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Abstract 
 
Webbaserat informationssystem, eller WIS, är ett nationellt informationssystem för 
krishantering och förenklar samverkan mellan aktörer före, under och efter händelser. Genom 
att använda WIS bidrar aktörer till informationsspridning av relevant information. 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att identifiera de faktorer och kritiska framgångsfaktorer 
som påverkar användning och acceptans av informationssystemet WIS. 
 
Undersökningen genomfördes via intervjuer med personer som på kommunal nivå jobbar med 
krishanteringsfrågor och WIS i någon utsträckning. En personlig intervju, två Skype 
intervjuer och en mailkorrespondens genomfördes med respondenter i olika län. För att få 
kontrast och kunna bearbeta respondenternas svar kritiskt, genomfördes också en Skype 
intervju med en förvaltare av WIS på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. 
 
Via intervjuerna undersöks faktorer i fem huvudkategorier som påverkar användning positivt 
men också negativt i vissa sammanhang. De fem kategorierna är: Användarvänlighet, 
Systemkvalitet, Informationskvalitet, Symbolisk adoption och Krisegenskaper.  
 
Inom de fem huvudkategorierna identifierades sex stycken kritiska framgångsfaktorer. 
Användbarhet påverkar användning positivt när systemet utvecklas så att det känns bekant 
och lättanvänt, och försvårar användning när förenkling inte sker. Flexibilitet påverkar 
användning positivt om aktörer kan identifiera områden för vardagsanvändning av WIS; för 
att dra nytta av denna kritiska framgångsfaktor behöver fler funktioner implementeras i WIS. 
Bristande integration påverkar i dagsläget användning negativt; bättre integrationer mot 
centrala myndigheter kan komma att öka användning. Informationens relevans, utan relevant 
och exakt information skapas en typ av brus hos användare, där de inte kan få tag i rätt 
information vid rätt tidpunkt. I studien identifierades att tidsåtgång vid kris påverkar 
användningen av WIS på sådant sätt att centrala aktörer med krisberedskapsansvar inte 
använder WIS under ’snabba’ händelser. De använder istället egna specialiserade system. 
Uppmaning till användande från MSB och Länsstyrelsen skulle vara positivt och är av 
användare en potentiellt uppskattad handling. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Naturkatastrofer, flyktingkriser eller våldsamma dåd är några av de kriser nationer och 
deras enskilda kommuner har ansvar att hantera. Ett land och dess enskilda kommuner har ett 
direkt ansvar för krishantering. Under en kris är det av yttersta vikt att agera med rätt 
information vid rätt tid. Förutom att information ska vara riktig, måste den också presenteras 
på ett lättförståeligt sätt (Johnson, 2000). Kriser kan påverka en eller alla avdelningar inom 
kommunen (Johnson, 2000), och det är därför viktigt med korrekt information vid rätt tid. 
Krishantering är huvudsakligen fokuserat kring tre uppgifter: skydda liv, egendom och natur 
(Johnson, 2000). Utöver detta är det varje enskild kommuns ansvar att bedriva lokal 
riskhantering där de har geografiskt områdesansvar.  
 
Teknik och informationssystem utvecklas snabbt i dagens samhälle, och mycket av den 
dagliga infrastruktur vi använder stöds av informationssystem. Adoption av dessa tekniker, 
speciellt Informationsteknik, IT, kan hjälpa ledare att minska risker vid krishantering när de 
tar beslut (FathiZahraei, 2014). Oavsett hur bra ett system är, behöver det först accepteras och 
användas av de ledare vilket systemet är ämnat för (FathiZahraei et al., 2015). 
Informationssystem designade för krisledning är till för att underlätta för ledare, att hjälpa 
dessa ta rätt beslut vid rätt tid. Nakayachi (2015) hävdar att det är naturligt för allmänheten att 
få minskad tillit till sin lokala regering vid stora kriser, och tillit till dess förmåga att hantera 
eller motverka/minimera kriser efter en stor katastrof. Det är därför viktigt för alla att den 
lokala kommunen tar till hjälp alla system och all information för att förbereda inför, och 
minska riskerna vid potentiella kriser. Genom att inte använda dessa system kan en dålig 
situation bli sämre. Förlorad egendom går att ersätta, men förlorade liv är något kommunen 
inte kan ersätta. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att minimera förlust vid händelser. 
 
I Sverige finns ett system som heter ’webbaserat informationssystem’, eller WIS, som utgör 
Sveriges nationella informationssystem för information och samverkan vid 
samhällsstörningar. WIS utvecklas och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB. Systemet erbjuds som alternativ till de lokala informationssystem som olika 
kommuner använder och ska underlätta för organisationer att dela information före, under och 
efter samhällsstörningar (MSB, 2009). Utöver WIS finns lokalt utvecklade 
informationssystem som vissa kommuner använt sedan tidigare och fortfarande använder 
idag, samtidigt som de kan ha WIS som ett stödsystem.  
 
För att få ett effektivt och enhetligt användande av ett gemensamt system, krävs det att det 
systemet används och accepteras av de personer som idag arbetar med krishantering. Men att 
få ett system att användas av alla kan tyckas omöjligt då alla har olika uppfattningar om olika 
system. Det finns gott om forskning inom ämnet acceptans, men forskning om acceptans 
kring krishanteringens informationssystem är mindre lätt att finna. Det kan vara av intresse att 
ta fram en analysmodell om vilka faktorer som hämmar, alternativt främjar en bättre 
användning och acceptans av ett sådant informationssystem. Det kan också vara av intresse att 
ta reda på om det finns något samband mellan krisens och systemets egenskaper, respektive 
användning och acceptans av systemet. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att kartlägga och analysera 
användning och acceptans av systemet ’webbaserat informationssystem’, WIS i kommuners 
krisledning och samverkan. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Mina frågor lyder: 
 

F1. Vad driver/bromsar användning och acceptans av WIS? 
F2. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för användning och acceptans av 

informationssystem för krishantering? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Antalet system som finns i, och används av en kommun inom krisledning och samverkan kan 
vara många och väldigt olika, men jag har valt att förbi se specialiserade system, och enbart 
analysera och kartlägga användandet och acceptansen av det rikstäckande systemet: 
’webbaserat informationssystem’, WIS.  
 

1.5 Målgrupp 
 
Den här uppsatsen kan vara av intresse för olika organisationer som önskar kartlägga 
användandet av, eller analysera acceptans av omfattande inter-organisatoriska 
informationssystem för krishantering. WIS är ett helt webbaserat system och anpassning till 
vanliga applikationer bör göras i de fall denna uppsats används vid analyser. 
Kandidatuppsatsen och dess analysmodell kan utgöra en grund för vidare utveckling av 
systemet WIS där acceptans och användning av slutkunder är viktigt.  
 
 

1.6 Etiska överväganden 
 
Mina respondenter arbetar i den offentliga sektorn, allt de säger och delar med sig är 
personliga erfarenheter och åsikter. På grund av att deras ställning är offentlig har deras namn 
fingerats, även arbetsställen. Respondenten på MSB har även denne fingerats, förutom dennes 
organisation – detta för att visa läsare en form av reliabilitet i de mönster och uppgifter som 
återgivits. Respondenterna har fått möjlighet att läsa och invända mot hur deras intervjuer 
rapporteras (en respondent inkom med ett förslag till förtydligande). 

2. Teori 
 

2.1 Kriser och Katastrofer 
 
En kris kan definieras som störning av funktioner och tjänster i organisationer och miljö som 
direkt hotar människor och djur; en händelse som kan komma att hota mänskligt liv, kan ske 
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dagligen eller väldigt sällan och kan orsakas naturligt eller av människor (FathiZahraei et al., 
2015). Vidare definierar Johnson (2000, s. 1–2) de generella typerna av kriser som: 
 

 Mänskligt orsakade (”Human-Caused”): inkluderar de oplanerade händelse eller 
olyckor som resulteras från mänsklig aktivitet eller mänsklig utarbetning. Exempel 
kan vara kemikaliespill, störning av offentliga tjänster, epidemier eller explosioner. 

 Naturkatastrofer (”Natural Disasters”): inkluderar de oplanerade händelser som 
inträffar på grund av naturliga processer som jordbävningar, tornadors, tsunamis, 
snöstormar eller torka. 

 Oroligheter i samhället (”Internal Disturbances”): De händelser eller aktiviteter vilka 
planerats av en grupp eller ensam individ, specifikt för att orsaka störningar. Detta 
inkluderar upplopp, demonstrationer, stora flykter från fängelser och våldsamma 
strejker. 

 Energi- och Materialbrist (”Energy and Material Shortage”): Nödsituationer som 
resulterar i brist är bland annat strejker, priskrig och resursbrist. 

 Attacker (”Attack”): Detta inkluderar storskaliga terrorattentat och krig genom 
användandet av kärn-, konventionella eller biologiska vapen. 

 
De olika typerna av kriser kräver specifika kunskaper och erfarenheter för att hantera dessa 
situationer. För att en organisations ledning ska kunna ta ett korrekt beslut i krishantering – 
måste ofta stora  
mängder av information analyseras. För detta använder kommuner sig av informationssystem, 
som WIS, där stora mängder data förs in under kriser.  
 
Det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap regleras i tre principer: ansvars-, 
närhets-, och likhetsprincipen, (MSB, 2017, s. 24–26) samt ett geografiskt områdesansvar: 
 
Ansvarsprincipen 
 
Innebär att den aktör som har ansvaret för en verksamhet i normala situationer, också har 
motsvarande vid en störning i samhället. Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska 
stödja och samverka med varandra. 
 
Närhetsprincipen 
 
Innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda 
och ansvariga. 
 
Likhetsprincipen 
 
Innebär att organisationer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen 
kräver. Den ska fungera precis som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. 
 
Geografiskt områdesansvar 
 
Geografiskt områdesansvar är en viktig del i krisberedskapen. Kommunerna har det 
geografiska områdesansvaret i kommunen enligt 2 kap. 7 § LEH (lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
2006:544). Lagen reglerar att kommuner ska, inom sitt geografiska område, verka för att 
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samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär 
händelse, menar SKL (2017). 
 
Krishantering 
 
Genom närhetsprincipen och ett geografiskt ansvarsområde, är det i första hand kommunen 
som ansvarar för krishantering på lokal nivå i Sverige. Detta betyder att kommunen är den 
centrala aktören under kris inom sina egna geografiska områden. Endast när krisen korsar 
kommunala gränser – hanteras det på regional nivå (Höst & Weyns, 2009). FEMA1 har delat 
in krishantering i fyra aktiviteter, och Hallin et al. (2004) menar att dessa aktiviteter är vanligt 
förekommande även i Sverige: 
 

 Förebyggande: handlar om att reducera sannolikheten för katastrof 
och att i förväg försöka reducera konsekvenserna. 

 Förberedande: syftar till att vidta åtgärder för att förbereda akut avhjälpande insatser. 
Utföra praktiska övningar för att bedöma förmågan att hantera en händelse. 

 Akut avhjälpande: går ut på att agera för att möta ett akut hjälpbehov vid en oönskad 
och pågående händelse. 

 Avvecklande/återuppbyggande (återhämtande): handlar om att gå från en anpassad 
krisorganisation tillbaka till en ordinarie och att på olika plan återhämta sig från den 
påfrestning som den oönskade händelsen gett upphov till. Detta inkluderar även 
lärandeprocessen från händelsen. 

 
Johnson (2000) menar också att en femte fas, Planering, är direkt kopplat till krishantering 
och att alla faser direkt kan relateras till varandra och vid alla typer av situationer.  
 

 Planering: omfattar nödvändiga aktiviteter som att analysera och dokumentera 
möjliga nödsituationer eller kriser och dess potentiella påverkan på liv, egendom och 
natur.  
 

Johnson (2000) menar att planering, de aktiviteter som går ut på att analysera och 
dokumentera möjliga händelser ligger som underlag för att kunna mildra, eller förebygga 
händelser innan de orsakas. Att aktivt arbeta med förebyggandet av dessa olika händelser 
bidrar till en bättre förberedelse, vilket är nästa steg i aktivitetslistan. Genom att vara bättre 
förberedd; är det akuta avhjälpandet bättre och snabbare, rutiner att skicka ut ambulans och 
polis är framtagna, och informationsdelning till inblandade enheter är bättre. Efter att det 
akuta avhjälpandet är genomfört och händelsen är över, påbörjas återhämtningsarbetet. 
 

