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Abstract 

Krisberedskapsövningar är övningar i att samverka. Personer i olika organisationer eller i 
olika delar av en organisation behöver speciellt arrangerade workshops för att få möjlighet att 
träna förmågan till samverkan. En viktig aspekt är då samverkan under förhållanden där 
ordinarie resurser kan ha strypts samtidigt som beslut måste fattas snabbt för att tillgängliga 
resurser ska kunna sättas in där de bäst behövs. Räddningstjänster och forskare i Hedmarks 
fylke och Värmlands län har identifierat IT-baserade övningar på distans som ett sätt att öka 
antalet krisberedskapsövningar. 
EON Reality arbetar idag med kunskapsöverföring genom virtuella tekniker som Augmented 
Reality (AR) och har utvecklat en IT-baserad produkt som heter DSS Lyngvik med stöd för 
AR som är tänkt att fungera som ett verktyg vid krisberedskapsövningar.  

Syftet med denna uppsats är att utvärdera intresset för tekniken AR och utförandet i DSS 
Lyngvik bland räddningstjänster i Värmlands län. Detta sker genom en presentation, 
fokusgrupp och enkätundersökning med inbjudna testpersoner. Presentationen är baserad på 
en observation av en övning som har utförts i DSS Lyngvik. 

Resultat från insamlingsmetoderna visar på ett tydligt intresse för utförandet i DSS Lyngvik 
där bland annat den nedkortade tiden det tar att utföra en övning och det geografiska 
oberoendet ses som stora fördelar jämfört med dagens övningssätt.   



 

 

Innehållsförteckning 
 

	

1	 Inledning ............................................................................................................................. 1	

1.1	 Bakgrund ..................................................................................................................... 1	

1.2	 Syfte ............................................................................................................................ 1	

1.3	 Målgrupp ..................................................................................................................... 1	

1.4	 Undersökningsfrågor ................................................................................................... 2	

1.5	 Avgränsning ................................................................................................................ 2	

2	 Bakgrundsfördjupning ........................................................................................................ 2	

2.1	 Företag och projekt ...................................................................................................... 2	

2.1.1	 EON Reality ......................................................................................................... 2	

2.1.2	 CriseIT ................................................................................................................. 2	

2.2	 Produkter som används ............................................................................................... 2	

2.2.1	 DSS Lyngvik ........................................................................................................ 2	

2.2.2	 Microsoft Hololens .............................................................................................. 3	

2.3	 Utförd övning i DSS Lyngvik ..................................................................................... 4	

2.3.1	 Uppsättning av övning ......................................................................................... 4	

2.3.2	 Utförande av övningsscenario .............................................................................. 6	

3	 Att öva krisberedskap / krisledning .................................................................................... 7	

3.1	 Krisberedskapsövningar idag ...................................................................................... 7	

3.2	 IT-baserade övningar ................................................................................................... 9	

3.3	 Kriterier för mätning av intresse ............................................................................... 10	

4	 Metod ................................................................................................................................ 12	

4.1	 Presentation med videoprototyper ............................................................................. 12	

4.2	 Fokusgrupp ................................................................................................................ 12	

4.3	 Enkäter ...................................................................................................................... 13	

4.4	 Testpersoner .............................................................................................................. 14	

4.5	 Pilotdemo .................................................................................................................. 14	

5	 Resultat ............................................................................................................................. 15	

5.1	 Presentationen ........................................................................................................... 15	

5.2	 Fokusgruppen ............................................................................................................ 15	

5.3	 Enkäterna ................................................................................................................... 18	

6	 Diskussion ........................................................................................................................ 22	

6.1	 Svar på analysfrågor .................................................................................................. 22	



 

 

6.2	 Övriga fynd ............................................................................................................... 25	

Inlevelse ............................................................................................................................ 25	

Frysa övningar .................................................................................................................. 25	

6.3	 Möjliga användningsområden ................................................................................... 25	

Krisledning ....................................................................................................................... 25	

Rekrytering ....................................................................................................................... 26	

Seminarie, simulering eller fältövningar? ........................................................................ 26	

6.4	 Obehandlade frågor ................................................................................................... 26	

Största utmaningen med övningar idag ............................................................................ 26	

Kostnader för att planera och genomföra övningar .......................................................... 27	

7	 Slutsatser ........................................................................................................................... 28	

Referenser ................................................................................................................................ 29	

Bilaga 1: Medgivandeblankett ............................................................................................. 30	

Bilaga 2: Transkriberad fokusgrupp .................................................................................... 31	

Bilaga 3: Enkät ..................................................................................................................... 37	

 



1 

 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mjukvara för övningar i krishantering är ett område som alltmer börjar fånga intresse hos 
såväl forskare inom området som övningsdeltagare (Magnusson & Öberg 2015). Idag 
förekommer en del problem med övningar i krisberedskap. Dessa problem innefattar 
framförallt tid. Det kan vara tiden det tar att planera en övning, tiden det tar att utföra en 
övning eller att alla deltagare ska ha tid att närvara vid övningen vid samma tillfälle 
(Magnusson & Öberg 2015). Genom att använda dedikerad mjukvara för övningar i 
krisberedskap hoppas man kunna underlätta för både dem som planerar övningar och dem 
som deltar i övningarna. 

Augmented reality (AR) är en teknik som innebär att man med hjälp av en enhet som stödjer 
AR kan lägga till virtuella föremål i verkligheten och på så sätt få en förstärkt verklighet. 
Enheter som stödjer AR är bland annat moderna mobila enheter som mobiltelefoner och 
surfplattor men för mer krävande, seriösa användningsområden brukar man använda sig av en 
head-mounted-display (HMD) som till exempel Microsoft Hololens. Gemensamt för de 
enheter som stödjer AR är att de är utrustade med en eller flera kameror för att kunna läsa av 
användarens omgivning. Genom att läsa av omgivningen kan sedan virtuella föremål placeras 
ut på ett trovärdigt sätt framför användaren som då genom sin enhet ser omgivningen som 
den ser ut, plus de föremål som placerats ut. Detta ger den förstärkta verkligheten, att man ser 
omgivningen som den ser ut, plus virtuella föremål som förstärker verkligheten. Azuma 
definierar AR efter tre egenskaper: (1) en kombination av något virtuellt och verkligheten, (2) 
interaktion sker i real-time och (3) registreras i 3D. (Azuma 1997, s.2). 

EON Reality Norge har i samarbete med Interreg-projektet Preparing for Future Crisis 
Management, CriseIT, utvecklat en produkt som heter Descision Support System Lyngvik 
(DSS Lyngvik), som använder sig av AR, för att kunna underlätta arbetet för både de som 
planerar övningar och de som deltar vid dem. Detta genom att bland annat erbjuda verktyg till 
de som designar övningar men även erbjuda en starkare inlevelse och mer effektiv övning till 
de som deltar i övningar. 

På uppdrag av EON Reality Norge har intresset för tekniken AR och utförandet i DSS 
Lyngvik inom räddningstjänster i Värmlands län utvärderats. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utvärdera hur stort intresse som finns för tekniken AR och 
produkten DSS Lyngvik hos räddningstjänster i Värmlands län. 

1.3 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är framförallt EON Reality, som är uppdragsgivare, men även 
andra människor eller organisationer som arbetar med utveckling av AR-baserade 
applikationer som är tänkta att användas av människor som har behov av att utföra övningar i 
krisberedskap kan ses som målgrupp. 
Resultatet kan även vara av intresse för människor som arbetar med planering av övningar i 
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krisberedskap eftersom uppsatsen ger en bild av hur intresset ser ut för tekniken AR och 
utförandet i DSS Lyngvik. Det är relevant om man överväger att investera i produkten. 

1.4 Undersökningsfrågor 
För att fullföra syftet med denna uppsats togs dessa undersökningsfrågor fram. 

U1: Hur ser intresset för tekniken AR ut inom Värmlands räddningstjänster? 
U2: Hur ser intresset för DSS Lyngvik ut inom Värmlands räddningstjänster? 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen fokuserar på användandet av AR vid övningar i krisberedkap och inte VR (Virtual 
Reality). EON Reality arbetar med verktyg för övningar i krisberedskap i både AR och VR 
men eftersom produkten DSS Lyngvik som utvärderas i denna uppsats endast körs med stöd 
för AR så är det den tekniken som är relevant och uppsatsen avgränsas därefter. 

2 Bakgrundsfördjupning 
Nedan presenteras de företag, projekt och produkter som fallet för denna uppsats är baserat 
på.  

2.1 Företag och projekt 

2.1.1 EON Reality 
EON Reality är ett företag som startades år 1999 utav Dan Lejerskar, Mikael Jacobsson och 
Mats W. Johansson. Sedan uppstarten har företaget nått internationell räckvidd och har nu 
avdelningar över hela världen. EON Reality arbetar med kunskapsöverföring baserad på AR 
och virtual reality (VR). Med hjälp av AVR (samlingsord för augmented virtual reality) är 
målet att utveckla verktyg för att öka världens förmåga till kunskapsöverföring och 
därigenom göra det lättare för människor att överföra kunskap till varandra med nya 
innovativa medel. (EON Reality 2018). 

2.1.2 CriseIT 
CriseIT är ett Interreg-projekt 2016-2018 mellan Sverige och Norge som går ut på att 
utforska IT-baserade lösningar till krisberedskapsövningar.  

”Projektets övergripande mål är att minska gränsregionala hinder för god krisberedskap 
genom att utveckla nätverk, kunskaper, metoder och IKT-verktyg som möjliggör enklare, 
billigare och effektivare krisövningar. Tanken är att komplettera traditionella krisövningar 
med virtuella verktyg som gör att man kan öva på krishantering var som helst, när som helst, 
via datorn, surfplattan eller mobilen. Detta skapar förutsättningar för att kunna öva oftare, 
med fler personer involverade och i kortare övningspass.” – (CriseIT 2018).  

EON Reality Norge är en av deltagarna i CriseIT-projektet och arbetar med utvecklingen av 
de virtuella verktyg som kan användas vid övningar i krishantering. 

2.2 Produkter som används 

2.2.1 DSS Lyngvik 
Produkten DSS Lyngvik är en applikation (ett datorprogram) som är till för att fungera som 
ett verktyg vid övningar i krishantering. Applikationen är utvecklad av EON Reality Norge i 
samarbete med CriseIT. I DSS Lyngvik ges tillgång till en karta över det fiktiva samhället 



3 

 

Lyngvik där olika typer av kriser och katastrofer kan simuleras. Med hjälp av AR läggs 
kartan ut på golvet i ett rum och kan beskådas från olika vinklar beroende på var man 
befinner sig i rummet. Genom en HMD, i detta fall Microsoft Hololens, ser man kartan som 
ligger i rummet.  Med hjälp av blick-fixering (Gaze) och fingergester (Gesture) kan man 
interagera med de föremål som finns tillgängliga för interaktion på kartan. Storleken, 
rotationen och placeringen av kartan kan justeras. Det går också att zooma in på detaljer på 
kartan genom att böja sig framåt och titta närmare på dem. Interaktion med föremål på kartan 
sker genom att man fixerar blicken på ett föremål och gör en gest med ett finger. Denna 
interaktionsmodell kan liknas med World in Miniature (WIM) som innebär att omgivningen 
en användare vill ha kontroll över läggs ut som ett interaktivt hologram som kan justeras i 
storlek och interageras med genom en kombination av blick-fixering och fingergester (Bell et 
al. 2002). 

DSS Lyngvik kräver en så kallad game-master som styr över världen och minst en spelare 
som ska reagera på det som händer i världen. Game-master har flera verktyg till sitt 
förfogande för att kunna simulera diverse situationer, kriser eller katastrofer. Till exempel 
kan game-master placera ut en brinnande helikopter på kartan för att simulera en 
helikopterkrasch. Game-master kan sedan ge spelare tillgång till olika fordon som t.ex 
brandbilar som de kan placera ut på ställen där de behövs som mest i förhållande till 
helikopterkraschen. Dessa fordon placeras ut på kartan av game-master. En spelare kan då 
fixera blicken på fordonet denne vill flytta, göra en fingergest för att plocka upp fordonet, 
fixera blicken där spelaren vill placera fordonet och åter göra en fingergest för att sätta ifrån 
sig fordonet på önskad position. 
DSS Lyngvik är byggt i grafikmotorn Unity. 

2.2.2 Microsoft Hololens 
Microsoft Hololens är Microsoft’s enhet för AR och är en HMD.  
Sättet en HMD är utformad på underlättar användandet av AR (Barba et al. 2012 s.934) 
eftersom den ser ut som ett par glasögon som kan sättas på huvudet utan att man behöver 
använda någon av händerna för att kontrollera enheten.  

Hololens är utrustad med flera sensorer och kameror. Dessa är till för att läsa av var 
användaren befinner sig i förhållande till omgivningen och för att kunna placera ut och fixera 
virtuella föremål på ett trovärdigt sätt, i förhållande till omgivningen (Microsoft 2018). Med 
”trovärdigt sätt” menas att om det t.ex är en virtuell tavla som ska placeras ut så ska tavlan 
vara fäst vid en vägg och inte följa med användarens blick  

Hololens har egen processor, lagringskapacitet och ett eget nätverkskort. Hololens kan därför 
köra applikationer som kräver uppkoppling utan att vara ansluten till en dator. Hololens 
agerar alltså som sin egen enhet, snarare än ett tillbehör. (Microsoft 2018) 

Interaktion med virtuella föremål kan ske på tre olika sätt med Microsoft Hololens: 
(1) Gaze, att man fixerar blicken på ett virtuellt föremål. En synlig pekare följer ständigt med 
användarens huvudrörelser för att visa användaren var centrum av dennes synfält är. 
 (2) Gesture, att man gör en fingergest framför Hololens’s kamera medan man har blicken 
fixerad på någonting. 
(3) Voice, att man gör kommandon med rösten för att interagera med virtuella föremål. 
(Microsoft 2018) 
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I DSS Lyngvik används Gaze och Gesture för att interagera med de virtuella föremål som 
placerats ut på kartan. 

