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Sammanfattning 

Studien syftar till att göra en kartläggning av hur Sveriges 

kommuner organiserat sin inriktnings- och kontaktpunkt. 

Genom frågeställningarna identifieras organisatoriska faktorer 

som upplevs viktiga för att skapa en funktionell inriktnings- och 

kontaktpunkt, vilka likheter och skillnader som finns mellan 

kommunernas organisering av inriktning- och kontaktpunkten 

samt vilka faktorer som upplevs främja samverkan med andra 

aktörer under en samhällsstörning. Det är en kvantitativ studie 

vilken genomfördes med enkätundersökning. Den studerade 

populationen är svenska kommuners inriktning- och 

kontaktpunkter. Samtliga 290 kommuner inbjöds att delta och 

svarsfrekvensen var 43%. Analysen av studien har gjorts utifrån 

contingencyteorin. Av de som besvarat enkäten svarar 2/3 att de 

organiserat sin kontaktpunkt i form av tjänsteman i beredskap, 

räddningschef i beredskap eller en kombination av dessa. Av de 

kommuner som använder en annan lösning svarade ca hälften att 

deras lösning hade jourtjänstgöring. Faktorer som påverkat valet 

av lösning för inriktnings- och kontaktpunkt var bland annat 

effektivitet och ekonomi. Formalisering och utbildning var 

faktorer som upplevdes som önskvärda förbättringar. 

Samverkansforum uppgavs vara den främsta framgångsfaktorn 

till god samverkan med andra aktörer under en kris. 

 

Sökord: Inriktnings- och kontaktpunkt, kommunal krisorganisation, 

tjänsteman i beredskap  
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Inledning 

Hur bör olika samhällsaktörer organisera sin verksamhet för att vara förberedda i att hantera 

en kris? Vilken grad av styrning bör ske genom lagstiftning och vad bör ske utifrån den 

kontext kommunerna verkar i? 

Ett genomgående tema i det svenska krishanteringssystemet är förmågan att samverka med 

andra aktörer för att nyttja samhällets resurser på ett effektivt sätt och för att genom 

samverkan öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Varje samhällsaktör i systemet är 

skyldig att samverka med andra vilket framgår av bland annat ansvarsprincipen och de lagrum 

olika som styr vid en samhällsstörning (Försvarsdepartementet 2007).  

När det gäller hur den politiska styrningen skall organiseras har lagstiftaren reglerat detta 

enligt 2 kap. 7 § i Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544). Kommunerna ska, inom sitt 

geografiska område, verka för att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika 

aktörer under en extraordinär händelse. De ska också verka för samordning av informationen 

till allmänheten under en sådan händelse (SFS 2006:544). Kommunens hantering av en 

samhällsstörning som sker på förvaltningsnivå har till skillnad från den politiska 

organisationen i kommunen inget motsvarande lagrum till Lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 

2006:544) som reglerar hur kommunen skall organisera detta arbete.  

Regeringen beslutade 2014 om att ett antal myndigheter som inte tidigare innehaft funktionen 

Tjänsteman i beredskap [TiB] med uppgift att upptäcka, verifiera, larma och informera vid 

allvarliga kriser nu skulle inrätta en sådan. Sveriges 290 kommuner omfattas inte av beslutet 

gällande de centrala myndigheterna och i beslutet står att läsa: “… krisberedskap kräver en 

tydlig, enkel och väl känd struktur av organisationen…” (Försvarsdepartementet 2014).  

Det är upp till varje kommun att välja hur de organiserar sin motsvarande kontaktpunkt vid en 

samhällsstörning och det saknas kunskap om vilka organisatoriska faktorer kommunerna 

upplever främja kontaktpunkten. 

Denna studie inriktar sig därför på att kartlägga hur kommuner har valt att organisera sin 

inriktnings- och kontaktpunkt och på hur tjänstemän som arbetar med säkerhets- och 
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beredskapsfrågor i kommunen upplever behovet av att ha en formaliserad organisering av 

inriktnings- och kontaktpunkten.  

Bakgrund 

Avsikten med detta avsnitt är att ge läsaren en djupare förståelse för studieområdet. 

Inledningsvis ges en övergripande förklaring till det svenska krishanteringssystemet som följs 

av begreppsförklaringar och förtydningar för val av inriktningar, som behöver utvecklas för 

att ge läsaren en bättre förståelse för studien. 

Svenska krishanteringssystemet 

I arbetet med att studera samverkan mellan kommun och andra samhällsaktörer är det viktigt 

att ha en förståelse för på vilka grundprinciper krishanteringssystemet vilar. Staten kan inte 

fatta beslut rörande kommunens verksamhet utan enbart fungera som ett stöd till kommunens 

befintliga organisations- och beslutsfunktioner (Wimelius et al., 2015).  

I regeringens proposition 2001/02:158 anges den inriktning för samhällets hantering av 

samhällsstörningar som ligger till grund för ramverket i det svenska krishanteringssystemet. I 

inriktningen anges tre grundprinciper samt två ansvarsområden: Ansvarsprincipen – att den 

som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid 

störningar i samhället. Aktörer som berörs av en störning, direkt eller indirekt, och som kan 

bidra till att hantera konsekvenserna har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade 

ansvarsprincipen innebär att aktörerna skall stödja och samverka med varandra. 

Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är 

närmast berörda och ansvariga. Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar 

i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska 

fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. Sektorsansvar – är det ansvar 

statliga myndigheter har för sina sakfrågor av nationell karaktär, oavsett frågornas geografiska 

anknytning. Sektorsansvaret ser olika ut beroende på vilken sektor som avses. Geografiskt 

områdesansvar – ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan alla som är 

inblandade i krisberedskapen på lokal, regional respektive central nivå. Kommunerna har det 

lokala geografiska områdesansvaret i kommunen, länsstyrelserna i länet och regeringen för 

hela landet. Länsstyrelsens uppgift i krishanteringssystemet är bland annat att verka som 

sammanhållande inom sitt geografiska område. Före, under och efter en kris skall 

Länsstyrelsen verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver 



3 

 

vidtagas enligt 52 § Länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825). Kommunerna har det 

geografiska områdesansvaret i kommunen enligt 2 kap. 7 § i Lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 

2006:544). Kommunerna ska, inom sitt geografiska område, verka för att samordna de 

krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse. De ska 

också verka för samordning av informationen till allmänheten under en sådan händelse.  

Kommunerna har idag inga formellt ställda krav på att ha en speciellt utformad inriktnings- 

och kontaktpunkt att använda i vardagen likväl som vid en samhällsstörning. Kravet från 

Regeringen att ha en TiB finns däremot hos ett antal andra aktörer som verkar i det svenska 

krishanteringssystemet (Försvarsdepartementet, 2014). Hur kommunerna organiserar sin 

inriktnings- och kontaktpunkt är upp till varje kommun att avgöra. Det finns kommuner som 

idag har organiserat sin inriktnings- och kontaktpunkt genom att ha funktionen TiB på ett 

likartat sätt som de statliga aktörerna har medan andra kommuner har valt andra former av 

organisatoriska lösningar för sin kontaktpunkt.  

Vi använder oss av olika begrepp, vilka vi avser att förklara nedan. Anledningen till de olika 

benämningarna beror i stor utsträckning på vilket verksamhetsområde funktionen tillhör 

organisatoriskt och att kommunerna inte har något krav på sig att ha en organiserad 

kontaktpunkt som exempelvis Tjänsteman i beredskap. Här följer en beskrivning av de i 

studien förekommande varianterna av kontaktpunkter. 

Inriktnings- och kontaktpunkt 

I boken Lägesbilder - att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar tar 

författarna Landgren & Borglund upp vikten av att inta ett förhållningssätt som bygger på en 

helhetssyn för att kunna bidra till en gemensam inriktning och samordning av arbetet vid en 

samhällsstörning (Landgren & Borglund, 2014:11). För att kunna minimera konsekvenserna 

vid en händelse behöver samhällets aktörer kommunicera och utbyta olika sorters information 

med varandra (Landgren & Borglund, 2014:12). I boken Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar belyses betydelsen av att aktörerna har en 

inriktnings- och kontaktfunktion och att likformigheten i funktionen hos de olika aktörernas 

kontaktpunkt är betydelsefull (MSB 777:77). För att underlätta för läsaren kommer 

benämningen kontaktpunkt att användas istället för inriktnings- och kontaktpunkt.  
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Tjänsteman i beredskap 

I Regeringens beslut från 2014 står det beskrivet vad Regeringen menar att funktionen 

tjänsteman i beredskap är (Försvarsdepartementet 2014): 

Citat: De myndigheter som framgår av bilagan till detta beslut ska ha tjänsteman i beredskap 

med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma 

och informera vid allvarliga kriser. Vidare beskrivs funktionens uppgifter mer detaljerat. 

