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Förord
Det här är slutrapporten för projekt Inhämtning och visualisering av information vid
samhällsstörningar, som genomförts med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap.
Projektet har varit ett av de projekt som genomförts gemensamt av myndigheterna och
organisationerna inom Samverkansområdet Skydd, Undsättning och Vård, SOSUV. Rapporten
har sammanställts av de deltagande konsulterna från Fujitsu Sweden AB Malin Lintzén och
Per Marklund. Då detta har varit ett SOSUV-projekt har det också funnits en styrgrupp med
medlemmar från deltagarna i SOSUV bestående av MSB, SMHI, Region Gotland och
Socialstyrelsen. SMHI har varit projektägare.
Vi är från vårt projekt tacksamma för det fina samarbete vi haft med Linköpings universitet
och Interactive Institute under projekttiden. Vi vill också tacka för det samarbete vi fått ha med
alla de organisationer som ingått i projektets referensgrupp. Till sist vill vi rikta ett stort tack
till alla deltagare vid workshops och testaktiviteter runtom i landet och som i allra högsta grad
har bidragit till projektets resultat.
Projektresultatet levereras till SMHI, som ställer det till förfogande till aktörer, som önskar ta
fram färdiga produkter. Projektmedel för ett fortsättningsprojekt har sökts från anslaget 2:4
Krisberedskap och svar på denna ansökan ges först under 2016.
Denna slutrapport godkändes av styrgruppen den 16 december 2015. Resultatet har också
slutredovisats vid SOSUV:s möte den 17 december 2015.

Per-Olof Hårsmar
Projektägare och tidigare SMHI:s representant i SOSUV
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Sammanfattning
I december 2013 beviljades SMHI projektmedel ur anslaget 2:4 Krisberedskap för att driva
projektet Inhämtning och visualisering av information vid samhällsstörningar under åren
2014-2015.
Projektet syftade till att korta ledtiderna för informationsinhämtning, öka andelen
dokumenterad information samt skapa bättre besluts-/analysunderlag vid samhällsstörningar.
Projektet skulle leverera en prototyp av ett tekniskt stöd som stödjer användaren i att skapa
överblick och helhetsperspektiv och som minskar den manuella bearbetningen vid skapandet
av samlad lägesbild. Det tekniska stödet var i första hand tänkt att användas när
informationsbehov uppstod i samband med en samhällsstörning, men skulle även kunna
användas för informationsdelning i vardagen (t.ex. vid veckovisa samverkansmöten).
SMHI har varit projektägare och projektgruppen har bestått av representanter från Fujitsu
Sweden AB (projektledning och kravbild), Swedish Interactive Institute (interaktionsdesign,
utveckling av inmatningsgränssnitt) samt Linköpings universitet (utveckling av dataserver och
visualisering). Projektet har haft en styrgrupp med representanter från SMHI, MSB, Region
Gotland och Socialstyrelsen. Referensgruppen har varit sammansatt av elva personer från
kommun, landsting, länsstyrelse och centrala myndigheter.
Den huvudsakliga leveransen från det här projektet, utöver de metodrelaterade resultaten, är
en körbar webbaserad prototyp (VisApp) som stödjer processen att samla in och bearbeta
information från olika aktörer i samband med samhällsstörningar. Prototypen har testats av
potentiella användare vid flera olika tillfällen, bl.a. av aktörerna inom Gotsam under sex
veckor. VisApp inte är ett teknikstöd för minutoperativ hantering av händelser. Det är snarare
ett stöd för det normativa och strategiska arbetet genom att förenkla processen för att samla in
bedömningar från många olika personer/aktörer och genom att bidra till en överblick kring det
inträffade och hanteringen av dess konsekvenser.
Projektet har visat på en modell att samla in information för att skapa en samlad lägesbild, där
inrapporteringen inte sker i separata filer (t.ex. i Word, PowerPoint eller Excel) som
tillgängliggörs till andra organisationer. I stället sker inrapporteringen i mindre beståndsdelar
i form av inlägg som kategoriseras på olika sätt. Detta möjliggör att informationen kan
sorteras, filtreras och visualiseras på ett lättbegripligt sätt. Det är ännu ett steg bort från stora
textmassor som enda sättet att presentera ett läge. Projektet har även visat att det går att, med
ett interaktivt teknikstöd, snabbt få en överblick utan att för den delen tappa alltför mycket i
detaljeringsgrad i inrapporteringen. Projektet har också visat en mycket god potential vad
gäller att korta ledtiderna för informationsdelning, i synnerhet för de funktioner som ska
sammanställa informationsunderlag från flera olika aktörer. Prototypen skulle därmed utgöra
ett bra stöd inför samverkanskonferenser, där information samlas in och sammanställs innan
mötet.
Projektets referensgrupp och övriga medverkande vid tester är mycket positiva till att
visualisering av den här typen av inhämtad information tillför ett värde. Referensgruppen
menar vidare att prototypen har lyckats åskådliggöra ett arbetssätt och ett användargränssnitt
som man vill se i framtida system för att dela information mellan aktörer, t.ex. WIS.
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1. Inledning
Det här inledande kapitlet syftar till att beskriva bakgrunden till projektet samt dess syfte,
mål och intressenter. Kapitlet beskriver även vilka avgränsningar som har gjorts i projektet.