2.2 Kommuners ansvar i krishantering 
 
Krishantering är en omfattande process, en process som i Sverige skall genomföras 
kontinuerligt och följas upp regelbundet enligt lag (MSB, 2013). Utöver de aktiviteter som 
beskrivits innan, har kommuner enligt lag (2006:544, 2 kap. – 3 kap.) ett direkt ansvar för: 
 

 risk-, och sårbarhetsanalyser, 
 planering och framtagandet av en handlingsplan inför händelser, 
 geografiskt områdesansvar, 

                                                 
1 US Federal Emergency Management Agency 
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 utbildning och övning, 
 rapportering om vidtagna åtgärder till myndighet, bestämd av regering och 
 höjd beredskap. 

 
Kommunen ansvarar för att genomföra dessa uppgifter. De ska även följa upp den egna 
verksamheten och rapportera till länsstyrelsen om de åtgärder som tagits och dess effekt. Efter 
en extraordinär händelse, eller kris, skall kommunen se till att händelsen undersöks och att 
kommunens hantering av krisen utvärderas, för att dra lärdom och ta tillvara på erfarenheterna 
(MSB, 2013). 
 

2.3 Informationssystem för krishantering 
 
Informationssystem för krishantering och koordination fortsätter att öka i antal och 
sofistikation. En studie identifierade över 170 olika informationssystem för krishantering i 
bruk och under utveckling i Tyskland (Meum & Munkvold, 2013). Det är därför naturligt om 
en kommun skulle använda ett informationssystem som sålts till dem, som de använt under en 
lång tid och som de vet fungerar. Det finns dock riksomfattande system på ledningsnivå i 
krishantering, ett exempel på ett sådant system heter ’webbaserat informationssystem’ eller 
förkortat WIS. Detta system används av 95 procent av Sveriges kommuner, men till olika 
grad då det är frivilligt att använda (MSB, 2003; Ramsell & Wihlborg, 2012).  
 
De senaste åren har kommunala aktörer blivit mer och mer beroende av informationssystem i 
deras arbete med krishantering (Höst & Weyns, 2009). Anledningen till detta är att 
krishantering hanterar en stor mängd information som måste analyseras, allt för att ta ett 
korrekt beslut vid rätt tidpunkt menar FathiZahraei et al. (2015). De beskriver att många 
organisationer idag har svårt för att implementera och anamma sådana informationssystem.  
 
Under normala förhållande skulle sporadisk otillgänglighet av dessa informationssystem vara 
acceptabelt, men under kris, när tid är en kritisk faktor, kan all otillgänglighet få katastrofala 
följder. Det är därför viktigt att dessa informationssystem är en väsentlig del i alla risk-, och 
sårbarhetsanalyser som genomförs, menar Höst och Weyns (2009), för att säkerställa hög drift 
och tillgänglighet vid alla situationer. Höst och Weyns (2009) menar vidare att till skillnad 
från privata aktörer, måste kommunala aktörer med sitt nödsituations ansvar uppnå en högre 
än normal kvalitet på sin service under nödsituationer, vilket ställer speciella krav på deras IT 
hantering. Informationssystem som stöd under nödsituationer kan potentiellt rädda liv och 
minimera ekonomisk förlust menar Prasanna och Huggins (2016). Studier (Van de Walle & 
Turoff, 2007; Palen, Hiltz & Liu, 2007) har visat ett behov av förbättrad kommunikation, 
koordination och beslutsstödsystem (Meum & Munkvold, 2013). Meum och Munkvold 
(2013) hävdar också att utökad funktionalitet av system ofta leder till ökad komplexitet i dess 
användning – vilket gör det svårt för sällananvändare att bli effektiva i dessa systems 
användning. 
 
Information är den viktigaste resursen i krishantering, eftersom det ligger som grund för 
beslutsfattning, menar Prasanna och Huggins (2016). Rapporter på några av 2000-talets stora 
kriser, som 9/11 eller SARS utbrottet i Asien, visar att dålig informationskvalitet försämrade 
effektiviteten i responsarbetet menar Lee et al. (2010). Tillgång till kvalitetsinformation är av 
yttersta vikt för krishanteringsaktörer så att rätt beslut kan nås och tas under påfrestande 
förhållanden, eftersom att bristfällig information kan resultera i förlorade liv. Ett vanligt 
problem är det faktum att nästan alla data är tillgänglig någonstans i det komplexa nätverket, 
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men bearbetningen av dessa data till relevant information, tillgänglig till rätt person vid rätt 
tidpunkt saknas menar Lee et al. (2010).  
 
Lokal krishantering är komplex och dynamisk, inriktad mot att öka motståndskraft gentemot 
kriser i samhället, menar Meum och Munkvold (2013) som också förklarar att det finns ett 
behov av informationssystem som stöder planering, övervakning och hantering av 
nödutryckning - för att kontinuerligt förbättra och anpassa sig efter förändrade 
omständigheter. 
 

2.4 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Kritiska framgångsfaktorer är det begränsade antal områden, i vilka resultat, om positiva; 
säkerställer framgångsrika prestationer för organisationen (Bruno & Leidecker, 1984). 
Författarna menar att detta är de få områden där ’saker måste lyckas’ för att verksamheten ska 
lyckas. Kritiska framgångsfaktorer är de karaktärsdrag, förutsättningar, eller variabler som när 
de uppehålls ordentligt eller hanteras på rätt sätt, har en signifikant effekt på en organisations 
framgång menar författarna. 
 
Konceptet med framgångsfaktorer har applicerats på tre nivåer (organisations specifika, 
branschspecifika och övergripande ekonomisk socio-politisk miljö) (Bruno & Leidecker, 
1984). Författarna hävdar att genomförandet av analyser på varje nivå kan identifiera 
potentiella kritiska framgångsfaktorer. Organisationsspecifik analys använder ett internt fokus 
för att ge insikt till potentiella faktorer. Analys på industrinivå fokuserar på faktorer i den 
grundläggande strukturen av verksamhetsområdet, författarna menar att identifiering av 
faktorer som effektiv annonsering och bra distribution är bra för en viss bransch och att 
styling och tillverkningskostnad är viktiga för företag i andra branscher. Dessa 
framgångsfaktorer undersöks för att de ökar en organisations prestationer i det området 
avsevärt. En tredje analys går bortom de industri specifika gränserna för att hitta potentiella 
faktorer. Författarna menar att alla tre analys nivåer har värde som källor för kritiska 
framgångsfaktorer. 
 
En aktivitet eller en förutsättnings vinstpåverkan är ofta de mest betydelsefulla faktorerna för 
att identifiera kritiska framgångsfaktorer och även fastställandet av dess betydelse, menar 
Bruno och Leidecker (1984). För offentliga organisationer saknas dock ofta vinstkrav, men 
även att offentliga organisationer har mer komplexa mål, och dessa är ofta svårare att mäta än 
privata organisationer mål. Offentliga organisationer kan vara svårare att leda och tappar 
effektivitet, ett resultat av en offentlig organisations många olika intressenter, ofta med olika 
intressen. 
 

2.5 Modell för informationssystem för krishantering 
 
Modellen av Prasanna och Huggins (2016), se figur 3, är en kombination av två tidigare, 
empiriskt validerade modeller, Technology acceptance model, TAM (se figur 1) och Unified 
theory of acceptance and use of technology, UTAUT (se figur 2). Prasanna och Huggins 
(2016) modell är framtagen för att vara så rudimentär som möjligt, men samtidigt ge viktig 
insikt till acceptans och införande(”adoption”) av krishanteringens informationssystem. 
Prasanna och Huggins (2016) modell har egna identifierade variabler, men även en del 
variabler som är härledda från TAM- och UTAUT, för att stärka modellen. Författarna har 
också implanterat ytterligare en variabel, informationskvalitet, tagen från en modifierad 
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version av TAM. Prasanna och Huggins (2016) menar också att andra variabler identifierades 
under studien, men påstår att dessa är en härledning av variabler från de originella 
modellerna, TAM- och UTAUT och har således valt att inte använda dessa. 
 
Tidigare forskning beskriver att kön påverkar användning av informationssystem i både 
obligatoriska och frivilliga situationer, enligt Prasanna och Huggins (2016). Venkatesh et al. 
(2003) menar att ålder och kön påverkar användning av ett system i både en frivillig, men 
även en obligatorisk situation. De menar också att den yngre generationen har lättare att lära 
sig och acceptera ett nytt system, då de är uppväxta och utbildade i den digitala eran (”digital 
age”). Studien (Venkatesh et al., 2003) är från tidigt 2000-tal, men är skriven efter att IT-
bubblan redan tagit stor plats, så studien är relevant även idag. Då de även intervjuade över 
200 personer är resultaten mättade. 
 
Davis et al. (1989) modell, TAM, är skriven på sent 80-tal, inkluderade flera branscher, 
studeras idag av många och ett par utvecklingar sker av modellen. TAM 2 (Venkatesh & 
Davis, 2000 & Venkatesh, 2000), UTAUT (Venkatesh, 2003) är även en utveckling av TAM 
där fler variabler tillförts. Så även om studien är sedan sent 80-tal, används den fortfarande i 
stor utsträckning idag, den är därför relevant som grund för Prasanna och Huggins (2016) 
modell, se figur 3. 
 
Ur den härledda modellen, figur 3, kommer jag att välja faktorer som jag sedan undersöker 
med hjälp av intervjuer – om de påverkar användning och acceptans av WIS. Modellens, figur 
3, kommer att beskrivas nedan. 

 
Figur 1 Technology acceptance model (TAM) 

Källa: Davis et al. (1989, p. 985) 

 
Figur 2 Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 

Källa: Venkatesh et al. (2003) 

 
Nedan, figur 3, är den anpassade modellen av Prasanna och Huggins (2016). Prasanna och 
Huggins menar att underlättande förutsättningar (”Facilitating Conditions”), 
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informationskvalitet, insats-förväntan (”Effort Expectancy”) och social påverkan, direkt 
påverkar förväntningar på prestanda. Prasanna och Huggins (2016) har en bred bas av 
respondenter på vilka de utför sin undersökning på, närmre 380 personer deltog i deras studie, 
vilket gör deras resultat trovärdiga och mättade.  
 
 

 
Figur 3 Forsknings modell för slutanvändares acceptans av informationssystem för krishantering 

Källa: Prasanna & Huggins (2015) 

Nackdelen med Prasanna och Huggins (2016) studie är att den inte rör den strategiska delen 
av krishanteringsarbetet, som vanligtvis förekommer i kommunal ledning, utan behandlar den 
operativa verksamheten hos exempelvis sjukvård och polis. Då både deras studie och min 
undersökning behandlar krishantering, stressiga och tidspressade situationer, går studien att 
använda som grund för min analysmodell som anpassas för krisledning på kommunal nivå, 
strategiskt krisarbete. Nedan följer förklaringar av de olika begrepp som återges i figur 3. 
 
Symbolisk adoption 
 
Wang och Hsieh (2006) beskriver symbolisk adoption som ”ett högst motiverande tillstånd, 
som speglar en användares mentala utvärdering av systemet och dess användning som ett 
givande koncept”. Författarna menar att användare i en miljö där specifik systemanvändning 
är obligatorisk, genomgår en form av symbolisk adoption innan faktisk systemacceptans 
uppnås. Wang och Hsieh (2006) menar också att symbolisk adoption är en förutsättning i en 
frivillig användningsmiljö, för att faktiskt adoption ska kunna uppnås. 
 