Tjänsteman i beredskap ska enligt regeringsbeslutet: 

 vara lätt att kontakta för andra aktörer, 

 ha beredskap dygnet runt och alla dagar på året, 

 ha ett tydligt ansvar med befogenhet att vidta åtgärder och att i övrigt kunna agera 

utifrån den egna myndighetens uppdrag, 

 bedriva omvärldsbevakning utifrån myndigheters ansvarsområde i syfte att tidigt 

kunna initiera agerande. 

Räddningschef i beredskap 

Räddningschef i beredskap [RcB] är den som är räddningschef eller ställföreträdande 

räddningschef. Vid en räddningsinsats är det RcB som fattar beslut om åtgärder och är 

räddningsledare eller utser en ställföreträdare. I större kommuner eller räddningstjänstförbund 

där flera kommuner har avtal om gemensam räddningstjänst, finns ofta en RcB dygnet runt 

(krisinformation.se). I de kommuner som har organiserat sin kontaktpunkt via RcB finns 

ibland även en TiB. RcB kan då även fungera som larmmottagare och vidarebefordrar larmet 

till kommunens TiB då denne är i tjänst. 

Den kommunala räddningstjänsten är inte enhetligt organiserad i landet (MSB 996:10) vilket 

får till följd att det finns lokala skillnader i hur mandat och arbetsuppgifter är fördelade 

gällande organiseringen av kommunens kontaktpunkt genom RcB. 

Samverkan 

Här tillför varje medverkande organisation något ”eget”, såsom resurser eller kunskaper, för 

att lösa en gemensam uppgift. Representanter från organisationerna konstruerar en gemensam 

referensram och arbetar med delat ansvar mot ett gemensamt mål. Varje organisation behåller 

sina egna regler, yrkesroller och funktioner (Danielsson et al., 2013:17). 
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Samhällsstörning 

Begreppet samhällsstörning ger utrymme att inkludera andra händelser som påverkar 

samhällets funktionalitet än traditionella räddningstjänstuppdrag. En samhällsstörning  

kännetecknas bland annat av komplexitet, osäkerheter om vad som inträffat, vilka hjälpbehov 

som har uppkommit, vilken resurstillgång som är möjlig samt vilka konsekvenser som det 

inträffade har på samhällets funktionalitet (Landgren & Borglund, 2014:11). Därutöver 

kännetecknas sådana händelser av att  flera aktörer är inblandade. Den drabbade aktörens 

resurser måste organiseras, ledas, samordnas och användas utifrån befintlig 

krisledningsplanering (Landgren & Borglund, 2014:11). Intressant är även att studera vad 

kommunernas kontaktpunkt idag anser vara faktorer som har en positiv inverkan på dess 

förmåga till hantering av en samhällsstörning. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur Sveriges kommuner har organiserat sin  

kontaktpunkt vid en samhällsstörning. Inom ramarna för studiens syfte undersöks inga 

orsakssamband utan syftet är istället att göra en renodlad kartläggning. 

Syftet studeras utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka organisatoriska faktorer upplevs främja kontaktpunktens förmåga till samverkan 

med andra aktörer vid en samhällsstörning? 

 Vad identifierar respondenterna som områden för förbättringar gällande hur 

kontaktpunkter organiseras? 

 Vilka enskilda organisatoriska faktorer upplever respondenterna främja en funktionell 

kontaktpunkt? 

Metod  

Urval och material 

Denna studie är en kvantitativ enkätstudie som genomfördes under våren 2016. 

Svarsfrekvensen på enkäten var 43% (125 svar av 290 möjliga). Innan enkäten distribuerades 

testats den på studentkollegor. Enkäten genomfördes som en online-enkät som 

tillgängliggjordes via en bifogad länk till ett enkätformulär i Google forms. För att kunna 

svara på eventuella frågor från respondenterna så bifogades mejladress samt telefonnummer 

till båda ansvariga för studien. May (2011:145) beskriver detta som typiska supportvägar vid 
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såväl online-undersökningar som pappersbaserade enkätundersökningar. Deltagarna erbjöds 

ingen ersättning för sitt deltagande i studien.  

Urval 

Litteraturen beskriver att ju mindre en population är desto större måste kvoten mellan urval 

och population vara (May, 2011:123). Eftersom den valda population är liten och dessutom 

relativt lätt att identifiera samt att studien avser att kartlägga kommunerna som kollektiv föll 

det sig naturligt att sprida enkäten till samtliga Sveriges kommuner. Detta definieras i 

litteraturen som en totalundersökning (Dahmström, 2000:57). Genom att tillfråga hela 

populationen så undviks att den egna kunskapen om kommunerna påverkar valet av 

tillfrågade. E-postbrevet med länken till enkäten skickades till respektive kommuns officiella 

kommunadress vilken hämtades från Sveriges kommuner och landstings [SKL] hemsida 

(skl.se). Vidare valdes att redan i följebrevet (Bilaga 1) rikta enkäten till den tjänsteman som 

arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor inom kommunen. På det viset kunde 

kommunerna vidarebefordra enkäten till en av kommunen utsedd, relevant tjänsteman.  

May (2011:127-128) beskriver hur man i en enkätundersökning kan ha målet att undersöka en 

analysenhet där svaret, trots att det besvaras av en enskild individ, ändå avser analysenheten. I 

denna studie är det funktionen som säkerhets- och beredskapsansvarig som är analysenheten, 

inte personen bakom. I enkäten ombads respondenterna att ange vilken kommun de tillhörde. 

Detta gjordes för att kunna identifiera vilka som inte besvarat enkäten och skapa en möjlighet 

för oss att skicka en påminnelse om deltagande. I följebrevet till enkäten beskrevs även 

avsikten med denna information samt att syftet med enkäten inte var att undersöka den 

enskilda kommunen utan att redovisa svaren anonymt och i form av tabeller och siffror. I de 

fall ett citat ur en enkät förekommer, redovisas det så att kommunen förblir anonym. Syftet 

med enkäten är beskrivet i följebrevet, detta tas upp i litteraturen som ett bra sätt att skapa 

delaktighet hos respondenterna (May, 2011:140). Valet av distributionssätt gjordes för att 

undvika att använda egna personliga kontakter eller eventuellt inaktuella kontaktlistor 

användes till tänkbara respondenter.  

Motivering till användning av begrepp 

I enkäten och i följebrevet till enkäten valdes att använda termen kontaktpunkt för den 

funktion inom kommunen som fungerar som mottagare av larm och förmedlare av 

information vid en samhällsstörning. Skälet till  detta val var att inte använda en på förhand 
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definierad funktion som många kommuner saknar; tjänsteman i beredskap, eftersom det vid 

förklaring om vad studien avser att studera inte då exkluderar de kommuner som saknar en 

sådan funktion.  

Datamaterial 

I enkäten fanns det 34 frågor som var indelade i 7 olika teman; basfakta, organisering, 

utbildning & övning, utvecklings- och förbättringsarbete, samverkan samt egna reflektioner, 

se bilaga 2. 

När svaren från enkäten inkommit och materialet sammanställts framkom det att svaret på 

enkätfrågor som skulle redovisas med enbart siffror ändå i vissa fall redovisades i skriven 

text. På grund av detta gjordes i efterhand ändringar av den skrivna texten till siffror. Genom 

univariat analys av variablerna identifierades inmatningsfel och vid behov utfördes rensning 

av dessa (Djurfeldt, et.al, 2010:109). Tre kommuner inkom med flera besvarade enkäter och 

där användes den enkät som inkom först. Varför detta inträffade är oklart men det mest troliga 

är att det ursprungliga mejlet vidarebefordrades till två eller flera personer som av 

kommunens registratur ansågs vara ansvarig tjänsteman för kris- och beredskapsfrågor. Samt 

att dessa utan varandras kännedom besvarade enkäten på var sitt håll. På frågor där det 

efterfrågades antal tillfällen och dagar observerades svar som vid första anblicken såg ut att 

vara onormalt höga i förhållande till övriga svar. Genom att manuellt kontrollera alla 

inmatningar går det inte att anse att svaren är fel inmatade utan att de motsvarar det svar 

respondenten avsett att ge. Exempel på sådana extremvärden kan vara siffran 52 på frågan om 

antal tillfällen. Där gjordes tolkningen att respondenten avser 1 gång/vecka under ett år (52 

veckor). Djurfeldt, et.al (2010:109) beskriver att det kan bli nödvändigt att manuellt titta 

igenom materialet för att undvika inmatningsfel. Dessa inmatningsfel kan annars komma att 

påverka analysen av materialet (Djurfeldt, et al. 2010:109). Analysen av den kvantitativa 

datan har gjorts i statistikprogrammet SPSS.  

Deskriptiv analys 
För de frågor i enkäten som medger fritextsvar gjordes en innehållsanalys av svarstexten. May 

(2013:246) menar att frisvarstexten måste sättas in i det sammanhang det har skapats för. 

Detta för att kunna bli begripligt och bli möjlig att analysera.  