1.1 Bakgrund till projektet

Under åren 2012-2014 drev SMHI projekt kring informationsdelning vid kriser inom ramen
för det myndighetsgemensamma arbetet i Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård.
Projektet bedrevs även i nära samarbete med MSB-projektet Ledning och samverkan.
Bland projektets deltagare rådde en stark enighet kring de utmaningar som är förenade med
att dela information i samband med samhällsstörningar, såväl inom den egna organisationen
som mellan olika aktörer. Man upplevde problem med stora informationsmängder och
svårigheter att hitta, sortera och filtrera bland informationen. Med avsaknaden av effektiva
metoder och teknikstöd upplevdes lägesrapportering som tidskrävande med många manuella
moment. De långa ledtiderna för att skapa och förmedla lägesbilder gjorde att innehållet
upplevdes som urvattnat och inaktuellt. I hanteringen av en händelse skapades i stället ett
parallellt informationsflöde, ofta förmedlat muntligen, som aktörerna agerade utifrån.
Såväl SMHI-projektet Informationsdelning vid kriser som MSB:s projekt Ledning och
samverkan hade sitt främsta fokus inom metodutveckling. Det fanns ett behov av att gå vidare
och, utifrån de metoder som hade utvecklats, även utforska på vilket sätt teknikstöd och
informationsvisualisering skulle kunna bidra till att aktörer får ett bättre beslutsunderlag
under hanteringen av samhällsstörningar.
En projektansökan lämnades in och i december 2013 beviljades SMHI projektmedel ur
anslaget 2:4 Krisberedskap för att driva projektet Inhämtning och visualisering av
information vid samhällsstörningar under åren 2014-2015.

1.2 Behovsbild
Följande utdrag illustrerar den behovsbild som växte fram under ovan nämnda projekt:
Slutrapport från SOSUV-projektet Informationsdelning vid kriser -Förstudie
(2012):
”Den skriftliga informationen såsom lägesrapporter produceras manuellt och förmedlas via
mejl, hemsidor eller läggs upp i WIS. Även om den personliga analysen och filtreringen av
information i många fall kan vara nödvändig, råder en stark enighet kring att dagens metoder
för informationsdelning bygger på alltför många manuella moment. Det är framför allt den
manuella produktionen av lägesbilder till regionala och nationella nivåer som många gånger
upplevs som ineffektiv. Det vertikala flödet av information är relativt tidskrävande och riskerar
därmed att göra information inaktuell samt ta fokus från den pågående krishanteringen oftast
på lokal nivå.”
”Informationsflödet bygger på en vertikal struktur som inbegriper långa ledtider med dagens
mått mätt.”
”Kriser kännetecknas av hög stress och knappa resurser. I dessa lägen kan presentationen av
information ha en avgörande betydelse. Det måste gå snabbt och vara lätt att ta till sig
information. Risken för misstolkningar bör vara minimal. Att kombinera det traditionella
sättet att förmedla information vid kriser, dvs. muntligt och skriftligt, med visuell information
är något man behöver bli bättre på.”
”Brister i hanteringen av olyckor och kriser” framtagen i delprojekt 1 av projekt
Ledning och samverkan (2013):
”Rapporterna från SAMÖ 04 och El-energiövningen 2010 beskriver att aktörerna hade god
förmåga att enskilt omvärldsbevaka och genomföra analyser men eftersom det byggde på olika
metoder och datakällor fick man vissa skillnader i lägesbild. (KBM, 2004, s. 9; Södergren,
2011, s. 4).”
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”Rapporten från Elenergiövning 2010 föreslår därför att upprättandet av rutiner för en
proaktiv samverkan kring lägesbild och kommunikation bör priorieras (Södergren, 2011, s. 36)
På samma sätt efterlyser rapporten från övning Katrina 2010 en gemensam mall för
lägesrapportering på lokal och regional nivå (Bengtsson, 2011b, s. 25).”
”Nuläge – informationsdelning och lägesbilder” framtagen i delprojekt 3 av
projekt Ledning och samverkan (2013):
”Många vittnar om att arbetet med att sammanställa lägesbilder är tids- och resurskrävande,
och där informationen många gånger finns hos personer som är svårtillgängliga.”
”Flera rapporter pekar på bristfällig presentation av informationen. Det kan vara såväl för
mycket som för lite information i lägesbilder. Mycket är textbaserat, vilket tar lång tid att läsa
igenom och försvårar möjligheterna att snabbt skapa sig en överblick av läget.”
”Många anser att en alltför stor del av informationen beskriver historia och är redan inaktuell
när den kommer andra till del. När informationen ska spridas utanför organisationen går det
långsamt, särskilt i vertikalled. Processen upplevs som långsam och tidsödande att skapa
lägesrapporter från lokal nivå och som sedan skickas vidare till länsstyrelsen och vidare till
MSB.”

1.3 Syfte och mål med projektet
Projektet syftade till att korta ledtiderna för informationsinhämtning, öka andelen
dokumenterad information samt skapa bättre besluts-/analysunderlag vid samhällsstörningar.
Projektet skulle leverera en prototyp av ett tekniskt stöd som stödjer användaren i att skapa
överblick och helhetsperspektiv och som skulle minska den manuella bearbetningen vid
skapandet av samlad lägesbild. Det tekniska stödet var i första hand tänkt att användas när
informationsbehov uppstår i samband med en samhällsstörning, men skulle även kunna
användas för informationsdelning i vardagen (t.ex. vid veckovisa samverkansmöten).
Projektets funktionella mål var att i december 2015 leverera en prototyp av ett tekniskt stöd för
att enklare, än vid projektets start, kunna samla in information vid samhällsstörningar.
Prototypen skulle vara så enkel att använda att det underlättar till ett mer proaktivt arbetssätt
hos aktörerna. Den körbara prototypen skulle kunna leverera frågor till ett antal aktörer som
via olika plattformar (PC, läsplattor och mobiltelefoner) skulle kunna svara på dessa frågor. På
en PC-plattform skulle svaren därefter samlas in och visualiseras. Plattformen för att ställa
frågor samt visualisera insamlad information skulle vara webbaserad.
Vidare skulle prototypen vara förankrad hos målgrupperna och aktörer på nationell, regional
och lokal nivå skulle ha testat och utvärderat prototypen. Prototypen skulle ha testats vid
övningar och om möjligt även vid en verklig händelse.
Förutom de funktionella målen ovan skulle projektet leverera en rapport som tydliggör:
● Målgruppernas upplevelse av prototypen.
● En värdering av nyttan med prototypen.
● Hur detta tekniska stöd hör ihop med befintliga samverkansplattformar som t.ex. WIS
och Rakel
● En plan för fortsatt arbete.
Delmål december 2014:
● Övergripande användargränssnitt och konceptdesign klar
● Första testerna av att samla in information genomförda
● 1-2 typer av visualiseringar framtagna som stödjer användaren att analysera
lägesbilders innehåll
● Delrapport som beskriver behovsbild samt målgruppernas upplevelse av konceptet.
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Delmål december 2015:
● Körbar och testad prototyp
● Utökad funktionalitet för att samla in information samt 3-4 typer visualiseringar.
● Om möjligt, ska användaren även kunna se förlopp och trender i en händelse.
● Pilottester genomförda vid övning och ev. även i anslutning till verkliga händelser.
● Slutrapport som beskriver resultatet av testerna, målgruppernas upplevelse av
prototypen samt förslag på fortsatt arbete. Rapporten ska även beskriva hur denna typ
av verktyg kan förhålla sig till t ex WIS och Rakel.