2.3 Utförd övning i DSS Lyngvik 
Denna uppsats är baserad på en övning utförd i DSS Lyngvik. Inför presentationen för 
räddningstjänsterna i Värmlands län gjordes ett studiebesök på Högskolan i innlandet på 
Rena i Norge den 8 mars 2018. Där hade studenter i samband med sina kandidatuppsatser, 
med stöd av EON Reality, anordnat en övning i krisberedskap i AR med DSS Lyngvik. Till 
denna övning var tre övningsdeltagare inbjudna som alla hade erfarenhet av krisberedskap 
och räddningsarbete då de arbetar eller har arbetat inom yrket tidigare.  

2.3.1 Uppsättning av övning 
I tabellerna nedan benämns studenterna som anordnat övningen som ”anordnare” och 
övningsdeltagarna som ”deltagare”. Begreppen insatsledare och resurspool används för att 
beskriva de roller som fanns under övningen.  
Insatsledare innebär att t.ex. ”insatsledare polis” har kontroll över hela polisen och kan kalla 
in resurser vid behov. 
Resurspool innebär att t.ex. resurspool polis kan ge resurser till insatsledare polis vid 
förfrågan.  
Övningen krävde ett antal artiklar och spelare för att kunna utföras; se tabell 1 och 2 och figur 
1. 

Tabell 1. Rollista och antal spelare som minst måste finnas för respektive roll 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabell 2. Artiklar till övningen 

Antal Artikel Beskrivning 

10 
 

Komradio-enheter. 
 

10 komradio-enheter behövdes för kommunikation mellan 
deltagarna och anordnarna av övningen. Varje deltagare 
tilldelades två komradio-enheter, en för gemensam 
kommunikation med de andra deltagarna och en för 
kommunikation med varje deltagares resurspool. Varje 
resurspool hade en komradio för kommunikation med dess 
respektive insatsledare och game-master hade en komradio 
för generella instruktioner över alla radiofrekvenser. 

Antal  Spelare 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Insatsledare Polis (deltagare ) 
Insatsledare Brandkår (deltagare ) 
Insatsledare Ambulans (deltagare ) 
Resurspool Polis (anordnare) 
Resurspool Brandkår (anordnare) 
Resurspool Ambulans (anordnare) 
Game-master (anordnare) 
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3 
 

Microsoft Hololens 
 

Microsoft Hololens användes av deltagarna som deltog i 
övningen. 
Genom Hololens kunde de se kartan eller ”världen” i DSS 
Lyngvik och interagera med de föremål som placeras ut av 
game-master. 

3 
 
 

Rum för deltagare 
 

Ett rum för varje deltagare användes så att deltagarna skulle 
vara ensamma under övningen och inte kunna bli påverkade 
av något annat än det de upplever genom DSS Lyngvik och 
komradion. 

1 Game-master PC 
 

En game-master PC användes för att kontrollera 
kartan/världen i DSS Lyngvik och de händelser som 
deltagarna skulle reagera på. En av studenterna som anordnat 
övningen agerade Game-master. 

1 Rum för game-
master 

Ett rum användes för game-master och de som agerade 
resurspooler.  

 

 

Figur 1. Uppsättning av övning 
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2.3.2 Utförande av övningsscenario 
Scenariot som utspelades och som deltagarna skulle agera efter var följande: 

Ett fartyg med brinnande motor är på väg mot hamn. Insatsledare för polis, ambulans och 
räddningstjänst är tillkallade till platsen. Game-master ger information om vad som ska göras 
till samtliga testpersoner genom komradio och placerar ut ett fordon åt varje deltagare. En 
ambulans till insatsledaren för ambulansen, en polisbil för insatsledaren för polisen och en 
brandbil för insatsledaren för räddningstjänsten. Testpersonerna kan flytta sina fordon vart de 
vill på kartan. 
Först ska en lämplig uppsamlingsplats bestämmas mellan testpersonerna. De får då, utrustade 
med Microsoft Hololens, studera kartan för att se var en uppsamlingsplats kan vara lämplig i 
förhållande till fartyget som är på väg. Genom komradio kommer de överens om en plats och 
placerar sina respektive insatsledarfordon på angiven plats.  
Scenariot utvecklas och game-master ger besked att många är skadade på fartyget. 
Insatsledaren för ambulansen tar då kontakt med resurspoolen för ambulans och beställer 
förstärkning i form av flera ambulanser. Resurspoolen för ambulans förmedlar beställningen 
till game-master som placerar ut efterfrågade fordon på kartan. 
För att utveckla scenariot placerar game-master även ut en vägspärr mellan där denne 
placerade ut fordonet och uppsamlingsplatsen dit fordonet ska. Detta för att simulera att en 
trafikolycka har skett och att vägen är avstängd. Genom komradio förmedlas detta och 
insatsledaren för ambulans måste då hitta en alternativ väg för hur fordonet ska ta sig till 
uppsamlingsplatsen.  
Utveckling av scenariot, så som vägspärren, skedde flertalet gånger under övningen och det 
var då upp till testpersonerna att kommunicera med varandra för att få en gemensam bild av 
situationen och kunna beställa lämpliga resurser från sina respektive resurspooler. 
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3 Att öva krisberedskap / krisledning 
I detta avsnitt gås relevant litteratur igenom för kartlägga hur övningar i krisberedskap 
beskrivs, och därmed troligen också bedrivs, idag. Kriterier för att kunna besvara 
undersökningsfrågorna tas också fram.  

I en djupgående litteraturgenomgång av Magnusson och Öberg (2015) tar författarna fram 
forskningsriktlinjer för vad framtida forskning inom IT-baserade krisberedskapsövningar kan 
fokuseras på. Då den här uppsatsen berör just IT-baserade krisberedskapsövningar är 
författarnas litteraturgenomgång och riktlinjer högst relevanta. En stor del av följande avsnitt 
baseras på Magnusson och Öbergs litteraturgenomgång. 

3.1 Krisberedskapsövningar idag  
Krisberedskap i Sverige sker idag på tre olika nivåer: nationell, regional och lokal nivå 
(Krisinformation 2018). Om en kris sker i en kommun och den kommunen kan kontrollera 
krisen utan hjälp från andra kommuner är krisen på en lokal nivå. Ifall krisen skulle vara 
större och kräva samverkan mellan flera kommuner kallas landstinget in och krisen är på en 
regional nivå. Om en kris är av mycket stor skala och kräver samverkan mellan flera 
landsting och regioner säger man att krisen är på en nationell nivå. Beroende på vilken 
krisnivå man vill utföra en övning på och hur många aktörer som behöver deltaga krävs olika 
mycket planeringsarbete. För en större övning med många övade aktörer bör 
planeringsarbetet starta i mycket god tid. (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
[MSB] 2009, s.21) 

När man planerar en övning och ska välja vilken typ av övning som ska genomföras brukar 
man prata om i huvudsak tre olika övningsformer. Dessa är: 
(1) Seminarieövning 
”En seminarieövning innebär att övningsledaren leder diskussioner med de övade kring en 
viss frågeställning eller ett scenario. En seminarieövning kan göras relativt enkel om det är 
ett begränsat område eller begränsad uppgift som ska övas. Det innebär att deltagarna är 
färre samt tidsåtgången och kostnaderna mindre, samtidigt som den löpande verksamheten 
påverkas mindre, än vid mer avancerade övningsformer. En annan fördel är att de som övar 
får möjlighet att fördjupa sig i olika frågor. Alla kan reagera på det som händer och komma 
med synpunkter, frågor och invändningar.” (MSB 2009, s.25) 
(2) Simuleringsövning med motspel 
”Simulering eller spel är en övningsform som i så stor utsträckning som möjligt sker i en 
miljö och med uppgifter som liknar verkligheten vid en kris. Det kan antingen vara en 
konstruerad miljö eller i ordinarie lokaler. Utifrån ett övergripande scenario ska de övade 
reagera på händelser som ”spelas upp” och agera utifrån dessa. Det är viktigt att tänka på 
att det inte går att låtsas att saker och ting har blivit gjorda. Allt måste genomföras som om 
det hade varit en verklig händelse. Det är utomordentligt viktigt att hålla sig till den 
information som ges och inte byta ut eller utesluta något. För att de övade ska få något att 
reagera på behövs det ett så kallat motspel. I motspelet finns så kallade givare eller inspelare 
som förser de övade med händelser. Beroende på övningens storlek kan motspelet bestå av 
allt från en givare med en telefon till en stor motspels-central med experter och avancerat 
tekniskt stöd.” (MSB 2009, s.27) 
(3) Övning med fältenheter 
”Denna form av övning kan ibland även kallas skarp eller praktisk. Inom olika operativa 
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aktörers organisationer finns mer omfattande material om detta. Fältövningen bör 
genomföras i en så verklig miljö som möjligt och med de resurser som skulle användas vid en 
verklig händelse. Syftet kan exempelvis vara att lära sig praktiskt handhavande av utrustning. 
Vid en fältövning kan frivilliga personer i form av skade-markörer spela skadade eller på 
annat sätt drabbade. Många gånger kan pensionärer eller skolungdomar vara lämpliga för 
detta. Innan de ska agera behöver de få instruktioner för hur de ska agera.” (MSB 2009, 
s.34) 

Styrkor och svagheter med dagens krisberedskapsövningar 
I en webb-enkät utförd av Magnusson och Öberg (2015) undersöktes vad deltagarna tyckte 
om dagens sätt att öva med både styrkor och svagheter. Dessa presenteras nedan. 

Styrkor med dagens övningssätt 
Deltagarna i webb-enkäten svarade att övningar idag, alltså praktiska, fysiska övningar 
utvecklar förmågan att agera, ger erfarenhet, håller kunskapen uppdaterad och klargör deras 
och andras roller vid en krissituation. Flera deltagare hävdade att ”nätverkandet”, 
diskussionen och att lära känna varandra även var viktiga styrkor. Andra styrkor var att 
deltagare utvecklar intresse och engagemang inom de organisationer och områden som 
behöver förbättras. Övningarna hjälper också till att skapa medvetenhet och stimulerar 
reflektion. 

Svagheter med dagens övningssätt 
De vanligast förekommande svaren i webb-enkäten hade med tid för övning att göra. Nästan 
vartannat svar handlade om problem med tid. Det kunde handla om att för lite tid blivit 
avsatts till planering eller utförande av övning. Vissa påpekade även att nuvarande övningar 
är mycket tidskrävande att planera och utföra. Även ekonomin och resurserna som finns 
tillgängliga för övningar påpekades som ett problemområde samtidigt som övningar ansågs 
utföras för sällan och med för få medlemmar från de deltagande organisationerna. Ett annat 
problemområde som pekades ut var att det är mycket svårt att designa en bra övning. Var 
tredje deltagare påpekade problem som var relaterade till övningens design, t.ex. hur man 
skapar ett realistiskt men ändå förenklat scenario, hur man aktiverar alla deltagare och hur 
man ska veta vad deltagarna behöver öva på samt vad de redan är bra på. 

Rencrantz et al. (2012) rapporterar om ett övningskoncept som genomfördes under två 
månader i Sverige år 2011 med 60 organisationer och 6000 deltagare. I deras text presenteras 
detta övningskoncept och en utvärdering utförs dels av konceptet, men även av hur det 
svenska krishanteringssystemet fungerar. Här menar författarna att de olika nivåerna av kriser 
vi har i Sverige, lokal, regional och nationell nivå, medför problem. Konsekvensen blir att det 
inte finns en ensamstående statligt driven aktör som har kontroll över samtliga regioner och 
kommuners krishantering. Detta medför att en stor praktisk övning som kräver 
kommunikation och samarbete som täcker flera kommuner och landsting kan bli mycket dyr 
och svår att planera, organisera och genomföra. Detta eftersom så många organisationer och 
parter ska ha möjlighet att deltaga vid samma tillfälle. 

På grund av dessa problem och svagheter med dagens sätt att öva har man börjat titta närmare 
på nya IT-baserade övningssätt som kan fungera som komplement till dagens övningssätt. 
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3.2 IT-baserade övningar 
IT-baserade övningar i krishantering är ett ämne som alltmer börjar fånga intresse hos såväl 
forskare inom området krishantering som övningsdeltagare (Magnusson & Öberg 2015). 
Genom att använda dedikerad mjukvara för övningar i krisberedskap hoppas man kunna 
underlätta för både de som planerar övningar och de som deltar vid dem genom att försöka 
eliminera några av de problem och svagheter som finns i dagens övningssätt. 

MacKinnon och Bacon (2012) skriver om det potentiella användandet av IT-baserade, 
virtuella träningsmiljöer och säger att: 
“It is very likely that over the next 10-20 years we will see a far greater acceptances of 
virtual technologies to train and prepare for actual physical situations, as the current 
“digital native” population move into more senior positions, and the technologies prove their 
worth. (s.3 2012)”. 

Användarbehov vid IT-baserade övningar 
Magnusson och Öberg (2015) undersökte vilka behov användare har vid IT-baserade 
övningar. Detta undersöktes genom webb-enkät där deltagarna bland annat fick ge exempel 
på positiva och negativa saker med dagens sätt att öva (som kan ses i 3.1) samt ge sina tankar 
om vad de tycker är viktigast vid övningar. Några slutsatser som drogs var följande: 
“This study indicates that a major need for IT based training is to reduce the effects of the 
limited time for training in organizations as well as the geographical distances between 
trainees. This means that IT based training should enable distributed and asynchronous 
training to offer flexibility in time and space. At the same time the importance of personal 
collaboration is emphasized by the respondents. More research is thus needed on how to 
increase flexibility in time and space while not losing the collaborative and trust-building 
character of training.”  

