till att arbeta med andra uppgifter. 

Hantering av luftkvaliteten har nu överlåtits till andra deltagare. Enligt interaktionerna i 
episoden är det numera Team, Mediaansvarig och HR som arbetar med uppgiften, det finns 
dock ingen information dokumenterad om någon formell överlämning.  Klockan 12.02 
skickar Team ett e-post till Räddningsverket för att fråga vilken typ av filter som duger. De 
två frågorna som ställs är; Är de masker som finns i PU5 tillräckliga för personalen, dvs. om 
de har tillräckligt fina filter?” och ”Är frågan aktuell i den nationella samverkansgruppen för 
att bedöma risker och skyddsbehov för personal myndighetsgemensamt och 
arbetsgivarmässigt?”. Team skriver att informationen staben har idag från amerikanska 
myndigheter är att man bör ha filtermask av den typ Stödstyrkan har i sin personliga 
utrustning. Den information som Stödstyrkans personal i San Diego har är att de ska använda 
masker de har med sig samt vid behov skaffa fler via uppsamlingsplats och apotek enligt 
instruktioner från amerikanska myndigheter. 

Här blir det tydligt att Team inte fått ta del av den nya informationen från Paul James (EPA) 
trots att Team är den som ansvarar för kontakt till enheten i San Diego. Det visar även att 
frågetecknet rörande verkningsfulla filter fortfarande utreds. 

Media ringer sedan Patrick Hudson (FEMA) för att be om kontinuerliga uppdateringar (se 
tabell 10). Troligt är att Mediaansvarig har en uppfattning om att det är personal på FEMA 
Logist2 haft kontakt med och vill kontrollera att det upprättats en kanal för kontinuerlig 
information från FEMA. Mediaansvarig frågar om FEMA har stabens e-postadress men detta 
missuppfattas och istället får Mediaansvarig FEMAs e-postadress. Några uppdateringar via e-
post görs dock aldrig under övningen, vilket kan förklaras av brister i kommunikationen.  

 

Mediaansvarig ringer FEMA  
Patrick Hudson Patrick Hudson 
Mediaansvarig Yes, is this the federal emergency management agency? 
Patrick Hudson Yes, this is the federal emergency management agency 
Mediaansvarig  Fine, I’m calling from the Swedish rescue service agency in Ontario 
Patrick Hudson Ok 
Mediaansvarig Yes, we will try to get better connections with you if possible, you know. I 

guess you know that we are here? 
Patrick Hudson Yeah, I know, I have it in the log system that you are on site. I have you 

under the name Swedish response team B 
Mediaansvarig Yeah, right. Do you have a, do you have an e-mail address? 
Patrick Hudson Oh, yes we have it 
Mediaansvarig Ok, because we don’t see any incoming information and so if you have 

anything of interest for us please call us or give us an e-mail 
Patrick Hudson Oh yeah, do you want my e-mail address? 
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Mediaansvarig Ah, yes I would like to have your own, yes 
Patrick Hudson E-X (…) 
Tabell 10. Telefontranskription kl. 12.10 

Klockan är ca 12.15 och ingen arbetar längre aktivt med luftkvalitetsfrågan. Nästa händelse 
inträffar då HR ringt Räddningsverket för att reda ut förvirring kring personallistor. 
Räddningsverkets tjänsteman i beredskap (TiB) Björn Mellberg informerar om att en person 
från Stödstyrkan i San Diego ringt och varit skeptisk till det här med vilka skyddsmasker som 
krävs och vad som var farligt i brandröken.  Björn Mellberg säger att han läst mellan raderna 
att det är ett groende missnöje med hur frågan hanteras. Han berättar att enheten i San Diego 
har en styrkemedlem med kunskap om brandrök som nämnt att det krävs skyddsutrustning 
utöver vad Stödstyrkan har. HR meddelar att han ska skicka frågan vidare. 

Utifrån videomaterialet kan en viss mängd av den informationsspridning som sker inom 
staben uppfattas. Bland annat diskuterar Logist2 och Analys2, som förbereder presentationen 
för besöket för FEMA, ”vad som händer om luftkvaliteten försämras”. Utöver det har HR och 
Mediaansvarig ett samtal om att det kan se konstigt ut om de i stödenheten går omkring med 
masker medan hundratals svenskar är utan. HR berättar om den information han fick från 
Björn Mellberg på Räddningsverket tidigare.  

Efter samtalet ringer Mediaansvarig till Jan Karlsson i San Diego för att diskutera situationen, 
klockan är då 12.35 (se tabell 11). Jan Karlsson bedömer att oron inte är så stor utan att det 
mest är funderingar. Mediaansvarig tar upp att det finns olika aspekter. En aspekt är att krav 
på ansiktsmasker beror på vad det är som brinner och var man befinner sig. Jan Karlsson (San 
Diego) meddelar att de fått den informationen och säger att de fått uppgifter om att de kan 
skaffa masker på apotek, där de delas ut. Mediaansvarig tar då upp den andra aspekten om att 
det kan skapa ett psykologiskt problem. Rådet Mediaansvarig ger är att vara uppmärksam på 
faran att ett psykologiskt problem kan uppstå. Här framstår det tydligt att Mediaansvarig inte 
tagit del av informationen att masker inte går att hämta ut.  

Mediaansvarig ringer Jan Karlsson 
Mediaansvarig Den här medarbetaren, är han väldigt bekymrad? 
Jan Karlsson Nej, det bedömer jag inte men att det har varit funderingar kring problemet 

det… 
Mediaansvarig Alltså, det finns ju två aspekter och den ena aspekten, hemifrån har vi fått 

förslag att man ska ha tillgång till ansiktsmask med filter av typ 2 eller något 
munskydd med filter och kanske skyddsglasögon men det beror lite på vad 
det är som brinner va och är man långt ifrån den här brandhärden och det 
är skog till exempel som brinner då har vi, det finns utrustning i väskorna 
som ska räcka för det. 

Jan Karlsson Mm, jag fick den informationen tidigare också så att  
Mediaansvarig Ok 
Jan Karlsson Vi hanterar det problemet bra 
Mediaansvarig Sen kan man säga att den andra sidan av det här är ju att om allmän, alltså 

om våra skadedrabbade svenskar börjar se oss gå omkring i skyddsmasker 
och själva inte ha tillgång till några så kan det ju finnas en psykologisk 
besvärlig effekt i det där. 

Jan Karlsson Mm, vi har också fått en uppgift om att det går att skaffa sådana här 
utrustningen på apotek och att det delas ut sådana här masker 

Mediaansvarig Ok, men frågan är ska man rekommendera det och vilken oro skapar det hos 
dom som inte får det till exempel 
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Jan Karlsson Ja 
Mediaansvarig Alltså, det krävs ju ett visst psykologisk handlande va, och i vårt fall kanske 

vi är mycket mer exponerade för rök än vad de drabbade är för vi rör oss 
fram och tillbaka i områdena. Jag menar det är massa sådant man måste 
fundera på vad man ska säga till folk om… 

Jan Karlsson Vad är ditt råd? 
Mediaansvarig Alltså, mitt råd är att du måste vara uppmärksam på den faran, det finns 

inget annat råd att ge 
Jan Karlsson Ja, ok, handla efter läge alltså? 
Mediaansvarig Ja, naturligtvis då ja men alltså att det kan skapa trauman tror jag om 

stödstyrkans personal går omkring med masker och alla de andra inte har 
några och man kan ju tänka sig att det kanske inte är så lätt att få tag på 
grejer på apoteket. Man kan ju tänka att det är andra än svenskar som vill 
ha 

Jan Karlsson Ja, det lär finnas att köpa också i en ort som heter Yuma 
Mediaansvarig Ok 
Jan Karlsson Den informationen har vi fått, men det är alltså inte riktigt i närområdet 
Mediaansvarig Nej, nej alltså, det där får ni ju bedöma själva, om ni ska skaffa o köpa 

själva det är ju din sak att bedöma den 
Jan Karlsson Mm, ja, jag tackar för det i alla fall 
Mediaansvarig Ja, det var inte så mycket men som sagt 
Jan Karlsson Det var ju viktigt att tänka på det att man väljer sina tillfällen 
Mediaansvarig Ja, just det. Men bra, ok, vi säger så, hej, tack 
Jan Karlsson Hej hej 
Tabell 11. Telefonsamtal kl. 12.36 

Svar från Räddningsverket angående frågan kring vad som är farligt i brandröken dyker upp 
strax innan det föregående samtalet, kl 12.34. På den utskrivna e-posten finns anteckning 
”Meddelat Jan Karlsson, Stödenh. 1 kl 12.45 via telefon, Mediaansvarig” och i e-posten är 
svaren följande; ”1. Om de vistas längt från brandhärden och det endast är skog räcker den 
utrustning de har med sig. Är det bilar och hus behövs ytterligare skyddsmask. För fullgott 
skydd behövs mask med filtertyp 2 alt munskydd med filter 2 samt skyddsglasögon. 2. Infon 
har tagits fram i samråd med 3 myndigheter samt FOI.”  

Team och HR för sedan ett samtal angående luftkvaliteten och efter samtalet ringer HR till 
Jan Karlsson i San Diego och meddelar det som diskuterats. HR föreslår att rotera 
Stödstyrkans personal som är ute. Team frågar Jan Karlsson om möjligheten att köpa bättre 
filter än de medhavda i den personliga utrustningen. Jan Karlsson (San Diego) menar att 
bättre filter är svårt att få tag på och att de inte har möjlighet att ordna dessa just nu. Jan 
Karlsson lyfter även frågan Mediaansvarig tidigare tog upp, om att det kan skapa oro för 
svenskar om Stödstyrkans personal har masker men inte andra. Det framkommer även att det 
finns gott om sjukvårdskompetens i Stödstyrkan i San Diego, de har två sjuksköterskor och 
två läkare. Detta är något som varit oklart i tidigare samtal med Jan Karlsson. Jan Karlsson 
meddelar även att Stödstyrkan i San Diego infört rökförbud för personalen.  