1.4 Projektdeltagare
Följande aktörer har medverkat i projektet.
Projektägare:

Per-Olof Hårsmar, SMHI

Projektgrupp:

Malin Lintzén och Per Marklund, Fujitsu (projektledning och
kravbild)
Daniel Eriksson, Joyce Chow och Madeleine Kusoffsky, The
Swedish Interactive Institute (interaktionsdesign, utveckling av
inmatningsgränssnitt)
Daniel Johansson, Karljohan Palmerius Lundin och Jimmy
Johansson, Linköpings universitet (utveckling av dataserver och
visualisering)

Referensgrupp:

Ulrica Fahlringe, Polismyndigheten
Mikael Korhonen, MSB
Anders Olsson, MSB
Anna Garnelis, MSB
Torbjörn Sjöberg, Transportstyrelsen
Stig Husin, Länsstyrelsen Uppsala
Markus Green, Länsstyrelsen Västra Götaland
Martin Neldén, Länsstyrelsen Västernorrland
Johanna Hillgren, Sundsvalls/Timrå/Ånge kommun
Eva Bengtsson, Region Östergötland
Lennart Dreier, Kustbevakningen

Expertstöd:

Johan Gert, Enheten för samverkan och ledning, MSB
Jonas Landgren, docent vid Institutionen för tillämpad IT,
Chalmers

Styrgrupp:

Per-Olof Hårsmar, SMHI
Fredrik Linde, SMHI
Fredrik Lorentzon, Enheten för beslutsstöd, MSB
Christer Stoltz, Region Gotland
Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen

Avrapporteringar har skett löpande till myndigheterna inom Samverkansområde Skydd,
undsättning och vård. Dessutom har samarbetet med MSB fördjupats under projektets gång.
Projektresultatet riktar sig till de som utvecklar och levererar metod- och teknikstöd för
informationsdelning vid samhällsstörningar, exempelvis MSB med WIS och
samverkanskonferenser, samt till alla potentiella användare av dessa stöd inom svensk
krisberedskap.
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1.5 Avgränsningar
Redan när projektet startade gjordes flera tydliga avgränsningar. Den viktigaste är att
resultatet av projektet inte kommer att vara ett driftsatt system, utan endast en körbar
prototyp.
Fokus ligger på att utveckla koncept för informationsinhämtning och visualisering. Det
innebär att projektet inte utvecklar avancerade alternativ för inloggning, hantering av
sändlistor, grupper och frågeformulär samt olika behörighetsnivåer.
Projektet utvecklar inga tekniska kopplingar till system som exempelvis WIS och Rakel.
Däremot kan resultat och erfarenheter i detta projekt komma MSB och utvecklingen av WIS
till del.

1.6 Om slutrapporten
Det här dokumentet ger en summering av projektets aktiviteter, resultat och organisation. Den
ekonomiska redovisningen sker i en separat bilaga till SMHI och MSB.
Slutrapporten finns tillgänglig under SOSUV:s publika sidor på www.msb.se samt på SOSUV:s
interna projektplats i Fronter.

2. Projektaktiviteter
I det här avsnittet ges en översiktlig beskrivning av de huvudsakliga aktiviteter som har
genomförts inom projektet.

2.1 Kravfångst

En viktig del av projektet har varit att löpande samla in de behov på teknikstöd som är
kopplade till processen att inhämta och visualisera information vid samhällsstörningar. Det
har gjorts på flera sätt:
● Genom de erfarenheter som har framkommit i projekten Ledning och samverkan
(MSB, 2012-2014) och Informationsdelning vid kriser (SMHI, 2012-2014).
● Som observatörer hos Länsstyrelsen Västernorrlands stab i samband med den
regionala övningen Yrkurs den 2 oktober 2014.
● I samband med referensgruppens heldagsmöten vid sju tillfällen under 2014-2015.
Referensgruppen har även haft ett distansmöte via Lync.
● Genom de studiebesök som har genomförts i samband med referensgruppens träffar:
- Katastrofmedicinskt centrum, Linköping (9 sep 2014)
- SMHI:s prognosenhet, Norrköping (12 nov 2014)
- MSB:s lägesfunktion, Stockholm (5 feb 2015)
- Länsstyrelsen Västra Götalands ledningsplats (23 apr 2015)
- Polisens Regionledningscentral, Stockholm (10 sep 2015)

2.2 Utveckling av prototyp
Projektets har använt sig av ett agilt arbetssätt där utvecklingen har skett i iterationer om 3-4
veckor. De krav som kontinuerligt har samlats in under projektet har dokumenterats och
diskuterats vid regelbundna projektmöten mellan SMHI, Fujitsu, Linköpings universitet och
The Swedish Interactive Institute. Kraven har sedan prioriterats, utvecklats, testats och
utvärderats i cykler om 3-4 veckor. Det innebär att det i projektets början inte fanns en
detaljerad kravspecifikation, utan kraven har fått växa fram i dialog med användare under
projektets gång. Se bilaga SMHI Interaktionsdesign 2014 för att läsa mer om hur
resonemangen gick tidigt i projektet samt för att se tidiga skisser på användargränssnittet.
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Redan under hösten 2014 fanns en körbar prototyp framtagen som sedan har byggts på med
ny funktionalitet och förenklingar. Det faktum att potentiella användare har kunnat testa
funktionerna i ett mycket tidigt utvecklingsskede har varit en framgångsfaktor i projektet.