Vidare så konstaterar de att: 

”Flexibility in time and space during training is a fundamental user need. This is not 
particularly acknowledged in earlier research. Neither is the users’ wish for better support in 
designing exercises. We propose that system flexibility, modularity and pedagogy for 
computer based crisis training are urgent issues for future research.” 

IT-baserad övning borde alltså sikta på att vara mer oberoende av att alla deltar samtidigt och 
på samma plats. Flexibilitet i tid och rum alltså. Samtidigt värdesatte deltagarna 
samarbetsbiten och den sociala delen vid nuvarande praktiska övningar vilket borde has i 
åtanke. Deltagarna efterfrågade även bättre support för att designa övningar. 
Flexibilitet, modulerbarhet och pedagogik bedömdes vara av hög prioritet vid fortsatt 
forskning inom IT-baserad övning. 

AR och inlärning 
IT-baserad träning med stöd av AR har enligt flera studier visat sig ha en positiv effekt på 
inlärningsprocessen. Kim et al. (2015) rapporterar om ett träningssystem för en 
krigskoordinator i AR för att jämföra inlärningsprocessen mellan AR och vanligt textbok-
format. 12 testpersoner fick använda AR-systemet och 12 fick använda den traditionella 
textboken. Resultatet visade att deltagare som fått använda AR-systemet bland annat hade 
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bättre situationell medvetenhet och slutsatsen som drogs var att AR-baserad träning kan ge en 
positiv effekt vid inlärning i IT-baserade simulationer.  

Boonbrahm et al (2015) testade AR-konceptet vid inlärning av engelska hos thailändska barn. 
En AR-lösning för inlärning jämfördes med traditionell papper och penna.  Resultatet visade 
att de varken lärde sig bättre eller sämre med AR, men författarna påpekar att detta kan ha att 
göra med att de var så vana med att använda papper och penna redan och var bekväma med 
formatet. Barnen hade dock mycket lätt för att lära sig AR-lösningen och tyckte att den var 
roligare att använda. 

3.3 Kriterier för mätning av intresse 
För att kunna mäta intresset för AR och DSS Lyngvik hos räddningstjänsten skapades ett 
antal kriterier för vad en AR-lösning respektive verktyget den skapas i ska klara av. Dessa 
kriterier är baserade på de användarbehov som Magnusson och Öberg (2015) tagit fram. De 
är alltså direkt relaterade till att öva krisberedskap / krisledning. 

De kriterier som skapades var: 
(1). Möjlighet att utföra övningar asynkront  
(2). Möjlighet att korta ned tiden det tar att utföra en övning 
(3). Möjlighet att korta ned tiden det tar att planera en övning 
(4). Möjlighet att utföra övningar oberoende av geografiska hinder. 
(5). Möjlighet att få bra support vid design av övningar 
(6). Möjlighet till samarbete och socialisering med andra människor. 

Analysfrågor 
Eftersom mina undersökningsfrågor går ut på att mäta intresset för tekniken AR samt 
produkten DSS Lyngvik och det är svårt att göra en mätning utan något kriterium så används 
ovan framtagna kriterier som måttstock när undersökningsfrågorna ska besvaras. 

U1: Hur ser intresset för tekniken AR ut inom Värmlands räddningstjänster? 
För att mäta denna fråga så kan man ställa den mot kriterierna: 

Kan AR öka möjligheterna för att…  

utföra övningar asynkront?  
korta ned tiden det tar att utföra en övning? 
korta ned tiden det tar att planera en övning? 
utföra övningar oberoende av geografiska hinder? 
få bra support vid design av övningar? 

Kan AR behålla möjligheterna för samarbete och socialisering med andra människor? 

U2: Hur ser intresset för DSS Lyngvik ut inom Värmlands räddningstjänster? 
För att mäta denna fråga så kan man ställa den mot kriterierna: 

Kan DSS Lyngvik öka möjligheterna för att…  

utföra övningar asynkront?  
korta ned tiden det tar att utföra en övning? 
korta ned tiden det tar att planera en övning? 
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utföra övningar oberoende av geografiska hinder? 
få bra support vid design av övningar? 

Kan DSS Lyngvik behålla möjligheterna för samarbete och socialisering med andra 
människor? 

Dessa analysfrågor ligger som grund för att analysera erhållet resultat i denna uppsats.  
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4 Metod 
I denna del presenteras de metoder som används för att nå resultat i denna uppsats. 

4.1 Presentation med videoprototyper 
Det fanns ingen möjlighet att ta med Microsoft Hololens-glasögon till räddningstjänsten. 
Därmed fanns inte heller möjligheten att låta folk uppleva tekniken AR och DSS Lyngvik i 
första person. Samtidigt fanns förstås behovet att visa en sammanfattning av hela den övning 
jag fick bevittna. För det ändamålet passade en video bäst och då var det naturligt att också 
använda en befintlig video om DSS Lyngvik. Sammantaget skulle denna typ av 
videoprototyp ger tydligast inblick i vad tekniken AR och DSS Lyngvik har att erbjuda.  

För att presentera tekniken AR och produkten DSS Lyngvik för räddningstjänsterna i 
Värmland på ett lämpligt sätt skapades en presentation med inbäddade videoprototyper. En 
videoprototyp innebär att man spelar in en video där en användare interagerar med en produkt 
som är under utveckling (Benyon 2013, s.178). Genom detta utförande är det möjligt att 
förmedla vad det är produkten ska användas till, hur den ska användas och hur det ser ut när 
man använder den.  

Presentationen skapades i Microsoft PowerPoint och inleds med information om tekniken AR 
följt av grundläggande information om teknikens användningsområden. Detta i korrelation 
till min första undersökningsfråga. Resten av presentationen fokuserar på DSS Lyngvik och 
dess användningsområden, i korrelation till min andra undersökningsfråga. Presentationen 
innehöll två inbäddade videoprototyper som visar hur DSS Lyngvik kan användas: 

 Video 1 är en reklamfilm om DSS Lyngvik som visar vad produkten kan användas till 
från ett game-master-perspektiv och hämtades från YouTube. 

 Video 2 är en uppsummeringsfilm från övningen på Rena den 8 mars 2018 som visar 
vad testpersonerna såg och vad de fick göra under övningen. Denna video fick jag 
tillsänt mig av EON Reality. Båda dessa videor visar hur interaktion kan ske i DSS 
Lyngvik med Microsoft Hololens samt hur DSS Lyngvik kan användas. Denna del av 
presentationen står i korrelation med min andra undersökningsfråga. 

Presentationen är den grund som kommande testpersoner fick stå på för att bilda sina 
uppfattningar om tekniken AR och produkten DSS Lyngvik, för att sedan, genom 
efterföljande fokusgrupp och enkätundersökning hjälpa mig besvara mina två 
undersökningsfrågor. 

4.2 Fokusgrupp 
För att hjälpa mig besvara mina två undersökningsfrågor och samla in kvalitativa data så körs 
en fokusgrupp med testpersonerna efter att de blivit visade presentationen. En fokusgrupp 
innebär att man ställer frågor till en grupp människor och uppmuntrar dem till att 
kommentera varandras svar för att få igång en djupare diskussion. Om någon i gruppen har 
glömt eller missuppfattat något så kan de få sitt minne stimulerat av andra i gruppen. 
Diskussionen kan genom detta flyta på mer naturligt än vid en vanlig intervju som man håller 
med en person i taget (Benyon 2013, s.156). 

Frågorna som ställs under fokusgruppen är förberedda i relation till mina 
undersökningsfrågor och berör alltså AR som verktyg vid övningar i krisberedskap, men 
framför allt produkten DSS Lyngvik och dess potential som verktyg vid övningar i 
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krisberedskap. Eftersom testpersonerna i fokusgruppen diskuterar och säger vad de tycker om 
det de har blivit presenterade så genereras kvalitativ data som är relevant för detta arbete.  

Dialogerna i fokusgruppen spelades in med en röstinspelarapplikation på en Samsung Galaxy 
S6 och transkriberades och analyseras sedan för att försöka besvara undersökningsfrågorna. 
Testpersonerna fyllde i en medgivandeblankett innan diskussionerna i fokusgruppen 
påbörjades. Medgivandeblanketten innehöll information om hur insamlad data kommer 
användas, att deltagarna var anonyma och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande 
närsomhelst. Vid eventuellt avbryt tas den avbrytande testpersonens inspel bort från 
diskussionen. Medgivandeblanketten finns i bilaga 1. 

Fokusgruppen är den huvudsakliga källan till den data som används som underlag till 
slutsatser i uppsatsen.  Här återges den uppfattningen som testpersonerna i fokusgruppen har 
om AR och DSS Lyngvik efter presentationen. Genom att gruppen pratar och diskuterar med 
varandra så fås en komplett översikt över vad gruppen tycker och tänker om det de blivit 
presenterade och kvalitativ data genereras. 

En nackdel med fokusgrupper är att en eller flera testpersoner i en grupp kan bli dominanta i 
diskussionen med följden att det bara blir deras åsikter som blir framförda. Övriga 
testpersoner får då ingen möjlighet att ge sina synpunkter på det som diskuteras (Smithson 
2000, s.107). För att åtgärda detta så används även enkäter. Mer om detta i 4.3.  

4.3 Enkäter 
I tillägg till fokusgruppen blir varje deltagare tilldelad en enkät att svara på efter att 
fokusgruppen har genomförts, dels för att komplettera fokusgruppen, men även för att 
generera kvantitativ data. Enkäten är baserad på undersökningsfrågorna och behandlar 
innehållet i presentationen: tekniken AR och produkten DSS Lyngvik.  

En enkät är ett frågeformulär med kryssa-i-frågor och denna insamlingsmetod är användbar 
när man har ett stort antal människor som ska frågas men tiden inte finns att intervjua alla 
individiuellt (Benyon 2013 s.146). Även om det inte är ett stort antal männsikor som fyller i 
enkäterna så ger de möjlighet för testpersonerna att uttrycka sina åsikter i kryssa-i-frågor och 
fritext för att komplettera fokusgruppen. Om en testperson är dominant i fokusgruppen och 
inte ger utrymme för övriga testpersoner att uttrycka sina åsikter så kan deras åsikter samlas 
in genom enkätundersökningen. Datan från kryssa-i-frågorna blir den kvantitativa datan, som 
endast visar på en 1-4-skala vad en testperson tycker om något. Detta kan enkelt ställas upp i 
tabeller för jämförelse. 

Enkäterna skapas i Google Forms som är en gratistjänst där man kan göra sina egna 
frågeformulär gratis i webbläsaren.  
Majoriteten av svarsalternativen består av en skala mellan 1-4 där man fyller i 1 om man inte 
håller med alls och 4 om man håller med helt och hållet. Detta är inspirerat av Magnusson 
och Öberg (2015), som använde samma skala när de undersökte intresset för IT-baserad 
övning i sin webbenkät. Målet med deras undersökning och målet med detta arbete liknar 
varandra på många sätt vilket motiverar att samma skala används. 
En skala med 4 alternativ istället för 5 gör även att deltagarna måste ta ställning i frågan och 
inte kan stå neutral genom att välja 3. Man tvingar testpersonen att ta ställning åt något håll 
och får då garanterat någon form av data. Enkäten i sin helhet återfinns i Bilaga 3. 
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4.4 Testpersoner 
Testpersonerna valdes i mån av tillgänglighet efter en lista över beredskapssamordnare och 
räddningschefer i Värmlands län som tillhandahölls av en representant från Länsstyrelsen 
efter en pilotdemo i Karlstad med olika intressenter aktiva i CriseIT (pilotdemon beskrivs 
närmare i nästa avsnitt).  
Endast fyra testpersoner hade möjlighet att närvara vid den skarpa presentationen: två män 
och två kvinnor. Dessa var en räddningschef (TP1), en säkerhetssamordnare (TP2), en 
kommunchef (TP3) samt en krisledare (TP4). Alla från en av de mindre kommunerna i 
Värmland. Endast en av dem, säkerhetssamordnaren, hade inblick i projektet CriseIT. 
Eftersom DSS Lyngvik är skapat med stöd från CriseIT, kan detta kan ses som positivt. 
Deltagarna kan antagas svara mer ärligt utan att bli påverkade av det faktum att de är en del 
av CriseIT.  

4.5 Pilotdemo 
En pilotdemo på presentationen utfördes den 20 april 2018 vid Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen. Demon omfattade endast själva presentationen (inklusive de två 
videofilmerna) eftersom det inte fanns tid till att genomföra tillhörande fokusgrupp och 
enkätundersökning. Anledningen till att tiden inte fanns för en full presentation var att denna 
demoträff ej var ordnad av mig. Dessa intressenter var samlade av annan anledning vilket gav 
mig tillfälle att kort komma in och hålla min demopresentation. 

Testpersonerna som deltog i pilotdemon var anställda från två räddningstjänster: tre personer 
från Karlstadregionens räddningstjänst och en från Arvikas, en representant från landstinget 
samt fyra forskare från Karlstads universitet. Forskarna hade ett halvår tidigare sett och 
prövat på miljön i DSS Lyngvik hos EON Reality medan de övriga, som ju utgör 
representanter från min primära målgrupp, inte hade denna erfarenhet. 
Pilotdeltagarna förstod det som togs upp under presentationen och kunde koncentrera sig på 
hur tekniken AR och verktyget DSS Lyngvik kan tänkas användas vid beredskapsövningar. 
De behövde inte få förklarat saker vid sidan av presentationen utan presentationen i sig själv 
var tillräcklig. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultat som metodvalen i denna uppsats tagit fram. 