En innehållsanalys kan vara både kvantitativ och kvalitativ och genom att mäta hur ofta vissa 

ord eller uttryck förekommer i en text kan man identifiera särskilt utmärkande drag (May, 

2013:246). Genom att på förhand bestämma sig för att identifiera särskilda faktorer med 
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koppling till frågeställningen och därefter bryta ner fritextsvaren för att finna dessa faktorer så 

har det som May beskrivit (2013:246) gått att identifiera utmärkande drag. När fritextsvaren i 

enkäten undersöktes så ströks ord och fraser under med olika färger beroende på hur dessa 

tolkades till olika teman. Det upptäcktes att terminologin i svaren skilde sig väldigt lite åt 

mellan respondenterna. Detta gjorde att olika teman var relativt enkla att utläsa. När all text 

tematiserats så räknades det samman hur ofta varje tema förekom som svar på respektive 

fråga och på detta sätt kunde fritextsvaren kvantifieras. Litteraturen anger att man inom den 

kvantitativa innehållsanalysen försöker hitta mönster genom att identifiera repetitioner (May, 

2013:246). Genom hantera data på detta sätt så produceras kvantifierbara tal vilka ses som en 

strategi för att öka reliabiliteten och validiteten (May, 2013:247). 

Validitet och reliabilitet 

En enkätundersökning liknande den som genomförts i denna studie bör sträva efter att vara 

både reliabel och valid (May, 2013:121). Med reliabel menas att man kan uppnå samma 

resultat genom lika mätningar vid olika tillfällen (May, 2013:121). Det ska med andra ord 

vara möjligt för andra forskare att använda samma metoder och urval och komma fram till 

samma resultat. Genom att i tidigare redovisad metoddel av uppsatsen förklara 

tillvägagångssättet som denna studie genomförts med så ger vi som forskare förutsättningar 

för andra att replikera studien. För att säkerställa att undersökningen blir reliabel är det bästa 

sättet enligt May (2013:122) att man konstruerar och provar ut sina frågor på ett riktigt sätt 

från början vilket även gjordes då studentkollegor testkörde enkäten innan den ansågs vara 

färdig för respondenterna. 

För att en undersökning ska vara valid krävs att man i undersökningen verkligen mäter det 

man avser att mäta (May, 2013:121). Syftet med denna studie är att kartlägga hur Sveriges 

kommuner organiserat sin kontaktpunkt. Genom att besvara de tre frågeställningar som 

presenterats begränsas forskningsområdet till att hålla sig inom ramarna för studiens syfte.  

Reliabilitet och validitet går till viss del hand i hand men man bör ha i åtanke att en 

undersökning mycket väl kan vara reliabel men att det egentligen inte är någon förutsättning 

för att man verkligen mätt det man avsåg att mäta (May, 2013:122). Genom att metoden 

tydligt redovisats och att det som studerats är det som vi avsåg att studera så anser vi att 

studien är både reliabel och  valid.  
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Bortfall 

Inga mönster har identifierats om vilka kommuner som inte valt att besvara enkäten, varken 

geografiskt eller storleksmässigt. Då det inte finns någon tidigare kartläggning av hur 

kommunerna organiserat sin kontaktpunkt så kan det inte säkerställas om en viss typ av 

kontaktpunkt är över- eller underrepresenterad i undersökningen i förhållande till de faktiska 

omständigheterna. I enkäten finns det bortfall på enskilda frågor och i vissa fall har 

respondenten motiverat obesvarade frågor med att de inte förstod frågan eller att inget av 

svarsalternativen passade in på organisationen. När materialet analyseras bör man ta i 

beaktning att bortfallet innebär en osäkerhet eftersom det är oklart hur respondenterna 

egentligen skulle ha svarat (Djurfeldt, et al. 2010:48).  

Inga mönster gällande det interna bortfallet har identifierats i materialet och generellt kan 

sägas att bortfallet är relativt lågt, något enstaka bortfall per fråga som högst.  

Etiska ställningstaganden 

Vi har redan innan arbetet med enkäten ställt oss frågan om de frågor vi ämnar söka svar på 

kan ses som oetiska eller oförsvarbara. Vi har kommit fram till att de frågor som vi ställer är 

relevanta för både respondenterna och forskningsfrågan vilket sammantaget gör att vi inte ser 

något hinder att ställa dessa. Vi bad respondenterna själva ange för vilken kommun de 

svarade, denna fråga skulle kunna röja identiteten på respondenten. Syftet med frågan 

förklarades och i följebrevet tydliggjordes att frågan var enbart till för vår egen skull för att 

påminnelse skulle kunna sändas till de som inte besvarat enkäten. Genom att studien inte 

avser att skildra enskilda kommuner och på så sätt lämna ut enskilda kommuners svar så ser 

vi inget hinder i att ställa frågan om kommuntillhörighet. 

Vi valde att respondenten själv skulle ange invånarantalet i klartext, detta för att svaren då ger 

oss en högre skalnivå och en möjlighet att själva kategorisera svaren, inte heller här ser vi 

något etiskt hinder att ställa frågan då inget enskilt invånarantal avsågs att redovisas.  
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Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Analysen av studiens 

resultat kommer att göras med hjälp av en enskild teori eftersom vi anser att denna teori på 

ett mycket bra sätt hjälper oss i analysen utifrån studiens syfte. Vidare anser vi att en 

ytterligare teori inte är nödvändig med hänsyn tagen till studiens syfte.  

Studien har ett organisationsperspektiv utifrån sitt fokus på hur kommunerna organiserar sin 

kontaktpunkt. Vi väljer därför att utgå från organisationsteorin contingencyteori när vi 

analyserar vårt resultat. Contingencyteorin tog sin början genom att utmana tanken på att det 

fanns ett bästa sätt att organisera en verksamhet på (Hatch & Cunliffe, 2006:41). Istället för 

ett bästa sätt som gäller för alla organisationer så ligger utgångspunkten i teorin på att olika 

kontexter kräver olika strukturer för att organisationen skall fungera optimalt.  

Varför identifiera strukturen? 

Enligt teorin är det en risk att när en organisationsform införs som inte passar organisationen 

utifrån de strukturella och kontextuella förutsättningarna, får organisationen svårt att fungera 

optimalt (Mintzberg, 1981). Det är kontraproduktivt att försöka leda in en organisation i en 

struktur som organisationen inte är mogen för eller har förutsättningar att hantera. Att välja 

formen först och senare och passa in organisationen i denna menar  Mintzberg (1981) är dömt 

att misslyckas. Innan en ny struktur införs är det viktigt att veta var organisationen har sin 

utgångspunkt och utifrån dessa förutsättningar välja en organisationsform som passar. Med 

hjälp av teorin kan man dels definiera vilken organisationstyp som organisationen är idag 

samt vilken organisationstyp som en förändring av strukturen skulle motsvara.  

Teorin ur ett kommunalt perspektiv 

Sveriges kommuner är relativt fria att organisera sig utifrån de förutsättningar som råder inom 

kommunens geografiska gränser och då kan denna teori förklara de resultat som framkommer. 

Faktorer som skulle kunna påverka organiseringen av en kontaktpunkt kan utifrån teorin 

förstås som kommunens invånarantal, ekonomiska resurser, kompetens, tidigare erfarenheter 

från samhällsstörningar, egna synen på samverkansbehov, samhällsklimat, omgivande miljö 

etc. Genom att kommuner har olika förutsättningar, geografiskt, ekonomiskt, personellt så kan 

teorin vara relevant för att förstå eventuella skillnader och likheter mellan kommuner i hur de 

har utformat sin kontaktpunkt. 

Hatch och Cunliffe (2006:41) beskriver att utifrån teorin så fokuseras det på att se en 

organisation som ett pussel där de olika bitarna måste passa ihop för att bilda en fungerande  
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helhet. Pusselbitar inom kontaktpunkten är till exempel personalen, kompetensen, dess storlek 

och resurserna. Dessa bör passa ihop i kontaktpunkten, men även med de yttre 

förutsättningarna som påverkar hur kontaktpunkten är organiserad, i det här fallet övriga delar 

i kommunorganisationen och ytterst de faktorer som påverkar själva kommunen. 

Exempel enligt teorin på kontextuella faktorer är (Mintzberg, 1981): 

 miljö 

 ålder och storlek 

 makt  

 teknologi 

Strukturella faktorer är enligt Mintzberg (1981): 

 arbetsuppgifternas utformning, utförande och arbetarnas möjligheter att påverka dessa. 

 formalisering av arbetssätt, det vill säga arbetsinstruktioner, arbetsbeskrivningar och 

regler. 

 övning och indoktrinering, avser standardiserade utbildningar, övningar mm för att 

uppnå särskilda färdigheter avseende specifika arbetsuppgifter. 

 gruppering av enheter; hur olika enheter i en organisation är grupperade.  

 avdelningsstorlek 

 kontroll och planeringssystem; dessa används för att säkerställa produkten. 

 förbindelsemekanismer; mekanismer som uppmuntrar justeringar mellan enheter. 

 vertikal decentralisering; i vilken omfattning beslutsfattande sker vertikalt i 

organisationen 

 horisontell decentralisering; i vilken utsträckning beslutsfattande och 

påverkansmöjligheter finns hos personal som inte är arbetsledare.  