2.3 Testning
Eftersom utvecklingsteamet har levererat körbara prototyper
under 1,5 års tid har testningen också kunnat ske löpande under
projekttiden. Testningen har genomförts av medlemmarna i
projektteamet, referensgruppen (i samband med
referensgruppsträffarna, då även utvecklarna har medverkat)
samt aktörer i Västra Götaland (vid workshop 22 apr 2015) och
på Gotland.
Testerna på Gotland genomfördes under fem veckor i aug/sep
2015 och syftade till att testa vardagsanvändningen av
prototypen i samband med GotSam:s veckovisa
samverkansmöten. GotSam är en samverkansgruppering som
består av representanter från Försvarsmakten,
Kustbevakningen, Länsstyrelsen Gotland, Polisen och Region
Gotland. Resultaten från testerna på Gotland har dokumenterats
och beaktats i den fortsatta utvecklingen av prototypen. Efter
testerna på Gotland genomfördes även en enklare
enkätundersökning till användarna (läs om resultaten i kapitel 4).

Testning hos Länsstyrelsen
Västra Götaland, april
2015.

2.4 Flyktingsituationen
Projektet blev i slutet av oktober 2015 kontaktat av personal från MSB, som tjänstgjorde som
stabsstöd på Migrationsverket i Norrköping med en förfrågan om metodstöd. Då projektets
framtagna applikation endast är en prototyp och inte driftsatt i en säker driftmiljö fick vi
inskränka oss till att ge förslag på ett förändrat arbetssätt i staben. Syftet var att med hjälp av
de mallar, som ingår i Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid
samhällsstörningar, systematisera lägesrapporterna och få ett mer långsiktigt arbete i staben.
Även förslag på översiktliga visualiseringar lämnades. Eftersom det var boendesituationen som
var mest kritisk vid detta tillfälle koncentrerade vi förslaget på det temat. Förslaget mottogs av
Migrationsverket, som sedan byggde en applikation i sitt eget interna system (se bild på nästa
sida). I skrivande stund är det osäkert om man har kommit igång och använt applikationen i
någon större utsträckning.
Insatsen gav många insikter kring utmaningarna vid informationsdelning internt inom en
organisation, allra helst när det inte rör sig om en vanligt förekommande samhällsstörning
såsom väderhändelser och större olyckor. Arbetet tillsammans med Migrationsverket och MSB
gav projektet möjlighet att fånga in nya krav samt att validera flera av de grundtankar som
projektet bygger på. Bland annat visade tillämpningen på behovet att i verktyget kunna
hantera numeriska värden, vilket vi i ett tidigt skede hade valt bort i utvecklingen av
prototypen.
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Visualisering av boendestatistik i Migrationsverkets interna system.

3. Resultat

Det här kapitlet presenterar projektets resultat vad gäller såväl metod som teknik, samt en
del vägval som har gjorts under projektets gång.

3.1 Metod för inrapportering
För att minska ledtiderna för informationsdelning mellan aktörer samt för att höja kvaliteten i
den delade information, har projektet påvisat vikten av att:
●

●

●

rapportera in informationen i mindre delar, dvs. rapportera hellre inlägg i ett textflöde
snarare än hela lägesrapporter. Detta gör det också enklare att uppdatera delarna i
lägesrapporteringen, utan att för den skull behöva skriva en helt ny rapport.
tillgängliggöra den inrapporterade informationen till fler än den organisation som
begär in informationen. Det är svårt att avgöra vad andra kan ha nytta av och genom
att ha ett generöst förhållningssätt till att dela med sig av information kan fler få nytta
av den information som delas.
hålla gränssnittet för inrapportering mycket enkelt. Alltför många menyval och för
hårt styrda inmatningsfält gör inrapporteringen tidsödande, vilket också riskerar att
leda till att en minskad mängd information delas. För hårt styrande inmatningsfält
riskerar också, precis som med alla typer av mallar, att information som är relevant i
en viss typ av händelse inte fångas upp.

Projektet har vidare påvisat att följande aspekter är viktiga för att öka möjligheterna att
bearbeta informationen på olika sätt:
●

11

Informationen behöver klassificeras för att kunna bearbetas och visualiseras. Den
uppdelning som har använts, med mycket positiva erfarenheter, är följande:
- organisationens egen status
- organisationens sammanfattning av läget
- konsekvenser av händelsen
- åtgärder
- resursbehov (personella, materiella och kompetens/expertstöd)

●

- aktörer man samverkar med
- generella informationspunkter som man vill förmedla till andra
Informationen ska vid behov kunna kopplas till en geografisk plats och anges med en
tidsangivelse.

I linje med tidigare utvecklingsarbete kopplat till samverkanskonferenser kan projektet även
bekräfta värdet av att inhämta information från aktörerna inför ett möte. En första analys av
den inrapporterade informationen kan då göras redan innan mötet, vilket möjliggör att
deltagarna kan fokusera på särskilt viktiga aspekter/temaområden under
samverkanskonferensen. Mötet kan med fördel inledas med att en samlad lägesbild
presenteras. Den här processen av inhämtning och bearbetning av information underlättas av
ett teknikstöd, där den prototyp som har utvecklats inom ramen för projektet har visat sig
utgöra ett bra stöd. Bilden på nästa sida illustrerar den beskrivna processen.

Process för inhämtning och sammanställning av information inför samverkanskonferenser.

3.2 Visualisering
En central del av projektet har varit att använda och utvärdera olika sätt att visualisera den
inhämtade informationen. Syftet med visualisering är att genom interaktiva representationer
förbättra möjligheterna av att snabbt skapa en överblick över den inrapporterade information,
t.ex. med hjälp av kartor, tidslinjer och nätverk av samverkande aktörer.