Då telefonsamtalet är slut är det dags för den tredje genomgången, klockan är nu 13.00. 
Logist2 informerar staben om att de filter som behövs för professionellt arbete är P2-filter och 
att dessa kan köpas på ”fire-equipment shop” eller via ”Scotts” hemsida. Annars kan 
Stödstyrkans personal gå till ett apotek. Det är dock tveksamt om det finns några filter kvar 
där. Stabschefen frågar om detta meddelats till Stödstyrkan San Diego. Logist2 svarar att de 
inte har det, men att de bör göra det. Mediaansvarig tar upp de psykologiska effekter 
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användandet av ansiktsmasker kan ha. Stabschefen säger att insatschefen (Rickard) får fatta 
sådana beslut. HR tillägger att han berättat för Stödstyrkan i San Diego att de ska försöka 
rotera personal som är utomhus. 

Det finns ingen dokumenterad uppgift om att någon ringer Jan Karlsson i San Diego för att 
meddela att masker inte går att hämta upp på evakueringscenter. Info1 skriver lägesrapport 
under den tredje genomgång och antecknar; ”Log: Förberett grupp 2. Bilar etc. 
Ansiktsmasker kan fås via två anvisade ställen. Om det finns bla. Webbplatsen Scott. 
Apoteken kan vara utan nu. Analys: luftföroreningar titta närmare på.” Här blir det tydligt att 
informationen kring ansiktsmasker inte har klargjorts utan att det fortfarande finns en tro om 
att maskerna kan hämtas ut vid evakueringscenter, men att de kan vara slut. 

Klockan 13.11 ringer Jan Karlsson (San Diego) till Team. Jan Karlsson undrar hur 
Stödstyrkan i San Diego ska bemöta kliande i halsen och rinnande i ögonen. Team tycker att 
Jan Karlsson ska lösa det med läkarna i teamet. Behöver de extra stöd kan de höra av sig så 
kontakter staben Socialstyrelsen.  Jan Karlsson tar upp den information han fått tidigare 
rörande det psykologiska problem som kan uppstå samt roteringen.  

Efter samtalet berättar Team för HR om det som sagts och videomaterialet indikerar att det 
råder en viss irritation över att Stödstyrkan i San Diego inte är samarbetsvilliga.  Episoden tar 
slut här, även om övningen forsätter fram till kl 14. 

5.2 Subepisodanalys 
Nedan följer subepisodanalysen, vilken är inriktad på att identifiera initiering av varje 
subepisod, missförstånd som uppstått och den interna kommunikation som skett inom staben 
för att bättre förstå det improviserade arbetet. En ny subepisod kännetecknas av att någonting 
från den rådande situationen, kontexten eller från tidigare kunskap gett upphov till ny 
information angående luftkvalitet.  

De elva subepisoderna presenteras nedan. Varje subepisod beskrivs med en sammanfattning 
av de inträffade händelserna och en tabell som innehåller information om tidpunkt och källa 
för händelserna i subepisoden. En översikt av samtliga händelser återfinns i tabellen som 
bilaga. Några av subepisoderna inleds med en tolkningar av vilken betydelse detta har för 
händelseutvecklingen. Dessa har noterats med klammertecken [tolkning].  

Subepisod 1 
[Uppgiften om att ta reda på vad som är farligt i luften kommer ursprungligen från 
övningsdesignen, men det är stabschefen som aktivt prioriterar den. Varför uppgiften tilldelas 
just Logist1 och Logist2 uttrycks eller ifrågasätts aldrig, men troligt är att uppgiften 
prioriterades högre än en eventuell logistisk uppgift i denna fas.] 
 
I den första episoden (SE1, tabell 12) tilldelas Logist1 och Logist2 uppgiften kring 
luftkvalitet, vilket initieras av Stabschefen. En kort kompetensinventering görs före 
uppdelningen men det utreds aldrig om någon i staben har brand- eller sjukvårdskompetens. 
Uppgiften är inte mer specificerad än ”luftkvalitet - hur påverkar detta oss?”.  
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
10.15 Video Genomgång av Stabschefen  SE1 
Tabell 12. Subepisod 1 (SE1) 
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Subepisod 2 
[Episodanalysen visar att stabsgenomgångarna var viktiga dels för att samtliga 
stabsmedlemmar skulle få en uppdaterad lägesbild men även för att fånga upp missförstånd 
som uppstått. Missförstånden fångades upp genom att stabsmedlemmar ställde följdfrågor på 
informationen från de amerikanska myndigheterna kring vilka masker som kunde användas 
och var de kunde hämtas ut.  Följdfrågorna ledde till mer kontakt med de amerikanska 
myndigheterna och vissa utav missförstånden fångades upp. Full förståelse uppnåddes dock 
aldrig, detta kan bero på att Logist2s uppfattning av situationen hindrade att korrekt 
information kunde mottas och förstås. 

Övningen utspelar sig inte under tillräckligt lång tid för att det ska ske några konsekvenser av 
missförstånden. En potentiell risk är att felaktig information når svenskar angående vilken typ 
av filter som krävs för situationen samt var de kan få tag på sådana. En annan potentiell risk är 
att informationsnumret utnyttjas på fel sätt; antingen att den som är i nöd inte får den hjälp 
som behövs eller att information som kan vara viktig aldrig når ut.]  

Den andra subepisoden (SE2, tabell 13) initieras av att Logist1 och Logist2 går igenom 
tillgängligt material, i form av tidningsartiklar och myndighetsrapporter, för att hitta 
information kring luftkvaliteten. Från detta materialet får de namnet på taleskvinnan för EPA 
(Patricia Rey) som uttalat sig i en tidningsartikel. Subepisoden utvecklas genom att Logist2 
har telefonkommunikation med Paul James på EPA. Här inhämtas mycket ny information, 
dels angående den allmänna rekommendationen att stanna inomhus, men även angående 
vilken typ av filtermask som bör användas och var ytterligare information finns att tillgå. I 
samtalet missförstås både vilken typ av mask som bör användas, var dessa går att få tag på 
samt på vilket sätt informationsnumret kan utnyttjas.  

Den felaktiga informationen sprids till staben vid den andra genomgången klockan 11.20 och 
till Stödstyrkan i San Diego klockan 11.35. Den informationen ifrågasätts av Jan Karlsson i 
San Diego, men reds aldrig ut. Utöver detta försöker Team under samtalet fånga upp 
tillståndet på Stödstyrkans personal i San Diego, vilket resulterar i att hon får veta att det 
fortfarande finns stor oro angående luftkvalitet.  

Några av missuppfattningarna klarnar upp senare i episoden, detta sker med hjälp av andra 
personer i staben som ställer följdfrågor till informationen under genomgången (se även SE5, 
tabell 16). Detta ledde till att Logist2 ringde tillbaka till EPA och till viss del klargjorde 
missförstånden.  Alla missförstånd reds inte ut, men det kommer fram att P2-filter kan 
behövas, var dessa kan köpas och att masker inte går att hämta ut vid evakueringscenter. 
Uppfattningen verkar fortfarande vara att det finns filtermasker att köpa på apotek för 
allmänheten. Den nya informationen skrivs i loggen men meddelas inte till någon annan i 
staben. 

Tid Källa Händelse Subepisod 
10.20 → 
10.27 

Video Genomgång av tidigare utskick SE2 

Ca 10.22 Anteckningar Logist1 antecknar information från utskick SE2 
10.37 
 

Telefon Logist2 ringer AT&T Switchboard, för att få 
tag på EPA angående luftkvaliteten.  

SE2 

10.40 
(3.41) 

Telefon Logist2 ringer Patrick Hudson (FEMA). Får 
veta att någon ringer upp dem snart.  

SE2 

10.45 Loggen Uppgift kring EPA loggas SE2 
10.46 Lägesrapport Information om luftkvalitet rapporteras SE2 
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10.52 Telefon Logist2 ringer EPA för att påskynda process SE2 
10.54→ 
10.57 

Video Logist2 bläddra i tidigare utskick. Logist1 
uttrycker att de inte kan göra så mycket mer, 
utan måste invänta information från SoS o 
EPA. 

SE3, SE2 

10.57 
 

Telefon 
  

Paul James från EPA ringer upp Logist2, 
besvarar tidigare samtal.  

SE2 

10.59 Video  Logist1 fortsätter gå igenom och anteckna 
information från utskicken.  

SE2 

10.59 Anteckningar Logist1 antecknar från utskicken SE2 
11.06→ 
11.15 

Video 
 

Logist2 berättar vad Paul James (EPA) har sagt 
och Logist1 antecknar. Diskussion mellan 
Logist1, Logist2 och Team om vad Bo Edström 
från Räddningsverket och Paul James sagt.  

SE2, SE3 

11.07 Anteckningar Logist1 skriver anteckningar från diskussionen SE2 
11.35 
 

Telefon 
 

Jan Karlsson i San Diego ringer till Team. 
Team informerar vilken rök som är farlig.  

SE2,SE3 

11.37→ 
11.45 

Video 
 

Logist1, Logist2 och Ekonom diskuterar 
Stödstyrkans team som är på väg och 
ansiktsmasker.  

SE2, SE5 

11.42 
 

Telefon 
 

Logist2 ringer Paul James på EPA för att ställa 
vidare frågor.  