Förväntningar på prestanda 
 
Denna komponent av UTAUT-modellen var från början baserad på TAM-modellens variabel 
- upplevd användbarhet (”Perceived Usefulness”), och definieras som ”graden en individ 
anser att användning av systemet kommer att öka dennes arbetsprestationer” (Venkatesh et 
al., 2003, s. 447). För WIS kan detta innebära att användare anser att de får relevant och 
tidsenlig information när det behövs, att systemet bidrar till effektivare hantering av 
händelser. Då denna variabel visades sig vara betydelsefull vid samtliga mätningar utförda av 
Venkatesh (2003), i både frivilliga och obligatoriska situationer, anses variabeln därför vara 
en robust förutsättning för acceptans, menar Prasanna och Huggins (2016). 
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Förväntad användbarhet  
 
Förväntad användbarhet (”Effort Expectancy”), definieras som ”användbarhetsgraden 
associerat med ett system” (Venkatesh et al., s. 450). Denna variabel är härledd från TAM, se 
figur 1, och tolkas som hur krävande ett system upplevs vara vid användning. Davis et al. 
(1989) hypotiserar att ett system som är lättare att använda kommer att resultera i en 
användares ökade prestationer. Davis et al. (1989) fortsätter att beskriva tre faktorer kopplade 
till användarvänlighet: ”systemförståelse”, ”känsla av kontroll” och ”systemflexibilitet”. 
Davis et al. (1989) menar att användarvänlighet har en signifikant påverkan på en användares 
attityd gentemot användning av ett system. 
 
Social påverkan 
 
Denna variabel definieras som en användares uppfattning av andra personers förväntningar 
om att användaren ska bruka systemet menar Venkatesh et al. (2003). Enligt Prasanna och 
Huggins (2016) visar tidigare studier att andra personers attityd och beteende i en användares 
sociala miljö, har en avsevärd påverkan på en användares bruk av teknologi. Författarna 
menar att kollegors uppfattning om en ny teknologi kan hjälpa till att mildra ambiguitet och 
ovisshet. Ökad användning av ett system i en kommun kan skapa en kedja och leda till ökad 
användning i andra kommuner, och på så sätt mildra ambiguitet. 
 
Underlättande förutsättningar  
 
Denna variabel är ”graden till vilken en individ tror att en organisatorisk och teknisk 
infrastruktur existerar för att stöda användning av systemet” (Venkatesh et al., 2003, s. 453). 
Denna variabel är baserad på tre faktorer: träning och stöd; tillit till systemet; och 
projektkommunikation under händelser menar Prasanna och Huggins (2016).  Lee et al. 
(1995) menar att användare behöver se att informationssystemet de arbetar med, och 
informationen de får av systemet som relevant och nödvändigt för deras arbetsprestanda och 
att det är effektivt och lätt att använda, om de ska kunna acceptera ett sådant system. 
Förutsättningar för att förstå systemets nytta är därför av yttersta vikt. 
 
Informationskvalitet  
 
Moores (2012) definierar informationskvalitet som en kombination av användares uppfattning 
av informationens exakthet, innehåll, format och läglighet. Denna sammansättning används 
för att mäta vare sig ett system är felfritt eller inte, och om det förser nödvändig information 
en användare behöver för att fullborda sina uppgifter, när de behöver det, och om försedd 
information är presenterade i ett lättläsligt format menar Prasanna och Huggins (2016). 
Krisarbetet kan försvåras avsevärt om man arbetar med bristfällig eller irrelevant information. 
Om en olycka har inträffat och man behöver skicka ut sjukvårdare eller polis, behöver man 
veta hur många ambulanser som behövs, behövs det ambulanshelikopter, om någon ens är 
skadad eller om det är ett upplopp. Utan rätt information kan fel beslut tas och resurser kanske 
skickas till fel plats, när de i själva verket behövs på andra platser. Operativt likt strategiskt 
behöver rätt information förmedlas vid rätt tidpunkt. Vart branden sprider sig och vilka 
områden som riskerar att förstöras, eller vart man behöver skicka räddningstjänst. 
 

2.6 Mätning av ett informationssystems framgång  
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Kvalitet hos ett informationssystem kan bedömas enligt tre dimensioner menar DeLone och 
McLean (2003) med sin ”IS Success Model”, figur 4, där de oberoende variablerna är 
’informationskvalitet’, ’systemkvalitet’, och ’servicekvalitet’. Författarna menar att var del 
bör mätas – eller kontrolleras – separat, eftersom att den ensamt eller gemensamt påverkar ett 
systems ”användning” och ”användartillfredställelse”.  Som ett resultat av ”användning” och 
”användartillfredställelse”, får man ”nettofördelar” menar författarna, som också påpekar att 
om fortsatt användning av informationssystemet ska förekomma, antas det att dessa 
”nettofördelar” från ett ägar-, eller sponsorperspektiv, är positiva. 
 

 
Figur 4 DeLone & McLean IS Success Model 

Källa: DeLone & McLean (2003, s. 16) 

Lee et al. (2010) hävdar dock att på grund av de volatila och kaotiska karaktärsdragen vid 
kriser, där en beslutstagare är tvungen att ta snabba beslut med lite eller inkomplett 
information, kan beslutstagare försättas under en extrem press på grund av det faktum att ett 
felaktigt beslut kan få katastrofala påföljder. Författarna menar därför att traditionella 
modeller som figur 4, för mätning av ett informationssystems framgång, där mätningar gjorts i 
verksamhetsmiljöer som inte är tidspressade eller lika osäkra – inte kan användas. 
 

De föreslår istället en anpassad modell, se figur 5, baserad på DeLone och McLean (2003) där 
fokus har lagts på att identifiera variabler som reflekterar framgång i informationssystem för 
krishantering. Författarna påpekar dock att acceptansen av ny teknologi kan strida med 
egennytta. En person kan föredra att använda ett system denne redan känner till väl, eller som 
har designats specifikt för dennes arbetsuppgifter (Lee et al., 2010). 
 
Ur modellen nedan, figur 5, har jag tagit ett urval av faktorer jag tror påverkar användning 
och acceptans av WIS. Nedan beskriver jag de olika faktorerna. 

 
Figur 5 Modell för mätning av ett informationssystems framgång i krishantering 

Källa: Modifiering av Lee et al. (2010) model for IS success 
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Förväntat grupp-värde 
 
Lee et al. (2010, s. 4) beskriver att en individuell påverkan syftar på ”en indikation att ett 
informationssystem har gett användaren en bättre förståelse för beslutssammanhang, har ökat 
dennes beslutsförmåga, har producerat en förändring i användarens aktivitet, eller har ändrat 
beslutstagarens uppfattning om, och användbarheten av informationssystemet”. 
Organisatorisk prestanda definieras som organisationens prestanda överlag och inkluderar 
produktivitet, effektivitet etc. Författarna menar dock att det finns ytterligare en viktig 
dimension av påverkan av informationssystem i ett krishanteringssamband: 
Informationssystemets påverkan på en grupps ”prestanda” för offentlig säkerhet. Med detta 
menar de hur användning av ett system kan öka effektiviteten vid krishanteringsarbetet, för att 
skydda och rädda liv och egendom. 
 
Informationskvalitet och systemkvalitet  
 
Informationskvalitet är inte ett nytt koncept inom forskning för informationssystem då det är 
vida accepterat som en viktig förutsättning för ett informationssystems framgång. (Lee et al., 
2010). Informationskvalitet är ett multi-dimensionellt koncept som beskriver egenskaper hos 
informationen producerad av ett informationssystem, såsom exakthet, meningsfullhet och 
lämplighet menar DeLone och McLean (1992). Moores (2012) definierar informationskvalitet 
som en kombination av användares uppfattning av exakthet, innehåll, format och tidsenlighet. 
 
Systemkvalitet har enligt Lee et al. (2010) inte fått lika mycket uppmärksamhet som 
informationskvalitet i litteraturen, och systemkvalitetens komponenter blandas ofta ihop med 
dimensioner som relateras nära till servicekvalitet och användarvänlighet. Systemkvalitet 
fokuserar mer på karaktärsdragen av själva informationssystemet, och inte på karaktärsdragen 
av den resulterade produkten menar författarna. Typiska mätenheter inkluderar flexibilitet, 
integration, responstid och tillförlitlighet. Med flexibilitet menas till vilken grad systemet kan 
anpassas eller användas för andra variationer av arbetsuppgifter. 
 
Lee et al. (2010) menar att eftersom krishantering är så informations-intensiva processer, 
beror till stor del dess effektivitet på tillgänglig och nödvändig information. De definierar två 
karaktärsdrag hos IQ och SQ: tillgänglighet och tidsenlighet som två avgörande faktorer för 
studien. 
 
Tillgänglighet syftar på hur lätt det är att få information från ett system, och ”timeliness” kan 
förknippas med responstid och syftar till den grad systemet utför en handling inom rimlig tid. 
 
Uppfattat uppgiftsstöd 
 
Den primära anledningen till att förse organisationer med informationssystem har varit att 
förse användare med ett stöd, så att de kan utföra sina uppgifter bättre menar Lee et al. (2010). 
Författarna förklarar också att konceptet ”uppfattat uppgiftsstöd” har identifierats som en av 
de mest avgörande faktorerna för att kunna förklara personers avsikt att använda ett 
informationssystem eller faktiskt användning. Uppfattat uppgiftsstöd härleds ur TAMs’ 
variabel upplevd användbarhet (”Perceived Usefulness”). Lee et al. (2010) menar att hög 
uppgift-teknologipassning ökar användning och systemprestanda. 
 
Användartillfredställelse 
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Forskare har identifierat användartillfredställelse som en speciellt lämplig faktor när det rörde 
ett specifikt informationssystem (DeLone & McLean, 1992). Det är viktigt att veta vems 
tillfredställelse som bör mätas menar författarna. De fortsätter att beskriva hur studier 
(Igersheim 1976; Lucas 1978) visar att en användares systemanvändning kan påverkas av 
dennes inställning gentemot systemet. Exempelvis om en person ofta använder systemet, eller 
liknande system, antas det att personen är positiv gentemot systemanvändning. Attityd 
definieras som en persons positiva eller negativa känslor för att utföra ett specifikt beteende, 
exempelvis använda ett informationssystem. 
 

2.7 Webbaserat informationssystem, WIS 
 
Webbaserat informationssystem, eller WIS, är ett nationellt informationssystem som 
underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. I WIS 
delas information baserat på händelser (MSB, 2009). Exempel på händelser är 
samhällsstörningar, övningar, och samverkan. Enligt MSB (2017) kan aktörer bevaka 
händelser som en annan organisation registrerat i systemet, om de tilldelas läsrättigheter, eller 
aktivt själv publicera information av intresse för andra aktörer. 
 
WIS är utvecklat för att i huvudsak användas under en samhällsstörning, men används även 
som erfarenhetsbank i det förebyggande arbetet och som stöd vid övningar och utbildning. 
MSB uppmuntrar vidare till vardagsanvändning av systemet som inte behöver vara kopplad 
till någon samhällsstörning (MSB, 2018). 
 
WIS erbjuds på två sätt, via internet, tillgänglig via de flesta moderna webbläsare, eller via en 
applikation på Android, iOS och Windows Phone (MSB, 2009). 
 
Alla kommuner, landsting, frivilligorganisationer och privata aktörer med ett ansvar under en 
kris kan använda WIS. MSB (2009) hävdar att det idag är fler än 500 aktörer anslutna, med 
totalt över 7000 användare. De menar att samtliga länsstyrelser och landsting är anslutna, och 
fler än 95 procent av Sveriges kommuner. 
 
När man öppnar en arbetsyta i WIS, består den initiala vyn av ett antal komponenter med logg 
och delar som skall underlätta att upprätthålla lägesbild, bland annat karta och 
sammanfattningar av händelser skriver MSB (2018). En lägesbild skapas av en aktör och 
består av ett urval aspekter från den tillgängliga informationsmängden, i form av 
beskrivningar och bedömningar av ett pågående skeende och information relaterat till detta 
(Borglund & Landgren, 2016). Andra aktörer kan sedan använda information i en lägesbild 
för att arbeta mer effektivt, eller att bidra med information till en samlad lägesbild. För att 
aktivt lägga till information som att lämna lägesrapporter under en samhällsstörning krävs det 
att aktörer deltar i en ”yta”. Ytor kan skapas beroende på om händelsen kräver en sådan, det 
finns i WIS olika ytor för exempelvis samhällsstörning, samverkan med andra aktörer, intern 
samverkan, driftinformation och övning. En yta är de areor i WIS där informationsdelning 
sker, till exempel för hantering av samhällsstörningar, regelbunden samverkan med andra 
aktörer eller intern samverkan. För att kunna delta måste den aktör som skapat händelsen ange 
vilka andra aktörer som får publicera- eller ta del av informationen (MSB, 2018). 
 