3.3 Körbar webbaserad prototyp - VisApp
Det som skiljer det här projektet från många andra är att man även har utvecklat ett teknikstöd
kopplat till de metoder och processer som har beskrivits tidigare i den här rapporten. Den
huvudsakliga leveransen från det här projektet, utöver de ovan beskrivna metodrelaterade
resultaten, är en körbar webbaserad prototyp (VisApp) som stödjer processen att samla in och
bearbeta information från olika aktörer i samband med samhällsstörningar.
I vilket/vilka sammanhang kan teknikstödet användas?
Det tekniska stödet är i första hand tänkt att användas när informationsbehov uppstår i
samband med en samhällsstörning, men kan även användas för informationsdelning i
vardagen.
Verktyget kan användas
● av aktörer på lokal, regional och nationell nivå,
● av aktörer med geografiskt områdesansvar samt aktörer med sektorsansvar, och
● inom egen organisation såväl som mellan olika aktörer.
Målgrupperna finns främst hos funktioner inom kommuner, landsting, länsstyrelser och
centrala myndigheter som har behov av att samla in information för att rapportera eller vidta
egna åtgärder i samband med samhällsstörningar. Verktyget stödjer användaren att göra urval
ur den totala informationsmängden genom filtrering, sortering och visualisering. Teknikstödet
är tänkt att fungera såväl inom organisationer, såsom i en kommun med dess olika
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förvaltningar, som för informationsdelning mellan olika aktörer. På så vis skapas ett
teknikstöd som kan bidra till såväl aktörsspecifika som samlade lägesbilder (med flera aktörers
perspektiv). Det är viktigt att inse att samma person kan vid olika tillfällen, i samma händelse,
agera i fler än en av rollerna informationsinhämtare, informationslämnare och
informationskonsument.
Exempel på användningsområde
Stormen har drabbat ett län. Länsstyrelsen har behov av att skapa en samlad lägesbild inför en
samverkanskonferens. Via verktyget skickas ett antal frågor ut till kommunerna i länet och
eventuellt berörda centrala myndigheter. Hur är deras verksamhet drabbad, konsekvenser,
prognoser? Mottagarna svarar via exempelvis sina mobiltelefoner och länsstyrelsen får snabbt
en framväxande bild av läget i länet. Vid samverkanskonferensen kan länsstyrelsen visa upp
den samlade lägesbilden genom olika visualiseringar från verktyget. Nedanstående bild
illustrerar processen.

Informationsflödet med hjälp av ett teknikstöd för att samla in och presentera information.
Vad kan man göra i prototypen?
I detta avsnitt visas hur man använder själva prototypen. Den aktör som först upplever ett
behov att inhämta information loggar in i verktyget och skapar en händelse. Syftet med
informationsinhämtningen anges och användaren får en länk till händelsen. Länken kan sedan
mejlas ut till de aktörer man vill ha svar från.
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Startsida för händelsen.
Inrapporterad information
Då en aktör får ett mejl om inrapporteringsbegäran loggar den in via den länk som är
utskickad och påbörjar rapporteringen. Genom att trycka på Spara efter varje delrapportering
(t ex en konsekvens som har identifierats eller ett resursbehov som har uppstått) görs
delmängder av informationen direkt tillgänglig för de andra aktörerna. Detta kortar ledtiderna
i informationsflödet.

Gränssnittet för inrapportering av konsekvenser.
Verktyget stödjer inrapportering av nedanstående information och följer således de områden
som en lägesbild bör innehålla enligt Gemensamma grunder för samverkan och ledning
(MSB777).
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Olika typer av information som en lägesbild bör innehålla.
Exempel på frågeställningar som kan besvaras med hjälp av verktyget
Verktyget är inte tänkt att presentera en färdig lägesrapport enligt en viss mall, utan är snarare
ett tekniskt stöd för att effektivt samla in informationsunderlag och utifrån detta få svar på
olika frågeställningar kopplade till den specifika situationen.
I Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar definieras
lägesbilder som ett urval av särskilt viktiga aspekter ur ett informationsflöde. VisApp kan
stödja i denna process genom att effektivt samla in information med hjälp av
inrapporteringsdelen i verktyget. Utmaningen som många upplever idag är att sålla bland all
information och göra relevanta urval. Här kan verktyget stödja genom att användaren lätt kan
sortera, filtrera och visualisera informationen för att skapa överblick samt för att kunna välja
ut särskilt viktiga aspekter. Nedan ges exempel på frågeställningar som kan besvaras med hjälp
av verktyget.
Vid samhällsstörningar
● Vad har hänt, var och hur dags?
● Hur många är berörda och på vilket sätt?
● Vad kan man förvänta sig för utveckling?
● Vilka samhällsfunktioner är påverkade?
● Vilka åtgärder är genomförda, pågående och planerade?
● Vilka resursbehov behöver aktörer samverka kring?
● Vilka aktörer har rapporterat in information?
● Aktörernas status (kritiskt, allvarligt, hanterligt)?
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Vid informationsdelning i vardagen
● Vilka kommande händelser kan potentiellt påverka andra aktörer?
● Vad ska ske?
● När och var?
● Arrangör/ansvarig aktör
● Händelsebeskrivning
● Samverkan
● Konsekvenser
Den inrapporterade informationen kan sorteras och filtreras i textrapportvyn (se bild nedan).
Filter möjliggör urval på en mängd olika sätt.

Textrapport i VisApp.
I visualiseringsvyn finns följande komponenter (se bilder nedan och på nästa sida):
● karta
● tidslinje
● ordmoln
● aktörsnätverk

Karta och tidslinje med inrapporterade konsekvenser, åtgärder och behov.
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Visualisering av aktörer som har rapporterat i händelsen och hur de samverkar.

Exempel på ordmoln som lyfter fram de vanligaste orden i inrapporteringen.
Teman
I VisApp kan användaren skapa teman till en händelse. Dessa teman kan sedan användas för
att tagga den inrapporterade informationen och användas för att filtrera bland informationen.