SE2, SE5 

11.45 Video 
 

Logist2 informerar Logist1 det EPA sagt.  SE2, SE5 

11.50 Loggen Logist1 fyller i logg angående information från 
EPA 

E2, E5 

13.00 Lägesrapport Info1 antecknar info från genomgången E2 
Tabell 13. Subepisod 2 (SE2) 

Subepisod 3 
Subepisod tre (SE3, tabell 14) initieras av Jan Karlsson och är en del av övningsdesignen. Jan 
Karlsson berättar att Stödstyrkans personal i San Diego är oroliga eftersom de inte har 
kunskap om röken och de vill ha en expertbedömning från Sverige.  Logist1 och Logist2 ges i 
denna interaktion förslaget att ta hjälp av experter inte bara i USA utan även i Sverige, vilket 
är det som leder till kunskap om olika typer av rök. Även frågan kring vilka ansiktsmasker bör 
användas nyanseras utifrån interaktionen. Hela initiativet grundar sig i Jan Karlssons 
frågeställningar.  Informationen når Jan Karlsson via Team men kommer dock aldrig upp 
under stabsgenomgången, eller loggas, vilket innebär att det inte är en del av den 
gemensamma kunskapen i staben.  
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
10.33 Telefon Team ringer Jan Karlsson i San Diego.   SE3 
10.40 Observation Team informerar Analys1, Logist1 och Logist2 

om vad Jan Karlsson sagt  
SE3 

Ca 10.40→ 
10.52 

Video  Samtal mellan Team och Logist1 angående 
expertbedömning  

SE3 

10.44 Loggen Uppgift om att kontakt är tagen med 
Räddningsverket loggas 

SE3 

10.54 Telefon Logist1 ringer Björn Mellberg (TiB) på 
Räddningsverket för expertbedömning 

SE3 
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10.54→ 
10.57 

Video Logist2 bläddra i tidigare utskick. Logist1 
uttrycker att de inte kan göra så mycket mer, 
utan måste invänta information från SoS o EPA 

SE3,SE2 

11.02 Telefon Bo Edström från Räddningsverket ringer Logist1 
angående expertbedömning  

SE3 

11.35 Telefon Jan Karlsson i San Diego ringer till Team och 
uttrycker oro.  

SE2,SE3 

Tabell 14. Subepisod 3 (SE3) 

Subepisoder 4 
Subepisoden (SE4, tabell 15) initieras av Jan Karlsson i San Diego och är en del av 
övningsdesignen. Den nya informationen som framkommit är att ansiktsmaskerna är väldigt 
dyra och Jan Karlsson vill ha en bedömning om maskerna är värda att köpa. Något beslut 
angående detta når dock aldrig Jan Karlsson under övningen. Däremot får staben klartecken 
från insatschefen (Rickard) att det är ok att köpa maskerna.  

Information från Björn Mellberg på Räddningsverket är dock att ansiktsmasker inte kostar 
mer än någon hundralapp men om detta är samma masker som de med P2-filter verkar dock 
inte vara uppklarat.  

Tid Källa Händelse Subepisod 
10.55 Telefon Jan Karlsson ringer Team angående dyra masker SE4 
11.08 Telefon Räddningsverket ringer Ekonom. Diskuterar budget till 

andningsskydd 
SE4 

11.32 
 

Telefon 
 

Stabschefen ringer bedömarenhets insatschef angående 
inköp av ansiktsmasker 

SE4 

Tabell 15. Subepisod 4 (SE4) 

Subepisod 5 
Denna subepisod (SE5, tabell 16) handlar om de frågor som ställs under genomgången. 
Initieringen sker av Analys2, Info2 och Ekonom som ställer följdfrågor som öppnar upp en 
för en ny diskussion. Den tidigare missuppfattningen att masker med att tillräckliga filter kan 
hämtas ut på apotek och evakueringscenter tas upp igen och medlemmarna i staben ställer 
följdfrågor på informationen. Eftersom informationen i sig är fel blir följdsvaren också 
felaktiga och Logist2 svarar genom att använda annan kunskap än den som delgivits i 
övningen, att allmänna sjukvårdsregler gäller. En uppmaning att kolla upp informationen 
närmare ges av stabschefen.   
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
11.20→ 
11.30 

Video 
 

Samling - Logist2 informerar om vad EPA sagt.  SE4, SE5 

11.42 Telefon 
 

Logist2 ringer Paul James på EPA för att ställa vidare 
frågor.  

SE4, SE5 

11.50 Loggen Logist1 fyller i logg angående information från EPA SE2, SE5 
Tabell 16. Subepisod 5 (SE5) 

Subepisod 6 
[I den här subepisoden blir det tydligt att Team inte fått ta del av den nya informationen från 
Paul James (EPA). Det visar även att frågetecknet rörande verkningsfulla filter fortfarande 
utreds.] 
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Subepisod sex (SE6, tabell 17) initieras av Team som e-postar Räddningsverket angående 
olika typer av filter. Vid den här tiden har Logist1 och Logist2 övergått till att arbeta med 
andra uppgifter. Team tillsammans med Mediaansvarig och HR är de som arbetar med 
luftkvalitetsfrågan. Det är dock ingen av dem som enbart arbetar med detta. Något formellt 
ansvar för att uppgiften överlämnats finns inte. Det blir tydligt att all information som Logist1 
och Logist2 har inte skickats vidare, både vad gäller Team och Mediaansvarig. 
Tid Källa Händelse Subepisod 
12.02 Epost 

 
Team mailar Räddningsverket angående brandröken  
 

SE6 

12.34 E-post 
 

Räddningsverket besvarar e-post från Team angående 
verkningsfulla filter 

SE6 

12.35 Loggen Uppgift om att Mediaansvarig diskuterar psykologiskt 
problem med Jan Karlsson loggas 

SE6 

Tabell 17. Subepisod 6 (SE6) 

Subepisod 7 
[I denna subepisod blir det tydligt att Logist2 inte informerat Mediaansvarig om tidigare 
kontakter med amerikanska myndigheter. Mediaansvarig:s föreställning verkar vara att 
FEMA redan har stabens e-postadress och att de kommer förse staben med kontinuerliga 
uppdateringar. Detta reds dock aldrig upp under interaktionen och den föreställning 
Mediaansvariga har fortsätter vara felaktig.] 
 
Subepisod sju (SE7, tabell 18) initieras av Mediaansvarig som vill se till att staben får ett 
kontinuerligt informationsflöde från de amerikanska myndigheterna.   
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
12.10 Telefon 

trans 
Mediaansvarig ringer FEMA angående uppdatering 
av information 

SE7 

Tabell 18. Subepisod 7 (SE7) 

Subepisod 8 
Subepisod åtta (SE8, tabell 19) initieras av spelledningen. De berättar att någon från 
Stödstyrkans personal i San Diego är missnöjd med hanteringen av frågan. HR berättar för 
Mediaansvarig och efter en diskussion ringer Mediaansvarig till Jan Karlsson i San Diego. 
Denna episod delas även upp i SE9 och SE10 eftersom dessa även kan ses som nya 
initiativtaganden.  
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
12.17 Telefon HR ringer Björn Mellberg (TIB) på 

Räddningsverket angående oro i San Diego 
SE8 

Ca 12.20 Video HR och Mediaansvarig diskuterar psykologiska 
faktorer 

SE8,SE9 

12.25 Telefon Mediaansvarig ringer upp Jan Karlsson angående 
psykologiska faktorer 

SE8,SE9 

Ca 12.50 Video Team och HR diskuterar rotation  SE8, SE11 
12.55 Observation Team och HR diskuterar psykologiskt problem, 

skapa oro 
SE8 

13.00→ 
13.10 

Video 
 

Samling – Logist2, Mediaansvarig och HR 
berättar om luftkvalitetsfrågan  

SE5, SE8, 
SE11 

Tabell 19. Subepisod 8 (SE8) 
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Subepisod 9 
I denna subepisod tar Mediaansvarig upp den psykologiska faktor som kan uppstå om 
Stödstyrkan har ansiktsmasker medan befolkningen och svenskar inte har det. Jan Karlsson 
håller med om att detta är viktigt att tänka på. Ingenting nämns om det faktum att Stödstyrkan 
i San Diego sett poliser använda masker.  
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
Ca 12.20 Video HR och Mediaansvarig diskuterar psykologiska 

faktorer 
SE9 

12.25 Telefon 
 

Mediaansvarig ringer upp Jan Karlsson angående 
psykologiska faktorer 

SE9 

12.55 Observation Team och HR diskuterar psykologiskt problem, 
skapa oro 

SE8 

13.00→ 
13.10 

Video 
 

Samling – Logist2, Mediaansvarig och HR 
berättar om luftkvalitetsfrågan  

SE5, SE8, 
SE11 

Tabell 20. Subepisod 9 (SE9) 

Subepisod 10 
I subepisod tio (SE10, tabell 21) diskuterar HR och Team att Stödstyrkan i San Diego kan 
rotera personalen som vistas utomhus. Det är HR som ringer till Jan Karlsson i San Diego och 
föreslår detta. Jan Karlsson berättar att de inte har möjlighet till det just nu men att de ska 
tänka på det i framtiden.  
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
Ca 12.50 Video Team och HR diskuterar rotation  SE8, SE10 
12.55 Telefon 

 
Jan Karlsson ringer HR angående rotering och 
kompetens 

SE10 

13.00→ 
13.10 

Video 
  

Samling – Logist2, Mediaansvarig och HR berättar 
om luftkvalitetsfrågan  

SE5, SE8, 
SE10 

Tabell 21. Subepisod 10 (SE10) 

Subepisod 11 
Subepisoden (SE11, tabell 22) initieras av Jan Karlsson i San Diego. Jan Karlsson ringer 
Team och vill veta hur han ska bemöta kliande i halsen och rinnande ögon. Team tycker Jan 
Karlsson ska lösa det med läkarna som finns i Stödstyrkans team i San Diego och försöker 
inte lösa det på annat sätt. Team berättar dock för HR om samtalet. 
 