WIS utvecklas och förvaltas av MSB, och är framtaget efter ett regeringsbeslut. För 
användning av WIS finns det av MSB fyra definierade roller. 



16 
 

 Läsare: En läsare har möjlighet att ta del av sin aktörs information i en yta. De kan 
även läsa andra aktörers information, förutsatt att de tilldelats rättigheter att göra så. 

 Skribent: En skribent har samma läsrätt som en läsare. En skribent kan också skriva 
utkast med förslag på text till anteckning. Dessa måste först godkännas av en redaktör 
innan det kan läsas av andra aktörer. 

 Talesperson: En talesperson har samma läsrätt som läsare, men kan också skriva och 
publicera information. 

 Redaktör: En redaktör har samma läsrätt som läsare, och kan skriva och publicera 
information. En redaktör i en specifik yta ska ses som en form av administratör för den 
ytan. Detta medför ett ansvar att hantera förfrågningar, uppdateringar och stängning av 
ytan. Redaktörer delar även ut roller inom sin aktör, och delar ut läsrätt till andra 
aktörer. 

 

2.8 Analysmodell 
 
Analysmodellen i den här undersökningen är till för att visa vilka framgångsfaktorer som med 
utgångspunkt från tidigare forskning kan förväntas bidra till användartillfredställelse och 
eventuellt acceptans av ett informationssystem för krishantering. 
 
Figur 6 är den skapta analysmodellen, och visar de framgångsfaktorer, som direkt eller 
indirekt kan påverka användning och acceptans av ett WIS. 
 

 
Figur 6 Analysmodell över framgångsfaktorer för användning och acceptans av informationssystem för krishantering 

Användarvänlighet 
 
Utbildning är en av de tre faktorer Prasanna och Huggins (2016) presenterar i underlättande 
förutsättning i figur 3. En tidig studie (Lee et al., 1995) visade att kompetens hade en stor och 
betydelsefull, men indirekt påverkan på acceptans och användartillfredställelse. Många 
systemegenskaper som menyer, ikoner, möss och pekskärmar – är specifikt framtagna för att 
öka användbarhet (Davis et al., 1989). I användbarhet räknas också uppfattat uppgiftsstöd in, 
ett högre uppgiftsstöd bidrar till ökad användning då användare ser en potentiell fördel med 
att använda systemet. Då ’förväntningar på prestandan’ är en härledd variabel från 
användbarhet, räknas denna också in här. Jag undersöker huruvida användarvänlighet direkt 
påverkar användningen av WIS och en potentiell acceptans av systemet. 
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Systemkvalitet 
 
Höst och Weyns (2009) beskriver att otillgänglighet av ett informationssystem för 
krishantering under en kris kan få katastrofala påföljder, och fortsätter att ett systems 
tillgänglighet bör tänkas på vid risk- och sårbarhetsanalyser. Jag undersöker därför 
användares ställning till plötslig otillgänglighet och om responstid är en kritisk 
framgångsfaktor, då man vid kris snabbt kan komma att behöva uppdatera eller få tillgång till 
dokument för att kunna ta ett beslut och att detta direkt påverkar tillfredställelsen. Högre 
systemkvalitet leder till högre användartillfredställelse (DeLone & McLean, 2003). 
Systemkvalitet påverkar och kan bidra till ökad användarvänlighet, men kan även minska 
användares tillit till systemet om en godtycklig kvalitet inte kan demonstreras.  
 
Informationskvalitet 
 
Jag undersöker de viktigaste faktorerna vad gäller informationskvalitet för 
informationssystem för krishantering är exakthet, relevans och ”timeliness”. Lee et al. (2010) 
menar att tillgång till kvalitetsinformation är av yttersta vikt för krishanteringsaktörer så att 
rätt beslut kan nås och tas under påfrestande förhållanden, men också att få informationen vid 
rätt tidpunkt. Information är en av de viktigaste delarna vid krishanteringsarbete och 
informationskvalitet påverkar därför användning och acceptans av WIS. 
 
Krisegenskaper 
 
Jag undersöker riskens egenskaper såsom storlek, typ och omfattning, då jag tror de spelar en 
direkt roll på hur mycket ett system används, då en risk förmodligen behandlas på olika sätt 
beroende på exempelvis storlek, omfattning, typ eller tiden som krävs för att lösa krisen. 
Krisegenskaper påverkar dock också användarvänlighet, vissa kriser kan vara svårhanterade i 
WIS då de är väldigt snabba, och WIS informationsdelningsprocess där aktörer skall ha 
läsrättigheter tilldelade eller borttagna är väldigt långsam. Eller om aktörer väljer att hantera 
en ’mindre’ kris i sitt egna specialiserade system då de anser att informationsdelning kanske 
inte spelar någon större roll. 

 
Symbolisk adoption 
 
I denna studie undersöks det om uppmaning till användande bidrar eller kan bidra till ett ökat 
användande av WIS. Prasanna och Huggins (2016) påpekar att användare i en miljö där 
specifik systemanvändning är obligatorisk, genomgår en form av symbolisk adoption innan 
faktisk systemacceptans uppnås. Wang och Hsieh (2006) menar också att symbolisk adoption 
är en förutsättning i en frivillig användningsmiljö, för att faktiskt adoption ska kunna uppnås.  
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3. Metod 
 

3.1 Vetenskaplig analysmetod 
 
För min undersökning har jag valt att utföra en kvalitativ studie i form av intervjuer med 
personer direkt kopplade till krisledning, med ett direkt ansvar för att använda de 
informationssystem som idag står till deras förfogande. Då min uppsats är till för att kartlägga 
och analysera acceptans och användning av dessa system, är det av yttersta vikt att få 
information om när och varför systemet används, kontra när det inte används och varför. 
Detta problemområde är inte statistiskt mätbart och jag kommer därför inte använda någon 
kvantitativ forskningsmetod. 
 

3.2 Undersökningens upplägg 
 
Patel och Davidson (2003) hävdar att utifrån vår problemformulering så måste vi bestämma 
hur vi ska lägga upp själva undersökningen. Vi måste bestämma oss för vilka individer som 
skall medverka och vilka tekniker som skall användas för att samla in relevant information för 
vår undersökning. De vanligaste teknikerna är survey-undersökning, fallstudie och experiment 
enligt Patel och Davidson (2003). 
 
Survey innebär att man genomför en undersökning på en större avgränsad grupp, med hjälp av 
frågeformulär eller intervjuer (Patel & Davidson, 2003). Survey-undersökningar ger möjlighet 
att samla information om ett större antal variabler, eller en stor mängd information om 
begränsade variabler menar Patel och Davidson (2003). 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver fallstudie som en undersökning på en mindre avgränsad 
grupp, eller i mitt fall, en organisation. Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv 
och försöker täcka så mycket information som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Jag har valt 
att utföra intervjuer på en mindre grupp personer, alla från olika kommuner, men med så 
snarlika befattningar som möjligt. Robson (2016) beskriver att forskarens närvaro under 
intervju kan skapa problem där respondenten återger svar som forskaren vill ha. Detta 
problem har jag försökt eliminera dels via användning av samma frågor för alla kommunala 
respondenter, samt min intervju med en förvaltare på MSB. Intervjun med förvaltaren gör att 
jag kritiskt kan granska respondenternas svar.  
Experiment betyder att vi studerar några enstaka variabler och försöker få kontroll över annat 
som kan påverka dessa variabler (Patel & Davidson, 2003). Experiment utförs för att 
manipulera variabler och den effekt de har, exempelvis personers beteende under vissa 
förutsättningar. 
 
Väldigt lite material finns om just användning och acceptans kring WIS, sökning i databasen 
’Web of Science’ genomfördes med input:  
 
TS=(crisis OR disaster AND management)  AND TI=(web* information* AND acceptance 
OR usage) AND WC=(Computer Science, Information Systems AND Communication AND 
Computer Science, Interdisciplinary Applications) 
 
TI=(web* information* OR WIS AND acceptans OR användning) AND WC=(Computer 
Science, Information Systems AND Communication AND Computer Science, 
Interdisciplinary Applications) 
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Ovanstående sökningar gav 0 respektive 2 resultat. De två nådda resultaten berörde inte 
systemet WIS som jag i denna uppsats undersöker. 
 
 Jag har fått använda tidigare studier som rör acceptans och informationssystem för andra 
samhällskritiska organisationer, exempelvis ambulans, polis och brandkår som även de måste 
arbeta med rätt och relevant information. Utöver detta finns väldigt lite material från Sverige, 
och jag har fått använda material från andra länder. För min studie har intervjuer genomförts 
med personal som jobbar med krisledning på kommunal nivå, för att identifiera 
framgångsfaktorer för användning och acceptans av WIS. Användningen av studierna i 
samband med intervjuerna skapar möjligheten att jämföra det nuvarande läget i Sverige, med 
det som råder utomlands – att kartlägga och skapa en helhetlig analysmodell med de kritiska 
framgångsfaktorer som främjar eller hämmar användning och acceptans av WIS. 
 

3.3 Insamling av data 
 
Ett sätt att samla information är intervjuer och enkäter, och det bygger på frågor. Intervjuer är 
vanligtvis genomförda på så sätt att intervjuaren fysiskt träffar intervjupersonen och genomför 
intervjun, menar Patel och Davidson (2003). Både intervjuer och enkäter måste genomföras 
av villiga respondenter – det kan därför vara nyttigt att introducera syftet med intervjun, och 
att respondentens deltagande är och bidrag är viktigt menar Patel och Davidson (2003). Det är 
minst lika viktigt att tänka på vad för typ av information som ges av respondenten – dessa kan 
vara konfidentiella. Det är av god praxis att ge all information gällande undersökningen till 
respondenterna flera gånger (Patel & Davidson, 2003). 
 
Datainsamlingen till uppsatsen har skett på olika sätt. Primära data har samlats in via 
intervjuer, F2F med en respondent, Skype-intervju med tre respondenter och 
mailkorrespondens med en. Samtliga respondenter arbetar i kommunal krisledning, vilka 
arbetar med krishantering direkt. Intervjupersonerna arbetar i olika län, och för olika 
kommuner, med egna ansvarsområden. Intervjuguiderna, se Bilaga 1 och 2, är skrivna på så 
sätt att respondenten fått utrymme för egen reflektion och diskussion. Intervjuguiden är 
skriven med hjälp av en modifierad version av ’Technology acceptance model’, TAM (Davis 
et al., 1989) och unified theory of acceptance and use of technology, UTAUT (Venkatesh et 
al., 2003), för att mäta användning och acceptans - för att kunna skapa en relevant 
analysmodell. Utöver detta material har flera olika vetenskapliga artiklar inom krishantering 
och acceptans behandlats. 
 

3.4 Val av respondenter 
 
Denna kandidatuppsats behandlar specifikt användandet och acceptansen av 
informationssystem för krishantering i kommunal ledning. Det var därför viktigt att intervjua 
personer som i direkt kapacitet jobbar med krishantering i respektive kommuns ledning. På 
grund av tidspress och andra åtaganden, var listan på respondenter som kunde avsätta tid för 
denna undersökningen begränsad. 
 
Det fanns ett par kriterier för val av respondenter: respondenten är tvungen att arbeta med 
krishantering och faktiskt använda WIS i någon utsträckning för att faktiskt få relevant 
information vad gäller användning och acceptans av just WIS. 3 av 5 respondenter är 
säkerhetssamordnare eller säkerhetsstrateger. 1 respondent är stabschef och den sista är 
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förvaltare av WIS. Det hade varit av nytta att intervjua kommunikatörer eller 
kommunikationschef på kommuner då dessa också arbetar i WIS, men någon sådan 
respondent gick inte att nå.  
 
I min uppsats har jag även intervjuat en förvaltare på MSB. Detta är gjort för att få kontrast på 
svar från mina respondenter, för att kunna bedöma och utvärdera resultat kritiskt. Det är också 
av nytta för min uppsats att intervjua denna person då denne kan se stora mönster i 
användning av systemet och jag sparar således mycket tid jag annars hade behövt lägga på fler 
intervjuer för att komma fram till liknande upptäckter. 
 