Vi tänker oss att i den svenska krishanteringsmodellen är varje kommun som ett eget pussel 

med olika bitar men att pusslet i sin tur är en pusselbit som ska passa samman med övriga 

bitar som tillsammans bildar helheten, krishanteringsmodellen.  

Teorins bidrag till det organisationsteoretiska fältet 

Inom contingencyteorin så strävar man efter att hitta möjligheterna, se till de olika 

eventualiteterna i varje situation, för att passa in möjligheterna där de passar bäst (Hatch & 

Cunliffe, 2006:41). Hatch och Cunliffe (2006:78) hänvisar till en studie av Burns och Stalker 

där man sett att i viss typ av miljö fungerar specialisering av rutiner bäst och i andra miljöer 
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fungerar en flexibel organisation bättre. Hatch & Cunliffe (2006:115) menar att 

contingencyteorin främsta bidrag inom det organisationsteoretiska fältet har varit att 

medvetandegöra att det finns olika sätt för organisationer att lyckas i sin organisering. Hatch 

& Cunliffe (2006:115) argumenterar för att små organisationer inte behöver formalisering på 

samma sätt som stora då ledning genom daglig kontakt med chefen är både billigare och mer 

tillfredställande för medarbetarna än formaliserade regler och tillvägagångssätt. 

Organisationstyper  

Inom contingencyteorin talar man om fem olika organisationstyper. Vilken typ som anses 

lämplig antas bero på organisationens storlek och på vilken typ av omgivning organisationen 

verkar inom samt komplexitet i termer av anställdas kompetens (Mintzberg, 198, Hatch & 

Cunliffe 2006:117). Organisationstyperna betraktas som idealtyper i likhet med Webers 

idelatyper av byråkratin och kan därmed förstås som en utveckling av Webers idealtyper 

(Hatch & Cunliffe, 2006:116). Nedan presenteras de fem organisationstyperna (Hatch & 

Cunliffe, 2006:117, Mintzberg, 1981): 

 Den enkla, eller den lilla organisationen med få inblandade och en direkt 

styrning. Exempel på den lilla organisationen kan vara små enheter eller 

företag i uppstartfasen. Arbetsledningen sker direkt, det kan vara enhetens 

ägare som ensam styr verksamheten utan övriga inblandade avdelningar . 

 Den maskinbyråkratiska organisationen. Här är själva arbetsprocessen 

standardiserad och präglas av en teknostruktur. En högeffektiv struktur som 

saknar flexibilitet och denna typ av organisationsform lämpar sig bäst för 

massproduktion av enklare produkter.  

 Den professionellt byråkratiska, där kunskaper och färdigheter är 

standardiserad som förlitar sig på standardiserade kunskaper framför 

standardiserade processer. Personalen ges uppgifter för vilka de är utbildade 

för. Denna typ av organisation är bäst lämpad att verka i komplexa och stabila 

miljöer, exempelvis universitet, sjukhus och stora konsultfirmor. 

 Den divisionaliserade. Relativt självständiga enheter som var för sig verkar 

specialiserade för att skapa en specifik produkt. Det resultat man vill 

åstadkomma är standardiserat. Denna form lämpar sig bäst i komplexa och i 

vissa fall ostabila miljöer på grund av att organisationen kan stängas ner och 

öppnas upp på nytt och på ett enklare sätt än i den mer byråkratiska formen.  
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 Ad hoc organisationen. Denna organisationstyp fungerar väl med uppgifter 

som kräver innovativa lösningar och där problemen ständigt växlar i karaktär. 

Beslutsfattande är decentraliserat och beslut tas genom hela organisationen. 

Denna form av organisering passar i en turbulent omgivning där 

organisationen behöver innovativa lösningar. Exempel på dessa typer av 

organisationer är bland annat mindre konsultfirmor såsom reklambyråer.  

  

Utförligare beskrivning av organisationstyperna 

Enkla, små organisationer 

De enkla, små, organisationerna är enligt teorin enkla just för att de är små. Mintzberg (1981) 

förklarar detta med att utifrån contingencyteorin så tenderar de enkla organisationerna att 

övergå till mer byråkratiserade strukturer när de växer i storlek, vilket många gånger hänger 

samman med organisationens ålder (Mintzberg, 1981). Enligt Mintzberg (1981) ligger den 

enkla strukturens sårbarhet i att organisationen blir väldigt beroende av några få, eller kanske 

endast en person. Om den personen försvinner från organisationen eller om personen väljer att 

byta fokus, affärsinriktning eller mål så skapar detta en snabb påverkan på organisationen, 

eller som Mintzberg själv skriver “One heart attack can wipe them out” (Mintzberg, 1981:6).  

Maskinbyråkratiska organisationer 

Mintzberg (1981) beskriver hur maskinbyråkratin har sina rötter i tillverkningsindustrin där 

standardisering och okvalificerade arbetsuppgifter präglade organisationen. Denna typ av 

organisation skapar fler hierarkier inom organisationen men där den verkliga makten i 

organisationen går att finna i toppen (Mintzberg, 1981). Inom maskinbyråkratin finner man en 

relativt stor stödfunktion i mitten av organisationen och anledningen till detta är enligt 

Mintzberg (1981) att de standardiserade processerna i botten ska flyta på utan störningar och 

för detta krävs ett närvarande stöd på mellannivå. Mintzberg (1981) förklarar att för 

maskinbyråkratin är det nödvändigt med stabila miljöer för att behålla flytet. För att göra detta 

tenderar maskinbyråkratiska organisationer att själva tillhanda hålla stabila strukturer för 

support, vilket man inom den enkla strukturen många gånger väljer att köpa in från andra. 

Enligt Mintzberg (1981) tenderar denna typ av organisationsstruktur att införas på 

organisationer som är starkt bundna av regleringar och kontroller utifrån, oaktat dess andra 

organisatoriska förutsättningar. Han beskriver vidare att “government agencys”, som kan 

förklaras som delar av hela samhällsstyrande maskineriet, är exempel på typer av 
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organisationer som drivs mot maskinbyråkratiska strukturer eftersom de är föremål för olika 

interna och externa former av kontroller. 

Den professionellt byråkratiska organisationen 

Den professionellt byråkratiska organisationen förlitar sig på standardiserade färdigheter 

snarare än standardiserade utfall eller arbetsprocesser (Mintzberg, 1981). Detta är den stora 

skillnaden mot maskinbyråkratin. Enligt Mintzbergs (1981) beskrivning av 

organisationstypen är det denna form av struktur att föredra för organisationer så som sjukhus, 

revisionsbyråer och universitet. Han menar att eftersom strukturen bygger på ett 

organiserande utifrån kunskap och färdighet så fördelas makten i organisationen både till de 

som besitter kunskaperna men även till de som utbildar och förmedlar kunskaper. Detta gör 

att strukturen blir decentraliserad, makten över beslut som tas flödar ner genom hela 

organisationen istället för att beslutas i toppen av organisationen och på så sätt skapas en 

demokratisk organisation (Mintzberg, 1981). Eftersom arbetet sker på en bas av kunskap och 

färdigheter så kan anställda eller medlemmar inom organisationen självständigt utföra sin 

uppgift och samtidigt förlita sig på att andra arbetsuppgifter inom organisationen utförs på rätt 

sätt (Mintzberg, 1981). Eftersom arbetsuppgifter inom organisationen utförs självständigt 

klarar denna typ av organisation att vara stor. Dessutom krävs ingen större arbetsledning för 

att klara det operativa arbetet eftersom det utförs av de som är utbildade eller tränade för 

uppgiften. Den professionellt byråkratiska organisationen har stödfunktioner men till skillnad 

från den maskinbyråkratiska organisationen fungerar den stödfunktionen mer för att utföra de 

vitt skilda arbetsuppgifter som inte kräver de speciella färdigheterna men som ändå behövs 

för verksamheten ska kunna leverera det färdiga resultatet. Mintzberg (1981) menar att denna 

typ av organisation fungerar bäst i miljöer som är stabila men ändå komplexa. Komplexiteten  

kräver decentralisering av beslutsfattande och personer med specialkompetenser. Stabiliteten 

anser Mintzberg (1981) ger förutsättningar för att använda sina standardiserade färdigheter för 

att självständigt kunna utföra sina uppgifter. 

Enligt Mintzberg (1981) är standardiseringen både ris och ros. Å ena sidan skapar 

standardiseringen, i form av kunskaper och färdigheter, förutsättningar för att kunna utföra 

arbetet precist men å andra sidan skapar det anpassningsproblem. Strukturen fungerar bra där 

problemen är kända men mindre bra där det krävs uppfinningsrikedom för att lösa nya 

problem som dyker upp.  
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Den divisionaliserade organisationen 

På likande sätt som den professionellt byråkratiska organisationen,  beskrivs  teorins 

divisionaliserade organisation mer som en del av en enhet snarare än integrerad med hela 

enheten (Mintzberg (1981). Det som skiljer divisionerna från andra former av strukturer anser 

Mintzberg (1981) vara att dessa inte är kompletta strukturer utan en del av en större struktur. 