Tid Källa Händelse Subepisod 
13.11 Telefon 

 
Jan Karlsson ringer Team angående kliande i halsen SE11 

Ca 13.13 Video Team berättar för HR om samtalet med Jan Karlsson.  SE12 
Tabell 22. Subepisod 11 (SE11) 

5.2.1 Subepisodernas förhållande till kontexten 
Subepisodanalysen visar att sju av de elva subepisoderna (SE1,SE2, SE5, SE6, SE7, SE9, 
SE10) initierades av övningsdeltagarna i staben och att resterande fyra subepisoder (SE3, 
SE4, SE8, SE11) initierades av spelledningen (tabell 23). Av de sju subepisoderna som 
initierades av övningsdeltagarna gjordes en indelning baserad på kontexten, i form av 
situation, co-text och kunskap (tabell 23).  
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I de två första subepisoderna (SE1, SE2) görs initiativtaganden från situationen, vilket innebär 
att något eller någon i den aktuella situationen triggar initiativtagandet. I den första 
subepisoden (SE1) agerar Stabschefen utifrån den överlämning som nyligen skett och i den 
andra (SE2) samlar deltagarna information från material som finns tillgänglig på plats i form 
av tidningsartiklar och myndighetsrapporter. I de två följande subepisoderna (SE3, SE4) sker 
initieringar från spelledningen, där Stödstyrkan i San Diego informerar om dyra masker och 
önskar expertbedömning från Sverige.  

Subepisod fem och sex (SE5, SE6) initieras Stödstyrkan och kategoriserats som co-text (tabell 
23), vilket innebär att initiativtaganden bygger på tidigare händelser eller interaktioner.  
Under stabsgenomgången i subepisod fem (SE5) ifrågasätts tidigare insamlade information 
kring evakueringscenter och ansiktsmasker. Det är dessa frågetecken som fortfarande utreds 
då Team tar initiativet att e-posta Räddningsverket i subepisod sex (SE6).  

Därefter sker ett skifte av ansvar och i subepisod sju (SE7) tar Mediaansvarig kontakt med 
FEMA, vilket han verkar ha uppfattat som den tidigare informationskanalen Logist2 haft med 
de amerikanska myndigheterna (kontakten Logist2 hade var med Paul James på EPA och inte 
FEMA). Missförståndet kan baseras sig på misskommunikation från Logist2, vilket skulle 
inneburit att initiativtagandet kategoriserats som co-text. Ett annat alternativ är att 
missförståndet är grundat i Mediaansvarigs tidigare erfarenhet av att kontinuerlig kontakt bör 
ha skapats med FEMA och utgår därför ifrån detta. Subepisoden skulle då ha kategoriserats 
som kunskap, eftersom det innebär att initiativtagandet bygger på tidigare kunskap. 
Subepisoden har därför kategoriserats som både co-text och kunskap (se tabell 23).  

Spelledningen initierar nästa subepisod (SE8) genom påtryckningar i form av uttalad oro 
kring hanteringen av uppgiften. De två nästkommande subepisoderna (SE9, SE10) är 
reaktioner på denna oro ifrån Spelledningen. Initiativen i båda dessa subepisoder (SE9, SE10) 
har kategoriserats som kunskap (se tabell 23). Denna kategorisering har gjorts eftersom 
initiativen i dessa subepisoder (SE9, SE10) kommer från övningsdeltagarnas egen kunskap 
om liknande situationer. Initiativen uppstår genom diskussioner mellan Mediaansvarig, Team 
och HR. I subepisod nio (SE9) påpekar Mediaansvarig att oro kan uppstå om Stödstyrkans 
personal har ansiktsmasker på sig med de inte kan några masker att dela ut till de svenska 
medborgarna. I subepisod tio (SE10) tar HR upp med Jan Karlsson i San Diego att det kan 
vara viktigt att rotera Stödstyrkans personal. 

Förutom svar från Räddningsverket angående vilka filter är verkningsfulla görs inte någon ny 
informationsinhämtning av deltagarna. Den sista subepisoden (SE11) innehåller påtryckningar 
från spelledningen, med ingen reaktion på detta kommer eftersom Team anser att det är något 
Stödstyrkan i San Diego hanterar bäst själva. 

Nr Tid Initierande händelse Initierande person Subepisodtyp 
SE1 10.15 

 
 

Genomgång av 
Stabschefen 

Stabschefen situation 

SE2 10.20 Genomgång av tidigare 
utskick 

Logist1 & Logist2  situation 

SE3 10.33 Team ringer Jan Karlsson 
(Jan Karlsson vill ha 
expertbedömning från 
Sverige) 

motspel - 

SE4 10.55 Jan Karlsson ringer Team motspel - 
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(dyra masker) 
SE5 11.20 Samling Analys2 & Ekonom  Co-text 
SE6 12.02 Team skickar e-post till 

Räddningsverket 
angående filter 

Team  Co-text 

SE7 12.10 Mediaansvarig ringer 
FEMA, angående 
uppdateringar 

Mediaansvarig  Co-text alt. kunskap 

SE8 12.17 HR ringer 
Räddningsverket. 
Räddningsverket 
meddelar om oro i San 
Diego 

motspel - 

SE9 12.20 Mediaansvarig och HR 
diskuterar psykologisk 
faktor 

Mediaansvarig & 
(HR) 

kunskap 

SE10 12.50 HR och Team diskuterar 
rotering 

HR & Team  kunskap 

SE11 13.11 Jan Karlsson ringer 
angående kliande i halsen 

motspel - 

Tabell 23. Sammanfattning av resultat från sekundär analys inklusive identifiering av subepisodtyp 

 

5.3 Återkopplingen  
Nedan följer en sammanställning av deltagarnas diskussion från återkopplingen. I fet stil står 
frågorna som ställts till deltagarna, därefter följer en sammanfattning av den diskussion som 
fördes. Deltagare i återkopplingen var Stabschefen, Logist1, Analys2, Info2, Logist2, Team 
och Rickard (tillhörde spelledningen). Citat är kursiverade och står inom citationstecken.  
 
Vilket var målet med insatsen? Vad var tydligt/otydligt?  
Samtliga deltagare svarade att målet var otydligt, vilket även var något som kom upp på 
genomgången under simuleringsdelen av övningen. Deltagarna var även överens om att det 
varit svårt att skapa en uppfattning av situationen, identifiera problemen och skapa en 
gemensam lägesbild. De diskuterade även att det kan ta mer än fyra timmar att definiera mål 
och skapa en lägesbild. Ett övergripande mål fanns, att de var där för att stödja svenskar, men 
mer konkreta mål saknades. Ett flertal deltagare uttryckte att de behövt fler delmål och bättre 
struktur. Analys2 menade att det varit bra att ha genomgångar mycket ofta för att få en bättre 
bild av vad de andra gjorde. Info2 tog upp att det varit otydligt vem som gjorde vad samt gav 
ett exempel då två personer utfört samma uppgift (antecknade under stabsgenomgången).  
Stabschefen menade att de gjorde en uppdelning från början men att de kanske hade behövt 
omorganisera om övningen fortsatt.  

Under diskussionen var den allmänna åsikten att ett övergripande mål i detta fall inte kunde 
skapas i ett så tidigt skede. De hade inom staben behövt fokusera mer på specifika delmål och 
tydligt utdelade uppgifter för att se till att inte två personer utföra samma arbete. 

Hur organiserades arbetet? Valdes/delades? Hur förberedda var ni på det ni arbetade 
med? (med tanke på att alla inte hade kommit) 
Logist1 meddelar att hennes roll i vanliga fall är logistiker men att hon var öppen för att jobba 
med det mesta, och menar att detta ingår i arbetet; ”jag är ganska öppen med att göra det man 
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måste göra för, det behöver ju inte vara rena logistiker uppgifter utan jag gör det som behövs 
och det gjorde jag nu med”. Logist1 menar att hon inte tänkte efter om det var ”mina” eller 
”dina” uppgifter utan att hennes inställning är att hon gör det som krävs. 
Logist2 berättade att även han är logistiker men att han i detta fall fått arbeta med luftkvalitet 
vilket var utanför hans kompetensområde. Han upplevde att det fungerade bra att arbeta med 
uppgiften, ”För det här skedet var det bara att samla in lite information och starta 
kontaktvägar framför allt. Men såklart när man börjar prata om P2- filter och annat tekniskt 
då känner man att man är lite ute på tunn is, men det fungerade så långt.”. Han instämde 
även med det Logist1 sa om att man får ta de uppgifter som finns och göra det bästa av 
situationen, i alla fall tills en bättre lösning finns. 

Info2 uttryckte att de är anställda för en sak men att det måste finnas en viss flexibilitet och 
upplevde inte att rollfördelningen var något problem. Stabschefen menade att det finns en viss 
given organisation och att de började med att göra en kompetensinventering. Han menade 
även att han frågade om någon hade synpunkter på den indelning som gjorts och det är viktigt 
att vara beredd att omorganisera efter behov. Hade exempelvis sjukvårdare behövts hade de 
fått inventera efter det och plockat den lämpligaste i staben. 