3.5 Val av litteratur 
 
För min kandidatuppsats är det viktigt att behandla just informationssystem för krishantering. 
Då väldigt lite information om just krishanteringssystem inom kommuner fanns tillgänglig, 
har andra studier av informationssystem för krishantering varit ett supplement. Det är än färre 
studier som behandlar ämnet användning och acceptans av sådana system. Jag har fåt ta del av 
en undersökning som gjordes av MSB för några år sedan, där de försökte identifiera aktörers 
användning av WIS, och för att identifiera potentiella förbättringsområden. Studien är ett par 
år gammal, och slutsatser kan inte dras från studien, men den ligger som ett underlag för att 
stödja min egen studie. Denna studie påverkar även mina intervjufrågor, återse Bilaga 1 & 2. 
 

3.6 Metodvalets styrkor och metodkritik 
 
Kandidatuppsatsen behandlar litteratur där utvärdering av informationssystem för 
krishantering förekommer. Detta är viktigt för att kartlägga tidigare identifierade kritiska 
framgångsfaktorer som främjar användningen eller acceptansen av just informationssystem 
för krishantering. Det är för min uppsats extra viktigt att använda dessa studier, för att bygga 
en analysmodell som går att använda för just undersökning av användning och acceptans av 
ett informationssystem för krishantering. 
 
En svaghet i kandidatuppsatsen är min primära empiri, inte den empiriska data som 
genererats, men antalet personer som var möjlig att intervjua. Det är min tro att en bredare bas 
med respondenter hade gett mer och rikare information, även om jag försökt minimera 
informationsförlust genom att intervjua en central och förvaltande myndighet. Utöver detta så 
kan det återfinnas en svaghet i analysmodellen som tagits fram – fler kritiska 
framgångsfaktorer hade kunnat komma identifieras med mer tid, exempelvis sociala 
egenskaper (arbetsplatsens situation). 
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4. Empiri 
 
Jag har för studien intervjuat fem personer, varav fyra respondenter är användare av systemet 
WIS i kommunal krisledning och en person som arbetar med förvaltning av WIS på 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Respondenterna behandlas 
konfidentiellt och deras namn fingeras enligt nedan: 
 
Respondent A Lena Säkerhetssamordnare Kommun A Intervju: 9/4–2018 
Respondent B Erik Säkerhetsstrateg Kommun B Intervju: 17/4–2018 
Respondent C Sofie Stabschef Kommun C Intervju: 20/4–2018 
Respondent D Hanna Säkerhetskoordinator Kommun C Intervju: 20/4–2018 
Respondent E Johan Förvaltare MSB Intervju: 25/4–2018 

 
Som säkerhetssamordnare/säkerhetsstrateg eller säkerhetskoordinator arbetar respondenterna 
med övergripande samordning av krishantering i kommunen. De arbetar med 
krisledningsplaner, utbildning, övning och samverkan. Stabschefen hjälper till att ordnat allt 
från lokaler i vilka krishantering bedrivs till att ta fram underlag för att chefer ska kunna 
bereda ett ärende och ta det till krisledningsnämnden. Förvaltaren har ett ansvar för 
administration och drift av WIS och leder dess utvecklingsarbete. Förvaltaren har även 
kontakt med systemets användare. 
 
Kommun A är en mindre kommun och har ungefär 35’000 invånare i Götaland.  
Kommun B är en medelstor kommun i Götaland och har ungefär 140’000 invånare. 
Kommun C är en medelstor kommun i Svealand med ungefär 95’000 invånare 
 
Vidare skall tilläggas att respondenterna arbetar i olika län. Kommentarer i intervjumaterialet 
som rör en enskild person behandlar endast denne persons kommun och reflekterar således 
inte de andras kommuner om inget annat delges. 
 

4.1 Användning av WIS 
 
Det framkommer av respondenternas svar att användningen av WIS ser olika ut beroende på 
vilken kommun och vilket län man arbetar i. Det varierar till att enbart användas om det 
behövs, till att användas varje dag. 
 

Jag använder WIS som resurs i krisarbetet om det behövs. -
Säkerhetssamordnare i Kommun A 

 
Likt säkerhetssamordnaren i Kommun A, används WIS i kommun C i liten utsträckning, 
förutom när de har samverkansmöten och övningar. Samverkansmöten kallas av 
Länsstyrelsen och är avsedd att vara ett forum där olika aktörer gemensamt möts för att 
diskutera tex händelser eller de gemensamt uppsatta målen som finns för just samverkan. 
 

Vi som jobbar med krisberedskap centralt på förvaltningen använder WIS 
nästan dagligen för att inhämta samt dela information. – Säkerhetsstrateg i 

Kommun B 
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Av samtliga respondenter (som använder WIS), är det endast en som använder det mer 
frekvent. MSB menar att användandet av systemet skiljer sig mycket från kommun till 
kommun, och att Länsstyrelsen bör ta fram tydligare riktlinjer för vem som skall använda 
WIS och när. 
 

Så länge användare vet vad som gäller, blir det lättare att använda. – 
Förvaltare på MSB 

 
MSB vill att Länsstyrelsen ska ta en mer aktiv roll i att lyfta användandet av WIS gentemot de 
kommuner som finns i respektive län. Ett sätt att öka användningen av WIS generellt, skulle 
vara att identifiera användning för WIS utöver krishantering. Daglig användning av WIS 
skulle hjälpa användare att bibehålla den kunskap de annars snabbt tappat när de är 
sällananvändare. 
 

Aktörer som hittat ett användningsområde för WIS i sin dagliga verksamhet 
gör bättre ifrån sig vid skarpa händelser. – Förvaltare på MSB 

 
MSB menar att daglig användning bidrar till ökad förståelse för systemet, och att användarna 
på så sätt vet hur de ska använda systemet på ett effektivt sätt när den skarpa händelsen sker. 
Daglig verksamhet i WIS kan bedrivas på olika sätt, MSB hänvisar till en kommun som för 
delar av sin TiB-funktion (Tjänsteman i beredskap) i WIS. En tjänsteman i beredskap har för 
uppgift att upptäcka, verifiera, larma och informera vid kriser som berör kommun och län. 
Dessa tjänstemän för sina loggar i WIS, på en gemensam yta för att underlätta överlämning 
och informationsspridning menar förvaltaren på MSB. Vid utbildningstillfällen försöker MSB 
att informera deltagare att identifiera någon form av vardagsanvändning av WIS, för att hjälpa 
användare bibehålla kunskap. 
 

En fördel med WIS är att aktörer har en gemensam samverkansyta under 
händelser. – Stabschef i Kommun C 

 
De gemensamma ytorna i WIS är menade att dela information under händelser, övningar och 
möten och ses som en fördel hos respondenterna. Systemet är en bra yta för de aktörerna med 
krisberedskapsansvar. Att snabbt kunna dela och ta del av information under krisarbete är 
värdefullt, men tappar värde om inte alla aktörer deltar. Polis och landsting är några av de 
aktörer som inte alltid delar information i WIS. 
 

WIS är inte klassat för sekretessbelagd information. – Förvaltare på MSB 

 
Då WIS inte är klassat för sekretessbelagd information är det svårt för exempelvis polis att 
delta och dela information i WIS. Det är svårt för polis att bidra med någon information, och 
rädslan att den information de delar kommer att begäras ut försvårar deras situation 
ytterligare. En fördel är dock om polis börjar med att dela generell information om 
exempelvis framkomlighet – information kommuner och räddningstjänst kan vara intresserade 
av att veta. Sådan information är inte sekretessbelagd, men menar att polis också behöver 
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använda ytterligare ett system, utöver deras egna specialiserade system. En starkare 
integrationsmotor mot WIS är under utveckling hos MSB, och framtida integrationer 
gentemot polis och landsting. 
 
 

4.2 Analysmodellens variabler 
 
Användarvänlighet 
 
Det framkommer av respondenterna att användarvänlighet är en av de mest viktiga faktorerna 
för fortsatt användning av WIS. Då i stort sett alla som inte använder systemet dagligen 
räknas som sällananvändare, krävs det att användaren direkt bör se vart man ska klicka. 
 

Det är nästan för mycket specialfunktioner i WIS, man är rädd för att trycka 
på fel knapp eller göra ett misstag. – Säkerhetskoordinator i Kommun C  

 
Utökad funktionalitet är inte alltid en positiv sak, med utökad funktionalitet kan det tillkomma 
en brantare inlärningskurva och ökad förvirring, speciellt för sällananvändare eller mindre 
aktörer där majoriteten av funktionerna aldrig kommer att användas. Under utbildning tar man 
del av många funktioner, men man lär sig aldrig hur man får nytta av dessa, mervärdet av 
funktionerna, påpekar säkerhetskoordinatorn i kommun C. 
 

Ett ”Small, Medium & Large-paket” av WIS hade varit önskvärt för att 
stödja mindre aktörer. – Stabschef i Kommun C 

 
En ’nerskalad’ version av WIS, med mindre specialfunktioner - för den mindre och 
medelstora aktören kan bidra till mindre förvirring vid användning och således bidra till ökad 
användbarhet. När aktörer direkt kan hitta de funktioner de vill använda, uppstår en form av 
uppfattat uppgiftsstöd, då man direkt kan utnyttja de för aktören viktiga funktionerna. 
 
WIS utvecklas i etapper av MSB, och nyligen lanserades WIS 3.0. Den nya versionen liknar 
idag många andra system i sitt utförande och upplevs också som mer användarvänlig överlag i 
jämförelse med äldre versioner. Interaktionsdesigner och användargrupper är några av de 
medel MSB använder i sitt fortsatta utvecklingsarbete. Involvering av användare bidrar till att 
systemet påverkas på det sätt användare vill. 
 

WIS kan förenklas ytterligare och få en mer pedagogisk layout, som en 
webbsida. – Säkerhetsstrateg i Kommun B 

 
Säkerhetssamordnaren i Kommun A påpekar att systemet är rörigt innan man lär sig det. 
Ikoner och menyartefakter är några av de aspekter som bidrar till ökad användbarhet, i WIS är 
det mycket valbara ikoner istället för text, vilket kan försvåra användningen av systemet.  
 



24 
 

Utbildningen av WIS 3.0 utan grundläggande utbildning var svår, hade 
velat ha mer kunskaper i WIS innan dess. – Säkerhetssamordnare i 

Kommun A 

 
 
I den digitala eran är teknik och internet en stor del av våran vardag, och vi är därför idag 
mycket bättre på att använda teknik, men ett så omfattande system som WIS behöver ha ett 
gediget utbildningsprogram. För WIS ges regelbundna utbildningar i Länsstyrelsens regi och 
av MSB när nya versioner lanseras. Att döma av respondenterna är utbildningspaketen olika 
beroende på vilket län man arbetar i. Största skillnaden i frekvens av utbildningstillfällen. Två 
olika typer av utbildningar ges som grund för WIS – en halvdagsutbildning, fokuserad på 
användning av WIS, och en påbyggnadsutbildning när nya versioner av WIS lanseras. 
 

Det ska inte vara en svår inlärningströskel i hur eller varför man använder 
WIS, jag behöver förstå hur jag kan använda det utan tjocka handböcker 

eller använda FAQ – Stabschef i Kommun C 

 
Respondenterna var överlag nöjda med utbildningen, men säkerhetssamordnaden i kommun A 
hade inte mottagit någon gedigen grundutbildning i WIS innan påbyggnadsutbildningen för 
WIS 3.0. MSB erbjuder förutom deras utbildningstillfällen, utbildningsmaterial på deras 
hemsida och YouTube-kanal. 
 

Våran huvuduppgift är att ta hand om systemet. – Förvaltare på MSB 

 
MSB vill gärna styra bort utbildningsansvaret och lägga detta på en annan aktör eftersom det 
tar mycket tid från våra arbetsuppgifter. Förvaltaren på MSB menar dock att 
utbildningstillfällena upplevs som värdefulla även för dem, då de får ta del av feedback direkt 
från användarna, men att mer tid att utveckla systemet är önskvärt. Utöver att man som aktör 
kan begära att MSB gratis kommer och utbildar på plats i mån av tid, finns det på MSB’s 
hemsida en lista med godkända utbildare, som aktörer kan beställa utbildning från, mot offert. 
Dessa utbildare är granskade av MSB. 
 