Presentation med fokusgrupp och enkäter utfördes den 16 maj 2018 på kommunkontoret i 
den kommun där presentationen hölls. 

5.1 Presentationen 
Presentationen med videoprototyper hölls i ett grupprum på kommunkontoret med de fyra 
testpersoner som blivit inbjudna. Presentationen visades på en TV för testpersonerna och 
ingen hade svårigheter med att förstå vad presentationen eller videoprototyperna visade för 
något. Detta kontrollerades genom att helt enkelt fråga testpersonerna om det var något de 
inte förstod vid presentationen. 

5.2 Fokusgruppen 
Efter att testpersonerna fått se presentationen med de tillhörande videoprototyperna så sattes 
de i en fokusgrupp och ombads diskutera det de nu blivit presenterade. Fullständigt 
transkriberad data från fokusgruppen kan hittas i bilaga 2. 

TP1 (Räddningschefen): 

 Uttryckte att verktyget DSS Lyngvik skulle kunna vara användbart vid större 
scenarion som berör händelseledning och mer taktiska ledningsövningar. Vid 
jämförelse med en fysisk övning, när t.ex en rökdykare ska springa in i ett 
brinnande hus såg TP1 inget användningsområde eftersom man vid sådana 
övningar vill kunna vara så nära verkligheten som möjligt.  

 Hade några veckor tidigare deltagit i samverkansövningar mellan polis, ambulans 
och brandkår och menade att vid sådana övningar kan verktyget DSS Lyngvik vara 
till hjälp, men även då i de lite större scenariorna. Mycket av poängen i de 
samverkansövningar som räddningschefen deltagit i hade varit att bygga relationer 
till de andra organisationerna, något som DSS Lyngvik inte har någon direkt effekt 
på. 

 Berättade att övningar utförs varannan vecka i två timmar och att det som 
brandmän ska kunna är det som övas då. Befälen har speciella övningar utföver de 
övningar som brandmännen deltar vid och det är vid dessa övningar som 
räddningschefen tror att DSS Lyngvik skulle kunna vara användbart. Vid 
brandmännens övningar värdesätts hantverket och det praktiska såpass högt att DSS 
Lyngvik inte ses som användbart. 

 Uttryckte att när någonting inte behöver övas rent praktiskt kan DSS Lyngvik vara 
till hjälp när man övar i en skolsalsmiljö. Man kan då skräddarsy sina objekt i DSS 
Lyngvik för att få det att passa det scenario som man vill spela och man får en 
överblick över hela platsen som scenariot gäller för samtidigt som man kan se vad 
alla spelare gör. Det som annars blir uppsamlingssviten efter övningen kan istället 
ske under övningen på ett sätt. 

 Jämförde DSS Lyngvik med en annan produkt, FireStudio, vilket är ett program 
som används på befälsutbildningar där ett scenario spelas upp genom att bilder med 
text till visas på en projektor och deltagare reagera på det som visas genom 
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kommunikation med varandra. FireStudio stödjer inte någon interaktion med själva 
programmet så DSS Lyngvik sågs som ett starkare, mer effektfullt alternativ. 

 Uttryckte att de skulle behöva öva mer, men att det är svårt att få till att alla ska 
närvara samtidigt eftersom det är så många deltidsanställda. 

 Föreslog att DSS Lyngvik skulle kunna användas vid samövningar mellan deras två 
brandstationer eftersom alla omöjligt kan närvara på plats eftersom någon måste 
sitta vid endera stationen och ha beredskap vid eventuell nödsituation. 

 Uttryckte att DSS Lyngvik skulle vara mest användbart vid krisledning. 
 Uttryckte att man får en kraftigare visualisering med DSS Lyngivk jämfört med en 

seminarieövning i form av tabletop. 
 Tyckte att själva strategin, resurshanteringen, kommunikationen och taktiken fram 

tills att någonting fysiskt behöver göras kan övas i DSS Lyngvik, men att när 
någonting ska göras, så som att släcka en eld, så måste man vara på plats och känna 
på hantverket. 

TP2 (Säkerhetssamordnaren): 

 Föreslog att man kan flytta det hela utanför räddningsperspektivet och tog upp ett 
exempel med en fabrik: “Om man säger att man har en fabrik i ett område där du 
(brandkåren) vet hur du agerar och ambulansen vet, men fabriken själv vet inte hur 
den ska agera. Man kan samöva med en annan aktör för att träna upp förmågan att 
utrymma en fabrik. Bestämma uppsamlingsplats osv. Man kan använda det inom 
fler roller och det behöver ju inte stanna mellan blåljus-parterna.” 

 Föreslog även att DSS Lyngvik skulle kunna användas vid rekrytering av 
brandkårspersonal. Att man då, när man t.ex är på besök på ett gymnasium för att 
visa hur brandkåren arbetar, istället för att ha med blåljuskläder och stå och föreläsa 
skulle kunna ha med DSS Lyngvik och Microsoft Hololens för att låta 
gymnasieeleverna spela igenom ett scenario och förhoppningsvis väcka större ett 
intresse för yrket.  

 Poängterade att man kan spara mycket tid vid övning eftersom man i DSS Lyngvik 
kan spela igenom så många händelser under kort tid om man jämför med 
verkligheten. För att öva krisledning måste man avsätta den tiden som övningen ska 
gälla för. Om man planerat en övning som ska gälla från 9-16 så kräver det den 
tiden från alla deltagare och går något fel så har man förlorat all den tiden. I DSS 
Lyngvik så sker all interaktion i realtid och övningarna kan snabbas upp så man kan 
utföra snabbare och effektivare övningar.  

 Uttryckte att inom krisledning så finns det flera tillämpningsområden för DSS 
Lyngvik eftersom man kan spela på så stort perspektiv. Ett exempel togs upp med 
hemtjänsten: “Jag tänker om vi skulle göra en övning med hemtjänsten där de 
deltar. Det går ju nästan inte att göra fysiskt. Men här skulle man kunna spela med 
hela styrkan för det är en resurs då. Så kan någon bara representera stöd och 
omsorg i hur dom agerar när det uppstår problem om en väg stängs av och sånt 
där. Då sitter vi på krisledning och följer hur de agerar och ibland så blir det 
problem som inte dom kan lösa som vi kan gå in och agera på. Då blir det ju två 
saker, vi som krisledning får ju även lite mer visuellt följa hur andra löser 
uppgiften. Det kommer ju inte vi kunna göra i några övningar annars. Här kan man 
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ju istället följa hela förloppet. Här sitter vi och tittar på och så blir det tvärstopp 
och så får vi agera och fatta beslut efter det.” 

 Var positiv till att man får en ny dimension i DSS Lyngvik, att man genom att bara 
beskåda hur någon annan interagerar i DSS Lyngvik kan träna på att se hur andra 
agerar och bredda sitt perspektiv och få fler infallsvinklar.  

 Jämförde med seminarieövningar i form av tabletop och menade att DSS Lyngvik 
är en definitiv förstärkning av övningssättet. 

 Tyckte att man nog får ut mer av en övning utförd I DSS Lyngvik jämfört med 
seminarieövningar och simuleringsövningar, men att planeringsarbetet kommer ta 
lika lång tid hur man än gör eftersom det kräver kontakt och anpassning till alla 
berörda aktörer som ska övas. 

 Poängterade att en risk med ett sånthär upplägg är att det bör poleras väldigt 
mycket innan det lanseras, för annars kan nog många tycka att det är undermåligt 
och bara strunta i att använda det. 

 Tog upp att i övningarna som planeras och utförs idag (seminarieövningar och 
simuleringsövningar) får man ingen inlevelse i vad som händer utan det är bara 
information som kommer och går. I DSS Lyngvik skulle man kunna få bättre 
inlevelse och förståelse. 

 Menade att en annan positiv aspekt med DSS Lyngvik var att övningen kan frysas. 
Om man t.ex kör en övning i DSS Lyngvik där några spelare ska reagera på ett 
scenario. För att utveckla scenariot, istället för att ha en game-master som berättar 
vad som händer och vad som behöver göras, kan man frysa övningen och visa ett 
inspel som ska föreställa ett TV-inslag till exempel för att ge en mer 
verklighetstrogen utveckling av scenariot. När TV-inslaget har visats fortsätter 
övningen och spelarna får reagera på det som TV-inslaget visade. 

 Specifierade den största utmaningen med att utföra en övning idag på följande sätt: 
“Det är risken med att planera och utföra en övning och när man inser att man inte 
får ut den effekten man vill. Man kommer inte till de besluten eller åtgärderna som 
man ville. Man ser inte vad andra gör och man lär sig ingenting av varandra. Det 
är det jag tycker att DSS Lyngvik är intressant för. Att se en spelplan som alla 
deltar i och alla ser vad alla gör. Det tror jag är lite nytt.”  

TP3 (Kommunchefen): 

 Kommunchefen berättade att de är påväg in i ett samarbete med Dalslands län, där 
DSS Lyngvik skulle kunna användas för samarbetsövningar mellan länen. 

 Kommunchefen tyckte att det var en bra idé att använda DSS Lyngvik i krisledning 
med t.ex hemtjänsten. Att krisledning då kan sitta på en helt annan plats och 
observera hur övande från hemtjänsten reagerar vid en kris när den spelas ut i DSS 
Lyngvik. Krisledarna kan då frysa scenariot, kommunicera med de som övar för att 
diskutera eventuella beslut som tagits och diskutera vad som händer. Istället för att 
syna fel som skett efter att övningen är utförd så kan man rätta till dem under själva 
övningen och sparar därigenom tid. 

 Tyckte att det blir mer verkligt med DSS Lyngvik än med seminarieövningar. 
 Trodde inte att DSS Lyngvik kan korta ned tiden det tar att planera en övning, 

eftersom det är så mycket förarbete som behöver göras organisationer emellan. 
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 Trodde att DSS Lyngvik kan underlätta vid själva övningen, att övningen kan 
utföras på ett effektivare sätt tack vare fomatet. 

 Instämmde med säkerhetssamordnaren att dagens övningar (seminarie- och 
simuleringsövningar) ger dålig inlevelse och att DSS Lyngvik skulle kunna 
förbättra på den fronten. 

 Poängterade att den yngre generationen som är uppväxt med teknik antagligen 
kommer ha mycket lätt för sig att lära sig att använda ett verktyg som DSS Lyngvik 
och att de kommer tycka att den är roligare att använda. 

TP4 (Krisledaren): 

 Krisledaren uttryckte att det är positivt att man använder sig av alla sina sinnen när 
man använder DSS Lyngvik med Microsoft Hololens och då får en starkare 
inlevelse i vad som händer. 

 Tyckte att det var behagligt att kunna se övningen visuellt på det sätt som DSS 
Lyngvik erbjuder, istället för att bara få en massa ord. Ger mer inlevelse.  

5.3 Enkäterna 
Efter fokusgrupp blev testpersonerna tilldelade varsin enkät med frågor i fri text och kryssa-i-
frågor med en skala 1-4. Varje testpersons data redovisas var för sig. Först redovisas data 
som erhållits i frågorna med fri text och sedan med en tabell för att sammanställa det 
testpersonerna svarade på kryssa-i-frågorna. För att göra det lättare att visualisera resultatet 
från kryssa-i-frågorna kortas frågorna ned på följande sätt: 

F1: Jag tycker att planeringsarbetet av övningar fungerar optimalt som det gör idag. 
F2: Jag tycker att utförandet av övningar fungerar optimalt som det gör idag. 
F3: Jag upplever att övningar utförs tillräckligt ofta i min organisation 
F4: Jag tror att tekniken AR (Augmented Reality) kan vara ett användbart verktyg vid 
beredskapsövningar. 
F5: Jag tror att DSS Lyngvik kan vara ett användbart verktyg vid beredskapsövningar. 
F6: Jag tror att DSS Lyngvik skulle kunna få ned kostnaderna för att planera och genomföra 
övningar. 
F7: Jag tror att man med hjälp av DSS Lyngvik kan korta ned tiden det tar att planera en 
övning. 
F8: Jag tror att DSS Lyngvik kan underlätta för berörda parter att deltaga vid övningar. 
(Eftersom man inte behöver vara i samma rum, eller stad.) 

TP1: 
I fritext svarade TP1 att det utförs övningar 50h/år i dennes organisation. TP1 brukar deltaga i 
samverkan och ledningsövningar vid större händelsescenarion.  TP1 uttryckte att den största 
utmaningen med övningar idag är att få den tilldelade tiden som finns att räcka till att täcka 
ett brett område. TP1 svarade att AR kan underlätta vid övningar på det sätt att man kan se 
vad alla gör. TP1 hade ingenting att säga om vilka sätt DSS Lyngvik kan underlätta vid 
övningar. TP1 hade inte hört talas om AR innan presentationen. 

Tabell 3: Testperson 1 enkätsvar 

TP1: Stämmer 
inte alls 

  Stämmer 
bra 



19 

 

F1   X  
F2  X   
F3  X   
F4   X  
F5   X  
F6  X   
F7   X  
F8   X  

 
Ur tabellen ovan kan vi utläsa att TP1 anser att planeringsarbetet av övningar fungerar bra 
idag men att utförandet av övningar fungerar sämre. På F3 kan man se att övningar upplevs 
utföras för sällan av TP1. TP1 tror att tekniken AR och produkten DSS Lyngvik kan vara 
användbart vid beredskapsövningar, men tror inte att DSS Lyngvik kan få ned kostnaderna 
för att planera och utföra övningar. TP1 tror dock att tiden det tar att planera en övning kan 
kortas ned med hjälp av DSS Lyngvik och att det kan underlätta för berörda parter att deltaga 
vid övningar. 