Team menade att det finns både för- och nackdelar med att ha en given roll när man kommer 
till Stödstyrkan. Team menade att hon inte var utbildad i den roll hon fick under övningen, 
men att det ”ju är hela stödstyrkans grej på något sätt, att man måste vara så flexibel så jag 
tycker det är bra”. Fördelen med att ha en fast roll är att det ges möjlighet för förberedelser 
men nackdelen kan vara att man blir låst i det man tänkt göra och då får svårare att anpassa 
sig. Team berättar vidare att hon och HR tittat i manualen för att utreda vilka uppgifter deras 
roll medförde. Team diskuterade även att det är viktigt att ha djupare kunskap om samtliga 
deltagare: ”Det krävs ganska god personkännedom för att starta upp sådär. Jag menar vi 
kanske hade behövt någon som var duktig på någonting annat, vad vet jag, rök, jag menar 
hade vi haft någon som var duktig på rök, hade vi haft en brandman i staben, vi hade ju ingen 
aning om ifall vi hade någon med sådana expertkunskaper…” 

Rickard (insatschef från spelledningen) berättade att de gjorde en skiss och att de inte gjorde 
några tydliga förändringar under övningen, men menade att detta troligtvis hade behövt göras 
relativt snart. Analys2 menade att det finns en poäng i att lära känna varandra för att kunna 
utnyttja de extrakompetenser som kan finnas inom staben, inte bara den specifika roll man 
fått. Analys2 uttryckte även att det är viktigt att rekrytera anpassningsbar och multikompetent 
personal som vågar prova både det ena och den andra.  

Vad var svårast och vad var enklast i den här övningen? 
Deltagarna verkar uppleva att det var enkelt att hitta uppgifter att göra men att det var svårt att 
veta om det var rätt uppgift och vad målet var. Logist2 upplevde att kommunikationsvägarna 
var lätta men att det var svårt att veta om informationen var korrekt eller inte och om man 
kunde gå vidare med den. 

En diskussion som Team tog upp var att de inte planerat för framtiden, alla var med och 
arbetade hela tiden och uthålligheten var en svag punkt om något oväntat skulle ha inträffat. 
Stabschefen höll inte med om detta utan menade att det är viktigt att samtliga är delaktiga 
under uppstartsfasen för att få igång en kommunikation.  
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6 Diskussion 
 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion. Därefter knyts erfarenheterna från tidigare forskning 
och det teoretiska ramverk som presenterats i början ihop med resultaten i analysen. Avsnittet 
är uppbyggt för en diskussion kring de två frågeställningarna som formulerades inledningsvis 
(sid 10). Nedan rekapituleras rapportens syfte, mål och frågeställning: 

Syftet med rapporten är att utifrån datamaterial insamlat under en ledningsövning för Svenska 
Stödstyrkans samordningsstab skapa en förståelse för hanteringen av en uppgift där 
stabsmedlemmar fått ta på sig roller de inte specifikt är utbildade för.  Fokus har legat på att 
beskriva informationshanteringen och kommunikationen kring den funktionella uppgiften. 
Målet med en sådan beskrivning är att skapa förutsättningar för att bättre förstå improviserat 
ledningsarbete. Initialt gjordes en översiktlig episodanalys kring den mer generella 
frågeställningen om hur övningsdeltagarna hanterar en uppgift de saknar utbildning för. 
Denna analys gav sedan upphov till en subepisodanalys med två mer riktade fokus; 

a) Stabens förmåga till anpassning genom rollimprovisation: positiva och negativa 
aspekter i arbetet  

b) Stabsmedlemmarnas initiativtaganden och dess förhållande till kontexten 

6.1 Metoddiskussion 
Vad ett resilient system innebär och hur resilience kan mätas är ett omdebatterat och relativt 
outforskat område. Svårigheter är bland annat att situationer och kapacitet kan variera mycket 
och att många mätningar görs utifrån efterhandskonstruktioner.  För att bättre förstå och 
utreda begreppet behöver resilience mätas på lägre nivå än hela organisationen för att sedan 
kunna generaliseras (Medonça, 2008; Back et al, 2007; Westrum, 2006).  Detta kräver 
detaljerat material om en händelse som inte enbart byggs på efterkonstruktion. 

Detta lämnar scenen relativt öppen för en explorativ studie med möjlighet att utforska olika 
faktorers mätbarhet och relevans. Det unika med denna studie är att genomförandet av 
övningen är väldokumenterad och resultaten därför inte grundar sig på 
efterhandskonstruktioner. Materialet ger även en möjlighet att studera inte bara vad hela 
organisationen presterar utan även vad varje individ presterar.  Begränsningen ligger att 
övningen endast omfattar den initiala fasen av en insats. Möjligheterna att utvärdera positiva 
och negativa aspekter av arbetet utan tillgång till dess konsekvenser är begränsade.   

Att materialet är så heltäckande och innefattar många olika källor har varit avgörande för 
validiteten i arbetet. Det minskar risken avsevärt för att information och interaktioner ska ha 
misstolkats eller missuppfattats. Informationsflödet kan följas och missuppfattningar i 
interaktioner förstås och verifieras utifrån de efterföljande interaktionerna och anteckningarna 
som görs under övningen. 

Brehmer (1992) menade att beslut och händelser inte kan isoleras utan måste ses i kontext av 
andra beslut. Ett resultat av den använda metoden är avgränsningen till övriga händelser i 
övningen. Episoden ”luftkvalitet” definierades som all information relaterad till den specifika 
uppgiften men inte det som är runt omkring. Fördelen med detta var att arbetet och 
informationsflödet för den specifika uppgiften kunde studeras på en detaljerad nivå och på sätt 
belysa frågeställningarna i studien. Nackdelen var att uppgiften isolerats från övriga händelser 
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i övningen. Övningsmaterialet har dock gåtts igenom systematiskt ett flertal gånger och i de 
fall då utomstående faktorer ansetts spela en viktig roll har detta tagits upp i analysen.  

Westrum (2006) har tidigare påpekat att det är svårt att definiera vad resilience är eftersom 
situationer och kapacitet kan se så olika ut. Samma svårighet återfinns i denna studie. 
Resultaten blir svåra att generalisera eftersom de faktorer som identifierats inte nödvändigtvis 
är samma faktorer som hade identifierats om samma metod applicerats på en studie med andra 
deltagare, en annan dag eller i ett annat scenario. Detta var dock inte målet med studien utan 
det har snarare varit att utforska det improviserade arbetet på individnivå och i sin kontext. 
Resultaten har i framtiden god potential att ligga till grund för en djupare förståelse som kan 
generaliseras till olika typer av situationer.  

Fler liknande studier skulle också vara intressant för att närmare utvärdera metodens 
lämplighet samt hur den kan användas på bästa sett. Analysen har i denna rapport varit 
explorativ och öppnat upp för en diskussion om hur episodanalyser kan utnyttjas i dessa typer 
av analyser och hur en ”episod” kan definieras. Metoden har skapat möjlighet att kategorisera 
arbetet vilket lett till flera intressanta resultat, bland annat kring proaktivt och reaktivt 
initiativtagande.  

Hur generaliserbara resultaten från övningen är till en verklig insats är svårt att avgöra. 
Naturligtvis påverkas människan affektivt på många sätt under en verklig insats, något som 
inte går att redogöra för utifrån en simulerad övning. Resultaten visar dock att många aspekter 
som framkommit tidigare i projektet, vilka baserats på verkliga insatser, stämde överens med 
resultaten i denna studie.  

6.2 Positiva och negativa aspekter av arbetet 
Ett problem med tidigare forskning inom resilience är att övervägande del syftar till att 
studera det som gått fel snarare än det som gått bra (Hollnagel & Woods, 2006; Lundberg & 
Johansson, 2006). I denna studie ges möjlighet att studera både framgångsrika delar och 
problem som inträffade. Under övningen skedde flera missuppfattningar, varav vissa klarades 
upp och andra inte. Möjlighet att närmare studera vad som föranledde missuppfattningar ges 
samt en diskussion kring hur dessa, i de fall de gjorde det, klargjordes. 

Positiva aspekter  
Att tidigare forskning fokuserat på misslyckanden kan bero på svårigheten med att isolera de 
faktorer som lett till framgång. En lyckad insats kan bero på många olika, samverkande, 
faktorer. Nedan diskuteras dock några faktorer som troligen hade en positiv effekt på arbetet. 

Deltagarna bedömde själva under återkopplingen att de hanterade uppgiften på ett bra sätt (se 
avsnitt 5.2), vilket stöddes av experter från spelledningen. Information som fanns tillgänglig i 
rummet i form av bland annat artiklar samlades in och kontakter med amerikanska 
myndigheter och svenska experter skapades. Allt detta ledde till att de frågor som uppstod 
inom staben besvarades av deltagarna. Staben arbetade inledningsvis reaktivt, det vill säga de 
arbetade efter att finna lösningar på oroligheterna och frågor som kom utifrån. I 
subepisodanalysen (SE3, tabell 14) blir det tydligt att detta arbetssätt var viktigt för 
informationsinhämtningen.  

Inledningsvis i övningen fanns enbart en kontaktperson till Stödstyrkan i San Diego. 
Kontaktpersonen (Team) var noga med att hålla sig uppdaterad om nytillförd information från 
deltagarna (Logist1, Logist2) som arbetade med detta och endast vid något enstaka tillfälle 
nådde inte information ända fram. Teams ansträngning gav Logist1 och Logist2 flera uppslag 
och idéer för fortsatt arbete utifrån informationen från San Diego och diskussioner mellan 
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stabsmedlemmarna själva. Att detta var en av anledningarna till att arbetet med uppgiften 
bedöms som positivt av övningsdeltagarna och spelledningen kan stödjas av tidigare resultat i 
projektet, där deltagarna menade att ökad samhörighet är särskilt viktigt i den initiala fasen av en 
insats. Detta för att skapa förståelse för varandras arbete samt motverkar ryktesspridning och 
felaktig information (Trnka, Lundberg, Jungert, opubl). 
 