Anledningen till att det bildas divisioner inom en struktur menar Mintzberg (1981) främst 

beror på att man producerar flera olika produkter och att dessa kräver var sin egen del av 

strukturen. Detta uppstår främst i väldigt stora organisationer. Genom att organisationen är 

väldigt stor och har tvingats skapa olika divisioner för respektive del eller produkt gör detta 

att divisionerna blir relativt självständiga enheter inom organisationen (Mintzberg, 1981). På 

samma sätt som det i den enkla organisationen inte beskrivs hur liten de små organisationerna 

är, beskrivs inte heller här hur stor en väldigt stor organisation är.  

Mintzberg (1981) säger att tvärt emot vad man kanske tänker sig är denna typ av organisering 

inte särskilt decentraliserad. Besluten inom varje division tas av respektive divisions ledning 

vilket skapar en centralisering inom varje division. Den divisionaliserade organisationsformen 

uppkom enligt Mintzberg (1981) för att råda bot på bristen av anpassningsförmåga som 

upplevs inom den byråkratiska organisationsformen.  

Ad hoc organisationen 

För organisationer som är i behov av ständiga innovativa lösningar och flexibilitet passar 

ingen av de tidigare nämnda organiseringarna, istället talar man om en adhoc orienterad 

organisation (Mintzberg, 1981). Utifrån contingencyteorin arbetar en sådan organisation mer 

med projektbaserat arbete anpassat för speciella uppgifter (Mintzberg, 1981). Han beskriver 

adhoc organisationen som den svåraste att definiera och beskriva  då den är både komplex och 

saknar standardisering. Mycket av det som man vanligen önskar från en organisation såsom 

stabilitet och på förhand bestämda utfall går inte att finna i adhoc organisationen (Mintzberg, 

1981). Mycket av informationsutbytet sker genom informell kommunikation och interaktion 

mellan experter (Mintzberg, 1981). Han beskriver i sin artikel att man inom en adhoc 

organisation, på samma sätt som inom den professionellt byråkratiska organisationen, förlitar 

sig på experter för respektive arbetsuppgift. Inom adhoc-organisationer arbetar däremot 

experterna tillsammans för att komma fram till lösningar. 
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Teorireflektion 

Teorins stora behållning är att den ser på en organisation utifrån flera olika perspektiv. Den 

visar att det är fler faktorer än en som påverkar en organisations struktur. Genom att 

kommuner i allmänhet och deras kontaktpunkter i synnerhet antas se olika ut beroende på 

flera olika faktorer så anser vi att teorin passar bra för att förklara hur kontaktpunkterna ute i 

kommunerna är organiserade. Genom att ta hänsyn till både strukturella och kontextuella 

faktorer i analysen av kommunernas kontaktpunkt ser vi en möjlighet att göra en mer 

nyanserad analys. 

Tidigare forskning 

Den sociologiska teoretikern Ulrich Beck menar i sin forskning att komplexiteten i samhället 

ökar och riskerna i samhället blir fler och att andra typer av risker uppstår som en konsekvens 

av att samhället utvecklas (Beck U. 1998:259). Han förklarar reflexiviteten i den teknisk-

vetenskapliga utvecklingen som att vetenskapen inte bara skapar riskerna utan definierar dem 

och kommer fram till lösningar på dem (Zinn, 2008:20). Samhället blir allt mer teknologiskt 

komplext och vi ställs allt oftare inför val där vi behöver expertens kunskap för att kunna 

välja och undvika risker. Utifrån Becks teori kan man anta att den kontext kommunerna 

verkar i är under ständig förändring och att det därför kan antas att nya organisatoriska 

strukturer kan behövas för att möta framtidens behov. 

Samverkansproblematik 

Den politik och administration som förs inom svenska kommuner och regioner idag förs och 

genomförs allt mer i nätverksliknande former (Hedlund & Montin, 2009:201). Exempel på 

detta när det gäller den svenska krisberedskapsmodellen är att den i grunden bygger på att 

nyttja samhällets resurser på ett så effektivt sätt som möjligt genom bland annat samverkan 

(Försvarsdepartementet 2007).  Hedlund & Montin (2009:206) pekar på att samsyn är ett 

kännetecken för stora delar av det moderna styrningstänkandet och att strävan efter konsensus 

är något som historiskt kännetecknar den svenska politiken. Författarna menar att idag 

förväntas denna samsyn omfatta fler aktörer än tidigare men att man inte får förbise att det 

finns både ideologiska konflikter och intressekonflikter att ta hänsyn till och att olika 

diskurser riskerar att kollidera i strävan efter att uppnå samsyn och nätverkande. Även 

Wimelius och Engberg (2015) menar att samarbete mellan aktörer är det som är tongivande i 

Sverige idag. I deras studie undersöker de hur ekvationen med önskemål om styrning med fast 

hand under en kris kontra en modell som bygger på samverkan aktörer emellan går att 
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kombinera sett från länsstyrelsernas perspektiv. Studien belyser upplevda problem i rollen 

som koordinator av krishanteringen på den regionala nivån utifrån att klara mandat, specifika 

mål och uttalade ansvarsområden upplevs saknas.  

Inom forskningsområdet samverkan vid samhällsstörningar finns det forskning från bland 

annat Risk and crisis research centre vid Mittuniversitetet. Som aktuella exempel på denna 

forskning kan nämnas studien Sektorsövergripande samverkan vid kriser (Danielsson et al. 

2015:14-15). Studien fokuserar på hur räddningsorganisationer och omsorgsverksamhet för 

äldre och barn samverkar under en räddningsinsats. Studien visar även att kunskap om de 

andra aktörernas verksamheter skapar förståelse för de inblandades organisationer och 

underlättar därmed sektorsövergripande samverkan. I studien Samverkan under 

räddningsinsats (Danielsson et al. 2013:40-41) studeras samverkan mellan 

räddningsorganisationer, frivilligorganisationer och spontant frivilliga medborgare på en 

olycksplats vid mindre så kallade vardagsolyckor. I resultatet av studien lyfter författarna 

bland annat fram att det under olycksfasen snarare sker en separation mellan 

räddningspersonal och frivilliga än samverkan.  

Vår uppfattning är att forskning om samverkan mellan olika aktörer som involveras i 

räddningsinsatser är väl omfattande men när det gäller forskning om hur kommuner är 

organiserade i förhållande till andra krishanteringsaktörer har det inte funnits så mycket 

forskning att tillgå om svenska förhållanden.  

Identifierade behov 

Smittskyddsinstitutet har gett ut en rapport (Smittskyddsinstitutet, 2011) som behandlar 

myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott av smitta. Här konstaterar man att 

myndigheterna efterfrågar tydliga processbeskrivningar som är gemensamma för alla aktörer. 

Man ser även en ett behov av informationsutbyte myndigheter emellan samt en utveckling där 

kommunikation går från personberoende till funktionsberoende. Ytterligare forskning om 

ledning och samverkansförmåga har vi bland annat funnit i ett samarbete mellan 

försvarshögskolan och Lunds universitet på uppdrag från MSB (Jensen, Theler & Brehmer, 

2011).  

Studiens syfte i förhållande till tidigare forskning 

Det finns däremot knapphändig forskning inom vårt valda område gällande vad som skapar 

funktionella organisatoriska faktorer gällande kommunala kontaktpunkter. Enander et al. 
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(2015) har studerat motivationsfaktorer för personal som arbetar inom kommunala- säkerhets 

och beredskapsfunktioner. Studien visade att tidigare erfarenheter från kriser fungerade som 

motivationsfaktor. En studentuppsats (Hedberg, 2012) behandlar förmågor hos TiB inom 

landstinget men någon forskning som behandlar vad i en kommunal kontaktpunkt som 

främjar samverkan har vi inte kunnat finna. Devrell (2010) har studerat hur offentliga 

verksamheter lär sig av erfarenheter från upplevda kriser och kommit fram till att 

verksamheter som nyligen varit med om händelser mer tar lärdom av detta och mer troligt 

agerar kreativt och flexibelt när nästa händelse uppkommer. Med detta som utgångspunkt vill 

vi utöka, eller om man så vill smalna av forskningsområdet och genom kartläggning belysa 

vilka faktorer som skapar funktionella kommunala kontaktpunkter. Ansell  et al. (2010) har i 

sin studie kommit fram till att traditionella byråkratiska strukturer inte alla gånger är den 

lämpliga strukturen för organisationer som kräver dynamisk hantering av händelser. 

Författarna menar att denna organisationstyp passar bättre för mer rutinartade händelser. Vår 

studie ämnar söka svar på hur kommunernas kontaktpunkt är organiserad idag. Genom att 

analysera resultatet utifrån vald teori vill vi se om det går att identifiera vilka organisatoriska 

strukturer som kontaktpunkten är uppbyggd kring.  
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Resultat och analys 

Nedan redovisas resultatet av kartläggningen samt analysen av resultatet. Resultaten och 

analyserna presenteras var för sig genom att de grupperas utifrån strukturella och 

kontextuella faktorer. I slutet av avsnittet presenteras en sammanfattande analys där både 

strukturella och kontextuella faktorer analyseras tillsammans. 

