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The overall aim of this thesis is to, through a case study of a local disaster organization,
study the prerequisites for building functional Hastily Formed Networks in disasters and
also how HFN:s can be linked to a proactive disaster organization.The study looks upon
HFN:s from the organizational, cognitive aspects of communication – not the
network/information technology – and focus on the issue of local empowerment. To set the
theoretical framework the thesis makes use of Peter Senge's model on learning
organization, Karl Weicks organizational and communication theory of microlevels in
systems, commitment and enactment. The method is a case study with interviews and field
observation of a proactive disaster organization in Indonesia, in the Sultanate of
Yogyakarta on Java. The results shows that Yogyakarta is actively working with a model to
take advantage of the experience from earlier catastrophes, spread the learnings to other,
integrate community in the learning and trying to build local empowerment including a
bottom-up approach.

In the interviews topics raised as important to create a good

collaboration in a HFN are: 1) Provide local leaders with professional support and
coordination based on a common vision. 2) Establishing local empowerment and common
visions. 3) Development of the organization and individuals. 4) The need for formal and
informal structures and communication. 5) Need for local mandate for coordination and
increased competence in local management. The themes all deal with challenges for HFN:s,
presented in earlier research, and link strongly to Senge’s theoretical model for learning
organization, trying to build trust and also micro committment for uncertain periods. This
contributes to the capacity to be prepared for the unprepared.
Keywords: Hastily Formed Network, proactive disaster management, local
empowerment, bottom-up, Senge, Weick.

Pictures frontpage: Simulation of landslide disaster in the village Gedang Sari, Gunung
Kidul, Yogyakarta Province, Indonesia 2013-12-05 (Foto: Camilla Andersson)

3

Innehållsförteckning
1. Inledning ................................................................................................................................................ 5
1.1 Resterna efter vågen ............................................................................................................................... 5
1.2 Hastily Formed Networks (HFN) som begrepp ........................................................................................ 6
1.3 Syfte ........................................................................................................................................................ 7
1.4 Avgränsning ............................................................................................................................................ 7
2. Bakgrund................................................................................................................................................ 8
2.1 Från reaktiv till proaktiv katastroforganisation ...................................................................................... 8
3. Tidigare forskning och teori.................................................................................................................. 10
3.1 Orsaker till misslyckad samverkan ........................................................................................................ 10
3.2 Brist på tvåvägskommunikation ........................................................................................................... 11
3.3 Behov av att bygga tillit innan katastrofen .......................................................................................... 12
3.4 Teoretiska aspekter på tillit och meningsskapande i organisationen ................................................... 12
4. Metod och material ............................................................................................................................. 15
4.1 Material och avgränsning ..................................................................................................................... 15
4.1.1 Intervjuer ....................................................................................................................................... 16
4.1.2 Fältobservation .............................................................................................................................. 17
4.2 Analys av intervjuer och organisationsskisser ...................................................................................... 17
4.3 Urval och metodologiska reflektioner ................................................................................................... 18
5. Resultat ................................................................................................................................................ 19
5.1 Uppbyggnaden av en regional och lokal proaktiv katastroforganisation............................................. 19
5.2 Intervjuteman för proaktiv katastroforganisation och HFN ................................................................. 23
5.2.1 Lokalt ledarskap med stöttning genom koordinering och gemensam vision ................................ 23
5.2.2 Etablering av lokal egenmakt och gemensamma visioner ............................................................. 26
5.2.3 Utveckling av organisation och individer ....................................................................................... 29
5.2.4 Behovet av formella, informella strukturer och kommunikation .................................................. 30
5.2.5 Behov av lokalt mandat for koordinering och ökad kompetens i hierarkin .................................. 31
5.3 Summering av resultat och analys ........................................................................................................ 32
6. Diskussion ............................................................................................................................................ 33
6.1 Vidare forskning .................................................................................................................................... 36
7. Referenser ........................................................................................................................................... 37
8. Appendix .............................................................................................................................................. 40

4

1. Inledning
1.1 Resterna efter vågen
När den gigantiska vågen rullade in i provinsen Aceh, i nordvästra Indonesiens hörn, strax
före åtta på annandagen 2004, raderade den hela samhällen utmed en cirka tre kilometer
bred och 50 mil lång kuststräcka. 150 000 människor omkom, fler än alla invånare i
centrala Skellefteå och hela Umeå tillsammans. All infrastruktur i området, som mestadels
hade byggts utmed kusten i stället för i de otillgängliga bergen, utplånades. Kvar fanns en
halv miljon hemlösa traumatiserade människor som nu skulle försöka överleva i resterna
av ett samhälle som redan var pressat till bristningsgränsen på grund av mångåriga
stridigheter. Till detta område kom sedan inom några dagar myndigheter, formella och
informella katastroforganisationer, volontärer, hjälparbetare. 1000-tals var de och från en
mängd olika organisationer. Så frågan var nu:
o

Vart skulle de börja gräva först för att söka efter överlevande?

o

Vem skulle de hjälpa först av de överlevande? Eller skulle de ta hand om de döda
först för att undvika framtida smittspridning och dödliga sjukdomar som kolera?

o

Hur skulle man få fram förnödenheterna när det inte längre fanns några vägar att
transportera dem på?

o

Vem skulle ansvara för vad i katastrofnätverket?

o

Hur skulle man få fram information mellan varandra?

o

Och: vilken av alla organisationer och vem av alla personer som samlats i
katastrofområdet hade mandat att bestämma över de andra?

Tsunamin i Sydostasien 2004, orkanen Katrina i USA 2005, jordbävningen i Haiti 2010 är
några i raden av stora naturkatastrofer under det senaste dryga decenniet som visat hur
skört dagens samhälle är när det drabbas av naturens rasande krafter. Totalt omkom
704 995 personer mellan 2007 och 2013 i naturkatastrofer. Ytterligare 1,31 miljarder
människor har påverkats i form av till exempel skador och hemlöshet (Robinson et al,
2017). Förutom lidandet har katastroferna också orsakat samhället kostnader för åtskilliga
tusentals miljarder kronor.1 Samtidigt visar studier och rapporter hur det omgivande
samhällets krisorganisering brister vid extrema händelser. Snabbt sammansatta, tillfälliga
nätverk skapade av oberoende organisationer och för den specifika katastrofen ska på kort
1

Munich Re Group, (2012) världens största försäkringsorganisation, beräknar att enbart 2008 års
naturkatastrofer kostade 200 miljarder kronor i allmän förstörelse. Ingår bland annat 8.0 magnituds
jordbävningen i Sichuan, Kina, cyclonen Nargis i Burma och orkanen Ike i Atlanten.
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tid hitta samarbetsformer som överskrider organisationsgränser. I nätverket finns en
komplex samling av mer eller mindre kriskompetenta regionala, nationella och
internationella myndigheter, expertorganisationer, formellt organiserade frivilliga, andra
frivilliga, privata hjälporganisationer och privat näringsliv. Erfarenheterna från de senaste
årens internationella hjälpinsatser visar att nätverken av sammansatta heterogena
organisationer tycks bli allt större och mer komplexa (Danielsson et al, 2011). Samtidigt
finns stora kunskapsluckor i forskningen angående samverkan och beslutsfattande i
katastroforganisationer. Kriskommunikationsforskningen har i första hand studerat
organisationers och individers hantering av medial bevakning och intern kommunikation
vid ekonomiskt relaterade kriser. Uppmärksamhet har också ägnats åt teknologi som
underlättar

kommunikation

inom

nätverk,

medan

den

mellanmänskliga

och

mellanorganisatoriska kommunikationen vid naturrelaterade katastrofer inte har
studerats i samma utsträckning. Frågorna diskuteras inom en rad olika vetenskapliga
discipliner, men lösningarna är svåridentifierade på grund av problembildens komplexa
natur (Danielsson et al, 2011).

1.2 Hastily Formed Networks (HFN) som begrepp
Begreppet Hastily Formed Networks (HFN) etablerades av US Naval Postgraduate School
efter orkanen Katrina för att beskriva snabbt sammansatta telekommunikativa nätverk för
kriskommunikation (Nelson, Steckler & Stamberger, 2011). Från början beskriver
begreppet enbart det tekniska nätverket men Nelson, Steckler & Stamberger (2011) och
Denning (2006) argumenterar för att begreppet är större eftersom nätverkets framgång
som kommunikationsverktyg till stor del avgörs av till exempel ekonomi, politik, och
sociala/kulturella faktorer. Nelson, Steckler & Stamberger ser detta kulturella, sociala och
kognitiva skikt som ett nyckelområde att lösa för den framtida fortsatta utvecklingen kring
det informationstekniska nätverket.
Enligt Denning (2006) är ett Hastily Formed Network:
Ett nätverk av individer som etablerats mycket snabbt…
… de är från olika grupperingar…
… och ska arbeta ihop på en delad konversationsyta…
… på vilken de planerar, åtar sig och utför…
… åtgärder…
…för att uppfylla ett stort och angeläget uppdrag.
Problemet med att förbättra samverkan och kommunikation vid naturkatastrofer är av hög
relevans. Enligt Förenta Nationernas Klimatpanel (Intergovernmental panel on Climate
6

Change; IPCC) är det sannolikt att andelen stora katastrofer kommer att öka i framtiden,
bland annat på grund av att klimatförändringarna orsakar fler tornados, översvämningar,
markbränder osv. Naturkatastrofer tenderar också att bli mer komplexa. Detta på grund av
en växande global befolkning, ökande urbanisering, överexploatering av naturresurser, och
förändringar i det globala klimatet. (Ipcc, 2007). Förenta Nationernas utvecklingsprogram
för global utveckling (UNDP) understryker nödvändigheten av att gå från en reaktiv
krisberedskap – som agerar först när krisen är ett faktum– till en proaktiv
katastroforganisation som arbetar med anpassning och beredskap för att mildra effekterna
av en katastrof. Det är dock av högsta vikt, enligt UNDP, att allmänheten också integreras
i katastrofberedskapen och att lokal egenmakt (local empowerment) stärks för att öka
allmänhetens säkerhet och beredskap (UNDP, 2015).

1.3 Syfte
Det övergripande syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie av en lokal
katastroforganisation studera förutsättningarna för att bygga fungerande flexibla snabbt
sammansatta nätverk (HFN) i samband med katastrofer och även hur dessa förutsättningar
kan kopplas till en proaktiv katastroforganisation.


Hur ser bakgrunden och organisationsstrukturen ut för en lokalt baserad
katastroforganisation?



Hur samverkar den med allmänheten?



Vilka teman tas upp som viktiga eller som utmaningar av personer i en lokalt
baserad katastroforganisation som försöker gå från en reaktiv till en proaktiv
katastroforganisation?



Vilka utmaningar möter en lokalt baserad katastroforganisation i ett flexibelt,
snabbt sammansatt nätverk?



Hur försöker organisationen bemöta dessa utmaningar?