TP2: 
I fritext svarade TP2 att det utförs övningar, och då i krisledning, vartannat år i dennes 
organisation. TP2 brukar då deltaga vid lednings och samverkansövningar. Den största 
utmaningen meds övningar ansåg TP2 vara tid och pengar. TP2 svarade att AR kan underlätta 
vid övningar på det vis att flera människor kan involveras och att man kan öva scenarior som 
ananrs inte kunnat övas. TP2 svarade att DSS Lyungvik kan underlätta vid övningar genom 
att man får mer inlevelse i övningen och förstår samband bättre. Även bättre kommunikation 
mellan de parter som deltar. TP2 hade hört talas om AR innan presentationen. 

Tabell 4: Testperson 2 enkätsvar 

 

 

 

 

 

 

 
Ur tabellen ovan kan vi utläsa att TP2 anser att planeringsarbetet och utförandet av övningar 
fungerar mindre bra idag, samtidigt som övnignar skulle behöva utföras oftare. TP2 tror att 
både tekniken AR och produkten DSS Lyngvik kan vara användbara verktyg vid 
beredskapsövningar och att man med hjälp av DSS Lyngvik kan korta ned tiden det tar att 
planera en övning. TP2 tror starkt att DSS Lyngvik kan underlätta för alla berörda parter att 
deltaga vid en övning. 

TP3: 
I fritext svarade TP3, precis som TP2 att det utförs övningar i krisledning vartannat år i 

TP2: Stämmer 
inte alls 

  Stämmer 
bra 

F1  X   
F2  X   
F3     
F4   X  
F5   X  
F6   X  
F7   X  
F8    X 
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dennes organisation. TP3 svarade att den största utmaningen med övningar idag är att få tiden 
för planering och genomförande att räcka till. På frågan om vilket sätt AR kan underlätta vid 
övningar svarade TP3 att flera kan deltaga och att man övar med flera sinnen samtidigt. TP3 
svarade samma sak om hur DSS Lyngvik kan underlätta vid övningar. TP3 hade inte hört 
talas om AR innan presentationen. 

Tabell 5: Testperson 3 enkätsvar 

TP3: Stämmer 
inte alls 

  Stämmer 
bra 

F1   X  
F2   X  
F3 X    
F4   X  
F5   X  
F6 X    
F7  X   
F8    X 

 
Ur tabellen ovan kan man utläsa att TP3 ansåg att planeringsarbetet och utförandet av 
övningar fungerar bra idag, men att de utförs alldeles för sällan. Tekniken AR och produkten 
DSS Lyngvik ses av TP3 som användbara verktyg vid beredskapsövningar. TP3 trodde dock 
inte alls att DSS Lyngvik skulle kunna få ned kostnaderna vid planering och utförande av 
övningar och inte heller att det skulle korta ned tiden det tar att planera en övning. TP3 såg 
dock mycket stor potential hos DSS Lyngvik när det kommer till att underlätta för berörda 
parter att deltaga vid övningar. 

TP4: 
TP4 svarade, precis som TP2 och TP3 att denne utför övningar i krisledning vartannat år i 
dennes organisation.TP4 svarade ingenting på frågorna i fri text och hade inte hört talas om 
AR innan presentationen. 

Tabell 6: Testperson 4 enkätsvar 

TP4: Stämmer 
inte alls 

  Stämmer 
bra 

F1   X  
F2   X  
F3  X   
F4    X 
F5    X 
F6   X  
F7 X    
F8    X 

 
Ur tabellen ovan kan man utläsa att TP4 ansåg att planeringsarbetet och utförandet av 
övningar fungerar bra idag, men att de önskas utföras oftare. TP4 såg mycket stor potential 
hos både tekniken AR och produkten DSS Lyngvik som verktyg vid beredskapsövningar. 
TP4 trodde även att DSS Lyngvik kan få ned kostnaderna för att planera och utföra övningar, 
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men trodde inte alls att det kan korta ned tiden det tar att planera en övning. TP4 trodde starkt 
på att DSS Lyngvik kan underlätta för berörda parter att deltaga vid övningar. 
Genemsam tabell 
Nedan är en sammanställd tabell från alla testpersoner.  

Tabell 7: Sammanställning av enkätsvar 

N=4 Stämmer 
inte alls 

  Stämmer 
bra 

F1  1 3  
F2  2 2  
F3 1 3 1  
F4   3 1 
F5   3 1 
F6 1 1 2  
F7 1 1 2  
F8   1 3 

1  = En testperson gav detta svar. 
2  = Två testpersoner gav detta svar. 
3  = Tre testpersoner gav detta svar. 

Ur denna gemensamma tabell kan man utläsa att majoriteten av testpersonerna anser att 
planeringsarbetet av övningar fungerar bra idag. Utförandet av övningar är det delade 
meningar med där hälften tycker att det fungerar bra, och hälften tycker att det fungerar 
mindre bra. Vad gäller hur ofta övningar utförs i organisationerna så tycker en majoritet av 
testpersonerna att övningar utförs för sällan. Samtliga testdeltagare tycker att både AR och 
DSS Lyngvik kan vara användbara verktyg vid beredskapsöningar. Det råder delade 
meningar bland testpersonerna hurvida DSS Lyngvik kan få ned kostnaderna för att planera 
och utföra en övning. Det är lika delade meningar om hurvida DSS Lyngvik kan korta ned 
tiden det tar att planera en övning. Vad gäller DSS Lyngviks potential för att underlätta för 
berörda parter att deltaga vid övningar så är samtliga testpersoner uteslutande mycket 
positiva. 
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6 Diskussion 

I denna del diskuteras och analyseras erhållet resultat baserat på de kriterier som satts upp 
för att mäta undersökningsfrågorna. 

6.1 Svar på analysfrågor 
Under fokusgrupp och enkätundersökning verkade testpersonerna ha svårt att skilja på 
verktyget DSS Lyngvik och tekniken AR. Detta kan ha att göra med att presentationen som 
visades för testpersonerna inte går in så djupt på vad AR är och hur AR kan användas vid 
övningar. Istället handlar presentationen mest om verktyget DSS Lyngvik och hur det, med 
stöd av AR, kan användas vid övningar. Majoriteten av testpersonerna hade dessutom aldrig 
hört talas om AR innan presentationen. 
Analysfrågorna för undersökningsfrågorna som togs fram i 3.3 sätts därför ihop i detta 
kapitel. Både enkätundersökning och fokusgrupp ligger som grund när analysfrågorna 
besvaras. Efter frågorna följer en motivering till svaret på frågan och därefter svaret på 
frågan. Frågorna besvaras med: Ja, nej eller delvis.  

Analysfrågor 
Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna för att…  

utföra övningar asynkront?  
korta ned tiden det tar att utföra en övning? 
korta ned tiden det tar att planera en övning? 
utföra övningar oberoende av geografiska hinder? 
få bra support vid design av övningar? 

Kan AR/DSS Lyngvik behålla möjligheterna för samarbete och socialisering med andra 
människor. 

Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna för att utföra övningar asynkront? 
Utifrån data från fokusgruppens diskussioner och enkätundersökningen finns väldigt lite att 
säga om både AR och DSS Lyngviks möjligheter för att utföra övningar asynkront. Dock 
medger inte produktens utformning asynkrona övningar, då DSS Lyngvik i grunden kräver 
att alla spelare är uppkopplade samtidigt och spelar i realtid. Detta motsäger alltså asynkrona 
övningar. För att kunna köra DSS Lyngvik asynkront krävs det att ett scenario startas och 
spelarna tillåts utföra sina drag när de kan, dvs. scenariot utförs turbaserat. Till exempel: vi 
tänker oss att vi har två spelare i ett scenario, brandman 1 och brandman 2, där de ska reagera 
på varandras interaktioner i DSS Lyngvik. Scenariot kan då starta klockan 12.00 och 
brandman 1 gör sitt drag i DSS Lyngvik. Brandman 2 som kan deltaga först klockan 14.00 
väntar tills dess och gör sedan sitt drag i scenariot som har körts sedan 12.00. Brandman 1 
som nu inte har möjlighet att deltaga förrens klockan 16.00 väntar tills dess och gör sedan sitt 
drag i scenariot som fortfarande körs. Detta möjliggör viss asynkron övning men det kräver 
att scenariot är mycket välplanerat och att alla objekt som ska användas i scenariot redan 
finns utplacerade i DSS Lyngvik. Finns inte detta krävs att en game-master är med och 
distruberar efterfrågade objekt till spelarna när de gör sina drag. Game-master kan då inte 
deltaga asynkront. Vidare kräver denna typ av asynkron övning att ett scenario i DSS 
Lyngvik kan köras under en längre tid, vilket i sin tur kräver att DSS Lyngvik är stabilt och 
välpolerat, något som påpekades under fokusgruppen – att en förutsättning för ett sånthär 
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upplägg är att det behöver poleras väldigt mycket innan det lanseras, annars är risken att 
många kan tycka att upplägget är undermåligt och därför strunta i att använda det. 

Svar: Nej. DSS Lyngvik har i dagsläget inga inbyggda funktioner som direkt stödjer och kan 
öka möjligheterna för asynkrona övningar. Det finns däremot workarounds som diskuterats 
tidigare i 6.1. Andra utföranden med tekniken AR kan möjligtvis öka möjligheterna för 
asynkrona övningar, men då testpersonerna ofta blandade ihop AR och DSS Lyngvik är detta 
inget som undersökts i denna uppsats.  

Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna för att korta ned tiden det tar att utföra en 
övning? 
I enkätundersökningen framkom att hälften av testpersonerna var relativt nöjda med dagens 
utförande av övningar och hälften var relativt missnöjda. De problem som påpekades med 
dagens övningar var just att det ofta tar mycket lång tid att genomföra dem.  
Alla testpersoner var på ett eller annat sätt eniga om att DSS Lyngvik kan korta ned tiden det 
tar att utföra en övning. En testperson gjorde under fokusgruppen en jämförelse mellan DSS 
Lyngvik och nuvarande simuleringsövningar med inspel. En simuleringsövning med inspel 
kräver oftast att tiden som övningen ska gälla för finns avsatt för övningen i verkligheten. Ska 
en övning täcka tiden 09.00-16.00 kräver det att alla närvarar under alla dessa timmar. Med 
DSS Lyngvik kan denna tid snabbas upp eftersom allt utspelar sig i en virtuell värld där de 
övade inte behöver vänta på inspel, med fördelen att de fortfarande kan se allt som händer. 
Detta fick medhåll från resterande testpersoner, som alla tyckte att DSS Lyngviks format 
tillåter effektivare, snabbare övningar. Att övningar kan utföras snabbare kan även medföra 
att de kan utföras oftare, vilket ses som positivt då samtliga testpersoner uttryckte att de får 
öva för sällan i enkätundersökningen. Förutom att övningar kan utföras snabbare och mer 
effektivt så påpekade en testperson att DSS Lyngviks format, att de man kan se allt som 
händer och vad alla gör tillåter att uppsamlingssviten, som annars utförs efter en övnig, kan 
utföras under själva övningen.  

Svar: Ja. 

Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna för att korta ned tiden det tar att planera en 
övning? 
I enkätundersökningen framkom att majoriteten av testpersonerna var relativt nöjda med 
dagens planeringsarbete av övningar men det var mycket delade meningar angående DSS 
Lyngviks påverkan på tiden för att planera övningar. Hälften av testpersonerna trodde delvis 
att DSS Lyngvik skulle kunna få ned tiden och hälften svarade att de inte trodde det. Dessa 
delade meningar kan bero på att sjävla planeringsarbetet inte påverkas eftersom det kräver 
kontakt och anpassning till alla de aktörer som ska deltaga vid en övning, något som en 
mjukvara som DSS Lyngvik omöjligt kan ändra på. Men själva designen av övningen, när 
planeringsarbetet är klart, kan göras helt i DSS Lyngvik tack vare dess format och verktyg för 
att designa övningar vilket kan spara tid i planeringasbetet eftersom de som ska designa 
övningen då redan har grunden för designen på ett sätt. Detta beror dock på DSS Lyngviks 
mognadsgrad, finns det inte verktyg för att utforma den planerade övningen i DSS Lyngvik 
så kan det nog ta längre tid än vid en vanlig övning att planera eftersom DSS Lyngvik då 
behöver anpassas med nya verktyg och tillägg. 

Svar: Delvis. 
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Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna att utföra övningar oberoende av geografiska 
hinder? 
Samtliga testpersoner höll med om detta påstående i enkätundersökningen. Många 
möjligheter sågs med DSS Lyngvik när det kom till att utföra övningar oberoende av 
geografiska hinder eftersom DSS Lyngvik är utformat på ett sådant sätt att det räcker att en 
deltagare är uppkopplad till scenariot som utspelas för att deltaga. En testperson uttryckte att 
detta var särskilt positivt vid samövningar mellan olika brandstationer, där alla omöjligt kan 
deltaga på plats eftersom minst en person måste sitta med beredskap på sin station. Med hjälp 
av DSS Lyngvik kan denna person med beredskap deltaga genom att koppla upp sig till 
scenariot som utspelas med en Mircrosoft Hololens eller bara genom en dator. Om personen 
måste ha möjlighet att avbryta vid en eventuell utryckning så kan denne välja att bara 
observera scenariot som utspelas. Denne kan då inte göra några interaktioner i scenariot men 
kan se hur det utspelar sig och hur övriga deltagare interagerar. En annan testperson tog fram 
en annan fördel med detta geografiska oberoende, att kunna utföra övningar i krisledning med 
till exempel hemtjänsten. De anställda på hemtjänsten kan då sitta på sina kontor och spela 
genom ett förberett scenario i DSS Lyngvik medans krisledarna i sin tur kan sitta på sina 
kontor och observera hur de anställda på hemtjänsten agerar och reagerar på scenariot. 
Övningar blir på detta sätt lättare att utföra oberoende av geografiska hinder. 