En annan faktor som hade en tydlig positiv inverkan på uppgiftens utveckling är 
stabsgenomgångarna. Dessa öppnade upp möjligheten för alla deltagare att ta del av och 
ifrågasätta information. I analysen blir det tydligt att genomgångarna var en av de avgörande 
anledningarna till att missförstånd klargjordes (se avsnitt organisationsstruktur). Under andra 
halvan av övningen arbetade deltagarna proaktivt med uppgiften, dels genom att skapa 
kontinuerliga informationskanaler (SE7, tabell 18) och dels genom att förutse framtida 
scenarion (SE8,tabell 19; SE9, tabell 20; SE10, tabell 21) samt diskutera hur de skulle agera i 
dessa situationer.  

Negativa aspekter 
De första missförstånden verkar uppstå utifrån språkförbistringar (SE2, tabell 13). 
Språkproblemen är naturligtvis en del av ekvationen, men är kanske inte den enda faktorn. 
Någon med mer specifik kunskap om exempelvis vad det finns för olika typer av filter i 
ansiktsmasker och kostnaden för dessa, hade med stor sannolikhet klarat uppgiften utan 
samma misstag. De tidiga missuppfattningarna kring filter och telefonnummer ledde till att fel 
uppfattning rådde i fortsatta samtal. Logist2 lyckades inte ta till sig korrekt information, detta 
eftersom förståelsen byggde på tidigare förståelse som inte var korrekt (SE2, tabell 13).  

En liknande situation uppstod senare i övningen (SE8, tabell 19), då Mediaansvarig ringer 
FEMA med syftet att se till att kontinuerliga uppdateringar når staben. Mediaansvarigs 
situationsuppfattning gör att kommunikationen inte fungerar. Det är oklart vad 
Mediaansvarigs uppfattningen beror på. Den kan vara grundad i en missuppfattning från 
tidigare kommunikation med andra stabsmedlemmar alternativt deltagarens egna 
förväntningar på situationen, exempelvis att detta kontaktnät bör ha upprättats. 

Övningen pågick inte tillräckligt länge för att den felaktiga informationen skulle leda till ett 
agerande där riskerna tydliggörs. Trots detta blir det tydligt att planerandet inför framtiden 
blir felaktigt på grund av den nuvarande förståelsen. Detta stämmer överrens med COCOM 
modellen som illustrerar en individs förståelse utifrån tidigare kunskap samt redan inträffade 
händelser och utförda handlingar (Hollnagel & Woods, 2005). Den nuvarande uppfattningen 
blockerar möjligheterna att ta till sig information som inte stämmer in på den bilden, vilket 
gör att felaktig information kvarstår.  

Att fånga upp missförstånd 
Utöver att motarbeta uppkomsten av missförstånd är det intressant att studera vad som gör att 
de fångas upp i tid. I analysen framkom det att organisationsstrukturen står för en del 
klargöranden, i form av de återkommande stabsgenomgångarna. Under genomgångarna ges 
samtliga grupper tillfälle att berätta vad de arbetar med och vad de kommit fram till vilket 
skapar möjlighet att ifrågasätta den information som framkommit (SE3, tabell 14). 
Genomgångarna fångade på så vis upp oklarheter och hjälpte gruppen skapa en gemensam 
lägesbild samt diskutera oklarheter. Detta stämmer överens med Back et al (2007) 
forskningsresultat att reflektion av det egna arbetet leder till ett mer resilient beteende.  

I återkopplingen efter övningen diskuterade deltagarna att det är bra att känna till vilka 
kompetenser som finns i gruppen utöver den officiella rollen i aktuell övning. De menade att 
denna kunskap saknades under övningen. Detta är ännu ett tecken på hur viktiga 
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genomgångar är, för att öka chansen att upptäcka kompetenser i takt med att behovet för dem 
skapas. Av övningsdeltagarna i denna övning fanns dock ingen som hade kompetens om 
bränder och luftkvalitet.    

6.2.1 Stabens anpassning 
Ett av de ramverk som kan användas för att diskutera och bättre förstå en organisations 
resilience är avvägningen mellan stabilitet och resilience. Att endast fokusera på resilience 
och därmed en anpassningsbar och flexibel organisation, utan att sträva efter stabilitet, är inte 
önskvärt eller hållbart utan en balans mellan dessa krävs (Lundberg & Johansson, 2008). Att 
en organisation måste anpassa sig kan innebära att stabilitet går förlorad. Detta behöver dock 
inte medföra att organisationens resilience försämras, utan beror på huruvida de klarar 
anpassningarna trots minskad stabilitet (Holling, 1973). Tidigare beskrivning av ett stabilt 
system innebär att ett system klarar av att återgå till dess ursprungliga ordning efter en 
störning. En av förutsättningarna för studien var att staben inte var fulltalig i medlemmar och 
kompetens, vilket innebär att utgångspunkten var minskad stabilitet och en anpassning var 
påtvingad. Att återgå till ursprungsantal är inte en möjlighet för staben och diskussionen rör 
sig snarare kring huruvida staben klarade den nya anpassningen på ett bra sätt.  

Hade staben varit fulltalig hade brand- och medicinisk kompetens varit tillgängliga, vilket 
troligtvis hade lett till att uppgiften varit av helt annan karaktär. Detsamma gäller 
språkkompetens. Språk innebär inte bara det vardagliga talade språket utan även det 
domänspecifika, exempelvis brandkompetens. Detta kan kopplas till resultaten från tidigare 
intervjuer i projektet där deltagarna menade att ”brist på utvecklat nätverk” är en av 
nackdelarna med flexibla roller. Hade uppgiften utförts av en specialist hade denna kanske 
haft lämpligt kontaktnät för snabb och korrekt information. Ett nätverk hade också gjort att 
stabsmedlemmarna kunnat verifiera den information de får in. Under övningen skapas inga 
kontakter med experter inom området. 

Analysen pekar mot att en förutsättning för anpassning kräver att en stark 
organisationsstruktur och tydliga ansvarsfördelningar. Med stark organisationsstruktur åsyftas 
arbetsmetoden att ha kontinuerliga genomgångar och med ansvarsfördelning åsyftas de 
informationsbortfall som sker då uppgiften om luftkvalitet tas över av andra medlemmar i 
andra halvan av episoden. 

Organisationsstruktur 
Stabsgenomgångarna var inte bara viktiga för att information ifrågasattes utan även för att 
skapa en gemensam lägesbild. Information angående luftkvalitet kommer från många olika 
håll och det blir vid upprepade tillfällen tydligt att personer i staben inte har all den 
information de skulle behöva (SE2, tabell 13; SE3, tabell 14; SE7, tabell 18). Under den första 
genomgången, där en del problem fångas upp, tar inte Logist2 upp all insamlad information 
angående luftkvalitet utan turen går vidare till nästa person. Utifrån materialet kan ingen 
särskild anledning till detta bekräftas, men troligt är att stabschefen trodde de var klara 
alternativt att Logist1 och Logist2 inte tänkt ta upp den informationen under genomgången.  

Att genomgångar med samtliga stabsmedlemmar kan underlätta arbetet går även att koppla till 
tidigare forskning som visar att god närvaro av samtliga medlemmar ökar förståelsen och att 
samlad expertkunskap är viktig för lyckad improvisation (Vera & Crossan, 2005). Andra 
faktorer som tidigare forskning visar underlättar arbetet med att upptäcka, mildra och 
återhämta sig från misstag är reflektion av arbetet och påminnelsesystem (Bach et al, 2007). 
Genomgångarna kan ses som en reflektion av det egna arbetet. För Logist2 hade det varit 
svårt att reda ut missförstånden enbart genom egen reflektion eftersom det inte fanns någon 
misstanke om att informationen var felaktig. Påminnelsesystem används av 
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stabsmedlemmarna i form av bl.a. anteckningar på papper och den gemensamma loggen som 
finns på en av datorerna. Under andra halvan av övningen projicerades loggen på tavlan längst 
fram i rummet. Utifrån analysen finns det dock ingen information om att loggen används för 
att inhämta information angående luftkvaliteten av någon stabsmedlem. En möjlighet att den 
inte används för att stabsmedlemmarna ser loggen som ett medel för att samla information 
som ska rapporteras tillbaka till Sverige och inte som ett verktyg för att hålla sig uppdaterad i 
arbetet.  

Ansvarsfördelning 
Ytterligare ett exempel från analysen då en stabil organisationsstruktur är viktig för lyckad 
anpassning är vid överlämning av ansvar för en uppgift. Vad som föranleder skiftet av ansvar 
angående luftkvaliteten framgår inte av analysen, däremot är det tydligt att en formell 
överlämning aldrig görs. Troligt är att Logist1 och Logist2 nu arbetar med uppgifter mer 
relaterat till deras specifika kunskap och att luftkvalitetsfrågan inte längre har samma prioritet. 
Ett par exempel visar dock att detta leder till att information går förlorad, dels angående 
uppsamlingsplatser men även kring vilka kontaktnät som upprättats (SE6, tabell 17; SE7, 
tabell 18). Ingen enskild individ verkar ha ansvar för uppgiften, utan den diskuteras av flera 
individer. En identifierad potentiell risk i analysen är därmed att om det inte ingår i någons 
vanliga roll att hantera en uppgift kan ansvaret falla mellan stolarna. Detta stämmer väl med 
resultaten från tidigare i projektet, där nämner deltagarna att en av de negativa faktorerna med 
flexibla roller är ”mindre klarhet i organisationen” (Trnka, Lundberg, Jungert, opubl). 