Exempel på teman.
Teknisk beskrivning
Systemet består av tre delar: ett insamlingsgränssnitt, en server för datalagring och
kommunikation och ett visualiseringsgränssnitt (se bild nedan). Insamlingsgränssnittet tillåter
inloggning och inmatning av information och kommunicerar med servern för att tillåta
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navigering bland insamlingsformulär och skickar ny information till servern.
Visualiseringsgränssnittet använder samma gränssnitt för att hämta ut dessa data för
visualisering.

Övergripande systemuppbyggnad.
Insamlingsgränssnittet är en webbsida som är byggd i AngularJS som en så kallad Single Page
Application. Tanken med det är att få ett gränssnitt med så låg svarstid som möjligt. För att
kunna prototypa ny funktionlitet så fort som möjligt har färdiga bibliotek används så mycket
som möjligt. För inmatning av geografisk information har vi använt Google Maps.
Visualiseringsgränssnittet är tänkt att köras via webben, men ska samtidigt tillåta avancerad
grafik och interaktion. Samtidigt är tanken att systemet ska både kunna experimenteras med
och efterlikna driftssituation. Det slutliga teknikvalet blev därför Dart/WebGL (HTML5).
Datahanteringen sker av en Ubuntu/LAMP-server: Ubuntu-Linux driver en Apache- och en
MySQLserver, med Php-motor. All data lagras i MySQL-servern med en specifik databas för
varje test-miljö. Utöver datahantering sköter servern kommunikation via ett REST-API samt
driver en tile-server för kartvisualisering och en WordCloud-generator.
För ytterligare tekniska beskrivningar, se bilaga Teknisk beskrivning samverkansvisualisering
(2015-10-07).

3.4 Vägval under projektet
Utöver de avgränsningar som gjordes redan i samband med uppstarten av projektet, så har
även ett antal vägval gjorts under projektets gång.
Teknikstöd för den normativa och strategiska nivån
Det viktigaste ställningstagandet man har gjort är att förtydliga att detta inte är ett teknikstöd
för minutoperativ hantering av händelser. Det är snarare ett stöd för det normativa och
strategiska arbetet genom att förenkla processen för att samla in bedömningar från många
olika personer/aktörer och genom att bidra till elättgripån överblick kring det inträffade och
hanteringen av dess konsekvenser.
Klassificering av inrapporterad information
För att kunna bearbeta och visualisera den inrapporterade informationen måste den
klassificeras i högre utsträckning än vad som sker i traditionella lägesrapporter. Ju mer
detaljerad denna klassificering är, desto längre tid tar inrapporteringen och desto mer
händelsespecifika blir inrapporteringsformulären. En av de stora utmaningarna inledningsvis i
projektet var därför att hitta en lämplig detaljeringsnivå för inrapporteringen. Lösningen blev
att användaren kan rapportera in enligt följande struktur:
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●
●
●
●
●
●

Status för den egna organisationen
Sammanfattning av läget för den egna organisationen
Konsekvenser av händelsen
Åtgärder
Behov av personella, materiella eller kompetensmässiga resurser.
Information (dvs. generella informationspunkter som man vill förmedla till andra)

Kategorierna konsekvenser, åtgärder, behov och information går att koppla till varandra i en
hierarkisk struktur, dvs. det går att koppla åtgärder till en specifik konsekvens som i sin tur
ställer krav på vissa resurser etc.
Nedprioriterade funktioner
Utöver de vägval som beskrivs ovan, har även utvecklingen av ett antal funktioner prioriterats
ner på grund av resurs- och tidsmässiga begränsningar. Däremot är dessa funktioner
intressanta att arbeta vidare med i framtiden.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Möjlighet att formulera egna frågor till användarna.
Implementera temaområden i visualiseringen (temaområden är redan nu
implementerat i inrapporteringen och textrapporten).
Övergripande händelse och tillhörande underhändelser
Olika typer av rapportmallar
Chatt-/kommentarsfunktion
Kalender/tidslinje för olika mötestillfällen t.ex. samverkanskonferenser och
stabsorienteringar.
Möjlighet att ange olika typer av tider (t.ex. tid när något inträffade och när den
rapporterades). Detsamma gäller olika platser (inträffad/inrapporterad).
Möjlighet att ange kvalitetsnivå på informationen. Är det en indikation, grov
uppskattning eller bekräftad uppgift?
Interaktiviteten i ordmolnet skulle kunna utvecklas ytterligare.
Visualiseringsgränssittet skulle kunna byggas upp i olika fönster som kan dras isär.
Det skulle möjliggöra att exempelvis kartan kan visas på en extern skärm medan
användaren fortsätter att jobba med andra delar i programmet.
Möjlighet att markera flera platser samtidigt.
Funktioner för att hantera olika typer av numerisk data, t.ex. med stapeldiagram eller
kurvor på det vis som Migrationsverket gör vad gäller boendeplatser.
Inhämtning av data/information från andra system, t.ex. väderkartor.
Utskriftsfunktion

Funktionalitet på pekskärm
Visualiseringsgränssnittet har inte full funktionalitet på läsplattor och mobiltelefoner med
pekskärm, vilket beror på de designval som gjordes tidigt i projektet vad gäller visualiseringen.
Kartunderlag
Man har valt att arbeta med kartunderlag från Google och Open Street Map då dessa
kartunderlag är lättillgängliga och tillräckligt bra för prototypen. Detta kartunderlag skulle
kunna ersättas av Lantmäteriets kartor då dessa används i stor utsträckning av de berörda
aktörerna. Man behöver heller inte bevaka att de ska uppdateras, då detta sker av
Lantmäteriet.
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4. Utvärdering av projektmålen