Systemkvalitet 
 
Systemkvalitet behandlar faktorerna tillförlitlighet, responstid, flexibilitet och integration. 
Tillförlitligheten i WIS påverkas av det faktum att systemet just är webbaserat, majoriteten av 
respondenterna arbetar med någon form av backup som papper och penna, whiteboards eller 
annan form av dokumentation, samtidigt som de använder WIS. Säkerhetsstrategen i 
Kommun B föreslår utvecklingen av en applikation för datorer med mappstruktur, lite som 
’Dropbox’ eller andra molntjänster, istället för att ladda upp dokument direkt i WIS. Denna 
typ av molntjänst innebär att man för över dokument i en applikation på datorn, som sedan 
synkroniserar med en ’molntjänst’, en tjänst som lagrar dokument på internet. 
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När dåvarande KBM 2 tog emot regeringsuppdraget, stod det där att 
”internet idag är säkert, skyddat, driftsäkert och att det inte finns något hot 

man kan tänka sig”, idag vet vi bättre. – Förvaltare på MSB 

 
I dagsläget finns ett par olika åtgärder som MSB spenderar tid på att utforska. SGSI (Swedish 
Government Secure Intranet) är en tjänst som idag används av myndigheter i Sverige. SGSI är 
ett krypterat nät bredvid internet, Förvaltaren på MSB förklarar att de undersöker detta som 
ett potentiellt backupnät för WIS, för att öka robusthet och driftsäkerhet. 
 

Vi samverkar tillsammans med andra myndigheter om upprättningen av ett 
nytt 4G-nät som bara ska användas av myndighetsaktörer med 

dataöverföringsbehov. – Förvaltare på MSB 

 
Upprättandet av ett nytt 4G-nät med backupström hade varit en lösning för att få en annan typ 
av tillförlitlighet vad gäller robusthet och säkerhet, förklarar Förvaltaren på MSB. Systemet 
RAKEL, som är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan och 
inom viktiga samhällsviktiga verksamheter som exempelvis polis (komradio), ligger på ett 
sådant backupsystem, där systemet skall kunna drivas upp till ett par veckor efter att andra nät 
slutat fungera.  
 
Förvaltaren på MSB berättar att när WIS är otillgängligt så är det oftast inte systemet i fråga, 
utan länken till servrarna. Länken till servrarna är i dagsläget internet, att det förekommer en 
så kallad DNS-attack eller liknande. En DNS-attack är en form av cyberattack mot en så 
kallad namnserver som löser en servers IP-adress till ett mer användarvänligt, exempelvis 
google.com. När en sådan server är för upptagen, av exempelvis en attack kan den inte 
identifiera vad användaren vill ansluta till. 
 
Samtliga respondenter tycker att responstiden är lik många andra system, och påverkas av 
antalet personer som använder WIS samtidigt, eller begränsas av den internetuppkoppling 
som finns tillgänglig. 
 

Vi har ett API som man kan programmera mot, men det kräver då att varje 
verktyg implementerar det mot WIS. – Förvaltare på MSB 

 
En av de saker som hämmar användning av WIS, är det faktum att visa aktörer inte går att nå i 
systemet. Polis, landsting och en del privata aktörer är inte där och samverkar, vilket medför 
att man måste nyttja andra system eller areor för att nå dessa aktörer. Förvaltaren på MSB 
förklarar att de arbetar mot en bättre integrationsmotor alla kan jobba med. Således kan 
specialsystem som polisens system integreras till viss del i WIS, för att stöda 
informationsspridning från polisen. Att få med dessa aktörer i WIS kommer att bidra till ökad 
användning, det är sällan en kris händer som inte involverar landsting och polis menar 
stabschefen i Kommun C. 
 

                                                 
2 KBM = Krisberedskapsmyndigheten, idag MSB. 
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Vi har väl någon tanke att när man jobbar med WIS och krishantering, bör 
WIS vara det första man öppnar på morgonen med Outlook. – Förvaltare 

på MSB 

 
Vardagsanvändning är det mest återkommande temat när diskussioner om kunskaper förs. För 
att bevara kunskap och skapa mernytta, behöver en sådan användning av WIS identifieras hos 
aktörer.  
 

Vi vill ha in fler funktioner som stöder vardaglig verksamhet i WIS. – 
Förvaltare på MSB 

 
Till skillnad från de som använder systemet någon enstaka gång per år, är de som använder 
WIS dagligen bättre på att hantera händelser i WIS. Stabschefen i kommun C påpekar att det 
är viktigt att hitta motivation för hur man använder WIS till vardags, för det är något de har 
nytta av. Likt förvaltaren på MSB menar stabschefen i kommun C att en identifierad 
vardagsanvändning kommer att eliminera problem relaterade till användningen när man väl 
ska använda WIS i en kris. 
 
Informationskvalitet 
 
Information finns tillgänglig i WIS, mycket av det är även gammal information som inte 
kunnat tas bort på grund av åtgärder ditsatta av MSB, för att säkerställa att alla aktörer ska 
kunna ta del av och diarieföra informationen. 
 

Det skulle behöva raderas gammal i WIS. Som det är nu så ligger det 
information från flera år gamla händelser kvar i systemet. Det skapar brus 

och en ökad svårighet att hitta relevant information och ytor. – 
Säkerhetsstrateg i Kommun B 

 
Gammal information i WIS kan inte tas bort på ett enkelt sätt, utan kräver involvering av 
samtliga aktörer som deltagit i den yta där informationen finns tillgänglig. Samtliga aktörer 
måste vara enade om att avsluta händelsen, för att sedan behöva enas och godkänna 
stängandet av händelsen för ny information, och sist behöver alla godkänna att informationen 
ska raderas. Sådana här funktioner försvårar när en användare som representerat en aktör 
slutat, och således inte kan godkänna radering. Förvaltaren på MSB påpekar att det har byggts 
in en ”workaround” för just detta, och att MSB kan kontaktas för att ta bort en gammal 
användare från en händelse. 
 

Det är en förmåga att skapa och lägga in precis rätt mängd information i 
WIS, för att få de stringenta lägesbilderna man strävar efter. – 

Säkerhetskoordinator i Kommun C 

 
För att få exakthet på informationen krävs lite övning menar säkerhetskoordinatorn i kommun 
C. Exakt och relevant information är viktigt för att kunna ta rätt beslut, att sedan få 
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information vid rätt tidpunkt är också viktig. Att skicka räddningspersonal till en plats två 
timmar efter att händelsen uppstått är inte hållbart. 
 

Vi håller på med till exempel informationsflöden från andra system och 
källor, så att det ska ligga på framsidan av WIS. – Förvaltare på MSB 

 
Mer information på WIS framsida kan vara bra men samtidigt en dålig sak. Relevant 
information bidrar till en ökad kvalitet, medans irrelevant och för mycket information kan 
komma att bidra till informationsöverflöd och brus. 
 
Krisegenskaper 
 
Kriser i sin natur är väldigt olika, både vad gäller omfattning och tidsåtgång, men också typ 
och storlek. Med omfattning menas antalet kommuner eller regioner inblandade, och storlek 
menas graden av påverkan eller förlust. 
 

WIS tenderar att användas vid de mer långsamma händelserna än i de mer 
snabba, stressiga händelserna. – Förvaltare på MSB 

 
Anledningen till att WIS inte används vid de snabba händelserna är på grund av den tid det tar 
att styra informationsspridningen. I äldre WIS versioner var fallet att spridningen av 
information var för smal, alltså väldigt få aktörer fick ta del av informationen när en händelse 
skapades i WIS, men har nu ändrats till senare versioner så att informationsspridningen vid 
start av en händelse är mer bred. Spridningen kan sedan kontrolleras av den skapande aktören 
– aktörer kan antingen läggas till eller tas bort ur flödet. 
 

Krisen i Västmanland, det var ju på riktigt, det brann faktiskt. – Förvaltare 
på MSB 

 
Då branden i Västmanland inträffade användes inte WIS i någon större utsträckning. 
Förvaltaren på MSB menar att förloppet var så pass snabbt och att många frivilliga aktörer 
arbetade med informationsspridning i exempelvis Google Docs. När informationsarbetet väl 
var igång ville man därför inte lägga tid på att lägga upp en ny yta i WIS utan använde samma 
metod. 
 

I sådana situationer fungerar inte WIS riktigt, men under flyktingkrisen 
används WIS mycket och brett. – Förvaltare på MSB 

 
MSB såg att WIS nyttjades väldigt mycket under flyktingkrisen, dels för att sammanställa var 
flyktingar kunde tas emot, men också var det fanns sängplatser och så vidare. Förvaltaren 
menar dock att det är ett långsammare och mer administrativt arbete, att det finns mer tid att 
definiera upp allting från nationell nivå, till regional nivå och till slut till kommunal nivå. 
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Symbolisk adoption 
 

Länsstyrelsen och MSB bör ta en mer aktiv roll i att uppmana användandet 
av WIS, för att på så sätt öka systemets användning. – Stabschef i Kommun 

C 

 
I de nationella riktlinjerna för användning av WIS står det på många ställen ’bör’, eller det är 
’bra’ om systemet används. Förvaltaren på MSB ville gärna försöka peka med hela handen, 
och i riktlinjerna skriva ’ska användas’, men fick då kritik av granskare. Enligt 
regeringsformen har Sveriges kommuner så kallat ’kommunalt självstyre’ där kommuner 
sköter de angelägenheter som rör just den kommunen. Det går då inte att uppmana en 
kommun att göra något, eftersom kommunen själv sköter sitt egna samhälle och dess 
gemensamma angelägenheter. 
 

Länsstyrelsen har misslyckat att ta sitt ansvar för att uppmana användning 
av WIS i länet. Tycker att MSB och Länsstyrelsen bör ta en mer aktiv roll i 

uppmaning av användandet. – Stabschef i Kommun C 

 
De användare som suttit ned och pratat med förvaltaren på MSB tycker att de borde kunna 
peka med hela handen och säga att ”nu gör vi så här”. De flesta användare skulle inte bli arga 
över en strängare uppmaning till användning, tvärtom så skulle de uppskatta detta då det i sin 
tur sparar tid som de annars lägger på att identifiera egna arbetssätt. 
 

4.3 Framtida användning av WIS 
 
Drivkrafter 
 
WIS kan görs ytterligare mer användarvänligt och på så sätt bidra till en ökad användning, att 
implementera funktioner som stöder vardaglig verksamhet. 
 

Aktörer som använder WIS – måste använda det fullt ut och dela 
information, samt hålla den delade informationen uppdaterad för att nå 

acceptans. – Säkerhetsstrateg i Kommun B 

 
Gammal information behöver sållas och relevant, konkret information behöver tillföras för att 
skapa stringenta lägesbilder och öka förståelse.  
 

MSB bör ta en mer aktiv roll i att skapa ett utbildningssystem, och att de tar 
ett större ansvar i att systemet faktiskt används. – Säkerhetskoordinator och 

Stabschef i Kommun C 

 
Ett mer utförligt utbildningspaket, eller fler utbildningstillfällen på en kort period innebär att 
användare får tillgång till mer information och kan fråga om funktioner och dess mervärde. 
Uppmaning till användande bidrar till en form av acceptans och ökar användning av WIS. 
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Aktörer måste identifiera andra användningsområden, för att öka den 
generella användningen av WIS. – Säkerhetssamordnare i Kommun A 

 
Återkommande är det vardagliga användningsområdet, det ses som den absolut viktigaste 
faktorn till ökad användning. Systemets flexibilitet bidrar till att användare inte tappar den 
kunskap de besitter efter utbildning eller övning i WIS. En handlingsplan som innehåller vem 
som använder WIS och när bör också tas fram för att öka användningen menar förvaltaren på 
MSB. 
 
Bromskrafter 
 

Om man inte är van vid systemet, på grund av för lite användning, drar 
man sig för att använda det. – Säkerhetssamordnare i Kommun A 

 
Om ett annat användningsområde inte kan identifieras för WIS, tappar användare kunskapen 
de besitter efter utbildning och väljer således att inte använda systemet då de är rädda att göra 
fel i ett så komplext system, eller at det är för komplicerat att använda och att det går snabbare 
att dela information via andra kanaler, som exempelvis e-post. 
 