1.4 Avgränsning
I denna uppsats översätts Hastily Formed Network till snabbt, sammansatta flexibla
nätverk på svenska men konsekvent används förkortningen HFN. Begreppet fokuseras
enbart på humanperspektivet eller det kognitiva lagret, enligt Dennings (2006) definition.
Det tekniska nätverket tas inte i beaktande. Det innebär att begreppet i uppsatsen används
för att definiera grupperingar av individer som via organisationer plötsligt ska
kommunicera och samverka.
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2. Bakgrund
2.1 Från reaktiv till proaktiv katastroforganisation
Indonesien är ett av de katastrofdrabbade länder som nu arbetar med ett paradigmskifte
för att gå från en reaktiv till en proaktiv katastroforganisation med nya policies och
program. Landet ingår i den så kallade Eldringen med hög tektonisk aktivitet och risker för
vulkanutbrott och jordbävningar och är också utsatt för klimatförändringarnas effekter
med ökad risk för bland annat översvämningar och jordskred (Rahardjo, Wiroatmodjo &
Koeshartono, 2007, Intarti et al, 2013). I Indonesiens fall kom tsunamin 2004 och den
stora jordbävning som drabbade Yogyakarta och centrala Java 2006 att bidra till
instiftandet av lag 24/2007 om katastrofberedskap. Den nationella organisationen för
katastrofledning (BNPB) (se Figur 1) ska koordinera regeringens departement, ministerier
och

organisationer

katastrofberedskap-

på
och

en

nationell

ledning.

nivå

BNPB

som
ska

har
också

uppgifter
formulera

relaterade
en

till

nationell

katastrofberedskapsplan (Rahardjo, Wiroatmodjo, & Koeshartono, 2007, Intarti et al,
2013).
Det tar dock tid att genomföra. Republiken Indonesien med 245,6 miljoner invånare är
mycket heterogent, både geografiskt och befolkningsmässigt. Landet består av cirka 17 500
öar, varav 6000 är bebodda. Här finns cirka 330 etniska grupper, där javaneser är den
största (42 procent). Språket är indonesiska, (Bahasa indonesia), men det finns cirka 750
lokala språk och dialekter (Sveriges ambassad, 2013). Landet är uppdelat i 33 provinser
och en specialadministrerad region, Yogyakarta, som styrs av en sultan. Varje provins har
sin egen lagstiftande församling och guvernör. Provinserna är indelade i regioner
(kabupaten) och städer (kota). Städerna är i sin tur indelade i underdistrikt (kecamatan
eller distrik) och dessa är uppdelade i administrativa byar (Wikipedia, 2014-05-29). Enligt
Världsbanken präglas katastrofledningsinstitutionerna på både nationell och provins- och
distriktsnivå av att de är nyligen etablerade och att många av dem är oerfarna. 392 av 497
katastrofledningsorganisationer på stads- och underdistriktnivå saknar adekvat kapacitet
för katastrofledning (Världsbanken, 2014-04-28).
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Figur 1. Katastrofledningsorganisation Indonesien

Intarti et al (2013) jämför katastroforganisationerna i den specialadministrerade regionen
Yogyakarta (Daerah Istmewa Yogyakarta), dess provinsstad Yogyakarta med Indonesiens
huvudstad Jakarta. Katastroforganisationerna i städerna skiljer sig betydande åt.
Organisationen i Yogyakarta bygger mer på medborgarinitiativ och frivilligorganisationer
och är mer grundad bland lokalbefolkningen än organisationen i Jakarta (Intarti et al,
2013). Den har därför på många sätt kommit längre i målet att engagera allmänhet i
beredskapen i enlighet med önskemålet från FN:s utvecklingsprogram för global utveckling
(UNDP). I samband med den stora jordbävningen 2006 i Yogyakarta då 3000 personer
omkom utbröt kaos. Det fanns då ingen koordinering mellan provinsiellt styre, den privata
sektorn eller internationella hjälporganisationer som kom till platsen för att hjälpa till
(Intarti et al, 2013). På provinsnivå antogs därför 2010 en ny katastrofplan, den så kallade
RPB plan, som koordineras av den provinsiella katastrofledningsorganistationen BPBD (Se
Figur 1). BPBD har också tagit fram en provinsiell aktionsplan som antagits av provinsen.
Planen utgår från ett deltagande tillvägagångssätt för katastroflindring. Yogyakarta har
redan institutioner och mekanismer för att hantera en katastrof och har relativt mer
erfarenhet än Jakarta av att genomföra katastroflindring, och arbete med att interagera
med lokala och internationella frivilligorganisationer (Intarti et al, 2013). Vid universitetet
Gadjah Mada går det idag att specialisera sig inom katastrofledning (muntlig information
dr Bella Donna, 2014-03-27).
2014 fick jag möjlighet att besöka Yogyakarta i samband med ett Sida-finansierat
forskningsprojekt om klimatförändringars effekter på hälsa, och metoder att anpassa och
9

lindra dessa effekter. I samband med en workshop där katastrofdivisionen, ett samarbete
mellan regionsjukhusen Sardjito, Akademiska sjukhuset och Universitetet Gadjah Mada,
kort presenterades närvarade dr Hendro Wartatmo, tidigare chef för akutavdelningen vid
Sardjito och en av initiativtagarna till divisionen. Han berättade om hur den startade med
erfarenheterna från tsunamin i Aceh 2004 och jordbävningen i Yogyakarta 2006, att han
och ett team från Yogyakarta varit på plats i Aceh två dagar efter tsunamin. Flertalet av de
personer som fanns på workshopen var med i det teamet. Eftersom det nära samarbetet
mellan teoretiker, praktiker och mellan tvärvetenskapliga discipliner intresserade mig och
mot bakgrund av beskrivningen av Intarti et al, 2013, blev Yogyakarta caset i min studie
om katastroforganisering och samverkan utifrån ett kommunikationsperspektiv.

3. Tidigare forskning och teori
3.1 Orsaker till misslyckad samverkan
Generellt sett på, på en global nivå, har katastrofresponsen hittills till stor del varit reaktiv
och det brister i samverkan på i stort sett alla nivåer beträffande sjukvårdsinsatser, logistik,
förnödenheter, teknik, kunskap med mera. Detta oavsett om det handlat om en katastrof i
ett rikt land som USA under orkanen Katrina eller i Sri Lanka under tsunamin 2004 (Boin,
Kelle & Whybark, 2010, Shaw & Mulligan, 2007, Rahardjo, Wiroatmodjo & Koeshartono,
2007). I det kaos som uppstod efter Katrina i New Orleans tog det lång tid innan de
drabbade fick tillgång till det mest elementära: mat, vatten och mediciner (Boin, Kelle &
Whybark, 2010). Till Sri Lanka vid tsunamin 2004 strömmade små och stora
internationella hjälporganisationer, och med det också problem med samordning och
drabbade som fick för mycket av de skänkta resurserna medan andra inte fick något alls
(Shaw & Mulligan, 2007). Från Aceh 2004 rapporterades om utländska medicinska team
som hade med sig fältsjukhus som inte var anpassade för förhållandena i det
katastrofdrabbade området och om dyrbara förnödenheter som blev kvar i hamnarna och
förstördes eftersom de inte kunde fraktas ut till de drabbade (Rahardjo, Wiroatmodjo &
Koeshartono, 2007).
Danielsson et al (2011) listar, utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning, fem
huvudsakliga problem för samverkan vid en stor katastrof:
1. Organisationers olika auktoritetsstruktur
Vid en stor katastrof samlas på kort tid många olika typer av myndigheter och
organisationer med olika typer av ledarskap. I vissa system är det mer hierarkiskt
med en tydlig command-control approach där ledaren är den som fattar beslut och
vidarebefordrar dessa neråt i ledet. I andra organisationer finns ett mer flexibelt
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bottom-up perspektiv där medarbetarna/ följarna i organisationen är mer delaktiga
i beslut som fattas och det finns en tvåvägskommunikation i beslutsfattandet.
2. Användandet av olika informationssystem
Ingen

eller

mycket

liten

samordning

mellan

olika

typer

av

tekniska

informationssystem för att sprida relevanta lägesrapporter, relevant information.
Varje organisation har i princip ett eget system.
3. Autonoma organisationer med olika mål
De organisationer som samlas på en katastrofplats är självständiga och kan ha olika
mål och visioner för räddningsinsatsen. De har inte en gemensam plattform att
agera ifrån och är i vissa fall kanske inte ens intresserade av att samverka.
4. Skillnader i organisationskultur
Informella frivilligorganisationer ska samarbeta med både lokala och nationella
myndigheter som ska följa byråkrati och juridiska lagar. Brist på medvetenhet om
dessa skillnader innebär stor risk för liten förståelse inför varandras behov och
ageranden.
5. Konflikter mellan/ okunskap om olika roller och uppgifter vid en räddningsinsats
Vissa av de organisationer som samlas på en katastrofplats är professionella, har
vana och tränar regelbundet för typen av händelser, och har bra kontroll på vad som
bör ske vid en större kris. Andra organisationer är på platsen styrda av god vilja,
men utan större kunskap om vad som bör göras. I vissa fall har räddningsinsatser
präglats av en tävling mellan organisationer om att visa sig mest godhjärtade, vilket
fått till följd att ”The battle of the Samaritans”, myntats som uttryck vid stora
räddningsinsatser där flera organisationer är inblandade.
3.2 Brist på tvåvägskommunikation
Traditionellt domineras organisatorisk risk- och kriskommunikation av en hierarkisk
envägskommunikation.

Tvåvägskommunikation

och

beslut

som

grundas

bland

medarbetarna i katastroforganisationen är däremot ovanlig (Danielsson et al, 2011).
Hierarkisk envägskommunikation fungerar till en viss del vid en katastrof, men det är inte
tillräckligt (Boin, Kelle & Whybark, 2010). Forskning om organisatoriskt ledarskap under
stress visar att hård toppstyrning medför att beslut tenderar att skjutas uppåt i hierarkin,
att kontrollen ökar och att medarbetarnas delaktighet minskar. En av konsekvenserna av
detta är handlingsförlamande informationsöverskott på ledningsnivån (Danielsson et al,
2011). Det krävs därför enligt Boin, Kelle & Whybark och Danielsson et al även en mer
spontan bottom up-koordinering med ett ledarskap som präglas av flexibilitet,
improvisation, redundans och brytande av traditionella regler. Men hur den typen av
bottom-up ledarskap med tvåvägskommunikation ska genomföras i ett HFN saknas det
forskning om. Den forskning som finns är dessutom till stora delar normativ men utan att
problemen satts in i ett teoretiskt ramverk, vilket försvårar analys, generaliserbarhet och
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möjlighet till att utarbeta verktyg för hur problemen ska tacklas (Boin, Kelle & Whybark
2010, Danielsson et al, 2011). Det behövs också mer forskning om hur organisationer kan
anpassa sin kriskommunikation till sin specifika omgivning, exempelvis till befolkningens
heterogenitet liksom till heterogenitet och asymmetri i nätverk, och hur samverkan mellan
organisationer och allmänhet kan genomföras (Danielsson et al, 2011).
3.3 Behov av att bygga tillit innan katastrofen
Enligt Danielsson et al (2011) präglas lyckade räddningsinsatser av hur väl de inblandade
aktörerna känner varandra och varandras nätverk innan krisen uppstår. Att dela
erfarenheter från tidigare händelser är till exempel positivt för samverkan över
organisationsgränser. Likaså att arbeta över organisationsgränser i vardagen med
gemensamma möten, planering inför kriser eller andra förberedelser eftersom det då
skapas en gemensam plattform med utrymme för kompromisser och diskussioner. Detta
ökar effektiviteten vid räddningsinsatser eftersom tydligt ansvar, mandat och roller kan
etableras och aktörerna kan hitta en maktbalans mellan sig. I de personliga kontakterna
etableras ett koncensusbyggande som stärker relationerna mellan organisationer och
bidrar till att skapa tillit till varandra som individer, enskilda organisationer och nätverk.
Denna tillit finns inte tid att etablera i den akuta stunden utan måste utvecklas i vardagen,
innan katastrofen. Tidigare forskning visar dessutom att små nätverk som är
sammankopplade med ett litet antal kommunikationslänkar fungerar bäst vid
räddningsinsatser.

De

har

möjlighet

att

skapa

en

struktur

som

förbättrar

informationsflödet (Danielsson et al, 2011).