Svar: Ja 

Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna att få bra support vid design av övningar? 
Eftersom DSS Lyngvik är ett verktyg för att just designa och utföra övningar i kan slutsatsen 
lätt dras att DSS Lyngvik kan öka möjligheterna för bra support vid design av övningar. 
Samtliga testdeltagare uttryckte att det verkade vara lätt och effektivt att designa ett scenario. 
Det ska dock nämnas att de videor testpersonerna fick se av DSS Lyngvik var ihopsatta av 
EON Reality själva, som givetvis endast visar de positiva delarna av produkten och inte tar 
upp några brister. Testpersonerna tog själva detta i åtanke under fokusgruppen och uttryckte 
att det beror en del på produkten DSS Lyngviks mognadsgrad. För att kunna designa en 
övning på ett lätt, effektivt sätt kräver det att produkten är väldigt polerad innan den lanseras 
för användning. Annars blir det lätt att användare tycker att produkten är för stel och låst för 
att använda, men grunden som DSS Lyngvik hittills står på var samtliga testpersoner positiva 
till. 

Svar: Ja 

Kan AR/DSS Lyngvik behålla möjligheterna för samarbete och socialisering med andra 
människor? 
Svaret på denna fråga beror på hur och i vilket sammanhang man väljer att använda DSS 
Lyngvik. Vid jämförelse med praktiska fältövningar så kan DSS Lyngvik inte komma i 
närheten av det samarbete och den socialisering de övade upplever vid en riktig fältövning 
eftersom de då upplever det på riktigt. En testperson kommenterade att en stor poäng med de 
fältövningar som utförs är att just få uppleva socialiceringen och relationsbyggandet som en 
övning i verkligheten erbjuder, och att detta inte är någor som kan ersättas överhuvudtaget. 
Detta fick medhåll av resterande testpersoner. Vid jämförelse med en seminarieövning eller 
simuleringsövning med inspel så kan DSS Lyngvik däremot, beroende på hur man väljer att 
använda det, öka socialiseringen och samarbetet mellan de övade. En testperson gjorde 
jämförelsen att vid en simuleringsövning med inspel är det bara information som kommer 
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och går och de övade har inte en aning om vad de andra övade gör eller hur de agerar. Med 
DSS Lyngvik kan de övade se vad alla faktiskt gör och hur de agerar. Detta kan kompletteras 
med komradios för kontakt mellan de övade parterna som kräver kontakt under övningen. 
Detta är inte något som påverkar det sociala direkt, men i och med att de övade ser hur andra 
agerar och är mer delaktiga i övningen kan det upplevas som om samarbete stimuleras mer än 
vid en vanlig simulationsövning med inspel. 

Svar: Delvis 

6.2 Övriga fynd 
Förutom data för att besvara analysfrågorna insamlades även många övriga tankar och åsikter 
som testpersonerna hade angående DSS Lyngvik under fokusgruppen och 
enkätundersökningen. Dessa presenteras under rubrikerna som följer. 

Inlevelse 
Samtliga testpersoner var mycket positiva till den förstärkta inlevelse som ges i DSS Lyngvik 
till jämförelse med seminarieövningar och simuleringsövningar med inspel där det enligt 
testpersonernas tycke bara är en massa information som kommer och går. Genom att den 
övade får använda alla sina sinnen, se hela scenariot när det utspelar sig och får interagera 
med olika objekt uppnås en förstärkt, verkligare upplevelse vilket också stimulerar 
inlärningsprocessen. Detta överensstämmer med Kim et al. (2015) vars slutsats efter att ha 
jämfört inlärning via textbox och inlärning via AR-baserade IT-system var att AR-baserad 
träning kan ge en positiv effekt vid inlärning i IT-baserade simulationer. 

En annan positiv aspekt som togs upp av en testperson var att i DSS Lyngvik, förutom att den 
övade kan se hela scenariot och vad denne själv gör, kan denne även se vad andra spelare gör, 
hur de reagerar och interagerar. Genom detta får den övade ta del av fler infallsvinklar, kan se 
hur andra löser uppgiften och därmed bredda sitt egna perspektiv. Detta fick medhåll av 
resterande testpersoner och sågs som en stor fördel till jämförelse med seminarieövningar och 
simuleringsövningar med inspel. 

Frysa övningar 
En av testpersonerna tog upp att en positiv egenskap hos DSS Lyngvik är att övningen 
pausas. För att öka inlevelsen i ett scenario kan game-master, istället för att bara informera 
och instruera om vad som ska göras, spela upp ett inspel som ska föreställa ett TV-reportage 
som förklarar hur scenariot utvecklas och vad som behöver göras. Detta kan ytterligare stärka 
inlevelsen, som diskuterades tidigare, vid en övning. Detta fick medhåll av resterande 
testpersoner. 

6.3 Möjliga användningsområden 
Testpersonerna gav under fokusgruppen olika förslag på olika användningsområden med 
DSS Lyngvik och hur det skulle kunna användas i deras organisationer. Dessa presenteras 
under rubrikerna som följer. 

Krisledning 
En av testpersonerna gav ett förslag på användningsområde för DSS Lyngvik och tog upp ett 
exempel med krisledning för hemtjänsten. Anställda på hemtjänsten skulle då kunna sitta på 
sina kontor utrustade med Microsoft Hololens och spela genom ett scenario med ett antal 
uppgifter som de på krisledning, som får agera game-masters, har förberett och övervakar 
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från sina egna kontor (något som är möjligt tack vare det geografiska oberoendet DSS 
Lyngvik har). På detta sätt får man ut två saker: Förutom att hemtjänsten får genomföra sin 
övning får de på krisledning följa hur hemtjänsten löser uppgifterna och se hur andra 
människor än de själva tänker och agerar. Vid eventuella problem i ett scenario kan de på 
krisledning stoppa scenariot, kontakta de övade på hemtjänsten och åtgärda problemet med 
en gång. Saker som blir fel kan rättas till under själva övningen istället för att de ska synas 
och gås igenom efter övningen och på detta sätt kan tid insparas.  

Rekrytering 
En av testpersonerna gav ett förslag om att DSS Lyngvik skulle kunna användas vid 
rekrytering av personal till räddningstjänsten. Personalens beslutsfattningsförmåga och 
översiktstänkande skulle då kunna testas genom att låta dem spela ut ett scenario i DSS 
Lyngvik. Detta sågs dock som problematiskt av en annan testperson då denne menade att 
denne helst vill testa personalen genom praktiska, fysiska övningar innan anställning. Ett 
annat förslag diskuterades : DSS Lyngvik skulle kunna användas som rekryteringsverktyg när 
räddningstjänsten är på besök på t.ex. gymnasieskolor. Detta förslag fick medhåll av 
resterande testpersoner. Vid eventuellt besök på en gymnasieskola skulle räddningstjänsten 
då, istället för att stå och föreläsa, kunna ta med sig några Microsoft Hololens, låta eleverna 
spela igenom ett enklare scenario tillsammans och potentiellt väcka ett större intresse hos 
eleverna. En av testpersonerna påpekade att den yngre generationen som är uppväxt med 
teknik antagligen skulle ha mycket lätt att lära sig ett verktyg som DSS Lyngvik och tycka att 
det är roligt att använda, vilket kan ses som en motivering till att introducera det för elever 
vid ett eventuellt gymnasiebesök för att öka deras intresse. Detta kan även länkas till 
MacKinnon och Bacon (2012) som tror att vi i framtiden kommer se en betydligt större 
acceptans för virtuella tekniker i krisberedskapssyfte i takt med att yngre generationer som är 
uppväxta med teknik får högre positioner inom berörda yrken.  

Seminarie, simulering eller fältövningar? 
En testperson, i egenskap av att vara räddningschef, berättade att denne deltar i de övningar 
som utförs av brandmän och att övningarna genomförs varannan vecka. Vid dessa övningar 
repeteras det som brandmännen ska kunna för att hålla kunskapen färsk i minnet vid en 
eventuell krissituation. Vid denna typen av övningar sågs inget användningsområde för DSS 
Lyngvik eftersom dessa övningar är skarpa övningar i fält. Även om DSS Lyngvik ger en 
förstärkt inlevelse till jämförelse med seminarieövningar och simuleringsövningar med inspel 
är det inte samma sak som att göra någonting i verkligheten. Testpersonerna bedömde, 
baserat på de diskussioner och åsikter som framfördes under fokusgrupp och 
enkätundersökning, att DSS Lyngvik med fördel kan fungera som verktyg och ersättning till 
seminarieövningar och simuleringsövningar med inspel. Vid fältövningar behöver den övade 
vara så nära verkligheten som möjligt och där kan inte DSS Lyngvik mäta sig. 

6.4 Obehandlade frågor 
Två frågor i enkätundersökningen saknar länk till analysfrågorna men bedöms ändå vara 
relevanta för denna uppsats och behandlas under rubrikerna nedan.  

Största utmaningen med övningar idag 
En hittills obehandlad fråga som ställdes i enkätundersökningen undersökte vad 
testpersonerna ansåg vara den största utmaningen med övningar idag. 3 av 4 (en av dem 
svarade inte) av testpersonerna bedömdes den största utmaningen med att planera och utföra 
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övningar idag vara att få den tilldelade tiden att räcka till för planering och utförande. Det 
upplevs vara en stor risk med att planera och utföra en övning. I och med tidsbristen nås inte 
de slutsatser eller beslut som planerats, och den tänkta effekten av övningen uteblir. Detta 
anses av testpersonerna bland annat bero på att de övade inte ser vad de andra övade gör. 
Detta gör att de inte lär sig av varandra. Detta är något som testpersonerna tror att DSS 
Lyngvik, med sin inlevelse och öppna spelplan kan ändra på. 

Kostnader för att planera och genomföra övningar 
Den andra hittills obehandlade frågan som ställdes i enkätundersökningen undersökte ifall 
testpersonerna trodde att DSS Lyngvik kan minska kostnaden för att planera och utföra 
övningar. Det var mycket delade meningar angående denna fråga. 2 av testpersonerna svarade 
att de delvis trodde att DSS Lyngvik skulle kunna få ned kostnaderna, 1 testperson svarade att 
denne inte trodde det och 1 svarade att denne inte trodde det alls. Dessa delade meningar kan 
dock ha att göra med frågans utformning att göra då den är väldigt bred. Sjävla 
planeringsarbetet påverkas inte eftersom det, som tidigare nämnts, kräver kontakt och 
anpassning till alla de aktörer som ska deltaga vid en övning. Men själva designen av 
övningen, när den är planerad, kan göras helt i DSS Lyngvik tack vare dess format och 
verktyg för att designa övningar.  Vid jämförelse med fältövningar och simuleringsövningar 
med inspel där rekvisita ofta behöver inskaffas kan DSS Lyngvik möjligtvis få ned 
kostnaderna eftersom inga andra produkter eller tillbehör behövs förutom DSS Lyngvik. 
Sedan så kan övningen utföras snabbare med hjälp av DSS Lyngvik, vilket en av 
testpersonerna poängterar också kan sänka kostnaderna på det sättet att det kräver mindre av 
människors betalda tid.  
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7 Slutsatser 

I denna del besvaras undersökningsfrågorna och slutsatser dras baserat på genomförd 
analys. 

Efter jämförelse med framtagna kriterier för att mäta intresset för tekniken AR och produkten 
DSS Lyngvik inom Värmlands räddningstjänster besvaras de framtagna 
undersökningsfrågorna. 

U1: Hur ser intresset för tekniken AR ut inom Värmlands räddningstjänster? 
Eftersom fokus i denna uppsats har legat på DSS Lyngvik och hur det kan användas så 
utvanns ingen ingående data angående intresset för tekniken AR i allmänhet. Testpersonerna, 
som var positiva till produkten DSS Lyngvik tyckte dock att genomförandet med Microsoft 
Hololens var intressant och bedöms därför ändå vara intresserade av tekniken AR, åtminstone 
i liknande utförande som DSS Lyngvik. Dock krävs mer djupgående forskning kring detta 
med mer fokus på tekniken AR för att dra tillförlitliga slutsatser. 

U2: Hur ser intresset för DSS Lyngvik ut inom Värmlands räddningstjänster? 
Räddningstjänsterna i Värmlands län bedöms efter genomförd analys vara av hög grad 
intresserade av produkten DSS Lyngvik. Denna bedömning är baserad på analysfrågorna som 
togs fram och besvarades i denna uppsats. Besvarade anaöysfrågor kan ses i tabell 7.  

Tabell 7:  Besvarade analysfrågor  

Kan AR/DSS Lyngvik öka möjligheterna för att…  
... utföra övningar asynkront? Nej 
... korta ned tiden det tar att utföra en övning? Ja 
... korta ned tiden det tar att planera en övning? Delvis 
... utföra övningar oberoende av geografiska hinder? Ja 
... att få bra support vid design av övningar? Ja 
Kan AR/DSS Lyngvik behålla möjligheterna för samarbete och 
socialisering med andra människor? 

Delvis 

 
Bedömningen är även baserad på de övriga fynd som diskuterades i analyskapitlet, där 
testpersonerna bland annat uppskattade att man kan frysa ett scenario och att man får en 
förstärkt inlevelse och får använda alla sina sinnen till jämförelse med simulationsövningar 
med inspel och seminarieövningar. Även det faktum att man kan se hela spelplanen och se 
vad alla andra spelare gör och på så vis lära av andras beteenden och perspektiv sågs som en 
av DSS Lyngviks styrkor klara styrkor.  