Kartläggning av kontaktpunkt – kontext 
Kommunernas storlek 

Kommunernas storlek (fråga 2) varierar mellan drygt 2000 invånare och upp till över 

100 000. För anonymitetens skull redovisas inga precisa siffror. Små och stora kommuner 

representerar ungefär 20% var och mellanstora kommuner ca 60%. Visas i figur 1.  

FIGUR 1 SAMTLIGA 125 RESPONDENTER ANGAV KOMMUNENS STORLEK 

Yttre påverkan 

Hur många gånger kommunernas kontaktpunkt blev kontaktad av extern aktör (fråga 21) 

skiljde sig åt mellan kommunerna, från inga kontakter till mer än 20. Däremot visar 

kartläggningen att ett lägre antal kontakter är flest förekommande. Visas i figur 2.
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FIGUR 2 113 RESPONDENTER BESVARADE FRÅGAN 

Kontaktpunktens funktion 

Överlag  upplever de som arbetar i kommunernas kontaktpunktsorganisation att 

kontaktpunkten fungerar bra (fråga 24). Ett fåtal upplever en mycket dålig till dålig 

tillfredställelse med kontaktpunktens funktion och några en mycket hög tillfredställelse. Visas 

i figur 3.  

FIGUR 3 FRÅGAN BESVARADES AV 124 RESPONDENTER 

När vi ställde frågan om vad som skapat en fungerande samverkan med andra aktörer i 

samband med en samhällsstörning (fråga 28) så förekom ett par svar där man menade att de 

tekniska förutsättningarna varit viktiga för samverkan. Kommunikationssystemet Rakel och 
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informationsdelningsverktyget WIS nämndes samt grundläggande förutsättningar så som 

fungerande el.  

Personliga kontakter 

Personliga kontakter visade sig ha en betydande roll i arbetet inom organisationen 

kontaktpunkt. Dels så uppgav många att i samverkan med andra aktörer så var personliga 

kontakter en framgångsfaktor (fråga 28), någon respondent beskrev det som mycket 

betydelsefullt trots att det egentligen inte borde vara det. Även när frågan explicit ställdes 

(fråga 24) så framkom att det var betydelsefullt. Visas i figur 4.   

FIGUR 4, AVSER FRÅGA 24. FRÅGA 28 BESVARADES AV 112 RESPONDENTER. FRÅGA 24 BESVARADES AV SAMTLIGA 

RESPONDENTER. 
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Analys av kontextuella faktorer 
Kommunernas storlek varierade, från väldigt små kommuner till stora. Teorin talar om att ju 

större komplexitet i omgivningen desto svårare får en centraliserad organisation att se 

helhetsbilden. Man kan då anta att ju komplexare omgivningen ter sig desto större är behovet 

av decentralisering i organisationen. Med andra ord ju större kommun desto mer av 

beslutsfattande bör ske nära verksamheten. Små kommuner antas då bättre klara ett 

centraliserat beslutsfattande. Kontaktpunkterna upplevde en variation i hur ofta de blir 

kontaktade av externa aktörer. Några upplevde inga sådana kontakter alls medan andra har 

mer extern kontakt. Detta tyder på att kontaktpunkterna verkar i olikt stabila miljöer, från 

väldigt stabila miljöer till mer händelserika. Teorin beskriver att stabila miljöer passar för en 

maskinbyråkratisk struktur medans en ostabil miljö med stor variation och mycket som 

händer antas passa en struktur som är mindre byråkratisk och mer flexibel. Organiseringen av 

kommunernas kontaktpunkter upplevs vara till belåtenhet. Man kan anta att omgivande 

faktorer upplevs stabila och att kontaktpunkten upplevs funktionell utifrån de förutsättningar 

som ges. Personliga kontakter anses som viktiga. Detta pekar på decentraliserade strukturer 

som ger utrymme för skapandet av personliga kontakter. 

Utifrån teorin kan önskan om formalisering både ses som en strukturell faktor såväl som en 

kontextuell faktor. I perspektivet kontext så tolkas önskan om formalisering som att man vill 

ha klarare riktlinjer från ansvarig beslutsfattare och att ansvarsfördelningen blir tydlig inom 

organisationen vid en samhällsstörning. Genom yttre kontroll tenderar organisationen att 

blir byråkratiserad och även till viss mån centraliserad. 
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Kartläggning av kontaktpunkt – struktur 

Kontaktpunktens utformning 

Vi frågade hur kommunerna har organiserat sin kontaktpunkt idag (fråga 7a) och då svarade 

två tredjedelar att de hade organiserat sin kontaktpunkt i form av TiB eller RcB eller en 

kombination av dessa. En tredjedel svarade att de hade andra lösningar för sin kontaktpunkt.  

FIGUR 5 FRÅGAN BESVARADES AV 120 RESPONDENTER 

Ungefär hälften av de respondenter som hade organiserat kontaktpunkten på annat sätt än 

genom TiB eller RcB hade en lösning som innebar jourtjänst (fråga 7b). Visas i figur 6. 

FIGUR 6 FRÅGAN BESVARADES AV 83 RESPONDENTER 

På en öppen fråga fick respondenterna lämna motiveringar till varför kontaktpunkten är 

organiserad på det sätt den är idag (fråga 9). Svarens kodades och räknades samman i antal. 
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Vissa respondenter lämnade uttömmande svar där flera olika faktorer beskrevs som viktiga i 

valet av kontaktpunkt, medans andra lämnade fåordiga svar. En tematisering av svaren ger ett 

resultat där beredskap var den motivering som förekom flest antal gånger, följt av att man 

organiserat utifrån vad som ansågs vara mest effektivt. Som tredje förekommande orsak till 

vald organisering kom ekonomi. Visas i figur 7.  

FIGUR 7 122 RESPONDENTER MOTIVERADE VALET OM VALD TYP AV KONTAKTPUNKT  

Organisationernas storlek varierade mellan 0-16 personer. På frågan hur många personer 

arbetar med funktionen kontaktpunkt i kommunen (fråga 6) svarade 120 st. av 125 st. I 

genomsnitt arbetade ungefär 4 personer i organisationen kontaktpunkt.  

Attityder till kontaktpunktens innehåll 

Förutom att kartlägga storleken på organisationen undersöktes även attityder till dess innehåll. 

Genom att kartlägga attityderna till kontaktpunktens innehåll får vi information om vad som 

anses vara betydelsefullt.  

På frågan om hur viktigt är det att kontaktpunkten har beslutsmandat att initiera ett första 

inriktningsbeslut vid en kris (fråga 8) uppgav drygt hälften att det var mycket viktigt. Knappt 

en fjärdedel uppgav att beslutsmandat att initiera ett första inriktningsbeslut var viktigt. 12% 

svarade att det var mer viktigt än oviktigt. Drygt 10%  uppgav att det inte var särskilt viktigt. 

Visas i figur 8.  
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FIGUR 8 124 RESPONDENTER AV 125 BESVARADE FRÅGAN 

På frågan hur viktigt det är med formaliserade kontaktvägar (fråga 30c) uppgav drygt hälften 

av respondenterna att det var mycket viktigt med formaliserade kontaktvägar. Cirka en 

tredjedel ansåg att formaliserade kontaktvägar är viktigt men inte mycket viktigt. Knappt  6%  

ansåg inte att det var särskilt viktigt med formaliserade kontaktvägar. Visas i figur 9.  

FIGUR 9 FRÅGAN OM ATTITYD TILL FORMALISERADE KONTAKTVÄGAR, FRÅGA 30C, BESVARADES AV 122 

RESPONDENTER. 
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När vi frågade hur viktigt det är för samverkan att kommunernas kontaktpunkt är organiserad 

på likartat sätt (fråga 31) svarade drygt en tredjedel att en likartad organisering av 

kontaktpunkten är ganska viktig. 33% svarade att det är viktigt. 15 respondenter eller 12% 

ansåg att likartad organisering är mycket viktigt. Visas i figur 10. 

FIGUR 10 PÅ FRÅGAN HUR VIKTIGT DET ÄR FÖR SAMVERKAN ATT KOMMUNERS KONTAKTPUNKT ÄR ORGANISERAD 

PÅ LIKARTAT SÄTT SVARADE 124 RESPONDENTER. 

På frågan om hur viktigt det är att kontaktpunkten har jour- eller beredskapstjänstgöring 

(fråga 33) svarade knappt två tredjedelar av respondenterna att det var mycket viktigt att 

kontaktpunkten hade jourtjänstgöring. Knappt 20%  svarade att jourtjänstgöring var viktigt 

och 12% svarade att det var ganska viktigt.  

3 st. eller ca 2% svarade att det inte var viktigt alls med jourtjänstgöring. Visas i figur 11. 