3.4 Teoretiska aspekter på tillit och meningsskapande i organisationen
Satt i ett teoretiskt perspektiv, utifrån Karl Weick (1995), skulle ett flexibelt nätverk vid en
katastrof kunna beskrivas som ett system bestående av olika separata organisationer som
ingår i ett stort system (nätverk), som i sin tur ingår i större system (omvärlden). Samtliga
dessa organisationer och nätverk är öppna system som hela tiden påverkas av, och
påverkar, sin både fysiska och informativa omvärld. När individerna i organisationen
interagerar, pratar, handlar skapar de en gemensam tolkningsram eller tankemodell
(assembly rules) bestående av tankar, regler och strukturer om och för sin omvärld som i
sin tur reflekterar individernas agerande (en enactmentprocess). Enligt Weick använder
individerna ramverket som guidning för meningsbyggande i organisationen. Ramverket är
speciellt värdefullt vid en situation som är osäker och ostabil, jämför till exempel vid en
naturkatastrof där en rad formella och informella organisationer måste agera i en svår och
akut situation. Processen med enactment bygger på att det finns en tillit till systemet och
att individerna är hängivna och delaktiga (committed) i organisationen. Hängivenheten
skapas genom ett ständigt ifrågasättande, där man tillsammans vrider och vänder på
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problem. Ju mer medlemmarna i organisationen får argumentera för eller emot sin tes
desto mer delaktiga blir de i organisationen eftersom det finns en styrka i att få
argumentera, vrida och vända på sina åsikter som är positiv: människor tenderar att bli
starkare i sin tro när de tvingas försvara sina åsikter. Om situationen blir mycket osäker,
och

grundvalarna

för

organisationen

och

ramverket

inte

håller

går

organisationsmedlemmarna in i en kommunikationscykel där de interagerar prövar och
utvecklar nya ramverk som anpassas för den nya situationen (Weick, 1988). Enactment
innebär att tolkningsramen för organisationen hela tiden förändras och med den också
organisationen och ledarskapets beslutsfattande. En tanke är därför att Weicks process
med enactment kan vara en av de pusselbitar som behövs i ett teoretiskt ramverk för att
analysera bottom up-koordinering i samverkan. Det han argumenterar för är ett bottomup ledarskap med tvåvägskommunikation som kan agera när det är en kaotisk situation
precis som efterlyses av Boin, Kelle & Whybark (2010), och Danielsson et al, (2011).
Weick (1995) beskriver även hur mikroprocesser kan ge konsekvenser på makronivå. Om
något förändras i en del av organisationen påverkas även övriga delar. Jämför till exempel
med om kommunikationen i ett led på gräsrotsnivå i katastroforganisationen inte fungerar
så ger det till slut genklang i hela organisationen och spiller även över på hela HFN. Det
blir då omöjligt att samverka. Och å andra sidan kan då också mikroengagemang som ger
mikrostabilitet i små strukturer ge stora konsekvenser för att skapa stabilitet på makronivå.
Det vill säga om kommunikationen fungerar på gräsrotsnivå i katastroforganisationerna så
är chansen större för en god samverkan i hela nätverket. Enligt Weick är det ett
nyckelproblem beträffande organisationer att förklara hur denna mikrostabilitet kan
produceras i en kontinuerlig förändring, vilket i sig har bäring på den situation som HFN
skapas i. Frågan är också om det går att förbereda en formell struktur för en tillfälligt,
sammansatt katastroforganisation som agerar i den akuta krisen. Weick själv ger inga
verktyg. Hängivenhet och lojalitet (committment) skapas till stor del informellt, menar
han. Peter Senge (1995) utvecklar dock Weicks idéer om mikroprocesser i system och den
gemensamma referensramen och ger även verktyg för att skapa en formell struktur för
dem. Enligt Senge är det viktigt att bygga en organisation så att organisationen i sig är
lärande, inte enbart individerna som finns i den. Lärandet ska ”sitta i väggarna”, för att
använda ett slitet uttryck samtidigt som lärandet av individer fortsatt utvecklar
organisationen. Enligt Senge sker detta lärande i skapandet av den gemensamma
referensramen/den gemensamma systemkartan.
En tanke är att Senges referensram skulle kunna hantera Danielsson et al (2011) utmaning
med avsaknad av gemensam målbild. Den gemensamma referensramen bygger på fem
discipliner (Senge 1995):
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1) Systemtänkande
Handlar om förmågan att uppfatta hur komplexa företeelser hänger ihop. Man kan
bara förstå hur en organisation eller ett nätverk är uppbyggt om man förstår
sambanden mellan de olika komponenterna, det vill säga systemkartorna eller de
visuella diagram som förklarar hur systemet fungerar. Men även de osynliga
strukturerna, till exempel hur olika enheter inom en organisation är
sammanlänkade, påverkar. Jämför till exempel om man som hjälparbetare vid en
katastrof tycker synd om de drabbade barnen och delar ut extra mat och godis till
dem som man ansvarar för, så kan det förstöra tilliten mellan drabbade och
hjälparbetare i andra grupper. För i grannlägret delas det inte ut någon extra mat
och inget godis. Däremot sprids ryktet snabbt om godisutdelningar hos andra
hjälparbetare, och så är spekulationerna i gång om att hjälparbetarna i det egna
lägret är korrupta och förmodligen roffade åt sig extraransonerna själva. Det vill
säga: som enskild individ kan det tyckas att man gjort en god gärning, men
agerandet ställer till stora problem för andra grupper.
2) Personligt mästerskap
Handlar om nödvändigheten av att utveckla en egen vision och att se omgivningen.
Enligt Senge är en organisations lärande utveckling helt beroende av de enskilda
individernas förmåga att lära och förmåga till medvetenhet om vad som är viktigast
i en specifik situation. Personligt mästerskap är därmed konsten att fördjupa och
bredda sina visioner och att se sakligt på verkligheten. Senge menar dock att få
människor på allvar försöker utveckla sitt personliga mästerskap. Han anser därför
att ledaren måste skapa en sökande attityd bland sina medarbetare. Det personliga
mästerskapet bygger i sin tur tillit till organisationen, och påminner om Weicks
kommunikationscykel (enactmentprocess). Genom att vrida och vända på problem
i interaktion med organisationens medlemmar bidrar man till att skapa
hängivenhet och tillit.
3) Tankemodeller
Varje individ har egna, individuella tankemodeller – eller mentala kartor – som är
grova förenklade generaliseringar och påverkar vår förmåga att se världen runt
omkring oss. Erfarenheter från ett område blir fördomar om ett annat. Dessa
tankemodeller är för individen ofta svåra att bryta emot eftersom vi själva ofta inte
är medvetna om hur de styr oss, men samtidigt nödvändiga för att vi ska kunna
navigera oss fram i världen utan att bryta ihop. För att förändra de mentala kartorna
måste individen granska sig själv och också låta de egna värderingarna utsättas för
andras bedömning.
4) Gemensamma visioner
Ledningens fokus för verksamhetens inriktning mot framtiden. När det finns en
stark gemensam vision eller ett mål, och inte bara en önskan, utvecklas människor
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och de förstår också varför det är viktigt med till exempel vissa beteenden eller
ageranden. Återigen kan man jämföra med Weicks kommunikationscykel och
skapande av lojalitet och tillit. Den gemensamma visionen skapas genom ett
framgrävande av ”bilder av framtiden” som engagerar och delas av de flesta.
Visionen är riktningen för medarbetarna och deras hjälpmedel när beslut fattas i
vardagen. Enligt Senge kan en gemensam vision underlätta vid svåra valsituationer
eftersom beslutsalternativen då ställs mot visionen. Organisationen har därmed
lättare att fatta de rätta besluten, de som leder verksamheten på lång sikt.
5) Teamlärande
Den kollektiva förmågan hos en grupp individer att utvecklas tillsammans. Enligt
Senge är gruppers samlade intelligens betydligt högre än enstaka individers. Och
när grupper lär sig och utvecklas når de inte enbart goda resultat, medarbetarna
utvecklas också och det fortare än de hade gjort var för sig. Det bygger dock på
dialog och medarbetarnas förmåga att med öppna sinnen samarbeta och lära
tillsammans, jmfr återigen Weicks kommunikationscykel. I dialogen presenterar
varje individ sin tanke och övriga gruppmedlemmar lyssnar. Först när alla
presenterat sina tankar fattas beslutet.
Kopplat till en katastroforganisation skulle man alltså kunna påstå att tillfälligt, snabbt
sammansatta nätverk består av olika komponenter – individer och organisationer –med
helt egna tankemodeller som är beroende av personligt mästerskap – både individuellt och
i organisationen. Dessa komponenter skapar team som är beroende av varandra – både
inom den enskilda organisationen och i större team mellan organisationer. Dessa team
länkas samman med varandra i ett stort system. För att detta tillfälliga nätverk ska kunna
fungera krävs enligt Senge en gemensam vision, en förmåga till teamlärande, ett personligt
mästerskap, förståelse om sina tankemodeller och synen på katastrofen som en process
(systemtänk). Kontentan är, enligt Senge, att i det hierarkiska systemet skapas passiva
människor som väntar på att få order. I en lärande organisation skapas sökande människor
som tar egna initiativ i en bottom-up process. Senges tankar handlar dock om befintliga
organisationer. Utmaningen är hur det går att skapa dessa referensramverk inom ett HFN.

4. Metod och material
4.1 Material och avgränsning
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie i katastroforganisationen inom hälsosektorn i
Yogyakarta, Indonesien. Indonesien går från en reaktiv krisorganisation till en proaktiv där
man bygger kunskap om katastrofer på plats i en region. Till grund för urvalet av case för
intervjustudien, ligger att katastroforganisationen i Yogyakarta, enligt Intarti et al (2011),
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vilar mycket på medborgarinitiativ och är, som det tycks, grundad i allmänheten. De aktiva
inom katastroforganisationen i Yogyakarta har också betydande erfarenheter från stora
naturkatastrofer såväl i den egna regionen Yogyakarta som från andra platser i Indonesien.
Avgränsningen är den organisation som byggts upp vid regionsjukhuset Sardjito och
universitetet Gadjah Mada där praktiker och policyforskare arbetar tillsammans i en
katastrofdivision med tillhörande arbetsgrupp. Studien beskriver därmed inte Yogyakarta
stads katastrofledningsorganisation (BPBD) mer än i de fall informanterna beskriver
samarbetet med den.
4.1.1 Intervjuer

Det första urvalet av informanter var i huvudsak strategiskt. Informanterna har varit
inblandade

som

ledande

aktörer

i

katastrofledningsdivisionen

eller

katastrofarbetsgruppen vid universitetssjukhuset Sardjito och Universitetet Gadjah Mada
(UGM), Yogyakarta. Urvalet består av fem personer ur katastrofledningsdivisionen- och
katastrofarbetsgruppen (den formella organisationen) vid Sardjito och Gadjah Madauniversitetet i Yogyakarta, och två personer från frivilligorganisationer (Se bilaga 1).
Samtliga

personer

bedöms

ha

stor

erfarenhet

av

katastrofledning

och/eller

kommunikation i det akuta katastrofskedet och efterarbetet. Medarbetarna i de formella
organisationerna – divisionen för katastrofledning och arbetsgruppen för katastrofledning
– har till exempel medverkat vid katastrofarbetet i Banda Aceh 2004, jordbävningen i
Yogyakarta på Java, 2006, jordbävningen i Padang på Sumatra, 2009, vulkanen Merapis
utbrott 2010, och de stora översvämningarna i Jakarta 2013. Även volontärerna har
erfarenheter från ett flertal av dessa katastrofer. Informant 5 har också drabbats
personligen vid jordbävningen i Yogyakarta 2006.
Intervjuerna var semistrukturerade, med öppet formulerade frågor utifrån en tematisk
fråge- och intervjuguide (bilaga 2) som kretsat kring kommunikation och samverkan före
och efter katastrof. De bandade intervjuerna har genomförts på engelska i enrum med sex
av personerna. Vid fyra av intervjuerna har dock tolk medverkat som i de fall det funnits
tveksamheter tolkat frågor från engelska till indonesiska, och informanternas svar från
indonesiska till engelska. Vid intervjun med informant 4 fanns ytterligare en person i
rummet. Den intervjun fokuserades på att få informanten att rita sin organisation och kort
berätta om verksamheten.
Följande öppet formulerade frågor utifrån syftet och frågeställningar har varit vägledande
vid intervjuerna och legat till grund för intervjuguiden (bilaga 2):
o

Hur beskriver informanterna sin organisation och samarbetet med andra
organisationer?
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o

Hur

upplever

informanterna

kommunikationsstrukturer

och

kommunikationsvägar i nätverk som de varit iblandade i?
o

Hur upplever de kontakterna mellan formella myndigheter och mer informella
organisationer och allmänhet i den akuta krisen och efteråt?

o

Vilka problem och möjligheter ser de i kommunikation och samverkan för att
hantera katastrofens utmaningar?

o

Hur har de hanterat utmaningarna med kommunikation och samverkan i den akuta
krisen och efteråt?