6.2.2 Återkopplingen 
Som tidigare nämndess uppfattade aldrig deltagarna missuppfattningarna som skedde under 
övning. Övningsdeltagarna berättade under återkopplingen att de upplevt att de klarat 
uppgiften på ett bra sätt. Logist2 uttryckte att det gått bra, även om det upplevdes lite svårt 
med tekniska detaljer såsom ”P2-filter”. De misstag som inte klargjordes under övningen 
uppfattades aldrig av övningsdeltagarna, detta troligtvis eftersom övningen endast hanterade 
den initiala fasen av händelsen och problemen aldrig fick möjlighet att ge några 
komplikationer. Team uttryckte att hantera olika typer av uppgifter ”är hela stödstyrkans 
grej” och ansåg även att ”man gör det som behövs” (avsnitt 5.2). Denna typ av positiva attityd 
till rollbyten, menar deltagare i fokusgrupperna från de tidigare resultaten i projektet, är 
avgörande för att rollimprovisation ska fungera (Trnka, Lundberg, Jungert, opubl).  
 
Att deltagarna aldrig förstått de missuppfattningarna som skett under övningen gör att de inte 
drar lärdom från dem. Detta tyder på att annan form av återkoppling eller genomgång behövs 
vid liknande övningar, för att övningsdeltagarna ska ha möjlighet att dra lärdom av sina 
misstag. Att arbeta igenom händelsen från olika vinklar är något som också föreslås i tidigare 
forskning (Medonça & Fiedrich, 2006). Viktigt är att vetskapen om misstagen finns så att 
övningsdeltagare blir medvetna om positiva och negativa delar av deras arbete. Medonça & 
Fiedrich (2006) menar att detta även är ett viktigt steg i improvisationsträning. 

6.3 Initiativtaganden  
Det finns många olika tillvägagångssätt för att lösa en uppgift och därför är det svårt att 
isolera och identifiera vad som är ett resilient tillvägagångssätt (Westrum, 2006). I denna 
studie görs en explorativ ansats till att förstå hur övningsdeltagarna arbetar ur ett resilience-
perspektiv genom att identifiera deltagarnas initiativtaganden till ny information. Utöver det 
analyserades initiativtaganden utifrån deltagarnas relation till kontexten. Detta kan ge en bild 
av hur proaktiva de är genom att själva söka information och förbereda inför framtida 
scenarion. Det kan även ge en bild av hur de reagerar och agerar på händelser utifrån, det vill 
säga hur reaktiva de här.     
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Initiativ till ny information skedde både utifrån deltagarna själva och utifrån spelledningen, 
fem utav de elva initiativen påbörjades av spelledningen (avsnitt 5.2.1, tabell 25). I dessa fall 
arbetade staben mer reaktivt och initiativen bestod till stor del av ett flertal påtryckningar från 
Stödstyrkan i San Diego angående oroligheter med luftkvaliteten. Initiativen från 
spelledningen resulterade i nya sätt att hantera uppgiften, exempelvis att de tog kontakt med 
experter från Sverige och att ett kontinuerligt arbete pågick med att skaffa information om var 
masker kunde köpas. Staben arbetade situationsanpassat och reaktivt genom att försöka 
bemöta deras oro och förse dem med relevant information. Mot slutet av övningen är arbetet 
med uppgiften mer proaktivt genom att potentiella framtida scenarion diskuteras. De arbetade 
även proaktivt genom att försöka skapa kontinuerliga informationskanaler. Något 
kontinuerligt informationsflöde skapas dock aldrig, även om intentionen finns (SE7, tabell 
18).  

Av de sju initieringarna som gjordes av övningsdeltagarna finns ingen enskild stabsmedlem 
som stod för dessa utan flera stabsmedlemmar var med och tog initiativ. Vid flera tillfällen 
uppstod initiativen ur diskussioner med flera andra stabsmedlemmar.  Tidsmässigt verkar 
några initiativ tas i början vilket sedan följs av en lugnare period. Ungefär en timme senare tas 
ett flertal initiativ igen. Anledningen till denna lucka i initiativtaganden kan vara flera 
möjliga, exempelvis att deltagarna upplever att informationen de har var tillräcklig. Ökat antal 
initiativ kan även bero på att påtryckningarna från Stödstyrkan i San Diego upptrappas eller 
att ansvaret för uppgiften om luftkvalitet vid den tiden övergår till andra personer.  

6.3.1 Kontextens påverkan 
Medonça & Fiedrich (2006) föreslår att resilience behöver mätas utifrån sin kontext för att 
komma ifrån efterhandskonstruktioner, något som mycket forskning kring resilience idag 
består av. En kontextindelningen görs därför i denna studie med syftet att kategorisera och i 
viss mån kvantifiera kontexten. 

Analysen visar en tydlig trend i kontextens påverkan under olika stadier av uppgiften. Initialt 
utnyttjas de resurser som finns på plats, o form av tidningsartiklar och FEMA6-rapporter. 
Deltagarna utgår därmed från informationen som finns på plats i lokalen i första hand och 
initiativen är situationsbaserade. Informationskällan föreslagen av spelledningen via Jan 
Karlsson i San Diego blir också viktig, han vill ha en expertbedömning från Sverige om vad 
som är farligt i liften. Den första timmen upptas av dessa två informationskanaler. Efter den 
första genomgången sker en förändring i interaktionernas förhållande till kontexten. De nya 
initiativen som tas bygger på tidigare framtagen information och bearbetas vidare i nya 
riktningar. I detta läge är initiativen co-text-baserade och staben arbetar mer proaktivt med att 
skapa varaktiga informationskanaler och reda upp oklarheter som finns sen tidigare. Inga 
försök att skaffa ny information sker dock i detta läge. En initial lägesbild har formats och 
arbetet med uppgiften har inte samma prioritet längre.  

När påtryckningar från spelledningen sedan kommer i form av oro väljer de stabsmedlemmar 
som hanterar uppgiften att besvara detta utifrån information de samlat ihop samt tidigare 
kunskap och erfarenheter, initiativtaganden är numera kunskapsbaserade. De har diskuterat 
sinsemellan vad ansiktsmasker kan ha för psykologisk effekt och att rotation av personal kan 
vara ett sätt att hantera den dåliga luften.  Det är också den information, tillsammans med en 
upprepning av tidigare information, staben ger Stödstyrkan i San Diego. Trots fler 
påtryckningar från Stödstyrkan i San Diego arbetar ingen aktivt med uppgiften under sen sista 
timmen. Hur uppgiftsprioriteringen för övriga uppgifter under övning ser ut innefattas inte av 

                                                 
6 Field Emergency Managment Agency 



 
56 

analysen vilket gör det svårt att dra slutsatser om huruvida inaktiviteten beror på att andra 
uppgifter prioriteras. Under stabsgenomgången klockan 13 ges dock en indikation om att 
staben inte känner sig helt klara med uppgiften, eftersom det då antecknas att luftföroreningar 
bör tittas närmare på.  

Den identifierade trenden av initiativtagande kan i första stund upplevas ganska självklar, 
intressant är dock att fundera över hur detta sett ut om någon stabsmedlem med andra 
kompetenser fått uppgiften. Eventuellt hade den stabsmedlemmen börjat med 
kunskapsbaserad information snarare än situationsbaserad. Då hade kunskap om rök och filter 
redan funnits och uppgiften hade direkt blivit av logistisk natur. Hade tidspressen varit 
mycket större hade stabsmedlemmarna behövt förliga sig mer på tidigare kunskap (Medonça, 
2008) I detta fall hade detta varit omöjligt, vilket talar för att specialkompetens kan i många 
fall vara avgörande. 
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7 Slutsatser 
 

Att tolka en organisation utifrån att mäta dess resilience har gett upphov till stor debatt 
rörande faktorer som ingår i begreppet samt tolkningen av dessa. Det har varit tydligt att en 
djupare förståelse för vad som ligger bakom faktorerna behövs men att denna varit 
svårtillgänglig, ofta på grund av forskningen till stor del fått förlita sig på 
efterhandskonstruktioner.  

Utifrån materialet i denna studie ges möjlighet att titta djupare på de bakomliggande processer 
vilka antas ligga till grund för ett resilient beteende. Detta eftersom att det omfattande 
materialet som dokumenterades under övningen gett tillgång att studera vad som händer under 
arbetes gång. Begränsningen ligger i att övningen enbart innefattar uppstartningsfasen och att 
detta begränsar möjligheten fullt ut förstå hur arbetet hade utvecklats.  

Förutsättningarna i denna övning var att viss stabilitet gått förlorad genom ett reducerat antal 
deltagare resultaten visar att deltagarna själva upplevt att anpassningen till den nya situationen 
genom rollimprovisation gått bra. Spelledningen upplevde också att uppgiften hanterades bra 
och att deltagarna till största del fick fram den information uppgiften krävde. 

Under analysen framkom det dock att anpassningen inte varit så bra som deltagarna upplevde. 
Informationen de fick fram hade till viss del missuppfattats. Några konsekvenser av detta 
hann aldrig inträffa eftersom övningen inte pågick under tillräckligt lång tid.  

Ett av problemen i denna övning var att deltagarnas felaktiga bild skapade förväntningar, 
vilka i sin tur ledde till att korrekt information inte uppfattades. För att motverka detta krävs 
ökad medvetenhet för att denna typ av fel kan inträffa, något som återkopplingen i övning inte 
gav stöd för. Detta innebär i sin tur att deltagarna inte kunde dra lärdom av de misstag som 
skedde. En grundlig utvärdering av arbete efter en övning bör därför prioriteras i framtida 
övningar.  