De funktionella mål som finns beskrivna i kapitel 1 är helt eller delvis uppfyllda. En körbar
webbaserad prototyp har levererats. Enligt användare och referensgrupp är den enkel att
använda och den har potential för att underlätta informationsdelningen mellan aktörer i ett
driftsatt läge. Inmatning och textrapporter fungerar på mobiltelefon, däremot är inte
visualiseringsgränssnittet anpassat för pekskärm.
Genom referensgruppen och de aktörer som har medverkat vid olika tester har prototypen
testats i mindre skala vid flera tillfällen under projektets gång, främst på lokal och regional
nivå. Det har även testats i skarpt läge vid vardagsanvändning i samband med
veckokonferenser. Däremot har prototypen inte använts vid en inträffad händelse och något
bredare förankringsarbete har inte genomförts.
I projektplanen finns följande syfte beskrivet:
”Projektet syftar till att korta ledtiderna för informationsinhämtning, öka andelen
dokumenterad information samt skapa bättre besluts-/analysunderlag vid
samhällsstörningar. Projektet ska leverera en prototyp av ett tekniskt stöd som stödjer
användaren i att skapa överblick och helhetsperspektiv, samt minskar den
manuella bearbetningen vid skapandet av samlad lägesbild.”
I samband med testerna på Gotland genomfördes en enklare enkätundersökning. Trots att
målgruppen var mycket liten, vilket gör att det är svårt att dra några långtgående slutsatser, så
kan man konstatera att användarna ser mycket positivt på de effekter som den här typen av
teknikstöd skulle kunna ge. Enkäten har besvarats av representanter från Region Gotland,
Kustbevakningen, Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten. För att läsa samtliga
enkätresultat, se bilaga Utvärdering av prototyp för visualisering efter testverksamhet i
GOTSAM. Nedan redovisas svaren på några av enkätfrågorna:
Fråga

Svar

Tror du att det teknikstöd och den arbetsmetodik
som VISAPP illustrerar skulle fungera vid en verklig
händelse?

100 % svarade ja
(1= inte alls, 4=i mycket hög
utsträckning), medeltal anges nedan

Anser du att användandet av det teknikstöd och den
arbetsmetodik som VISAPP illustrerar...
leder till kortare ledtider för att dela information till
andra aktörer vid en inträffad händelse?

3,2 av 4 poäng

bidrar till att mer information dokumenteras,
snarare än delas muntligen mellan aktörer?

3,4 av 4 poäng

bidrar till mer detaljrik informationsdelning mellan
aktörer?

3,0 av 4 poäng

ger bättre möjligheter att bearbeta den insamlade
informationen?

3,2 av 4 poäng

bidrar till att enklare skapa en överblick?

3,6 av 4 poäng

stödjer arbetet med att skapa samlade lägesbilder?

3,4 av 4 poäng
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På frågorna ”På vilket sätt ger VisApp stöd till informationsdelningen mellan aktörer? Finns
det nackdelar?” har man gett följande fritextsvar:
”Samlad bild innan möten som kan bearbetas. Alla kan ta del av varandras information innan vilket
innebär att man kan komplettera andras information"
”Eftersom det är lättöverskådligt så tycker jag att det är ett bra verktyg för att uppnå en gemensam
lägesbild.”
”Enklare att få överblick! Nyanserna kan utebli! Tekniken kan bli styrande!”
”Det ger information om vad de övriga deltagarna arbetar med.”
”Bra överblick när aktörerna sammanfattar läget och att detaljinfo finns tillgänglig. Om aktörerna
rapporterar innan exempelvis ett samverkansmöte har övriga möjlighet att läsa in sig innan. Som med
alla system så skall det vara ett stöd och inte en tidstjuv. Därför är metodiken viktig och att "rätt"
information rapporteras in.”

5. Utvärdering av arbetsformer och
projektorganisation
Utvecklingen delades upp i tre delprojekt; dataserver, visualisering och datainsamling där
Linköpings universitet har utvecklat de två förstnämnda och Interactive Institute har utvecklat
datainsamlingen. Utvecklingen har skett agilt under hela projekttiden, vilket har inneburit att
det inte fanns en fastslagen kravspecifikation när projektet började. Arbetet har istället delats
in i olika perioder, sprintar, på cirka tre veckor. Varje sprint inleddes med ett gemensamt
arbetsmöte där vi utvärderade arbetet i föregående sprint samt diskuterade nya krav på
funktionalitet i prototypen. Därefter prioriterades uppgifterna och målen för nästkommande
sprint kunde definieras. Den här iterativa metodiken har varit en grundbult i arbetet och en
tydlig framgångsfaktor. Utan det utforskande tillvägagångssättet hade vi inte nått lika långt,
vilket är en viktig erfarenhet att ta med sig i eventuella framtida arbeten.
Projektgruppen har haft veckovisa telefonavstämningar och löpande dokumenterat arbetet i
veckorapporter. Under utvecklingen har man använt box.com som dokumenthantering och
Trello för fördelning av arbetsuppgifter. Box.com är en molnbaserad dokumenthanteringstjänst som tillhandahåller en gemensam plats för dokumenten i projektet. Trello ger ett mycket
enkelt gränssnitt för att hantera sprintar, arbetslistor och önskelistor.
Referensgruppen har genom hela projektet har en aktiv roll vad gäller kravställning, testning
och utvärdering. Dess breda sammansättning av representanter från aktörer på olika nivåer
och inom olika sektorer har varit mycket värdefullt för projektet. Vi har träffats vid sex
tillfällen (se datum nedan) och genomfört två kortare möten på distans (juni och nov 2015):
11/6 2014

SMHI, Norrköping

9/9 2014

Katastrofmedicinskt centrum,
Linköping

12/11 2014

SMHI, Norrköping

5/2 2015

MSB, Stockholm

23/4 2015

Länsstyrelsen Västra
Götaland, Göteborg

10/9 2015

MSB, Stockholm
Referensgruppsmöte hos MSB i februari 2015.
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Styrgruppen har sammanträtt elva gånger under projektet. Vid fyra av dessa tillfällen har
mötet förlagts till Stockholm och övriga möten har genomförts på distans via telefon/Lync.
Projektet har genomgående haft en mycket god kontakt med och ett stort stöd från MSB, bl.a.
genom sin representation i styrgruppen. Även övriga myndigheter inom samverkansområdet
Skydd, undsättning och vård (SOSUV) har ställt upp med deltagare till såväl referensgrupp
som styrgrupp. Löpande avrapportering har skett vid SOSUV:s möten.