Informanterna

har

i

samband

med

intervjuerna

även

för

att

tydliggöra

organisationsstrukturen med penna och papper fått rita upp organisationen som de
upplever att den hänger samman med övriga organisationer. I samband med det har
formella och informella beslutsvägar och kommunikationsflöden diskuterats.

4.1.2 Fältobservation

I studien ingår besök vid en katastrofsimulering som genomfördes i december 2013 i byn
Gedan Sari i Gunung Kidul, ett underdistrikt i Yogyakarta och närvaro vid en table-top
övning inför simuleringen. Ett 100-tal bybor deltog i katastrofsimuleringen tillsammans
med lokal- och regional katastrofräddningsstyrka, polis, primärvårdsenheter, distrikts- och
regionsjukhus, och frivilligorganisationer. Simuleringen följdes med hjälp av tolk som
också är aktiv i katastrofarbetsgruppen. Simuleringsprocessen och resultatet av
utvärderingen som gjordes av ledningsgruppen efter simuleringen, har sedan gåtts igenom
vid intervjuerna med Informant 1 och 3.

Båda ingick i arbetsgruppen som höll i

simuleringen.
4.2 Analys av intervjuer och organisationsskisser
Analysen av de bandade intervjuerna har skett med en strukturerad innehållsanalys
(Halvorsen, 1989). Intervjuerna med informanter 1, 2, och 3 valdes efter en första
genomlyssning ut som bärande för uppsatsen och gjordes alltså som ytterligare en nivå av
urvalet (Bryman, 2008). Urvalet baserades på att intervjuerna i högre grad hade karaktären
av djupintervjuer. De var informationstäta både kring strukturer i organisationen och i
skildringen av händelser och resonemang. Samtliga tre har därför intervjuats vid två olika
tillfällen, vilket givit i sin helhet cirka åtta timmar bandat material. Intervjuerna med de
bärande informanterna har skrivits ut i sin helhet, förutom bortval av hummanden. Vid ett
fåtal tillfällen har mindre stycken klippts bort eftersom de inte bedömts tillföra något till
studien. Det är då redovisat i utskriften. I några fall är det också svårt att höra vad
informanterna säger vilket också är redovisat i utskriften. Resterande fyra intervjuer har
använts som bakgrundsinformation och för skisser av organisationskartor.
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Analysen sker tematiskt. Kvale beskriver analysen som en metod att skilja något åt, i detta
fall intervjusvaren, i delar eller element och skapa mening. Syftet är att beskriva och tolka
teman i svaren (Kvale, 1997). Intervjuerna har först färgkodats tematiskt med ”breda
penseldrag” för var och en av de tre huvudinformanterna. Därefter samlades de
individuella svaren – tillsammans med de andras svar – under respektive rubrik vilket gav
en infomationstät första matris. Därefter har meningsbärande enheter noterats och
kategoriserats utifrån identifierade underteman under varje huvudtema. I resultatet
presenteras citat från dessa underteman.
Informanterna 1 till 5 har också skissat sin organisation och hur den hänger ihop med andra
enheter. Se exempel i bilaga 3 på skiss. I resultatdelen tolkas kartorna i en sammanhållen
karta och sätts i sitt sammanhang med resultatet från intervjuerna för att ge en bild av hur
en del av katastroforganisationen kan vara uppbyggd lokalt i ett land som försöker gå från
en reaktiv till en proaktiv katastroforganisation.

4.3 Urval och metodologiska reflektioner
Yogyakarta avser att implementera en proaktiv katastroforganisation grundad i den lokala
samhällsgemenskapen, något som efterfrågas av FN och i forskningslitteraturen. Därav
valde jag att studera delar av hälsosektorns katastroforganisation i Yogyakarta, dess
samarbete med såväl offentliga som frivilliga organisationer, och de erfarenheter som man
kunnat tillgodogöra sig. Urvalet av studieobjekt och val av fallstudie som metod baseras på
att denna studie har en undersökande karaktär. Ambitionen har inte varit att göra stora
generaliseringar utan att studera en katastroforganisation som håller på att formeras från
reaktiv till proaktiv och att sätta in den i ett teoretiskt ramverk. Sharon B. Merriam (1994)
beskriver fallstudier som partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Det
innebär att de beskriver en del av ett större sammanhang, ger en utvidgad och förbättrad
förståelse för sammanhanget, och i första hand är inriktade på induktiva resonemang som
innefattar hypotes- och begreppsgenerering i stället för att främst verifiera redan
formulerade och specificerade hypoteser. Därmed är fallstudie den mest angelägna
metoden för uppsatsen.
Beträffande urvalet av informanter skiljer sig urvalet av informant 5 från de övriga
målinriktade strategiska urvalen eftersom det liknar ett urval enligt snöbollseffekten
(Halvorsen, 1989). Informanten medverkade som tolk vid två av intervjuerna och det
framkom då att hon själv, förutom att ha varit personligen påverkad av en katastrof, satt
på erfarenheter från flera volontärorganisationer, som var av intresse för studien. En
intervju gjordes därför vid ett senare tillfälle. Det är inte optimalt att en informant varit
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med vid tidigare intervjuer, inte heller att denna fått betalt för tidigare utfört arbete av
intervjuaren. Jag var dock mycket tydlig med att ersättningen gällde den tidigare
tolkningen, men att hon inte skulle få betalning för sin roll som informant. Jag bedömer
heller inte att informationen i intervjun med informanten påverkats nämnvärt av de
tidigare intervjuerna eftersom hon haft en helt annan roll, som volontär utanför de övriga
informanternas organisation.
Intervjuerna har genomförts på engelska som varken är mitt eller informanternas
modersmål. I vissa fall har även tolk varit med. Det finns då en rad problem: tolkens
tolkning är andrahandsinformation. Min bedömning är dock att informanterna förstår så
mycket engelska att de kan protestera om något tolkas felaktigt. I de fall tolken översatt
mina frågor till indonesiska kan jag givetvis inte säga att tolkningen är korrekt. Utifrån
svaret går det dock till viss del att bedöma om frågan har förståtts korrekt. I de fall det är
svårt att förstå svaret eller det inte går att uttyda vissa ord har anmärkningar gjorts i
utskrifterna.
Till detta kommer kulturella aspekter där jag kommer in i en kultur som för mig är till stora
delar okänd och inte heller är insatt i vare sig kulturella normer, organisationsstrukturer
eller seder och bruk. Lösningen har varit att ställa många frågor, att korsfråga och
återkoppla till tidigare svar, och be informanterna exemplifiera det nyss berättade när det
varit något som varit svårt att förstå. Det var också till stor hjälp att skriva ut de tre
huvudintervjuerna i sin helhet för att löpande kunna återgå till detaljer när frågor har
uppstått vid analysarbetet. Resultatet har återkopplats med de bärande informanterna. De
har då också haft möjlighet att kommentera organisationsskissen.

5. Resultat
5.1 Uppbyggnaden av en regional och lokal proaktiv katastroforganisation
2007, året innan den nationella katastrofledningsorganisationen BNPD byggdes upp i
Indonesien, startades en katastrofledningsdivision inom hälsosektorn i Yogyakarta i ett
samarbete mellan regionsjukhuset Sardjito, Akademiska sjukhuset, och universitetet
Gadjah Mada. Divisionen startades på initiativ av informant 6, professor i hälsopolicies
och administration vid Gadjah Mada. Kärntruppen för divisionen har varit aktiv vid
katastrofer som tsunamin i Aceh, 2004, jordbävningen i Yogyakarta på Java 2006,
jordbävningen i Padang på Sumatra, 2009, vulkanutbrottet Merapi utanför Yogyakarta,
2010, och de stora översvämningarna i Jakarta, 2013.
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Orsaken till starten var de problem som kärntruppen mötte under såväl tsunamin i Aceh
som vid jordbävningen i Yogyakarta, med att hantera infrastrukturen, att ta hand om
flyktingar, skadade och om dödsoffer, och att samtidigt koordinera frivilliga som kom till
platsen för att hjälpa till. Det fanns sedan tidigare en katastroforganisation på nationell
nivå men den aktiverades endast i kris av regeringen.
Informant 1: ”… because first time disaster happens in Aceh: all team came
to Aceh but no one know about disaster management. No one knew about
how to manage the team, no one knew about how to coordinate and control
the volunteers that came…(X)…. We didn´t know what disaster
management was. We just knew how to take care of victims.
I det övergripande krisnätverket i Yogyakarta ingår idag experter i form av
katastrofmedicinsk

personal,

hälsopolicy-

och

organisationsexpertis,

frivilligorganisationer och andra volontärer. Ett exempel på det sistnämnda är bland annat
studenter vid medicinska fakulteten som gör en samhällstjänst under utbildningen och då
kan välja katastrofberedskap bland annat. Ett av uppdragen har varit att arbeta med
riskkartläggning av Yogyakarta – det vill säga vilka katastrofrisker som finns och var –
vilket är en förutsättning i en organisation som ska arbeta proaktivt med
katastrofberedskap. De olika organisationerna är mer eller mindre hårt knutna till
varandra, och de är mer eller mindre formella. Teleteknik- och radiokommunikationen för
att sända information mellan enheter på en katastrofplats sköts av frivilliga radioamatörer
som

kallas

in.