Värt att notera är dock att det endast blev ett tillfälle där presentation visades och fokusgrupp 
och enkätundersökning genomfördes. För att dra några mer definitiva slutsatser skulle fler 
presentationer med tillhörande fokusgrupper och enkäter behöva genomföras med fler 
testpersoner.  Denna uppsats kan trots denna brist ändå ge en fingervisning om hur intresset 
ser ut för produkten DSS Lyngvik bland Värmlands räddningstjänster. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: Medgivandeblankett 
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Bilaga 2: Transkriberad fokusgrupp 
 

Räddningschef 
Det skulle kunna vara användbart för 
ledningsövningar. Mest taktik, större 
händelseledning som det känns att det är 
användbart. Man kommer ju inte så nära, eller det 
kanske man kan? 
 Simulera ett brinnande hus tex går ju inte. Den 
praktiska nivån.  
Men större scenarion måste också övas även om de 
inte sker så ofta. 
 
Säkerhetssamordnare 
Jag tänkte på de samverkansövningar ni hade med 
polis och ambulans för några veckor sedan och la 
ut på facebook. Kan inte DSS Lyngvik underlätta 
vid den typen av samverkansövningar? 
 
Räddningschef 
Det kan det ju vara, naturligtvis. Men det blir ju då 
de lite större scenariona. Just den 
samverkansövningen var mycket till för att få oss 
att lära känna varandra mer och prata privata 
samer. Med viss inblick i varandras roller. Men 
mest för att skapa relöationer. 
 
Säkerhetssamordnare 
jag tänker också att man kan flytta det ett steg 
utanför räddningsperspektivet. Om man söäger att 
man har en fabrik i ett område där du vet hur du 
agerar och ambulansen vet, men fabriken själv vet 
inte hur den ska agera.  
Man kan samöva med en annan aktör för att träna 
upp förmågan att utrymma en fabrik, 
uppsamlingsplats osv. Man kan använda det inom 
fler roller och det behöver ju inte stanna mellan 
blåljus-parterna.  
Sen tänker jag att det kan vara bra vid rekrytering. 
Om man letar deltidsbrandmänn tex. Jobba för 
insatser mot gymnasieelever. Man kommer då dit 
med blåljuskläderna och preatar ock sådär men här 
skulle man kunna använda det som ett spel liksom. 
Var med och spela en trafikolycka så får du 
känna  på hur det är litegrann. Jag ser också sånna 
användningsområden. 
 
Kommunchef 
ja för att skapa ett intresse 
 
Jag 
ja det är ju ett roligt verktyg och det blir ju roligt att 
vara med i övningen 
Hur ofta genomförs övningar inom era 
organisationer i dagsläget? 
 
Räddningschef 

Vi har ju varannan vecka två timmar. 
Ja det är ju det vi ska kunna som brandman som vi 
ska gå igenom 50h per år. 
Allt från allt gås igenom.  
Vi har ju speciella övningar för befälen och det är 
de är där detta verktyget mest kan vara användbart 
egentligen. 
jag tror att just för att träna hantverket så tror jag att 
man måste få klämma och känna på grejerna för att 
fatta hur det ska fungera. Men just taktik och 
ledningsdelen är helt klart användbart. 
 
jag 
Jag tänker ekonomiskt. FÖr det kostar ju en del att 
plaera och uitföra en praktisk övning. 
Så om det är någotr som inte har behov att övas på 
i praktiken. Kan det innte hjälpa till att få ner 
kostnaderna? 
 
Räddningschef 
Jo man kan ju skräddarsy sina objekt i spelet så det 
passar för övningen. Och scanariot. Det är lättare 
att öve på+ detta sättet i en skolsalsmiljlö istället 
för på den fysiska platsen. Man får ju en överblick 
över hela platsen.  
Annars står det nån gubbe här och nån gubbe där. 
Nu ser man ju vad alla gör. Det som annars blir 
uppsamligssviten efter övningen händer under 
övningen på ett sätt. 
 
Säkerhetssamordnare 
jag tänker att man hinner ju spela igenom mycket 
mer händelser i DSS Lyungvik än vad man hinner 
med i verkligheten eftersom det går så fort. 
 
Räddningschef 
Ja det blir ju lite i likhet med ett annat program vi 
hade - FireStudio. Ett program på 
befälsutbildningen där ett scenario spelas upp och 
där blir det också kommunikation men det bygger 
mer på en projektor som visar bilder. Såhär ser 
situationen ut och så får man lite fakta, du har ju 
inte  
möjlighet att interagera på det viset som i DSS 
Lyngvik. 
 
Säkerhetssamordnare 
Men i din roll så upplever du att övningar utförs 
tillräckligt ofta eller känns det som att ni vill öve 
mer men inte har tid? 
 
Räddningschef 
Vi skulle behöva öva massor med mer men det är 
ju tiden för de anställda som är svår att få till 
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eftersom de är deltidsanställda så finns det inte hur 
mycket tid som helst. 
 
Säkerhetssamordnare 
Upplever du att det är svårt att få alla att närvara på 
samma plats vid samma tidspunkt? 
 
Räddningschef 
Egentligen inte ett större problem men ioförsig man 
skulle ju kunna. Vi har ju två stationer så en 
samövning mellan X och Y vore ju väldigt fint att 
göra med det här verktyget. För som det är idag så 
kan ju inte alla närvara eftersom en måste vara kvar 
och ha beredskap på respektive ort. 
 
Kommunchef 
Jag tänker också på samarbetet med dalsland som 
vi är på väg in i nu också tänker jag att vi skulle 
kunna öva sådana scenarion där vi behöver ha den 
där tredje personen i ledningsdelen eller? Nån som 
bygger upp ett scenario där det blir knivigt eller det 
sätts på sin spets liksom 
 
Räddningschef 
Jon men visst möjligheterna finns ju för att hitta på 
bra "spel" med verktyget. 
Så det ser det ut för. Skulle säkert kunna vara 
användbart. 
 
Säkerhetssamordnare 
När det kommer till krisledning så ser jag flera 
tillämpningsområden. 
 
Räddningschef 
Ja där har du ju nästan ännu mer.  
 
Säkerhetssamordnare 
Ja för du kan spela på så stort perspektiv. kan spela 
över hela ytan för du behöver ju inte liksom. Om 
det handlar om att stänga vägar/broar eller ras. Jag 
tänker om vi skulle göra en övning med 
hemtjänsten där de deltar. Det går ju nästan inte att 
göra fysiskt.  
Men här skulle man kunna spela med hela strykan 
för dfet är en resurs då. Så kan någon bara 
representera stöd och omsorg i hur dom agerar när 
det uppstår problem om en väg stängs av ock 
såntdär. Och fdå sitter vi på krisledning och följer 
mycket hur de agerar, men ibland så blir det ett 
problem som inte dom kan lösa som vi kan gå in 
och agera på. Då blir det ju två saker, vi som 
krisledning får ju lite mer visuellt följa vad 
andra/hur andra löser uppgiften. Det kommer ju 
inte vi kunna göra i några övningar annars. Vi får 
ju ingen känsla för 
 
Kommunchef 
Nej det blir u att man sitter i en uppsamligssvit sen 
och berättar för varandra vad man gjorde. 
 

Säkerhetssamordnare 
Här kan man ju istället följa hela förloppet. Här 
sitter vi och tittar på och så blir det tvärstopp och så 
får vi agera och fatta beslut efter det.  
 
Räddningschef 
Ja för det är väl webbaserat så man kan vara lite v 
ar som helst, har du tillgång till internet så kan du 
vara med.     
 
 
 
Jag 
Förklarar hur det funkar med egen device å skit. 
 
 Säkerhetssamordnare 
ja precis, det var så jag tänkte med hemtjänsten att 
då kan ju dom sitta på sitt kontor och göra det här. 
 
Kommunchef 
Ja så sitter krisledningen här och ser på skärm att 
det här händer. 
Säkerhetssamordnare 
för jag tror det är den jag uppskattar då utifrån 
krisberedskapsperspektiv eller 
krishanteringsperspektiv att  här får du en 
dimension som du aldrig har annars när du övar. 
Du är ju blind lixom, du får ju bara information. 
Men här blir man tränad i att se  hur andra agerar 
vilket  gör att man lär sig samtidigt någonting och 
sen så får man andra perspektiv och infallsvinklar. 
Så det här tillför EN dimension minst iaf som jag 
ser det i övningsperspektiv. OCH vi kommer inte 
ha råd att öva som vi gjorde med RIS många 
gånger. Så vi har ju bara alternativen tabletop där 
man sitter och pratar om ett scenario och tycker. 
Det här blir ju en förstärkning definitivt 
 
Räddningschef 
man visualiserar lite mer ja.  
 
Säkerhetssamordnare 
det blir lite mer verkligt 
 
Räddningschef 
Det blir lite enklare att se vart, ja 
 
Jag 
Ni andra då, hur ofta genomför ni övningar är det 
mellan organisationer och sånt då om ni inte är..? 
 
Säkerhetssamordnare 
Vi har genomför de två övningar nu de sista ett och 
ett halvt åren då. En var en förberedelse övning 
inför en större regional övning som länsstyrelsen 
arrangerade och vi har inga planer just nu på 
övningar under året. Det är ju val och annat så det 
finns inte tid. 
 
Jag 
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Är det en tidsfråga då eller?  
 
Säkerhetssamordnare 
Nej, jag tror att det är mer såhär att var man står 
rent organisatoriskt  i krishantering, vad man har 
behov av och behöver bli bättre på. Så det är mer 
att göra en funktion kanske och sen lite mer tid 
emellan då man tränar ihop hela organisationen. 
Men vi behöver ju hitta former för hur vi kan öva 
på ett bättre realistiskt sätt än som RIS var till 
exempel för det kostar nog mer än det smakar. 
 
Kommunchef 
sen tror jag att varje verksamhet som har behov av 
att öva måste ha någon som vi skapar asså, vi kan 
ju vara med och skapa vad det är det ska handla om 
men  någon måste bygga själva övningen. Det gör 
inte chefen själv, det ryms inte inom den tiden. 
Delaktig men inte göra det själv.  
 
Säkerhetssamordnare 
är det någonting som  ett sånt här verktyg hade 
kunnat underlätta då?Hur tänker ni? 
Kommunchef 
Nej, inte tiden och planera. 
 
Jag 
Nej, det ä jur bara teori då sedan innan man väl… 
 
Säkerhetssamordnare 
men det gör det enklare för  dom övade, det blir 
effektivare  
 
Kommunchef 
Ja, precis 
 
Säkerhetssamordnare 
Man får ut mer av det här, men det tar minst lika 
mycket tid för den som ska förbereda och planera. 
 
Jag:  
Hur upplever ni att planeringsarbetet fungerar? 
 
Säkerhetssamordnare 
Jag vet inte hur mycket tid jag la på att planera 
RIS, men det måste varit.. 
 
Kommunchef 
Ja, det var mycket tid eftersom det skulle planeras 
tillsammans med  alla andra kommuner och 
landstingen och länsstyrelsen för att få ihop vad vi 
ska göra i [vår kommun] i förhållande till andra. 
Om vi bestämmer här att vi ska öva en utrymning 
på skolan så är det klart att den tar mycket kortare 
tid att planera för än när man har samverkansparter. 
 
Säkerhetssamordnare 
Så är det, för varje scenario jag skrev så måste det 
tvunget att anpassas till en annan kommuns 
scenario. 

 
Jag 
Så själva planeringsarbetet är ingen ni upplever 
skulle påverkas utan det är mer själv utförandet 
som skulle påverkas? Det skulle inte underlätta 
planeringen av övningen? 
 
Säkerhetssamordnare 
Nej, det tror jag inte för att det kräver lika mycket 
tankearbete och förberedelsearbete  sen vet jag ju 
inte hur det  är att jobba i  tekniken hur mycket…. 
mina  förplaneringar så handlar det om att 
skriva  inspel till en övning. Att jag gjorde att en 
tidning ringde till  kommunalrådet  och så skulle 
det stå vad han  skulle säga och fråga och sådär. 
Det tar ju mycket tid också. Jag tänker mig att 
tekniken  tar nog sin tid också, att programmera, 
lägga in. 
 
Jag 
ja... tanken är ju att du ska ha de verktyg du 
behöver för att bygga vilket scenario du vill. 
 
Säkerhetssamordnare: 
och scenarierna spelar ut sig i realtid då eller? för 
det beror ju på vad deltagarna gör då. 
 
Jag: 
ja precis, och seedan får game master sitta med och 
styra  scenariot så att det händer saker  
 
Säkerhetssamordnare 
men det är ju också en planering bakom 
 
Jag 
Ja, absolut! 
 
Säkerhetssamordnare; 
Man vet ju vart man vill komma med övningen.  
 
Jag 
ja, det var en hel del planering  som man hade 
genomfört  i den här övningen då. Sedan så gick 
den  väldigt bra den övningen, alla som var med 
tyckte att det var väldigt bra. Men det märktes att 
de hade lagt ned mycket tid 
 
Kommunchef 
Det är ju inte alltid aktörerna gör som planeraren 
har tänkt heller.  
 
Räddningschef 
ibland är de både smartare och dummare. 
 
Jag 
men utförandet av övningen då, hur upplever ni att 
det fungerar? 
 
Säkerhetssamordnare 
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jo, men det är som jag var inne på förut… i dom 
här övningarna vi gör, planerar för  och genomför 
nu så  är det ju så att man får ingen 
inlevelseförmåga i vad det är som händer utan det 
är bara information som kommer  och går. Vi kan 
ta ett exempel: VI fick ett utsläpp av  avlopp i vår 
sjö och det är klart  att den som  ansvarar för det 
tycker att  det är väl ingenting.  Men du får ju ingen  
inlevelse i hur andra  reagerar på det. Men dety 
skulle man kunna lägga in i ett sånt här spel.  
 