FIGUR 11 124 RESPONDENTER BESVARADE FRÅGAN OM VIKTEN AV JOURTJÄNSTGÖRING. 
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När vi bad respondenterna att med egna ord ge exempel på framgångsfaktorer för samverkan 

med andra aktörer vid en kris (fråga 28) så visade tematiseringen av enkätsvaren att 

samverkansforum var det tema som förekom flest gånger, följt av etablerade kontakter,  

kännedom om andra aktörer och personlig kännedom. Utbildning, kompetens/erfarenhet och 

formalisering nämndes i betydligt mindre utsträckning än de tidigare faktorerna. Faktorer som 

nämndes, men bara ett fåtal gånger var kreativitet/initiativ/engagemang, mandat/ansvar och 

tekniska förutsättningar. Visas i figur 12.  

FIGUR 12 FRÅGAN BESVARADES AV 112 RESPONDENTER, VISSA RESPONDENTER ANGAV FLERA 

FRAMGÅNGSFAKTORER OCH ANDRA BARA EN. 

 

Samverkan 

Kartläggningen visade att kommunernas upplevde sin förmåga att samverkan med andra 

aktörer som okej till mycket god. Ingen av respondenterna svarade att de upplevde låg 

förmåga att samverka (fråga 27). Samtliga respondenter svarade med tre, fyra eller fem på 

attitydskalan. Visas i figur 13.   
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FIGUR 13 UPPLEVD FÖRMÅGA TILL SAMVERKAN MED ANDRA SKATTADES AV 124 RESPONDENTER 

  

Områden för förbättringar 

När vi frågade om vilka förbättringar av funktionen kontaktpunkt respondenterna skulle vilja 

se om de fick önska (fråga 25) visade tematiseringen att formalisering av kontaktpunkten var 

den överlägset mest önskade förbättringen. Utbildning och mandat nämndes även det som 

önskade förbättringar, dock i betydligt mindre utsträckning än formalisering. Det fanns även 

önska om mer samverkan och utbildning för övriga delar av verksamheten  i vad en 

kontaktpunkt fyller för funktion. Visas i figur 14.  
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Övning av kontaktpunkt 

På frågan hur många gånger per år som kontaktpunkten övar sin funktion och förmåga (fråga 

16) fick respondenterna lämna egna svar utan svarsalternativ. Svaren varierade mellan 0 

gånger och 52 gånger. En dryg femtedel svarade att de övade funktion och förmåga noll 

gånger per år. Drygt två femtedelar svarade en gång per år. 22% svarade två gånger per år. 

6% svarade 3 till 6 gånger och en respondent eller 1% svarade 52 gånger. Visas i figur 15.

FIGUR 15 112 RESPONDENTER SVARADE HUR MÅNGA GÅNGER PER ÅR DE ÖVAR. 
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Analys av de strukturella faktorerna 
Ungefär två tredjedelar av kommunerna svarade att de hade en formaliserad kontaktpunkt i 

form av TiB och/eller RcB. Med hjälp av teorin kan man anta att detta beror på att dessa 

organisationer är äldre och mer mogen samt större än de organisationer som inte valt att 

formalisera sin kontaktpunkt. Genom att vissa av de kontaktpunkter som saknade TiB/RcB 

ändå valt att ha viss form av formalisering i form av jourtjänstgöring tyder det enligt teorin på 

att de nått en något större mognad. Storleken på kommunernas kontaktpunkt varierade 

något och högsta antal personer i funktionen var 16 personer. Medelantalet var drygt fyra 

personer. Enligt teorin kan man anta att ju mer etablerad en organisation är desto större är den 

ur ett organisatoriskt perspektiv. Spridningen i storlek tyder på att vissa organisationer är mer 

etablerade än andra. Respondenterna uppger att kontaktpunkten idag övas relativt få gånger 

per år, mer övning är också en önskan om förbättring. Detta tyder på en viss missmatch av 

läget idag där övning antas få för lite utrymme och önskat läge. Vi tolkar att förekomsten av 

få övningar tyder på strukturer som verkar i stabila miljöer där inget oväntat förväntas ske och 

där organisationens mellannivå förväntas lösa problem så den operativa verksamheten kan 

flyta på utan störningar.  

Attityder till kontaktpunktens innehåll tyder på att respondenterna anser att mer formaliserade 

arbetssätt och arbetsbeskrivningar, tydligare mandat, jour och beredskap är viktigt för 

organiseringen av kontaktpunkten. Vidare upplevs personliga kontakter och forum för 

samverkan vara viktigt. Svaren tyder på att man inom organisationerna har en liknande syn på 

vilka faktorer som är eftersträvansbara som tjänsteman i beredskap har på nationell nivå. 

Kartläggningen av kontaktpunkternas utformning idag tyder på att vissa organisationer har 

strukturella förutsättningar som motsvarar enklare organisationer medan andra organisationer 

kan antas vara mer etablerade och upplever en större formalisering inom organisationen.  

Sammanfattande resultat- kopplat till frågeställningarna 

Faktorer som upplevs främja kontaktpunktens förmåga till samverkan med andra aktörer vid 

en samhällsstörning uppger respondenterna vara bland annat: personliga kontakter, 

likformighet, kännedom om andra aktörer och personlig kännedom. Mandat/ ansvar och 

engagemang förekom även det som faktorer vilka främjade samverkan med andra, dock 

förekom dessa faktorer inte i lika stor utsträckning som de först nämnda.  

Områden som respondenterna identifierar som förbättringsområden gällande hur 

kontaktpunkten organiseras är bland annat ökad formalisering kring organiseringen, större 
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mandat och mer utbildning. Resultatet visa att man upplever att det är viktigt med 

formalisering av kontaktpunkterna samt att just ökad formalisering är något som efterfrågas. 

Jour/beredskap och utbildning av kommunens övriga delar om vad kontaktpunkten är för 

något upplevdes även det som områden som skulle kunna förbättras.  

Organisatoriska faktorer som upplevs främja kontaktpunkten var likartad organisering 

kommuner emellan, jourtjänstgöring, beslutsmandat och formaliserade kontaktvägar.  

Sammanfattande analys 

Det finns flera skillnader mellan kommunerna i hur de har organiserat sin kontaktpunkt. De 

huvudsakliga skillnaderna framträder i frågan om typ av kontaktpunkt, om man har jourtjänst 

eller ej och vilka arbetsuppgifter och mandat som kontaktpunkten har. Det går inte att göra 

några generaliserande slutsatser utifrån hur kommunerna har organiserat sin kontaktpunkt 

eftersom skillnaderna i hur man har organiserat sig är så olika från kommun till kommun. 

Från ett teoretiskt perspektiv så finns det indikatorer som pekar mot att kommunerna önskar 

mer byråkratiserade strukturer, men även strukturer som bygger på enklare former av styrning 

eller styrning som drar mot adhoc-lösningar.  

Resultatet visar att kontaktpunkten önskas vara mer formaliserad än den upplevs vara 

idag. Bättre utbildad personal i förhållande till arbetsuppgifter, ett större beslutsmandat och 

gemensamma samverkanforum är några av önskemålen som framkommit i 

studien. Enligt teorin är dessa strukturella faktorer i kombination med relativt stabila miljöer, 

varierande storlek och  på organisationen faktorer som pekar mot att den organisationsform 

som önskas är den professionell byråkratiska. 

Genom att önska sig en organisation som är strukturerad kring formella kompetenser antas 

man önska en organisation som lättare kan identifieras med liknande organisationer. 

Respondenterna önskade även mer utbildning för funktionen kontaktpunkt och teorin pekar på 

att just utbildning för varje arbetsuppgift är en viktig del i en organisation som strävar efter ett 

mer formaliserat arbetssätt och en decentraliserad styrning.  
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Intressant är att i synen på den egna organisationen så är formalisering och utbildning något 

som respondenterna upplever som eftersträvansvärt, men i sammanhanget den egna 

organisationen i samverkan med andra organisationer så upplevs etablerade kontakter, 

samverkansforum och personlig kännedom vara framgångsfaktorer. Teorin  talar här om en 

decentraliserad organisation som bygger på nära kommunikation i form av direkt verbal 

kommunikation (Mintzberg, 1981).  

Vid samverkan med andra aktörer (externt) ses inte formalisering som det främsta skälet till 

framgång för organisationen men när man betraktar sin egen organisation (internt) och dess 

funktionalitet så är just formalisering det som gör att man upplever att det fungerar 

tillfredställande. 