Allmänhet

och

studenter

ställer

upp

som

volontärer

via

frivilligorganisationer.
Katastrofledningsdivisionen har tagit fram en katastrofberedskapsplan för hälsodistriktet
och primärvården, och arbetar även med in-house träningar utifrån katastrofplaner för
privata och allmänna sjukhus. Det pågår också en återkommande verksamhet av
simuleringar av katastrofer, bland annat för Pusbankes 118 som är första respondentteam
på plats vid katastrofer. Pusbankes 118 med representanter från 48 distriktssjukhus i
Yogyakarta tränar simulering av katastrof var sjätte månad.
2010 skapades i samarbete mellan universitetssjukhuset Sardjito och universitetet Gadjah
Mada (UGM) ytterligare en samarbetsenhet, arbetsgruppen (Taskforce Health Disaster
Management) för katastrofledning. Divisionen arbetar med förebyggande verksamhet,
planering och träning. Taskforce kallar in och stöttar den akuta insats-och
koordineringsstyrkan (Pos Command Health Disaster Management) som sätts upp vid en
katastrof.
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Intervjuare: ”Do you think this is a good organization?”
Informant 2: ”Yeah. In Indonesia we have many, many disasters. Especially
in Yogyakarta. We need taskforce…(–)…for the respond time (to disaster).
And for the prevention preparedness; if the faculty of medicine needs
training or the hospital from another city need disaster plan, they can come
to the division.”
Divisionen ingår i dag som en del i insatsgruppen då flertalet av de personer som är
kopplade till Divisionen också ingår i Taskforce. För katastrofledning använder man sig,
åtminstone inom hälsosektorn, av ett beslutsstödsystem kallat Incident Command System
(ICS), som är en globalt vedertagen och standardiserad procedur för krisrespons. Sedan
har man även byggt vidare på erfarenheter från tidigare insatser. Kärntruppen som ingår i
både Taskforce och som konsulter i Divisionen träffas, enligt uppgift från informant 1, en
gång i månaden för att ta upp aktuella frågor.
Katastrofledning, disaster management, definieras med tre ord:
Informant 1: ”Disaster management is (used) in a situation in which we need
prevention, respond and recovery.”
Utifrån informanternas berättelser om organisationen och utifrån de fem informanter som
skissat organisationen tolkas katastrofledningsorganisationen inom hälsosektorn i
Yogyakarta enligt Figur 2. Matrisen bygger vidare på den nationella struktur som
presenterades i Figur 1, med Yogyakartas katastroforganisation inom hälsosektorn som
tillägg. Figuren är därmed en beskrivning av hälsosektorn från nationell nivå ner till
gräsrotsnivå ut i primärvården och ger en bild av hur de samverkar med varandra och
katastrofledningsdivisionen och insatsgruppen proaktivt och vid katastrofer.
Det informanterna beskriver i bakgrundsmaterialet och i skissen av organisationen är att
betrakta som uppbyggnaden av en proaktiv katastroforganisation, enligt UNDP:s
önskemål, byggd på regional och lokal nivå efter de förutsättningar som finns i regionen
och lokalt. Den bygger på regional och lokal kompetens och interagerar och arbetar med
att stötta omgivande sjukhus och insatsenheter med träning och planering. Den startades
på enskildas initiativ men har sedan formaliserats i lagstöd enligt RPB plan som
koordineras av den provinsiella katastrofledningsorganistationen BPBD (Se Figur 2).
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Figur 2. Exempel på HFN i Yogyakarta och kopplingar till omgivningen
Figuren visar hur katastrofledningsorganisationen i Yogyakarta samverkar med övriga samhället.
Informanterna är knutna till enheter som i matrisen är rosamarkerade. Matrisen beskriver också hur
kontakterna såg ut ända ut i fält i samband med det stora vulkanutbrottet vid Merapi, 3 mil utanför
Yogyakarta, 2010 genom att beskriva kopplingen mellan den då startade Taskforce och den
kommandocentral (Pos Command) som etablerades för Merapi, rödmarkerade i figuren, och som hade
kontakt med strukturerade medicinska- och omvårdnadsenheter i fält (Health Pos). Dessa enheter bestod av
snabbt sammansatta små grupper av volontärer och sjukvårdspersonal.
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Utifrån Weicks kommunikations- och systemteori (1995) kan varje enhet ses som en del i
ett större system och när enheterna/de enskilda organisationerna i systemet interagerar,
pratar, handlar skapar de en gemensam tolkningsram och guidning för meningsbyggande
i hela systemet. De lär känna varandra inom de olika organisationerna och bygger också
tillit till varandra. Ett exempel på det tvärsektoriella förhållningssättet är Informant 3 som
ingår i arbetsgruppen för katastrofledning, och är medlem i Pusbankes 118, ett för
katastrofer medicinskt första insatsteam som ingår i lokalavdelningen för den nationella
sjukhusorganisationen PERSI.

5.2 Intervjuteman för proaktiv katastroforganisation och HFN
Utifrån berättelser om historik, katastrofledning i den akuta stunden, förebyggande
insatser och simuleringen i Gunung Kidul utkristalliserar sig fem teman i informanternas
berättelser kring utmaningar och lösningar för en proaktiv katastroforganisation som
agerar i ett HFN.
5.2.1 Lokalt ledarskap med stöttning genom koordinering och gemensam vision
Informant 2 : ”When disaster happens there are three keys that must be solved to have
a good disaster management: Who is the leader? What is the goal? Who is working
together with us? If they (volunteers, NGO:s) want to work by themselves, (then) we
don´t put them in our list.”

Utgångspunkten för informanterna är att det är avgörande att ledarskapet för
katastrofledningen finns lokalt i hälsodistriktet, och att man bygger en regional, kompetent
struktur som kan bidra till att stötta det lokala ledarskapet. I detta fall i form av Divisionen
som bidrar med preventiv och proaktiv planering, träning och struktur, Taskforce som
stöttar lokal kompetens och kan hjälpa till att formulera en struktur och stötta det akuta
insatsarbetet vid katastrofen, och Pos Command som sätts upp som kommandocentral för
att dirigera små läkar- och hälsoteam (formade av till exempel volontärer) i den akuta
katastrofen. Informant 2 tar ett exempel från det stora utbrottet vid vulkanen Merapi,
2010, utanför Yogyakarta.

300 människor omkom, många skadades eller fick

andningsvårigheter på grund av rök och aska och 10 000-tals människor förlorade sina
hem och evakuerades. I samband med vulkanutbrottet kom volontärgrupper till den
provinsiella kommandocentralen och berättade att de vill hjälpa till med att ge vård och ta
hand om flyktingarna i flyktinglägren. De skickades vidare till chefen för vårdcentralen i
distriktet som ansvarade för ett av de stora lägren. När personal från divisionen för
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katastrofledning2 kom till lägret möttes de av en gråtande föreståndare som var överhopad
av volontärer och inte visste vad hon skulle ta sig till.
Informant 2: ”She cried and said ’I don’t have the experience of disaster,
this is the first time for me, and I want to go out from here. I dont´t know
what to do.’ She was very confused because she felt that she worked alone.
(-)…and we said ”Why don´t we make a structure organization so you
don´t have to work by yourself? Because you have logistic in Puskesmas
(vårdcentralen), you have nurse, health promotion and surveillance.’ ()...We talked to (her); you are a leader, you don´t have to do all of the
work, you are a leader, make meeting and command.’ And she agreed and
try to call all the volunteers, and we made a meeting.”
Vid mötet delades volontärerna in i grupper. Eftersom det saknades personella resurser för
hela kedjan av uppgifter vid vårdcentralen avdelades en person från Universitas Gadjah
Mada/Divisionen att stanna och hjälpa till med logistiken.
Informant 2:”One week later we came to (the camp) and she
(the head of the camp) just laughed: ’Yeah, this is easy for me.”
Efter katastrofen har Divisionen hjälpt det aktuella hälsodistriktet med att ta fram en
strukturerad katastrofberedskapsplan.
Beskrivningen av situationen vid vårdcentralen är ett exempel på vad som händer i ett
hierarkiskt system där det skapas informationsöverskott vid en kritisk situation (jmfr
Danielsson et al, 2011). Alla uppgifter hamnar på chefen som själv är beroende av sina
chefers beslut. Till slut vågar ingen fatta beslut av rädsla för att göra fel. Informanternas
beskrivningar av hur de jobbar med ett stöttande ledarskap för att utveckla individer
rymmer en mix av ett strukturerat hierarkiskt system med ett bottom-up perspektiv, i enligt
med önskemålen från Danielsson et al (2011) och Boin, Kelle & Whybark (2010). Enheten
skulle med hela sin erfarenhet och kompetens från stora katastrofer kunna gå in och ta över
katastrofledningen för den enskilda vårdcentralen men väljer istället att via sitt ledarskap
stötta och utveckla den lokala ledningsstrukturen. Därmed utvecklas kunskapen om
katastrofledning lokalt anpassat och till lokala förhållanden. I detta finns inslag från Senges
modell om lärande organisation: ledarens roll, i detta fallet divisionen, är att vara en lärare
som hjälper till och utbildar, men kanske inte själv gör saker fastän hen kan det. Ledaren
ska också vara en designer – som skapar förutsättningar för medarbetarna att göra saker.

2 Nuvarande organisation med en insatsgrupp (Taskforce) vid katastrofer startades efter Merapi, 2010.
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Ledaren förstärker ”rätt” beteenden, och skapar strukturer och förutsättningar så att
medarbetarna kan agera på ett sätt som gynnar organisationens mål och visioner.
Ledaren/divisionen anpassar också sitt ledarskap och bygger på den kunskap som finns
och, enligt informanterna, måste finnas lokalt, och bidrar genom sitt stöd till att bygga ett
personligt mästerskap där samarbetspartners uppmuntras och får stöd för att i sin egen
organisation skapa kunskap genom att ta del av de erfarenheter och kunskaper som
divisionen har. Divisionen/Taskforce använder också sitt eget formulerade ramverk som
guidning i den kaotiska situationen, till exempel för att sprida och bygga micro
committment i andra system. Enligt Weick är sådana mikrorörelser av betydelse för att
skapa struktur i det större systemet och ringarna kan spridas vidare till andra enheter.
Historien om en enande ledare som vågar kliva fram och ta på sig uppdraget att leda en
mindre enhet, en enskild organisation eller ett större nätverk, formuleras också på olika
sätt i informanternas berättelser beträffande den akuta insatsen. Informanterna
konstaterar att det är av vikt med en definierad ledare för koordineringen men också för
att ta de volontärgrupper som kommer till platsen i ett fast grepp. Grupperna som kommer
har alla en egen agenda beroende på att det finns en avsaknad av den gemensamma vision
som Senge beskriver och därmed en brist på förståelse för vilka ageranden som egentligen
är de viktiga i situationen. De avgörande frågorna har inte agerats mellan enheterna, i
enlighet med Weicks kommunikationscykel, och därför saknas också en brist på lojalitet
och tillit. I informanternas berättelser framkommer också flera exempel på The battle of
the Samaritans från såväl vulkanutbrottet vid Merapi, som tsunamin vid Aceh och andra
katastrofdrabbade platser. Bland annat att volontärorganisationer kan samla på sig många
katastrofoffer i en sjukhussal, så att det blir trångt och folk tvingas ligga på golvet, medan
det är tomt i andra salar. Detta enbart för att statistiken ska visa till deras fördel eftersom
det är mer viktigt gentemot donationsgivare att visa hur hårt man jobbar och hur många
offer som får hjälp än att det sker i praktisk verklighet. Informant 1 beskriver hur brist på
lokalkännedom, brist på koordinering och också viljan att välja enklaste lösningen leder till
att byar som ligger nära en infartsstad för katastroforganisationer får större delen av
hjälpen medan avlägsna, mer svårtillgängliga byar riskerar att bli utan. Informant 2 tar ett
annat exempel från Merapi, dit det också kom många hjälporganisationer, regionala,
nationella och internationella, till de stora flyktinglägren som byggdes upp, bland annat vid
en stor idrottstadion. När divisionen för katastrofledning – som nu agerade på hemmaplan
– kom3 för att sätta upp en arbetsstruktur för hälsoarbetet vid lägren blev uppgifter inte
uträttade, trots att volontärgrupper eller individer tagit på sig en specifik uppgift. Det fick
bland annat till följd att personer med den smittsamma lungsjukdomen tuberkulos, som

3 Nuvarande organisation med en insatsgrupp (taskforce) vid katastrofer startades i samband med/efter Merapi, 2010.
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fanns registrerade på ett område, plötsligt var utspridda på olika platser och utan att
hälsodistriktet kunde lokalisera dem.
Informanten beskriver dock en enskild händelse som fick, åtminstone fler av de regionala
och lokala organisationerna att arbeta ihop. Yogyakarta har sin speciella status av att vara
ett sultanat i Indonesien. Efter några dagars samarbetskaos kom sultanen, ” a man with
karisma” enligt informanten, till platsen och samlade alla volontärgrupper och höll ett
enande tal. Innan talet vajade varje volontärgrupps fana högt.
Informant 2: ”He (the sultan) said that they (NGO:s) didn´t need to pull up
the flags. He said ’If you want to help don´t bring your flag or your name
here. Just provide service of humanity.’ And on the third day all the
volunteers pulled down the flags.”
Berättelsen visar på behovet av en enande ledare/visionär som förespråkar en gemensam
vision. Enligt Senge är det ledaren som är ljuset i mörkret och som återkommande måste
påminna, förvalta och berätta historien om att det som görs idag leder fram till visionen på
sikt. Detta för att inte medarbetarna ska ge upp eller tappa hoppet. I ett HFN är det kanske
inte säkert att den enande ledaren behöver finnas i det akuta nätverket. Däremot är det
viktigt att denne agerar för att stötta den gemensamma koordineringen och pekar ut
mandatet för koordineringen inför alla.