Kommunchef 
kanske som om det skulle komma massa människor 
och stå i vägen för något eller vill ut ur ett hus som 
brinner eller nått 
 
Jag 
ja, det är fortfarande väldigt tidigt i utvecklingen, 
så just nu finns det inte det. 
 
Säkerhetssamordnare 
För en resurs kan ju vara en folkmassa  som 
samlats på ett torg eller så  
Räddningschef: 
ja, det kan vara både ett problem och en resurs. 
 
Säkerhetssamordnare 
ja, exakt! 
 
Jag  
jo men precis, det ska det absolut finnas 
möjligheter för  tänker jag eftersom tanken är att 
dom vill ju kunna  lägga till mer och mer verktyg 
i  det här hela tiden öfr att det ska  vara 
skräddarsytt för de flesta situationer 
 
Säkerhetssamordnare 
Sen skulle man ju kunna , precis som vi gjorde i 
övningen, man kan ju frysa  övningen och så 
kommer  det upp ett TV-inslag som rapporterar  
vad medierna säger  och vad dom har för bild av 
olyckan och hanteringen. Man kan ju väva in flera 
moment  också, så att  när rapport börjar  då 
stannar  övningen och så får alla deltagare se vad 
som rapporteras i media och sen  kör man igång 
igen. Så får man inspel från det håller också som 
påverkar. 
 
Kommunchef 
eller, så tänker jag också kopplat till det du säger, 
att man fryser bilden  för att  tillsammans diskutera  
vart är vi nu och det  är ju svårare om folk  är och 
övar på olika ställen  när inte vi vet  vad man gör. 
Annars kunde man ju kommunicera.. nu gjorde ni 
såhär i hemtjänsten och nu fattade vi det här 
beslutet men ni gjorde såhär istället, så fryser man 
där  för att se hur man ska göra rätt åtgärd och 
sedan fortsätta  utifrån det. Så behöver man inte 
sitta efteråt och se vad som blev fel utan vi rättar 
under övningen. 

 
Säkerhetssamordnare 
och det borde ju funka även i eran lednings spel, 
när man  till exempel ska  öva samverkan  på en 
stor olycksplats på E18 eller så. Då kan man ju 
använda samma teknik,  att man stannar och tänker 
va detta en smart uppställning eller inte? och vad 
finns det för risker med det här? 
 
Räddningschef 
så kan man ju göra! det beror ju på vilken typ av 
lärande som man vill ha. det är mycket man lär sig 
när man “kör  i väggen” också så att säga 
 
Kommunchef 
Fast jag tror att inom din bransch eller 
ambulansen  då vet man mycket  mer än  
hemtjänsten versionen X som ska ta sig över en bro 
som inte finns. Då har man inte med sig det i 
bagaget om man inte är deltids- brandman då. Så 
kanske mer där man är novis  
 
Säkerhetssamordnare 
Nu fick jag en ny koppling här, om man säger att 
man övar här med räddningstjänsten, det är 
olyckligt för man kommer aldrig  åt att öva  våra 
organisationer  så lång ut därför att de är alltid 
uppbundna. Men då tänker jag att  när man ändå  
har samlingar  men sin personal  så kan man 
genomföra en sån här övning på bara 40 minuter - 
en timme bara för att ge dem insikt i problematik 
som dom aldrig ser utifrån sina hemtjänstbilar när 
de är ute och far och förstå inte att nu sitter det en 
grupp där uppe och undrar  vad det är som händer. 
Att få det här samspelet att träna ihop 
organisationen. Jag brukar säga att trots att våran 
hemtjänstpersonal  är ute och kör hela tiden, våra 
bästa ögon och öron på vad det är som händer i 
kommunen så vet dom inte att  vi vill veta det. 
Dom bara sitter mer som en prick man har framför 
glasögonen. Men hör dom en röst som säger “Jag 
vill veta” så  öppnar man ju upp, tror jag, 
jättemycket nya perspektiv på att vi är faktiskt en 
kommun  och en organisation  och vi måste börja 
sammanspela med varandra på ett annat sätt 
 
Jag  
men dom här övningarna som ni har kört är 
mer  teoreriska  övningar ni har gjort då eller?  
 
Säkerhetssamordnare 
Nej, eller risövningen var ju teoretisk men handlar 
om att i praktiken ska man skriva lägesbilder och 
skicka till länsstyrelsen, ha samverkanskonferanser, 
prata med andra, interagera. Men på ett sätt är ju 
detta teoretiskt också eftersom man gör 
förinspelade inspel. Sen så blir det ju bara 
reaktioner på det. Men det blir oftast muntligt eller 
skriftligt då. Detta blir ju mer fysiskt på ett sätt. 
(DSS Lyngvik). 
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på frågan om ifall de brukar delta i övningar så - 
Alla deltar i övningar, de initierar övningar och 
deltar automatiskt. 
 
Jag 
Hur fungerar det med utförandet. Är det svårt att få 
tag i alla männsikor som ska delta i övningen. Blir 
det onödigt dyrt? Generellt krångligt?Hu upplever 
ni att det fungerar så sett? 
 
Säkerhetssamordnare 
Jag tror att det är såhär, för att öva krisledning så 
måste man avsätta den tiden. Man bygger det som 
ska hända linjärt i det rummet. Med hjälp av dss 
lyngvik så kan det korta ner tiden det tar att utföra 
en övning eftersom du får gjort så mycket på lite 
tid. Folk får direkt interagera. Ett inspel går ju 
igång vid en viss tid, här får man reagera i real tid. 
Kortare och effektivare övningar. 
Om jag skulle planera en övning för oss så får man 
ju göra så att det börjar 9 och slutar 16, och då 
sitter man ju fast där. Sen om det inte händer 
någonting och det går i baklås så förlorar vi ju all 
den tiden. MEN här känns det som att alla som 
deltar i övningen MÅSTE agera. 
 
Kommunchef 
Men förutsatt att man inte tar in någon extern så är 
det ju ingen extrakostnad men det jag tycker varje 
timme tickar ju till övningen istället för att göra 
något annat. Så om man räknar så så är det ju dyrt 
oavsett. Men på ett sätt ska det ju ingå i jobbet, så 
det är politiken som kostar mer. 
 
Jag 
Vad är den största utmaningen med att utföra en 
övning.  
 
 
Säkerhetssamordnare 
Det är risken med att planera och utföra en övning 
och inser att man inte får ut den effekten man vill. 
Man kommer inte till de besluten eller  åtgärderna. 
Man ser inte vad andra gör och man lär sig 
ingenting av varandra. Det är det jag tycker att DSS 
Lyngvik är intressant för. Att dels en spelplan som 
alla deltar i och alla ser vad alla gör. Det tror jag är 
lite nytt.  
 
Kommunchef.  
Tror det finns en ny generation som är uppväxt 
med det här. Jag tycker ju att det är dötråkit. Skulle 
aldrig kunna spela på ett nintendo. Spel är tråkigt. 
Ger mig ingenting.. jag vill vara ute. Men våra nya 
generationer ligger det i generna för. Så dom skulle 
nog tycka att det är lite roligt och att man får en 
liten kick av att öva kris med ett sådant verktyg.  
 

jag: 
För att summera. På vilket sätt tror ni att DSS 
Lyngvik skulle kunna underlätta vid genomförande 
av övningar.  
 
Krisledning 
Jag kan ju se att man på ett sätt får öva med alla 
sina sinnen. Man ser det i bilder. Jag kan tycka det 
är behagligt att även se istället för att bara få en 
massa ord. Att man får se bilder och leva sig in. 
Man kan nog gå väldigt in i en sånhär övning, att 
det blir väldigt verkligt. På annat sätt än att det 
ringer en telefon och så kommer det en lapp. Så 
statiskt. Kan nog vara väldigt effektfullt och man 
får se mer hur man själv reagerar. Det räcker med 
att sätta på sånna här VR-glasögon ser hajar och 
grejer. Ser jag en bild på en haj så blir jag ju inte 
rädd, men i VR bilr det ju mer effektfullt.  
 
jag 
Efter denna presentation vad är era tankar om 
tekniken AR och utförandet i DSS Lyngvik.  
Finns det någon potential i tekniken AR som ni inte 
tycker utnyttjas i DSS Lyngvik? 
Du var ju inne förut och prata på att om man kunde 
få en rökdykare 
 
Räddningschef 
Jag skulle kunna sitta på dagtid och göra ett 
scenario med brand i sjukhuset här nere eller 
nånting och så skulle de kunna starta upp sitt spel 
klockan 6 på kvällen och så kommer de och gör 
sina saker och att det rättar sig själv liksom. Det 
skulle ju vara fantastiskt övningsmässigt. Men det 
kräver givetvis massa indata. Vad är rätt och fel 
osv.  
 
Jag 
Sen kan man ju tänka att man är i ett hus då och det 
är i AR och att mans ka rädda en person. Saker i 
vägen som ska flyttas. 
 
Räddningschef. 
Nej för just den typen av övning så har jag inte tro 
på verktyget. Utan mer den övergripande 
storskaliga med resurshantering och 
kommunikation. Stratergier. Mer praktiska saker 
måste nog göras så att man får känsla för 
hantverket.  
 
Säkerhetssamordnare 
Men är det inte ett steg då? Att man behöver ett 
första steg att rita upp taktiken, strategin och så 
nästa gång så övas det på riktigt. Kan man inte 
tänka så tror du? 
 
Räddningschef 
Jo visst, men just hantverket, den delen kan man 
inget göra åt. Men just strategin hur man ska gå 
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tillväga kan man öva med DSS Lyngivk. Men sen 
går det inte.  
 
Säkerhetssamordnare 
jag tänker räddningstjänsten i södertörn dom har 
haft en jätteläskig olycka. Det var strömavbrott i 
hela södertjälje och så var det en tank med ett 
väldigt farligt gift på astra som började riskera att 
gå sönder. Och det har de aldrig övat på , det 
scanariot. Lokalmässigt och sprungit. Alltså objekt 
av den karaktären då kan man ju sitta på distans 
och öva. hur gör man? Vart går man? Hur går man? 
 
Räddningschef 
Ja taktiken fram tills att man ska börja göra 
någonting dit går det ju att öva men själva 
släckandet av eld eller tätning av läcka det måste 
göras på riktigt. Känner jag, men kanske är lite 
konservativ.  
 
Säkerhetssamordnare 
Risken med ett sånt här upplägg är att man ju måste 
förädla tekniken ganska mycket innan man 
launchar den. Riskerna är väldigt stora att man då 
tycker: äh! det här var väl ingenting, man ger upp. 
Det ger ingen bra feedback. 

 
Kommunchef 
ja det blir som att man skickar ett A och vill ha ett 
B men så får man ett H. Det blir lite så.  
 
Räddningschef 
Ja den som är game master här måste ju vara 
väldigt kunnig person för att få det hela att bli 
realistiskt. Och veta vad denna vill få ut av allihop.  
Hur många kan vara med och spela? 25 eller 2,5 
miljoner? 
 
Jag 
Närmare 25, men finns ingen begränsning på 
betraktare. 
 
Säkerhetssamordnare 
Ja det var det jag tänkte på med hemtjänsten, att de 
behöver ju inte öva utan de kan ju sitta  
där och se övningen när den utspelas.  
 
Krisledning 
Att man ser med alla sinnen. Och kan relatera mer 
så jag. 
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Bilaga 3: Enkät 

Augmented Reality som verktyg vid 
krisberedskapsövningar. 
1. Vad är din roll/titel inom din organisation? 
2. Hur ofta genomförs det övningar inom din organisation i dagsläget? 
3. Brukar du delta i de övningar du blir injuden till? 
Markera endast en oval. 
1 2 
Nej Ja 
4. Om inte, varför? 
5. Vilken typ av övningar brukar du delta i? 
6. Hade du deltagit i fler övningar om det fanns fler verktyg, t.ex DSS Lyngvik eller annan Ar-
teknologi till förfogande? 
Markera endast en oval. 
1 2 
Nej Ja 
7. Varför? 
8. Jag tycker att planeringsarbetet av övningar fungerar optimalt som det gör idag. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
9. Jag tycker att utförandet av övningar fungerar optimalt som det gör idag. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
10. Jag upplever att övningar utförs tillräckligt ofta i min organisation 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
11. Vad upplever du är den störta utmaningen med övningar idag? 
12. Jag tror att tekniken AR (Augmented Reality) kan vara ett användbart verktyg vid 
beredskapsövningar. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
13. Jag tror att DSS Lyngvik kan vara ett användbart verktyg vid beredskapsövningar. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
14. Jag tror att DSS Lyngvik skulle kunna få ned kostnaderna för att planera och genomföra 
övningar. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
15. Jag tror att man med hjälp av DSS Lyngvik kan korta ned tiden det tar att planera en 
övning. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
16. Jag tror att DSS Lyngvik kan underlätta för berörda parter att deltaga vid övningar. 
(Eftersom 
man inte behöver vara i samma rum, eller stad.) 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 
Stämmer inte alls Stämmer bra 
17. På vilket/vilka sätt tror du att tekniken AR kan underlätta vid övningar? 
18. På vilket/vilka sätt tror du att DSS Lyngvik kan underlätta vid övningar? 
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19. Hade du hört talas om AR (Augmented Reality) innan denna presentation? 
Markera endast en oval. 
1 2 
Nej Ja 
20. Hade du hört talas om DSS Lyngvik innan denna presentation? 
Markera endast en oval. 
1 2 
Nej Ja 
21. Ser du någon potential i tekniken AR som inte nyttjas i DSS Lyngvik men som skulle kunna 
användas för att underlätta vid övningar? 

 