Genom att studera deltagarnas arbete utifrån kontexten identifierades en trend i deltagarnas 
arbetsgång. Inledningsvis agerar deltagarna reaktivt men detta övergå under senare halvan av 
övningen till ett mer proaktivt arbete. Detta kan bero på deltagarna upplevde att de hade en 
tillräckligt stor kunskapsbas för att arbeta mer proaktiv men även av att andra deltagare tagit 
över stora delar av arbetet med uppgiften. 

Många av de positiva och negativa aspekterna angående rollbyten som framkommit i tidigare 
resultat i projektet stämmer överens med det som även hittades i analysen av övningen 
Exempel på detta är att mindre klarhet i organisationen uppstår vid rollimprovisation och att 
ett utvecklat nätverk saknas. Utifrån studie har en identifiering av intressant aspekter för 
fortsatt forskning gjorts. För att kunna dra några generella slutsatser angående resultaten krävs 
dock mer forskning på individnivå under liknande övningar.  

7.1 Framtida forskning 
Något som framkommigt under analysen är att ett utvecklad återkoppling metod krävs. I 
utvecklingen av en sådan vore det intressant utveckla en metod som inte bara fångar 
deltagarnas individuella lägesbild utan även deras uppfattning om vilken information de tror 
att andra har. Detta vara värdefull information för att bättre förstå stabsmedlemmarnas 
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situationsuppfattning samt hur informationsspridningen ser ut och uppfattas inom 
organisationen.  

En annan viktig forskningsfråga vad gäller begreppet resilience är att undersöka vad som bör 
ingå i begreppet stabilitet. Detta för att närmare utreda på vilka sätt en organisation bör vara, 
eller inte vara, stabil. Även om stabiliteten minskat genom ett reducerat antal 
övningsdeltagare fanns en stabilitet i arbetsmetoden och organisationsstrukturen kvar. Om en 
viss stabilitet krävs för att organisationen ska kunna anpassa sig och agera resilint kan gränsen 
mellan dessa två begrepp bli svåra att definiera. När blir en stabil organisation mer hämmande 
än hjälpsam och vad menas egentligen med anpassning? Fler studier liknande denna kan 
hjälpa till att tydliggöra vad som krävs för att en organisation ska klara en anpassning och 
vara ett verktyg för att utveckla begreppen stabilitet vs resilience. 

Mer forskning krävs även av hur stabsarbetet beror på kontexten, både för de som har en roll 
de är utbildade för och de som tar på sig en annan roll. En jämförelse mellan dessa kan ge 
viktiga indikationer på hur stödsystem för arbetet kan förbättras, inte minst vid 
improvisationsarbete. ’ 
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9 Bilaga 
 
Episod luftkvalitet 
Tabellen nedan är en sammanställning av samtliga händelser i episoden. Här återges 
tidpunkten för händelsen, datakällan (t.ex. telefon eller observation), sammanfattning av 
inträffad händelse samt vilken subepisod händelsen tillhör. Vissa händelser går inte att knyta 
till en subepisod och har därför exkluderats ur subepisodanalysen. Beskrivning av 
förkortningar till datakällorna som används i tabellen: 
 

ANT Deltagarnas egna anteckningar under övningen. 

UTSKICK Information i form av bl.a. tidningsartiklar och rapporter från FEMA 
och Räddningsverket som skickats till övningsdeltagarna dagarna 
innan övningen. 

VIDEO  Observationer från inspelat videomaterial.  

OBS Observation som gjorts av en av de 5 observatörerna under 
övningen. 

TELE Inspelade telefonsamtal. 

LOGG Informationen har tagits från deltagarnas egen logg där de förde in 
information om pågående arbete under övningen. 

LÄGRAPP Information från de lägesrapporter deltagarna själva skrivit under 
övningen. Dessa utfärdades varje halvtimme. 

E-POST Epost som skickats. 

Trans Händelsen har transkriberats 

Översikt av hela episoden luftkvalitet 

Tid Källa Händelse Subepisod 
09.40→ 
Ca 10.00 

VIDEO Överlämningen av Axel och Rickard övningsdesi
gn 

10.15 VIDEO Genomgång av Stabschefen  SE1 
10.20 → 
10.27 

VIDEO Genomgång av tidigare utskick SE2 

Ca 10.22 ANT Logist1 antecknar från utskicken SE2 
10.33 
(4.34 min) 

TELE 
 

Team ringer Jan Karlsson i San Diego.  Jan 
Karlsson meddelar att de vill ha expertråd från 
Sverige 

SE3 

10.37 
(3.01 min) 

TELE Logist2 ringer AT&T Switchboard, för att få tag 
på EPA angående information om luftkvaliteten 

SE2 

10.40 
(3.41) 

TELE Logist2 ringer Patrick Hudson (FEMA), med 
målet att få tag på EPA.  

SE2 

10.40 OBS Team informerar Analys1, Logist1 och Logist2 
om vad Jan Karlsson sagt  

SE3 

Ca 10.40→ VIDEO  Samtal mellan Team och Logist1 angående SE3 



 
ii 

10.52 expertbedömning  
10.44 LOGG Uppgift om att kontakt är tagen med 

Räddningsverket loggas 
SE3 

10.45 OBS Logist2 Uttrycker förvirring kring uppgiften om 
luftkvalitet 

- 

10.45 LOGG Uppgift kring EPA loggas SE2 
10.46 LÄGRAP Information om luftkvalitet rapporteras SE2 
10.52 TELE Logist2 ringer EPA för att påskynda process SE2 
10.54 TELE 

 
Logist1 ringer Räddningsverket för 
expertbedömning 

SE3 

10.54→ 
10.57 

VIDEO Logist2 bläddra i tidigare utskick. Logist1 
uttrycker att de inte kan göra så mycket mer, utan 
måste invänta information från SoS o EPA 

SE3, SE2 

10.55 
(3.53 min) 

TELE 
 

Jan Karlsson ringer Team angående dyra masker SE4 

10.57 
(9 .41 min) 

TELE 
 

Paul James från EPA ringer upp Logist2, besvarar 
tidigare samtal angående röken 
 

SE2 

10.59 VIDEO  Logist1 fortsätter gå igenom information från 
utskicken 

SE2 

10.59 ANT Logist1 antecknar från utskicken SE2 
11.02 TELE 

 
Räddningsverket ringer Logist1 angående 
expertbedömning  

SE3 

11.06→ 
11.15 

VIDEO 
 

Logist2 berättar vad Paul James har sagt och 
Logist1 antecknar. Diskussion mellan Logist1, 
Logist2 och Team om vad Räddningsverket och 
Paul James sagt 

SE2, SE3 

11.07 ANT Logist1 skriver anteckningar från diskussionen SE2 
11.08 TELE Räddningsverket ringer Ekonom. Diskuterar 

budget till andningsskydd 
SE4 

11.15 OBS Observation om att Logist1 och Logist2 har svårt 
att lösa uppgift 

 

11.20→ 
11.30 

VIDEO 
 

Samling - Logist2 informerar om vad EPA sagt.  SE5 

11.30 LÄGRAPP Information från EPA skrivs i lägesrapporten SE2 
11.32 
(4.02 min) 

TELE 
 

Stabschefen ringer bedömarenhets insatschef 
angående inköp av ansiktsmasker 

SE4 

11.35 
(10.43 min) 

TELE 
 

Jan Karlsson i San Diego ringer till Team.  SE2,SE3 

11.37→ 
11.45 

VIDEO 
 

Logist1, Logist2 och Ekonom diskuterar 
deltagarna som är på väg och ansiktsmasker.  

SE2,SE5 

11.42 
(3.50 min) 

TELE 
 

Logist2 ringer Paul James på EPA för att ställa 
vidare frågor.  

SE2,SE5 

11.45 VIDEO 
 

Logist2 informerar Logist1 det EPA sagt.  SE2,SE5 

11.50 LOGG Logist1 fyller i logg angående information från 
EPA 

SE2,SE5 

12.02 E-POST Team mailar Räddningsverket angående 
brandröken  

SE6 



 
iii 

 
12.10 TELE Mediaansvarig ringer FEMA angående 

uppdateringar 
SE7 

12.17 TELE 
trans 

HR ringer (Björn Mellberg) TIB på 
Räddningsverket, de tar upp oro i San Diego 
 

SE8 

Ca 12.20 VIDEO HR och Mediaansvarig diskuterar psykologiska 
faktorer 

SE8,SE9 

12.25 TELE 
 

Mediaansvarig ringer upp Jan Karlsson angående 
psykologiska faktorer 

SE8,SE9 

12.34 E-POST Räddningsverket besvarar e-post från Team SE6 
12.35 LOGG Uppgift om att Mediaansvarig diskuterar 

psykologiskt problem med Jan Karlsson loggas 
SE6 

12.40 TVNYHET
ER 

Tar upp luftkvalitet  

Ca 12.50 VIDEO Team och HR diskuterar rotation  SE8, 
SE11 

12.55 OBS Team och HR diskuterar psykologiskt problem, 
skapa oro 

SE8 

12.55 TELE 
 

Jan Karlsson ringer HR angående rotering och 
kompetens 

SE11 

13.00 LÄGRAPP Info1 antecknar info från samlingen E2 
13.00→ 
13.10 

VIDEO Samling – Logist2, Mediaansvarig och HR 
berättar om luftkvalitetsfrågan  

SE5, SE8, 
SE11 

13.11 TELE Jan Karlsson ringer Team angående kliande i 
halsen 

SE12 

Ca 13.13 VIDEO Team berättar för HR om samtalet med Jan 
Karlsson 

SE12 

 

 

 