5.2.2 Etablering av lokal egenmakt och gemensamma visioner

Informant 3: ”The mainpoint is that we try to empower and
make alert for the people in the society to have the right way to
manage disaster.”
Viljan att etablera katastrofberedskapen i lokalsamhället och integrera allmänheten är
påtaglig. Samtliga informanter trycker starkt i intervjuerna på att beredskapen och
kunskapen om katastrofledning måste finnas i presumtiva riskområden på en
provinsiell/regional/lokal nivå. Informanterna ger konkreta exempel på uppgifter som de
haft inom hälsosektorn där de hjälpt till med planer, konkreta utbildningar och
simuleringar. Så kallade table-top övningar – seminarieövningar som ska öka utbytet
mellan enheterna i nätverket – beskrivs. Förutom att öka utbytet skapas då en samsyn på
utmaningar och lösningar, det vill säga skapande av gemensamma tankemodeller enligt
Senge. En sådan övning genomfördes inför simuleringen av ett jordskred i underdistriktet
Gunung Kidul i december 2013, i byn Gedang Sari, där Pusbankes 118 och Divisionen för
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katastrofledning samarbetade. Vid simuleringen närvarade mellan 70 och 100 personer:
bybor, volontärer i den lokala volontärskadern som lärt sig första hjälpen, lokala och
provinsiella

katastrofledningsorganisationen

BPBD,

radioamatörerna

Orari,

en

vårdcentral (Puskesmas), ett distriktssjukhus och universitetssjukhuset Sardjito. Detta är
ett exempel på det som UNDP efterlyser: att involvera närsamhället – vanliga bybor -i
arbetet med katastrofövningar.
Dagarna innan gick man vid en table top-övning igenom simuleringen, dess samverkan,
och

kommunikation

tillsammans

med

ledningsgrupper

från

regionala

BPBD,

primärvården och sjukhus. Även representant från radioamatörerna var där. Jämför detta
med Senges begrepp Teamlärande, det vill säga grupper (lärande team) som tränar att
kommunicera med varandra på ett effektivt sätt och reflekterar över olika situationer de
kan ställas inför, vilket, enligt Senge, är några av de viktigaste verktygen för att bli
förberedd på det oförberedda.
Intervjuare: ”What was your expectations before the simulation yesterday?”
Informant 3: ”Yeah…(–)…for the simulation we expected that it will be
running smooth, but in fact actually the community in the district have their
own system. And the system is not running well. Yesterday was only for trial
and it wasn´t good.”
Orsaken till att simuleringen arrangerades just i den aktuella byn, var att ledningen för byn
beskrivs som aktiv och efterfrågar kunskap i katastrofberedskap eftersom byn ligger i ett
riskområde för jordskred.4 Vid den utvärdering som gjordes dagarna efter simuleringen
konstaterades

att

det

största

problemet

varit

att

kommunikationen

mellan

lokalsamhället/byn och lokalsamhället i form av primärvård och lokala/regionala BPBD
fungerade dåligt (Se Bilaga 4).
Intervjuare: ”Where you surprised over the outcome of the simulation?”
Informant 3: ”Yeah. We are surprised and disappointed.”
Intervjuare: ”Why are you surprised?”
Informant 3: Mostly because we have a guide for evacuation with
description for each sector what we have to do, but in fact simulation was
out of our expectation.”

4 Veckan efter simuleringen skedde ett jordskred strax utanför den aktuella byn. Ingen person skadades men ett par

hus förstördes (Muntlig information, informant 3, 2014-03-21)
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Lärdomarna inför nästa simulering är att lägga upp table top-övningen annorlunda och
inkludera fler personer i förberedelserna.
Informant 3: ”Actually…(-)… we did not include all people in Gedang sari
(in the table-top), only the local government, BPBD and health office. Next
time we have to create actual table-top excerise with all the people that will
be included in the simulations main coordination points…(-)…the leader at
the village and the police men.”
Intervjuare: ”So who are the important people to be trained?”
Informant 3: The local government, the head of the village, the young people
(young disaster kaders) that have koncern with disaster, the police office
with focus on that place, health district office, BPBD.”
Enligt Senge kan även ett dåligt utfall vara bra eftersom det förtydligar individens roll i
sammanhanget, vilket Senge inkluderar i Personligt mästerskap. Det är kanske först nu
som individen förstår betydelsen av olika samarbeten och kommunikationer. I kontrast är
det svårt att ansluta till en övergripande vision om individen inte kan länka ihop den med
sin vardag. Utfallet förtydligar och svarar på frågan varför just ’jag’ bör göra en specifik sak.
I det här fallet blev det tydligt att bristen på integrering av bynivån i table top-övningen
dagen innan också skapade ett hål i formandet av den Gemensamma visionen. Informant
3 säger dock att det positiva var att alla från samhället var mycket entusiastiska till
övningen, såväl hälsokontoret som BPBD, och vårdcentralen. Även byborna var positiva
även om ett skäl till att de ställde upp var att de blivit lovade en tröja och en liten
penningsumma. En kommentar från ansvarig insatsledare på plats vid simuleringen var att
det var en bra övning även om den misslyckades. Han hoppades att det skulle bli ytterligare
en övning i ett annat område vid annat tillfälle. Informant 3 tänker sig att nästa simulering
ska göras i två steg.
Informant 3: All the people included must know their own jobdescription ()…so before we have a collective simulation with all components for disaster,
BPBD must have their own table top for evacuation. They must have intern
simulation to show the way to have a good evacuation when there is a
disaster, after that we (do) the collective simulation.

Simuleringen i Gunung Kidul är ett exempel på hur Divisionen vill integrera lokalsamhället
i sin katastrofberedskap och bygga micro commitment (jmfr Weick, 1995) men också den
utmaning som de möter när de gör det. Kopplat till Senges discipliner integrerar man dock
Systemtänkande eftersom hälsoorganisationen tillsammans med katastrofdivisionen
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genom en simulering – där man inkluderar regional provinsnivå med BPBD och
regionsjukhus ner till bynivå – tillsammans bygger kunskap om hur sambanden mellan de
olika komponenterna i det totala systemet ser ut och fungerar i relation till varandra. De
lär tillsammans och arbetar förebyggande genom att jobba på mikronivå (jmfr citaten ovan
om att i fortsättningsvis trycka på att anordna en intern simulering på bynivå och integrera
bynivån i table top). Det finns en vilja att skapa en gemensam förståelse och en Gemensam
vision i systemet. Man jobbar också med Senges disciplin om Tankemodeller: genom
övningen och utvärderingen sätter man strålkastarljuset på det som inte fungerar i
kommunikationen mellan de olika inblandade, i bristen på utrustning och i vissa
positioners kompetens eller ledarskap. För att nå dit de vill finns en vilja att utöka sina
mentala kartor. Ett exempel är återigen table top-övningen och resonemanget om att
integrera lokala nivån i den bättre vid nästa tillfälle. På Java finns en vana att integrera
byinvånare i samhällsarbete genom ett urgammalt traditionellt koncept, Gotong Royong,
som betyder att bybor gör saker tillsammans i närsamhället, till exempel städar
omgivningarna i sitt kvarter (Bowen, 1986). Samtidigt beskriver informanterna Indonesien
som ett hierakiskt samhälle (se även indonesia-investments.com), där det är viktigt med
ledningsnivåer och positioner. Att inleda en bottom-up dialog med närsamhället, tex
inbjuda byledare till table-topövningen där förutsättningarna för övningen utarbetas
gemensamt, är med andra ord ingen självklarhet. Men tankarna med inkludering av lokal
nivå i table top-övningen vid nästa tillfälle, är en del i att bryta gamla tankemodeller och
att arbeta inkluderande med en bottom-up metod. Det är också en viktig pusselbit i
utvecklingen mot en risk- och kriskommunikation som tar hänsyn till befolkningens
specifika omgivning och heterogenitet, vilket Danielsson et al efterfrågar.

5.2.3 Utveckling av organisation och individer

Simuleringen i Gunung Kidul är även ett exempel på hur Divisionen utvecklar beredskap
och planering efter hand genom att bygga på tidigare erfarenheter och nya kunskaper.
Jämför Senge (1995) och Personligt mästerskap: även om simuleringen gick bitvis riktigt
dåligt finns en omedelbar vilja att utveckla den till att nå bättre resultat nästa gång, bland
arrangörerna. Här finns ett fokus på vad som är viktigast i den aktuella situationen, det vill
säga att bygga på kunskaper och utveckla sitt lärande.
Simuleringen, utvärderingen efteråt och tankarna kring hur simuleringsövningen kan
utvecklas visar också på en vilja att vrida och vända på problem i interaktion med
Divisionens och andra enheters medlemmar och en vilja att jobba Teamlärande, enligt
Senges 5:e disciplin vilket i sig bidrar till att bygga tillit för den gemensamma visionen.
Även efter katastrofer hålls det utvärderingar och den egna formella organisationen sitter
heller inte fast i ett fixt system. Utvecklingen av Divisionen till även en insatsgrupp,
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Taskforce, som etablerades efter vulkanutbrottet vid Merapi 2010, är ett exempel på det.
Ett annat exempel på hur man bygger och fördelar kunskap i organisationen är att de
ursprungliga grundarna av Divisionen, informant 1 och informant 6, tagit ett steg tillbaka
från ledningsansvaret och lämnat över till kollegor. De finns dock kvar i organisationen
som aktiva konsulter.

5.2.4 Behovet av formella, informella strukturer och kommunikation

Informanterna är tydliga med att det krävs formella strukturer för att klara av en
katastrofledning, och att besluten måste följa den hierarkiska strukturen från ministerier
och den nationella katastrofledningsorganisationen BNPB ner till ”golvet”. Men de trycker
också på betydelsen av informellt beslutsfattande vid en akut katastrof. Orsaken till att
insatsgruppen Taskforce skapades beskrivs av bland annat informant 7 som att den är
friare och har större spelrum för flexibla beslut. Den kan därmed agera snabbare vid en
katastrof medan Divisionen juridiskt ordnar de lagrum och tillåtelser som krävs för att
kunna agera. Informant 1 beskrivs av de övriga i Divisionen som att sitta på en mycket stor
erfarenhet från katastrofledning. Han är den som i sina berättelser mest trycker på behovet
av att kunna fatta informella beslut/använda informella vägar för att komma framåt,
samtidigt som det är viktigt att de förankras formellt. Ett exempel som han återberättar är
i samband med översvämningarna i Jakarta, 2013. Regeringen gick då ut och sade att allt
var under kontroll, samtidigt som massmedia rapporterade att situationen var mycket
värre än regeringen berättade. Informant 1 ringde en vän i den största NGO:n i Jakarta och
fick reda på läget. Därefter ringde han chefen för katastrofteamet vid hälsoministeriet och
undrade om Taskforce från UGM och Sardjito skulle komma.
Informant 1: ”He answered: ’Please send your team.´ And I set up the team
here and sent them. It was an informal procedure.”
Detta kan återigen jämföras med Weicks systemteori (1995), och processen med enactment
och micro committment. Det finns en tillit till systemet (till en viss nivå), individerna är
hängivna och delaktiga (committed) i organisationen, man vrider och vänder på problem
men

när

en

situation

blir

mycket

osäker,

ramverket

inte

håller

så

går

organisationsmedlemmarna in i en kommunikationscykel (enactment) där de interagerar
prövar och utvecklar nya ramverk som anpassas för den nya situationen (Weick, 1988).
Detta möjliggörs av Informant 1:s rutin. Det är dock viktigt, enligt Senge, att denna rutin
inte är kopplad till en person utan att fler kan ta vid om den personen skulle försvinna.
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5.2.5 Behov av lokalt mandat for koordinering och ökad kompetens i hierarkin

Enligt informanterna är det viktigt att inte bara ledarskapet utan också mandatet för
koordinering finns lokalt på distrikts- eller regionnivå. Informant 5 som representerat ett
flertal organisationer som volontär säger att det är av yttersta vikt eftersom det är där den
lokala kunskapen finns. Hon har varit volontär både i egenskap av farmacevt för nationella
och lokala volontärorganisationer, och som tolk för en internationell hjälporganisation. Det
sistnämnda

vid

vulkanen

Merapis

utbrott,

2010.