Polis, som har ett helt annat krav på sekretess än kommuner använder 
sällan WIS, och inte heller landsting, vilket gör det svårt att samverka i 

WIS. – Stabschef i Kommun C 

 
Det är inte många händelser som inte involverar varken sjukvård eller polis. Om ingen 
integration eller ökat användande hos polis och landsting kan uppnås, försvåras användningen 
av WIS då man måste använda andra system för att samverka med dessa aktörer. 
 

WIS är ytterligare ett system att använda, aktörer har flera olika system att 
använda. – Förvaltare på MSB 

 
Då aktörer använder en rad andra system, skapar det problem i användningen av WIS om man 
inte ser mernyttan i att använda WIS över dessa andra system. Stabschefen i kommun C 
menar att WIS är ett enhetligt system på alla nivåer i Sverige, det är gratis att använda och det 
utvecklas i MSB’s försorg. WIS är oerhört fördelsfullt, men utan att lyfta mernyttan av 
användning av systemet, ser aktörer inte fördelen i att nyttja dess funktioner, framhåller 
Stabschefen. 
 

MSB kanske rubricerar WIS lite hårt som ett system för de ”stora 
händelserna”. – Stabschef i Kommun C 
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5. Analys 
Analysen av insamlade data är uppdelad i de fem huvudkategorierna enligt analysmodellen. 
Varje analys inleds med en tabell med de undersökta faktorernas namn, en beskrivning av 
faktorn, samt en kolumn där resultatet av analysen sammanfattas, d.v.s.  bedömningen om 
faktorn är att räkna som en kritisk framgångsfaktor eller ej (indikeras med Ja/Nej). 
 
Användarvänlighet 
 
Faktor: Beskrivning: Kritisk framgångsfaktor: 

Utbildning Den utbildning användare 
får i systemet, för att bidra 
till förståelse vid 
användning. 

 
Nej 

Användbarhet Systemets användbarhet och 
lättförståelse vid 
användning. Ikoner, 
menyartefakter och så 
vidare. 

 
 
Ja 

Uppfattat uppgiftsstöd Det stöd användaren 
upplever systemet bidrar 
med till dennes uppgifter. 

 
Nej 

Förväntningar på prestanda Huruvida systemet förser 
användare med den 
information de begär inom 
en för användaren rimlig tid. 

 
 
Nej 

 
Det har kommit fram att användarvänlighet är en av de mest viktiga faktorerna för 
användning av WIS. Respondenterna är enhälliga om att systemet kan göras mer 
användarvänligt. Davis et al. (1989) beskriver att användarvänlighet består av tre faktorer, där 
bland annat ”känsla av kontroll” är en stor faktor – det stämmer bra överens med då man i 
användning av WIS ibland kan vara rädd att trycka fel, eller göra ett misstag på grund av alla 
de specialfunktioner som finns i systemet. Det skapar det en känsla av att man inte uppnår 
systemförståelse. Systemets användbarhet kan utvecklas ytterligare påpekade 
säkerhetsstrategen i kommun B, det är önskvärt om WIS kunde se ut mer som en webbsida. 
Davis et al. (1989) beskriver menyartefakter, ikoner och så vidare som bidragande till ökad 
användbarhet. Då MSB implementerat en funktion med flikar, för att separera olika 
informationskategorier är de medvetna om att användarvänligheten behöver förbättras 
ytterligare, och i samråd med interaktionsdesigner arbetar de mot detta mål. Utan att involvera 
användare i vidareutvecklingen av WIS hade MSB förmodligen inte haft den spridning de har 
idag på systemet, med rätt utveckling och fokus på användarvänlighet kan de komma att 
sprida WIS ytterligare. 
 
Den utbildning som ges i WIS är halvdagsutbildningar, med påbyggnadsutbildningar som 
erbjuds vid varje ny lansering. MSB tillhandahåller utbildningsmaterial på deras hemsida och 
YouTube-kanal, men om de vill uppnå en ökad användning av systemet, behöver ett mer 
gediget utbildningsprogram tas fram. Får inte användare ett utökat stöd för att underlätta 
användning kommer inte systemets användning att öka. En användare vill inte känna sig 
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’dum’ när de använder ett system, de vill alltså förstå sig på det system de använder. Det är 
därför nyttigt för MSB att spendera mer tid på att utbilda användare i WIS, för att säkerställa 
att de kan använda systemet på det sätt som det är tänkt. 
 
Det förekommer bland respondenterna en viss okunskap om vilken nytta vissa funktioner i 
systemet har, och de påpekar att man sällan får reda på vilken vardagsnytta systemet har. 
MSB försöker identifiera vardagsområden för användning under utbildningar, men 
Stabschefen i kommun C menar att MSB kanske profilerar WIS lite hårt som ett system för 
”de stora händelserna” och hindrar den typen av identifiering. Identifiering av område för 
vardagsanvändning kan komma att öka den generella användning av WIS då man hittar en 
nytta för systemet i den dagliga verksamheten menar respondenterna. Förvaltaren på MSB 
menar att om man hittar områden för vardagsanvändning, behåller man kunskaper om 
systemet på ett annat sätt. Det finns i kommuner redan många andra system de använder, så 
för att acceptera ytterligare ett måste ett uppfattat uppgiftsstöd, för exempelvis användning i 
daglig verksamhet identifieras och lyftas fram. Utifrån empirin går det att fastställa att 
användare ser ett stort behov av vardagsanvändning, och att utan sådant stöd kommer WIS 
användning inte att öka. 
 
Venkatesh et al. (2003) definierar förväntningar på prestanda som ”graden en individ anser att 
användning av systemet kommer att öka dennes arbetsprestationer”. Vid en ökad förståelse av 
systemet, bredare användning och uppfattat mervärde, kommer systemet att användas av fler 
aktörer vilket i sin tur betyder att delad information når samtliga inblandade aktörer. Detta 
innebär att användare inte behöver dela information på flera areor och får därför en förbättrad 
arbetsprestation.  
 
Systemkvalitet 
 
Faktor: Beskrivning: Kritisk framgångsfaktor: 

Tillförlitlighet Systemets robusthet, 
förmåga att vara tillgängligt 
för användare. 

 
Nej 

Responstid Den tid det tar för systemet 
att svara på en användares 
utförda handling. 

 
Nej 

Flexibilitet Systemets förmåga för 
användning utöver dess 
ansedda huvudfunktion. 

 
Ja 

Integration Systemets förmåga att 
integreras med andra 
system via specialiserade 
gränssnitt eller 
integrationsmotorer. 

 
 
Ja 

 
Respondenterna hade blandade åsikter om systemets egenskaper. En sådan punkt var 
systemets robusthet, eller möjlighet att vara ”on-line” då det är webbaserat. Två av tre 
kommuner visade oro över faktumet att systemet plötsligt kan bli otillgängligt, och arbetar 
således efter någon form av backup samtidigt som de använder WIS i skarpa händelser. Höst 
och Weyns (2009) beskriver att under normala förhållanden skulle sporadisk otillgänglighet 
av informationssystem för krishantering vara acceptabelt, men under kris, när tid är en kritisk 



32 
 

faktor, kan all otillgänglighet få katastrofala följder och användare oro över otillgänglighet är 
därför befogat. WIS är sårbart i det faktum att det inte går att använda ”off-line”. WIS som 
nationellt system för samverkan under händelser behöver kunna vara pålitligt, användare 
måste veta att systemet kommer att kunna användas under kris. En rädsla av otillgänglighet 
kan vara en bidragande faktor till varför systemet inte används mer brett idag.  
 
Responstiden i WIS anses vara likt andra system och påverkas av antalet användare som är 
inne i systemet samtidigt eller belastningen på nätverket. Ingen användare kan påpeka att WIS 
lider av långa responstider, dels för att systemet inte används så ofta, men också på grund av 
att när det används, så används det av många. Responstid under kris kan anses vara en viktig 
faktor, att information kan läggas till i en lägesbild när det behövs, utan att behöva vänta på 
att systemet ska svara. 
 
Meum och Munkvold (2013) beskriver att utökad funktionalitet av systemet ofta leder till 
ökad komplexitet i dess användning, de menar också att detta gör det mer svårt för 
sällananvändare att bruka systemet. Användarna har fått ta del av utbildningar för de nya 
versionerna av WIS som lanserats, men anser att antalet funktioner som läggs till med varje 
iteration blir fler för varje version. Av respondenterna är det enbart en som använder WIS 
frekvent och har en bred kunskapsbas. Säkerhetskoordinatorn i kommun C menar att det är 
svårt att veta vad alla funktioner gör.  I det här fallet fungerar flexibilitet som en försvårande 
faktor för användning. Tillägg av funktioner sker inte sparsamt nog och flertalet tillägg skapar 
förvirring. Funktioner för stöd till vardagsanvändning bör istället undersökas mer noggrant. 
Sådan funktion av systemet hade bidragit till mycket förbättrad användning. Förvaltaren på 
MSB säger att de kommuner som hittat dessa användningsområden i regel gjort mycket bättre 
ifrån sig i systemet under skarpa händelser och en utökad flexibilitet kan därför bidra till en 
ökad användning. Att bibehålla kunskap i ett system som är viktigt för den enskilda 
individens arbetsuppgifter är viktigt, men det är än mer viktigt att bibehålla kunskaper för att 
kunna agera på korrekt sätt vid situationer som potentiellt hotar infrastruktur och liv. 
 
En annan faktor i systemkvalitet är integration med andra aktörer. I dagsläget beskriver 
användarna att det fattas aktörer i WIS för att effektivt jobba i systemet under en händelse, 
exempel på sådan aktör är polismyndigheten. MSB jobbar mycket med sin integrationsmotor 
och ser en ökad möjlighet i framtiden, för integrationer mot specialiserade system såsom 
polisens system. En förbättrad integration mot myndigheter med beredskapsansvar kan därför 
förväntas bidra till ökad användning. En bättre integration mot dessa myndigheter innebär ett 
förenklat samarbete med utökad samverkan. Istället för att arbeta på ett flertal olika ytor, eller 
att inte kunna dela information externa, kan information lätt bli tillgängligt och arbetet före, 
under och efter en händelse förenklas på bästa sätt. 
 
Informationskvalitet 
 
Faktor: Beskrivning: Kritisk framgångsfaktor: 
Exakthet Noggrannheten och 

innehållet i informationen 
som finns i systemet. 

 
Ja 

”Timeliness” Att få rätt information vid 
rätt tid, att information inte 
kommer till beslutstagare för 
sent 

 
 
Nej 
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Relevans Informationen i systemet, 
eller ytan är relevant för 
händelsen. 

 
Ja 

 
Samtliga respondenter är medvetna om att det finns stora mängder gammal information i 
WIS, sedan flera år tillbaka. De senaste åren har kommunala aktörer blivit mer och mer 
beroende av informationssystem i deras arbete med krishantering (Höst & Weyns, 2009). 
Anledningen till detta är att krishantering ofta hanterar stora mängder information som måste 
analyseras, allt för att ta ett korrekt beslut vid rätt tidpunkt menar FathiZahraei et al. (2015). 
Den gamla informationen i WIS skapar en form av informationsöverflöd och brus. MSB är 
medvetna om den gamla informationen, men kan inte ta bort information utan att alla aktörer 
har godkänt borttagning av detta påpekar förvaltaren på MSB. En enklare metod för 
arkivering av gamla händelser, så att de inte går att söka via systemets primära sökfunktion 
hade kunnat vara en sorts lösning för att på bästa sätt minska informationsöverflödet som idag 
råder i WIS. 
 
Information är den viktigaste resursen i krishanteringsarbetet, eftersom det ligger som grund 
för beslutsfattning menar Prasanna och Huggins (2016). Rapporter på några av 2000-talets 
stora kriser, som 9/11 eller SARS-utbrottet i Asien, visar att dålig informationskvalitet 
försämrade effektiviteten i responsarbetet menar Lee et al. (2010). Säkerhetskoordinatorn i 
kommun C beskriver att det är en förmåga att skapa eller lägga till just rätt information, med 
rätt detaljeringsgrad i händelser. Tillgång till kvalitetsinformation är av yttersta vikt för 
krishanteringsaktörer så att rätt beslut kan nås och tas under påfrestande förhållanden, 
eftersom att dålig information kan resultera i förlorade liv. Ett vanligt problem är det faktum 
att nästan all information är tillgänglig någonstans i det komplexa nätverket, men 
bearbetningen av denna informationen till relevant information, tillgänglig till rätt person vid 
rätt tidpunkt saknas menar Lee et al. (2010). Den eller de personer som analyserar 
inkommande information behöver ett effektivt sätt att ’städa’ information, att separera den 
relevanta informationen från den irrelevanta informationen. Det krävs mycket övning för att 
behandla den information man har för att skapa de stringenta lägesbilderna som behövs vid 
händelser. Exakthet och relevans påverkar systemanvändning positivt om rätt information 
behandlas och presenteras, negativt vid motsats.  
 