6. Analys/reflektioner
Projektet har visat på en modell att samla in information för att skapa en samlad lägesbild, där
inrapporteringen inte sker i separata filer (t.ex. i Word, PowerPoint eller Excel) som
tillgängliggörs till andra organisationer. I stället sker inrapporteringen i mindre beståndsdelar
i form av inlägg som kategoriseras på olika sätt. Detta möjliggör att informationen kan
sorteras, filtreras och visualiseras på ett lättbegripligt sätt. Det är ännu ett steg bort från stora
textmassor som enda sättet att presentera ett läge. En stor utmaning i projektet har varit att
hitta balansen mellan att styra inrapporteringen till en detaljeringsnivå som gör att
informationen går att bearbeta och visualisera på olika sätt, samtidigt som det är viktigt att
skapa ett system som inte låser in aktörerna och tvingar dem att svara på saker som inte är
relevanta.
Snabbhet i inrapporteringen, lättanvänt och tillgängligt för många. Det är nyckelord som är
centrala i utvecklingen av ett verktyg för att dela information mellan aktörer vid
samhällsstörningar. Dessa tre parametrar är några av grundbultarna för att få igång
användningen av applikationen, vilket också är en lärdom att ta med sig till andra
systemutvecklingsprojekt. För att få bra kvalitet i informationsunderlaget bör det vara lätt att
få tillgång till verktyget, lätt att rapportera och lätt att visualisera den insamlade
informationen.
Projektet har visat att det går att, med ett interaktivt teknikstöd, snabbt få en överblick utan att
för den delen tappa alltför mycket i detaljeringsgrad i inrapporteringen. Genom en filtrerad
kartvy går det exempelvis snabbt att få fram resursbehov på olika platser i ett län. Vill man
sedan fördjupa sig i detaljerna kan samma användare med några knapptryck läsa respektive
inlägg kopplat till resursbehovet.
Projektet har också visat en mycket god potential vad gäller att korta ledtiderna för
informationsdelning, i synnerhet för de funktioner som ska sammanställa
informationsunderlag från flera olika aktörer. Prototypen skulle därmed utgöra ett bra stöd
inför samverkanskonferenser, där information samlas in och sammanställs innan mötet.
Projektets referensgrupp och övriga medverkande vid tester är mycket positiva till att
visualisering av den här typen av inhämtad information tillför ett värde.
Referensgruppen menar vidare att prototypen har lyckats åskådliggöra ett arbetssätt och ett
användargränssnitt som man vill se i framtida system för att dela information mellan aktörer,
t.ex. WIS. I synnerhet gränssnittet för att mata in information får mycket positiv återkoppling
och upplevs som enkelt att använda. Styrgruppen påtalar även vikten av att skapa en enhetlig
terminologi som bör användas vid den aktörsgemensamma kommunikationen och
framtagandet av lägesrapporter och samlade lägesbilder. Det gäller särskilt begrepp som är
centrala för att kunna skapa sig en bild av och hantera en samhällsstörning i nödvändig
samverkan med andra aktörer.
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7. Rekommendationer för fortsatt arbete

Organisationerna som står bakom projektet, inklusive referensgruppen och styrgruppen, anser
att det finns ett stort värde i att fortsätta arbetet i ett fortsättningsprojekt. Man behöver
vidareutveckla arbetet för att hitta formerna för lokal och regional samlad lägesbild, samt
genomföra en tillämpning av verktyget i en mer begränsad miljö. Man anser även att man bör
använda de erfarenheter som finns nu efter flyktingsituationen för att vidareutveckla
prototypen.
Alla som projektet har varit i kontakt med pekar på kopplingen till WIS. Man önskar att den
här funktionaliteten skulle finnas i WIS, alternativt att det här systemet skulle kunna utgöra en
“lightversion” av WIS som kan användas av många olika användare.
Många punkter på listan av nedprioriterade uppgifter, bl.a. att kunna rapportera in och
visualisera numerisk data, anses vara intressanta att utveckla i framtiden. Dessutom behöver
prototypen testas mer systematiskt ute i olika verksamheter, bl.a. hos kommuner. I ett
eventuellt fortsatt arbete är det viktigt att samordna resultatet från detta projekt med flera
pågående arbeten på MSB, t.ex. pilotprojektet för tekniskt ramverk (dp4 LOS) och den
framtida utvecklingen av WIS.
SMHI har lämnat in en ansökan om 2:4-medel till ett projekt som skulle kunna omhänderta
många av punkterna som beskrivs ovan. Projektet, Visualiseringar av information i
teknikstöd för informationsdelning och lägesbild vid samhällsstörningar - process/metodik,
kravfångst och kompetensöverföring, syftar till att överföra resultat och kompetens till MSB
som har byggts upp i det här projektet. Dessutom är syftet att fortsätta utveckla metoder och
teknik för inhämtning och visualisering av information före, under och efter
samhällsstörningar. Projektet fungerar som en arena för kravfångst, prototyping, tester och
utvärdering med en bred förankring hos aktörer inom svensk krisberedskap. De metoder och
den teknik som utvecklas kommer löpande under projektet att överföras till MSB. Projektet
syftar till att stödja aktörer att omsätta de rekommendationer som finns i Gemensamma
grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar till praktisk handling, främst
inom informationsdelning och lägesbild.
Målsättningen är att, vid projektets slut i dec 2017, till MSB ha levererat ett antal krav och
förslag på lösningar för inhämtning och visualisering av information. Resultatet kan mycket
väl vara ett konkret förslag på hur manuell inmatning/inhämtning och visualisering i
kommande versioner av WIS kan se ut.
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