Både

de

egna

nationella

volontärorganisationerna och de internationella organisationerna ska ha som sitt syfte att
stötta de lokala strukturerna som känner till regionen och kulturen i området, anser hon.
Informant 1 beskriver hur distrikten (tex Gunung Kidul) i provinsen Yogyakarta har egen
finansiering,

med

egna

mandat

och

lagar.

Men

det

är

den

provinsiella

katastrofledningsorganisation BPBD som bestämmer över katastrofplatsen. Detta är
relativt nytt eftersom till exempel BPBD i Yogyakarta startades först 2011. BPBD kan i sin
tur begära hjälp från den nationella nivån. Enligt informant 1 är det därför BPBD som också
har mandat att besluta över internationella hjälporganisationer som kommer till distriktet.
Enligt Informant 1 är det för framtiden viktigt att ytterligare stärka den lokala egenmakten
hos den lokala katastrofledningsorganisationen.
Intervjuare: ”Do you think this is a good organization?” (ang. bilaga 1)
Informant 1: ”No, because this organization is not a set-up from the start.
All of this components is developed by themselves, not developed together.
And then the amandament and BNPB has come later. This is why we must
strengthen the (ohörbart).”
Intervjuare: ”Do you mean the district?”
Informant 1: ”Yeah, the district, when to act like a coordinator.”
Informant 1 säger också att katastrofledningsorganisationen inom hälsosektorn från UGM
och Sardjito, har god samverkan med hälsokontoren på både provinsiell och distriktsnivå.
Men ännu så länge för liten kontakt med den övergripande katastroforganisationen på
provinsiell och distriktsnivå, alltså BPBD.
Informant 1: ”We should develop this connection.”
Ett

problem

är

dock,

tycker

informant

1,

att

det

i

den

lokala

katastrofledningsorganisationen sitter för många byråkrater som inte kan katastrofledning
eller har tidigare erfarenhet vilket går i linje med vad Världsbanken konstaterat beträffande
lokala brister (2014). Jämför Senge så agerar de utifrån sina mentala kartor och enligt
informant 1 leder det till att de fördelar resurser – i form av pengar, kompetens, utrustning
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– fel. Det behövs med andra ord en professionalisering av kunskapen på lokal nivå vilket
möjligen simuleringen i Gunung Kidul också visar.

5.3 Summering av resultat och analys
Enligt Senge är det viktigt att bygga en gemensam referensram i form av en lärande
mentalitet för organisationer. För det krävs fem disclipliner: en gemensam vision, en
förmåga till teamlärande, ett personligt mästerskap, förståelse om sina tankemodeller och
synen på katastrofen som en process (systemtänk). Detta är inte självklart ens i ett enskilt
system som ett företag/en organisation. Ännu mindre självklart är det i ett system där flera
organisationer och enheter ska arbeta med varandra. Men det går att se i intervjuerna att
den organisation som nu byggs upp inom hälsosektorn i Yogyakarta arbetar i en proaktiv
modell där de fem disciplinerna med samarbete över enhetsgränser, även tillsammans med
lokalnivån, fläckvis går som en röd tråd i berättelserna. Den visar sig också genom praktisk
handling i den simulering som jag kunde följa och i den utvärdering som jag också tagit del
av, sammanfattad i muntlig form (skriftliga utvärderingen är på indonesiska). De
samarbetande enheterna i Divisionen och Taskforce försöker på olika nivåer, genom att
skapa en gemensam referensram, tackla de problem och lösningar som Danielsson et al
(2011) och Boin, Kelle & Whybark (2010), tar upp i sina analyser och som informanterna
också själva ger exempel på. Detta genom att skapa en gemensam tolkningsram i enlighet
med Weicks assembly rules och enactment process. Där finns också inslag av Weicks micro
committment, en förståelse för att även insatser på mikronivå ger större rörelser och en
förhoppning att det ger resultat på sikt om man nöter på.
Resultatet

och

analysen

kan

sammanfattas

enligt

Tabell

1:

Aktörerna

i

katastroforganisationen inom hälsosektorn i Yogyakarta lär känna varandra genom
samarbete över enhetsgränser, och delar erfarenheter med varandra. De skapar en vana att
arbeta över organisationsgränser och fördelar maktbalansen genom att bygga upp en
gemensam Taskforce för den akuta situationen, och som i den proaktiva organisationen,
innan katastrofen, jobbar gemensamt i Divisionen. Detta stämmer väl in det ramverk som
Senge sätter upp för en lärande organisation. Arbetet med att införliva och utveckla
samarbetet med lokal nivå är också ett exempel på hur man kan arbeta för att bygga micro
committment i ett HFN. Det som saknades vid intervjuerna var tydliga ansvarsfördelningar
i den regionala katastroforganisationen utanför hälsosektorn och mandat kopplat till
katastrofsituationen. Önskemålet där är att jobba för att BPBD, lokalt i distrikt och
provinsiellt får en starkare roll och ett tydligt mandat att leda arbetet vid en regional
katastrof. Då krävs dock stärkt kompetens i den organisationen.
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Tabell 1. Jämförelse a) Problem enligt tidigare forskning b) Lösningar enligt tidigare forskning c) Lösningar enligt
informanter i Yogyakarta relaterat till teoretiskt ramverk byggt på Weick och Senge.
Problem

Lösningar

Resultat/Analys Yogyakarta

(Tidigare forskning)

(Tidigare forskning)

(Intervjuer + teoretiskt ramverk)



Organisationers olika
organisationsstruktur.



Aktörer
varandra väl.



Användandet av olika
informationssystem.



Dela erfarenheter från
tidigare.



Organisationer
är
autonoma och har olika
mål.



Vana att arbeta över
organisationsgränser.




Skillnader
organisationskultur.

Tydliga ansvar, roller
och mandat.



Konflikter mellan eller
okunskap om de olika
roller och uppgifter som
förekommer vid en
räddningsinsats.

känner

En definierad stark ledare...
... med ett stöttande ledarskap för att
utveckla individer...
...vars team vill verka för att etablera lokal
egenmakt, bland annat genom hjälp med
planer, konkreta utbildningar, table-top
övningar som...



Fördelad maktbalans.

....ska öka utbytet med gräsrötterna på
samhällsnivå och stärka deras egenmakt i
katastrofbearbetning...



Gemensamma möten
(eller andra händelser)
för
planering
och
förberedande av kriser.

...och som hela tiden utvecklar
organisationen och dess individer genom
att bygga på tidigare erfarenheter och nya
kunskaper ....



Tillit
som
skapas
(genom att lära känna
varandra) i vardagen.



Små
nätverk
sammankopplade med
ett
litet
antal
kommunikationslänkar
fungerar bäst.

... och som etablerar formella och
informella
beslutsoch
kommunikationsvägar för att överkomma
hierarkiska och juridiska hinder i den akuta
situationen...

i

...och som genom att etablera en
katastroforganisation i "fredstid" som
samverkar, kommunicerar, planerar och
tränar tillsammans...
...klargör ansvar, mandat och roller...
...för att uppnå en gemensam vision om en
katastroforganisation inom hälsosektorn
som är förebyggande, reaktionsnabb, och
arbetar med återställningsfasen efter
katastrofen.

6. Diskussion
Denna uppsats har genom en fallstudie av en lokal katastroforganisation i Yogyakarta och
genom ett teoretiskt ramverk bestående av Senges fem discipliner för en lärande
organisation och Weicks enactment process och micro committment studerat
förutsättningarna för att bygga fungerande flexibla snabbt sammansatta nätverk (HFN) i
samband med katastrofer och även hur dessa förutsättningar kan kopplas till en proaktiv
katastroforganisation.
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Uppsatsen har beskrivit hur bakgrunden och organisationsstrukturen ser ut för en lokalt
baserad katastroforganisation, grunden för ett HFN, i Indonesien och hur den försöker
samverka med allmänheten. I det stora är det endast en mycket liten del av ett HFN som
har beskrivits: hälsosektorn i Yogyakarta och hur den samverkar proaktivt och i händelse
av en katastrof. Matrisen (figur 2) som skildrar denna begränsade del är ändå i många lager
och ger därför ett utsnitt av hur komplex och svåröverskådlig organisationen är bakom ett
HFN. Speciellt intressant med det HFN som beskrivs är hur man arbetar med att bygga
micro commitment och en gemensam referensram genom att skapa en gemensam Division
för proaktiv träning och planering, och en Taskforce som agerar mer ’snabbfotat’ vid akuta
lägen. Samtliga informanter betonar vikten av samverkan med allmänheten och visar i
praktisk handling genom simuleringen i Gunung Kidul exempel på hur en sådan
samverkan utvecklas.
De teman som tas upp som viktiga i intervjuerna för att skapa en bra samverkan proaktivt
och i det akuta läget är 1) Att ge lokala ledare professionell stöttning genom koordinering
byggd på en gemensam vision 2) Etablering av lokal egenmakt och gemensamma visioner
3) Utveckling av organisationen och individer 4) Behovet av formella och informella
strukturer och kommunikation 5) Behov av lokalt mandat for koordinering och ökad
kompetens i lokal ledning. Detta är teman som hanterar Danielssons utmaningar och starkt
anknyter till Senges teoretiska modell för hur man förankrar lärande i en lärande
organisation och därmed bygger tillit och även micro committment inför osäkra perioder.
Utmaningarna är dock många, bland de saker som tas upp finns många av de faktorer som
Danielsson et al nämner, 2011. Inte minst att organisationer är autonoma och har olika
mål, olika organisationskultur och okunskap om praktisk katastrofledning även i den
centrala ledningsfunktionen regionalt. Men informanterna berättar också hur de försöker
bemöta detta genom ett stöttande ledarskap och lärande, utveckling av såväl den egna
divisionen och dess arbete och genom utveckling av andra enheter ner till bynivå genom
inkludering

av

såväl

profesionella

som

ej

professionella

katastrofenheter.