Krisegenskaper 
 
Faktor: Beskrivning: Kritisk framgångsfaktor: 

Typ Vilken typ av kris det är: 
flyktingkris, skogsbrand, 
terrorattentat m.fl. 

 
Nej 

Storlek Hur stor påverkan krisen 
har i form av förlorad 
egendom eller liv. 

 
Nej 

Omfattning Hur många regioner eller 
kommuner som omfattas av 
händelsen. 

 
Nej 

Tidsåtgång Huruvida händelsen är 
snabb eller långsam, om 
den löser sig på en timme 
eller två veckor. 

 
 
Ja 
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Faktorer som undersöktes och tros påverka användningen av WIS i denna studie är kris-
egenskaperna tidsåtgång, omfattning och typ och storlek. Förvaltaren på MSB bekräftar att 
användning historiskt sett varit olika beroende på händelsen i fråga. Han berättar att i 
händelsen med branden i Västmanland, använde aktörer inte WIS i någon större utsträckning. 
Enligt förvaltaren på MSB användes WIS däremot i hög grad under flyktinghändelsen. Enligt 
förvaltaren tenderar aktörer att inte använda WIS under snabba och stressiga händelser, då det 
historiskt sett varit en lång startsträcka med informationsdelningen i WIS. Han berättar att 
polis och landsting som i regel svarar i sådana händelser använder sina egna specialiserade 
system. Förvaltaren påpekar att långsammare och mer stabila händelser hanterats i WIS, 
medans de mer snabba och stressiga händelserna hanterats direkt i exempelvis polis eller 
räddningstjänstens system. 
 
Symbolisk adoption 
 
Faktor: Beskrivning: Kritisk framgångsfaktor: 
 
Uppmaning till användning 

En extern eller intern 
uppmaning till användande, 
från chef eller organisation. 

 
Ja 

 
I likhet med Prasanna och Huggins (2016) studie, tyder denna studie på att symbolisk 
adoption är en central faktor för att öka acceptans. Prasanna och Huggins (2003) menar att 
symboliskt upptagande visat sig vara en signifikant faktor i analyser om acceptans, att 
användare i en obligatorisk användningsmiljö genomgår en form av ”symbolisk ”acceptans 
direkt. Wang och Hsieh (2006) påpekar att symbolisk adoption är en förutsättning i en frivillig 
användningsmiljö, för att faktiskt adoption ska kunna uppnås. Respondenterna önskar att 
MSB och Länsstyrelsen tar en mer aktiv roll i att uppmana användning. En ökad uppmaning 
av användande leder enligt Wang och Hsieh (2006) till en ökad acceptans. Förvaltaren på 
MSB berättar ett de gärna vill peka mer med hela handen, och att användare visat sig vara 
öppna för idéen, men att sådana handlingar tidigare blivit kritiserade. Uppmaning till 
användning ses av respondenterna som en kritisk framgångsfaktor till fortsatt användning och 
acceptans. 

6. Slutsatser 
 
Denna studie har identifierat några drivande samt bromsande krafter för det framtida 
användandet av WIS bland kommuner i Sverige. I dagsläget ser användare ett ökat behov av 
funktioner för daglig användning av WIS. Samtidigt finns det för mycket special funktioner i 
WIS och användare skulle gärna se olika versioner av WIS, ”Small, Medium och Large”-
versioner där funktioner tas bort i varje version för att ge ett ökat stöd för varje aktörs 
verksamhet. Ett utökat utbildningsstöd med mer frekventa utbildningstillfällen förväntas leda 
till en ökad förståelse för systemet och frekvensen leder till att kunskapen behållas på ett 
annat sätt. Användare av WIS vill att MSB och Länsstyrelsen tar en mer aktiv roll i att 
uppmana användandet av WIS, detta kommer att leda till att varje aktör vet vem och hur de 
ska använda WIS vid potentiella händelser. En utökad uppmaning till användning ses av 
användare som positivt. De största bromsande krafterna för användning är 
integrationsmöjligheterna mot andra myndigheter och en oidentifierad mernytta av systemet 
hos aktörer. En starkare integrationsmotor och fler integrationer leder till att 
myndighetsaktörer som annars inte använder WIS, får en annan area att lätt sprida 



35 
 

information som anses relevant till de aktörer som använder WIS. Utan någon identifierad 
mernytta av WIS, ser inte aktörer det positiva med att använda WIS i sin dagliga verksamhet. 
 
Det finns för denna studien en del identifierade faktorer som påverkar användning och 
acceptans. I dagsläget är det sju kritiska framgångsfaktorerna som identifierats i denna 
undersökning som påverkar användning: Användbarhet i form av förenklat utseende av WIS 
med tydliga ikoner och menyartefakter; Flexibiliteten i WIS kan förbättras på så sätt att ett 
vardagligt användningsområde för WIS kan identifieras, denna typen av förbättring leder 
enligt denna undersökning till en större användning och acceptans. I dagsläget finns väldigt 
lite Integration mot andra system, en förbättrad integrationsmotor för att lättare inkludera 
aktörer som polis och landsting bidrar till systemets uppfattade mervärde då användare 
behöver en mindre area att samverka med dessa. Relevans och Exakthet vid informationen i 
WIS behöver tränas på då irrelevans och för bred information skapar förvirring och brus i 
WIS. Tidsåtgång vid kris har i denna studie identifierats som ett hinder för användning av 
WIS, då dessa snabba händelser i regel hanteras av polis och sjukvård direkt, som använder 
sina egna system som saknar integration mot WIS. Symbolisk adoption är identifierad via 
respondenter som en kritisk framgångsfaktor då Uppmaning till användning skulle leda till 
förenklad och ökad användning. Även om de andra faktorerna påverkar användning, har det 
framkommit av denna undersökning att de kritiska framgångsfaktorerna ovan direkt påverkar 
ett utökat användande och acceptans av WIS. 

Omnämnande 
 
Jag vill tacka min handledare, Monika Magnusson, för en oerhört enastående vägledning 
under utförandet av denna undersökningen. Samtidigt vill jag tacka mina respondenter som 
tagit tid ur sin vardag för att svara på mina intervjufrågor, utan er hade inte denna uppsats 
varit möjlig.  
_________________ 
Mats Löfstedt
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuunderlag – Förvaltare - MSB 
 

 Varför utvecklades WIS?  
 Vilken specifik funktion i det svenska krishanteringsväsendet var WIS 

avsett att stötta? 
 Hur är det menat att WIS skall fungera? 
 Vart ser ni WIS om 5 år? 

 
 Vilka strategier för spridning av WIS har MSB? Något mer? 
 Hur arbetar ni för att öka WIS adoption och användning hos aktörer? 

Något annat? 
 Hur identifierar ni och minimerar ni potentiella hinder vad gäller 

användning utav WIS? Något mer? 
 Då WIS är webbaserat tänker jag på att en nätverkskris, eller ett cyberhot 

kan tillintetgöra samverkan och användning i WIS – hur säkerställer ni att 
denna typen av hotbild inte påverkar WIS? 

 Hur kommer ni uppnå en vidsträckt användning och acceptans av WIS 
hos samtliga aktörer med krisansvar? Något mer? 

 
 Har ni kunnat se någon markant skillnad i hur systemet används med 

avseende till krisens typiska egenskaper? Storlek, omfattning etc. 
 Vad för typ av utbildning erbjuds i WIS? 
 Hur ofta erbjuds utbildningar och leder ni dessa själva eller via 3:e part? 
 Hur säkerställer ni att användare i WIS har den kunskap som krävs för att 

använda WIS när kriser sällan sker? 

 
 Vilka drivkrafter ser ni för användning utav WIS? Något mer? 
 Vilka bromskrafter i dagsläget hindrar utökad användning av WIS? Något 

mer? 
 Har ni kunnat identifiera några kritiska framgångsfaktorer för ökad 

användning och acceptans utav WIS? Vilka? Någon annan? 
 Om jag förstår rätt så ligger mycket gammal information kvar i WIS, och 

kan skapa ’brus’ och informationsöverflöd, hur sållas information i WIS? 
Vem bestämmer vad som ligger kvar och vad som tas bort? 
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 Mina tidigare respondenter nämner användarvänlighet som den viktigaste 
faktorn för fortsatt användning, hur arbetar ni för att öka 
användarvänligheten i WIS?  Något mer? 

 Användare tycker att de använder systemet så lite att de hinner tappar den 
kunskap de fått via utbildning, hur ser ni på möjligheten för utökad 
funktionalitet i WIS för att stödja daglig verksamhet? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag – Kommunalt anställda respondenter 
 

 Berätta lite om din roll och vad du jobbar med här på kommunen. 
 Hur ser kommunens krisledningsorganisation ut? 
 Vilken (om någon) roll har du i kommunens krisberedskap? 
 Vilka IT-system använder ni idag för krishantering? (Följ upp med vad 

systemen används till) 
 Hur mycket använder ni WIS i ert dagliga arbete? Till vad? 

o Om lite använt: Varför används inte WIS mer i den dagliga 
verksamheten? 

 Vilka använder systemet under en kris?  
 Till vad? 
 Under den senaste krisen, vilket system valde Ni att använda för att dela 

information internt och externt? Vad grundade valet sig på? 
 Använde ni också några andra kanaler/IT-system? 
 Hur bestäms det vilket/vilka system som ska användas? 

 
Faktoridentifiering: 

 Vad är, i din åsikt, det viktigaste med ett informationssystem för just 
informationsspridning under en kris? 

 Vad är enligt dig de största nackdelarna, respektive fördelarna med WIS? 

Utbildning & Stöd 
 Vilken typ av utbildning har ni fått inom respektive system? 
 Är det något specifikt som kan förbättras med utbildningen? Vad? 
 Finns det något du upplever som svårt med WIS/annat system? Något 

mer? 
 Vilket typ av internt stöd eller support får Ni för att använda systemet/en? 

Anser ni att detta är tillräckligt stöd? Om inte, varför? (Har ni fått 
tillräcklig utbildning, etc.) 

 Vilket stöd från systemleverantören eller MSB finns tillgängligt? 
Använder ni detta?  

 Påverkar detta ert val av system? 
 Vilka resurser har ni tillgång till för de system ni har idag? 

o Exempelvis, utbildningsmaterial, systemexperter, kurser o.s.v. 

Användbarhet 
 Hur skulle du beskriva WIS? 
 Anser du att WIS effektivt hjälper dig i ditt arbete? På vilket sätt?  
 Hur ser du på funktionaliteten i WIS? Saknar du något? 
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 Finns det några arbetsuppgifter som inte stöds i WIS som du anser borde 
stödjas?  

 Hur bidrar WIS att uppnå era mål inom ramen för krishantering?  
 Hur jobbade ni innan WIS? Vilka fördelar skulle du säga att 

användningen av WIS ger i jämförelse? 
 Föredrar du något annat system över WIS, varför? 

Användarvänlighet 
 Hur enkelt är WIS att använda? Alt. Hur ser du på användarvänligheten i 

WIS? Utveckla/motivera. 
 I stora drag, hur fungerar WIS? 
 Är det svårare att använda WIS än andra system?  

Tillgänglighet 
 Hur fungerar samverkan i avseende av informationsspridning mellan 

aktörer i WIS?  
 Anser du att du får rätt information när du behöver det? Om inte, varför? 

Finns det någon information du saknar? 
 Påverkar det faktum att WIS är webbaserat dig/er? (Plötslig 

otillgänglighet) 

Tidsenlighet 
 Hur tillförlitligt tycker du att WIS är vid användning? 
 Hur är responstiden i WIS? 
 Hur jämför sig prestandan och svarstider i WIS med andra system ni 

använder? 

 