Divisionen/Taskforce utvärderar kontinuerligt arbetet och när något inte fungerar,
reflekterar man tillsammans över hur det ska bemötas till nästa gång.
Enligt Weick och Senge kan man tolka det som att alla system måste börja med att
implementera en förståelse, ett kunnande och en gemensam vision på mikronivå. Därefter
kan man gå vidare och knyta detta system vidare till andra system som också påverkas av
de förändringar som sker på lokal nivå. I detta finns ett frö till att bygga en proaktiv
katastrofledning som också har en bättre kapacitet att bemöta en akut katastrof – det vill
säga att utgå i arbetet från mikronivån. Den lokala/regionala organisation (HFN) som har
möjlighet att träna ihop blir den som skapar den gemensamma referensramen och den
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formella sammanhållande länken i HFN, precis som informanterna poängterar vikten av.
Enligt resultatet i denna uppsats krävs det då – för att grunda systemet på en mikronivå –
både en formell och en informell struktur, formella och informella beslut, och
kommunikation som bygger både på hierarkisk command-control och ett bottom-up
perspektiv. Övningen i Guning Kidul är ett bra exempel på att de olika deltagarna byter
bilder med varandra, utvecklar sin tankemodeller och lär sig reflektera tillsammans vilket
bidrar till deras kapacitetet att vara förberedda på det oförberedda.
Kommunikationen, samverkan och tillit bör byggas i vardagen, före krisen. Divisionen för
katastrofledning kopplat till hälsa är ett exempel på hur ett sådant arbete kan se ut i en
proaktiv organisation på mikronivå. Frågan är då vad som händer när en katastrof slår ut
större delen av ett lokalsamhälle? Enligt informanterna i denna uppsats handlar det
fortfarande om att stötta och bygga på det som är kvar. Det är i lokalsamhället som
kunskaper om kultur och existerande samhällsfunktioner finns. Om samverkan ska utgå
från mikronivå så är det alltså enligt deras bild och med stöd i teorin viktigt att inte ta över,
utan stötta resterna av det kraschade samhället där det eventuellt redan finns en
katastroforganisation, en samverkan, kommunikation och tillit uppbyggd. En fundering är
dock då hur den internationella hjälparenan är uppbyggd idag. Enligt artikel i Fokus (1521/11 2013) är krisbiståndet en bransch som växt markant de senaste åren:
”I dag finns över 200 000 internationella hjälparbetare, indelade i en
myriad av statliga myndigheter, FN-organ och icke-statliga organisationer
som rör sig från den ena krisen till den andra. De genomför livsavgörande
humanitärt arbete men verkar i ett juridiskt vakuum, utan insyn eller
ansvarsutkrävand. Som regel har de lokala myndigheterna tappat
kontrollen över de krisdrabbade områdena vilket i praktiken gör att vem
som helst kan slå upp sin hjälpverksamhet var som helst. Detta menar allt
fler kritiska röster leder till bristande organisering av hjälpen.”
De stora pengarna spenderas enligt artikeln på krisreaktion. Men att det globala
krisbiståndet i dag är mer reaktivt än proaktivt rimmar illa med UNDP:s ansats om en
proaktiv katastroforganisation byggd på lokal egenmakt. För att det ska bli verklighet krävs
att de globala bistånds- och hjälporganisationerna tar mer av en stöttande roll även i en
proaktiv fas och stöttar i uppbyggnaden av förebyggande stabila system utifrån lokala
behov. Det krävs också att de vid en akut katastrof inte kommer in och kör över befintlig
kvarvarande struktur efter kraschen och struntar i att ta vara på de delar som kan fungera
bra. Det kan resultera i större lidande och fler dödsoffer, i stället för lindrande av
katastrofen.
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6.1 Vidare forskning
Uppsatsen utvärderar inte om katastroforganisationen inom hälsosektorn i Yogyakarta
fungerar effektivt eller inte. Den har till exempel inte haft fokus att titta på hur samarbetet
är

mellan

universitetet,

regionsjukhusen

och

den

provinsiella

katastrofledningsorganisationen BPBD. Däremot belyser den vikten av att stötta lokal
kompetens i uppbyggnaden av en proaktiv katastrofrespons och att bygga på den micro
committment som kan byggas i befintliga lokala organisationer. Det går att konstatera att
det finns en mycket stark vilja i Yogyakarta att arbeta med att stärka lokalsamhället. Det
finns också stöd för det arbetet i Senges modell om hur man bygger en lärande
organisation. Enligt honom och Weick är förutsättningarna större att lyckas med ett HFN
genom återkommande träning, interaktion mellan enheter och implementering på
mikronivå och därigenom skapa en förebyggande katastroforganisation som eventuellt kan
samverka i högre grad när katastrofen väl är ett faktum. En rekommendation är att
framtida forskning beträffande HFN koncentreras mer på den typen av mikroengagemang.
Weicks micro commitment och Senges modell med en lärande organisation är intressant
att studera vidare som ett teoretiskt ramverk för HFN, inte minst eftersom de betonar
flexibilitet och utveckling, och tar hänsyn till den heterogenitet och asymmetri som
Danielsson et al (2011) efterfrågar. Senge har också en ’verktygslåda’ med praktiska
verktyg för organisationen att arbeta vidare med inom varje discplin, något som dock inte
funnits utrymme för att införliva i denna uppsats.
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8. Appendix
Bilaga 1. Beskrivning av informanter
Informant

Titel

Beskrivning

Informant 1

Överläkare vid Sardjito

Initiativtagare och tidigare chef för
katastrofledningsdivisionen vid UGM. Idag senior
konsult i divisionen för katastrofledning vid
Medicinska fakulteten, UGM, och arbetsgruppen
för katastrofledning mm .

Informant 2

Doc.

MPH

Health

Management

and

administration vid Medicinska fakulteten,

Chef för divisionen för katastrofledning Medicinska
fakulteten.

UGM
Informant 3

Akutsjuksköterska

Vice chef för arbetsgruppen för katastrofledning,
medlem i Pusbankes 118, ett för katastrofer
medicinskt första insatsteam som ingår i
lokalavdelningen för den nationella
sjukhusorganisationen PERSI.

Informant 4

Tekniker vid UGM. Radioamatör.

Volontär genom radioamatörorganisationen Orari i
Yogyakarta.

Informant 5

Farmacevt och student

Volontär i en rad olika NGO:s i Yogyakarta.

Informant 6

Professor, Health policy management and

Senior konsult för divisionen för katastrofledning

administration

och arbetsgruppen för katastrofledning.

Överläkare vid Sardjito

Chef för arbetsgruppen för katastrofledning.

Informant 7
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Bilaga 2. Intervjuguide
Bakgrundsfrågor
• Hur beskriver informanterna sin organisation och samarbetet med andra organisationer?
• Hur upplever informanterna kommunikationsstrukturer och kommunikationsvägar i nätverk som
de varit iblandade i?
• Hur upplever de kontakterna mellan formella myndigheter och mer informella organisationer och
allmänhet i den akuta krisen och efteråt?
• Vilka problem och möjligheter ser de i kommunikation och samverkan för att hantera katastrofens
utmaningar?
• Hur har de hanterat utmaningarna med kommunikation och samverkan i den akuta krisen och
efteråt?

Intervjun
DEL 1 Introduktion till studien
– Bakgrund till studien
– Information om intervjuaren
– Information om intervjuns upplägg och efterfrågan av tillstånd för att spela in intervjun.
– Information om respondentens rättigheter att inte svara på frågor, avbryta intervjun och få
återkoppling på resultatet.
DEL 2 Intervjufrågor

Huvudfråga

o

Frågor att sondera (probe on) efter simuleringen i Gunung Kidul

1. Tell me first about the

o

What is the mission and role of the division? (Give example)

disaster management division

o

Do you recognize this organization? (Show developed organization
sketch)

and contacts with other units.
o

What is the connection to other units and why?

o

What role do you have in the division? Where? (Please write)

o

For what reason are you in the division?

o

When did you start?

o

How was the disaster management conducted before the start?

o

Why does the organization look like this?

o

Has it been the same the whole time? Why/why not?

o

What does the divisions interaction with other units look like?
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2. Training, example Gunung

o

How often do you train disaster management in the group? In the
internal group? External?

Kidul
o

What kind of expectations did you have on the simulation yesterday?

o

Is there something you are worried about? Give examples.

o

What worked out well? Give examples

o

What didn´t work out in your opinion? Why?

o

Which where the organizations on place yesterday?( Please write).

o

What was the mission for each one?

o

Please draw the organisation. How should everyone be connected to
everyone? (Community to distrikt and regional hospital etc)

o

Who is the boss for every organisation on place? For the disaster place?

o

Who is comanding this whole organisation?

o

Where was information missing? (Please show on organizational
writing)

o

What kind of information was lacking on every place? (Please write)

o

If there is an order in this organisation: for instance about ambulances
going to a certain place? How do the preson that gives the order know
that it is executed?

o

Are there written management plans for each group?

o

Are theese plans connected to each other?

o

How is this organisation connected to disastermanagement division
and the workgroup/taskforce?

3. Organization planning

o

What is your role in that work?

o

Except for simulation yesterday: what is working well with this
organisation?

o

What kind of problems are there?

o

Are there written plans for your work in the workgroup?

o

How detailed are they? Can you give an example.

o

What do you think about them?

o

How do you use them? (Did you use them?)

o

Is there something lacking in them today, in that case what?

o

What manners/behaviours should be planned in detail so that
everyone will get information on what they should do?

4. Disaster respons

o

What will be the role of Disaster management division/Taskforce when
a disaster happens?

o

Describe an ordinary day at last disasterplace you were in, working for
the team? What was your role? (Start from the morning when you wake
up until you go to sleep.)

o

When a catastrophe occur, what happens then? Please describe the
chain from when the first notice about a catastrophe reaches you.

o

Who can make the decision that you will send a team?

o

What do the coordination look like?

o

Which person do you contact first? How?

o

What will you say?

o

Which persons do you have contact with the most the first day?
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o

How do you contact them?

o

Do you gather to have a meeting with others?

o

What would be your role when a disaster has occured,

o

What do the organisation look lika at disasterplace (Sketch org. and
talk about it)

o

What strategic decisions are important in the emergency phase at the
disaster?

o

Who will ta take the strategic decisions?

o

Are there ethical problems?

o

How do you speak about them?

o

Who do you contact to send resources? (Food, water, ambulances etc)

o

How much your own decisions can you take? What kind of decisions
do you take?

o

What do the bottlenecks that will effect medical care health care
negative?

5.

Policies,

interaction,

o

What things can function better on disasterplace?

o

Will there be an evaluation of the work after a disaster? Who will do it?

o

What is your interaction with other units (NGO:s, government,
international organizations and so on)?

mandate, coordination
o

What is your opinions on the policies guiding disaster management
today?

o

What is your opinion on the mandate for the coordination?

o

What is your opinion on the coordination in a disasterplace in general?

o

What would a well functioning coordination look like?

o

What

kind

of

questions

about

communication

and

disastermanagement is important to study further? According from
how division function? In general disaster management?
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Bilaga 3. Exempel på en organisationskarta, informant 1
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Bilaga 4. Utvärderingen efter Gunung Kidul

Informant 3:s muntliga sammanfattning av
utvärderingen efter simuleringen i Gunung Kidul

Problem med kommunikationen Byborna hade inte fått korrekt information utan samlades i centrala byhuset
innan arrangemanget.

innan simuleringen i tron att de skulle vara med om en utbildning.
Simuleringen genomfördes dock som planerat och byborna deltog i den.

Problem med kommunikationen Enligt de framtagna riktlinjerna skulle en första triage – en medicinsk
under simuleringen.

prioriteringsprocess av offer utifrån deras tillstånd – genomföras på plats i
byhusets sal. Men ingen triage gjordes på plats, allt fokus låg i stället på att
snabbt få iväg patienter till primärvården, vilket fick till följd att den lokala
vårdcentralen överflödades av ”offer”. Man fick problem med att hinna med
alla ”offer” men även den vanliga verksamheten med riktiga patienter
eftersom den skulle fungera normalt samtidigt med simuleringen.

Vårdcentralen hade möjligheter att sätta upp ett fältsjukhus på plats i byn,
men eftersom det inte kom några rapporter om antal skadade i byn eller
någon begäran om utrustning, sattes det aldrig upp.

Lokala BPBD (i intervjun kallade young disaster kaders) och lokalsamhället
i form av ledningen för distriktet skulle ha haft radiokommunikation för att
kalla in vårdcentralen och ha kontakt med radioamatörerna som
administrerades under regionala BPBD. Men lokalsamhället saknade
adekvat utrustning. Endast ett fåtal hade radio. Det fick till följd att det inte
fanns någon kontakt mellan lokalsamhället, vårdcentralen och ledningen för
distriktet.

Ledningen för regionala BPBD hade ansvaret för koordineringen av
”katastrofen” men sitter inte på katastrofplatsen, utan representeras av ett
insatsteam/Taskforce som skickas ut och sköta koordineringen. Men bland
annat bristen på utrustning gjorde att det inte fungerade. Personalen från
katastrofledningsdivisionen vid UGM, gick då in och tog över
koordineringsarbetet för ”katastrofen”.
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