Utifrån resultatet och med utgångspunkt i teorin ser kontaktpunkten som organisation ut att 

vackla mellan olika organisationstyper. Genom att respondenterna efterfrågade mer utbildning 

i kombination med formalisering så ser det ut som att organisationen undvikit risken som 

Mintzberg beskriver, där organisationer som erfar övervakning och yttre kontroller tenderar 

att bli maskinbyråkratiska trots att de i övrigt inte verkar i miljöer där detta är helt optimalt 

utifrån teorin. En samhällsstörning som kräver samverkan ställer högre krav på snabba och 

direkta kommunikationsvägar och här upplever respondenterna att de personliga 

kontakterna och den horisontella, decentraliserade styrningen fungerar bäst. Vid arbete i ett 

normaltillstånd där stabilitet råder vill man ha klarare riktlinjer och större formalisering. 
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Diskussion 

Eftersom enkäten besvarades av 43% av kommunerna, och ingen tidigare kartläggning finns 

som talar om hur kontaktpunkten är organiserad bland landets kommuner, så kan vi inte säga 

att detta resultat är representativt för alla kommuner. Det ger däremot en bild över hur det ser 

ut hos de som besvarat enkäten.  

Om studien hade genomförts som en kvalitativ studie så skulle det funnits utrymme för mer 

ingående svar på vissa av frågorna i enkäten. I analysen av fritextsvaren hade andra 

möjligheter givits för att förstå inte bara det resultat som producerats utan även förstå 

bakomliggande processen och dess avsedda mening (May, 2013:247). Litteraturen beskriver 

att frekvensen av ett ords förekommande i en text inte egentligen behöver säga så mycket om 

dess signifikans i dokumentet. Ett ord som förekommer endast en gång skulle kunna förmedla 

en innebörd som inte är proportionerlig till dess förekomst. Genom att ha ett kvalitativt 

tillvägagångssätt kan man fånga upp denna betydelse (May, 2013:248). Litteraturen beskriver 

även att dokumenttolkning ställer krav på läsaren att lita på korrektheten i det som förklaras 

då metoden endast beskrivs i början av studien och inte i textstycket där resultatet presenteras 

(May, 2013:252). I en kvalitativ studie hade möjligheten gått förlorad att samla in data från 

lika många respondenter som genom en kvantitativ studie. 

I litteraturen talar man om att syftet med en attitydskala är att ge respondenten möjlighet att 

skatta sina attityder från att inte alls instämma till att instämma helt (May, 2011:137). 

Däremot finns risken att en attitydskala kan ge en missvisning då respondenter kan välja att 

undvika skalans extremvärden (May, 2011:138).Detta är något vi har tagit i beaktning vid 

analys av datamaterialet.  

För att undvika oklarheter om begreppet kontaktpunkt kunde vi i studien ha övervägt andra 

begrepp eller en utförligare beskrivning  av vad en kontaktpunkt är.  

Av det vi sett i studien så går det inte heller att peka på att kommunernas kontaktpunkt är 

organiserad på ett specifikt sätt. Det som studien däremot visar, med hänsyn tagen till de 

teoretiska förutsättningarna, är att kontaktpunkten önskas organiseras på ett sätt som 

motsvaras av den professionellt byråkratiska strukturen. Genom en kartläggning av nuläget 

och en kartläggning av önskeläget skapas förståelse för vad som saknas mellan dessa samt en 

förståelse för vilken betydelse kommunspecifika förutsättningar har för den nuvarande 

utformningen. 
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Det som vi ser som den stora utmaningen om man önskar likforma landets kontaktpunkter är 

att kombinera det nuvarande läget där många olika former av organiseringar av 

kontaktpunkten förekommer, med önskan om en sorts struktur. Teorin beskriver faran med att 

införa en struktur som organisationen inte är mogen för eller har förutsättningarna för att 

implementera.  För att kunna åstadkomma likriktning mellan olika organisationer som arbetar 

mot samma mål så krävs förståelse och hänsyn till varför och hur respektive organisation är 

utformad innan en gemensam struktur införs. 

Önskan om en förbättring av kontaktpunkten genom ökad formalisering tolkar vi som ett 

uttryck för den sårbarhet som den enkla organisationen kan stå inför genom att förlita sig på 

personliga relationer. Önskan om en formalisering av kontaktpunkten tolkar vi utifrån att 

redan formaliserade organisationer upplever svårigheter när de blir tvungna att samverka eller 

kommunicera med organisationer som inte är lika formaliserade som dem själva.  

Skulle en önskan om formalisering kunna vara ett uttryck för vad som kan identifieras som 

svagheter i samband med kommunernas egna interna utvärderingar av hantering av 

samhällsstörningar? Vi frågade i enkäten vad som skapar god samverkan, däremot ställde vi 

aldrig frågan om vad som inte fungerade. 

Då syftet med studien är att göra en kartläggning så anser vi att en kvantitativ studie ger det 

empiriska underlag som behövs för att besvara frågeställningen. Genom att vi använder oss av 

en så kallad totalundersökning undviker vi problem som kan uppstå vid urvalet av 

respondenter.  

Den ökande komplexiteten och det faktum att omgivningen ständigt förändras gör att det sätt 

som samhället organiseras på ständigt behöver utvecklas för att kunna möta förändringen. Här 

menar Mintzberg  att när omvärlden blir mer komplex blir det svårare med toppstyrning och 

en decentralisering av beslutsfattandet blir nödvändig. Mintzberg menar att när en 

organisation utsätts för en störning så centraliseras beslutsfattandet oberoende av de normala 

beslutsstrukturerna. För att undvika detta bör det inarbetade arbetssättet vara att alltid använda 

sig av de formaliserade strukturerna. När en samhällsstörning inträffar blir det naturliga sättet 

att kontakta en aktör att använda den formaliserade kontaktpunkten. 

Genom att nå kunskap om vilken roll kontaktpunktens organiseringsform har för samverkan 

vid en samhällsstörning så kan förståelsen för vilka organisatoriska faktorer som är av 

betydelse bli större. Kunskapen kan även bidra till ökad förståelse för hur kommunernas 

kontaktpunkter kan utvecklas för att bättre hantera en samhällsstörning. Ett fortsatt steg i 
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riktning mot att förstå hur kommunernas kontaktpunkter kan utvecklas skulle kunna vara att 

genom ytterligare forskning titta närmare på samband mellan olika faktorer för att bringa 

klarhet i vilka faktorer som påverkar varandra samt hur påverkan yttrar sig.  

Om kommunernas kontaktpunkt skall regleras och se likadan ut i alla kommuner anser vi att 

det är viktigt att inte enbart fastna för den färdigpaketerade lösningen TiB som förslag utan att 

fokus istället kommer att ligga på vilken förmåga som kontaktpunkten skall ha. Som 

medborgare anser vi att det är anmärkningsvärt att det idag inte finns något krav på att en 

kommun skall vara kontaktbar alla dagar i veckan, dygnet runt för att kunna ta emot och 

inleda ett arbete för att hantera en händelse.  

När vi under arbetet med studien har varit i kontakt med olika aktörer i det svenska 

krishanteringssystemet har vi fått erfara att vårt valda studieområde är relevant och har 

engagerat många. En av respondenterna svarade på frågan om vilka förbättringar man 

önskade: "Att jag ersattes av en fast TiB-organisation så jag kunde leva också." 
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Bilaga 1 

Till: 

Tjänsteman som arbetar med kommunens säkerhets- och beredskapsfrågor. 

Hej, 

Detta är en inbjudan till att deltaga i en studie inom området samhällssäkerhet. Studien är en 

kartläggning av hur Sveriges kommuner väljer att organisera sin kontaktpunkt vid en kris. 

Bifogat finner du en länk till en enkät som tar ca 10 min att besvara. 

I det dagliga arbetet med samhällssäkerhet behöver representanter från kommunerna 

samarbeta på olika sätt med andra personer inom både den egna verksamheten men även med 

externa aktörer. Vid en allvarlig händelse eller en kris kan detta arbete komma att spela en 

stor roll för hur händelsen utvecklar sig och vilka konsekvenser det kan få. 

I vår utbildning har vi sett exempel på att kommuner organiserar sin kontaktpunkt vid en kris 

på olika sätt och vi har intresserat oss för de skillnader som finns av hur kontaktpunkten 

organiseras inom kommunerna. Kartläggningen omfattar tjänstemannanivån inom 

kommunerna. Med kontaktpunkt avser vi den funktion i kommunen som initialt hanterar 

indikationer på och/eller en samhällsstörning. 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur kontaktpunkten är organiserad i Sveriges 

kommuner och för att identifiera vilka faktorer som upplevs främja eller förhindra en 

fungerande verksamhet. Vi studerar även hur väl olika organisatoriska lösningar upplevs 

fungera och hur en kontaktpunkt skulle kunna förbättras. Denna enkät utgör vårt 

examensarbete vid Mittuniversitetets risk - och krishanteringsprogram. 

Informationen hanteras konfidentiellt. Resultaten redovisas främst i form av tabeller och 

diagram vilket gör att det inte går att identifiera enskilda svar. Eventuella citat i studien 

kommer att vara anonyma för att inte kunna härledas till enskild kommun. I enkäten ber vi att 

få veta vilken kommun ni svarar för, det är enbart för att kunna se om vi saknar svar från 

någon för att kunna ge möjligheten att svara genom en påminnelse. 

Medverkan i enkäten är helt frivillig och ingen motivering till att avstå från medverkan 

behövs. Vi är mycket tacksamma om ni väljer att besvara enkäten eftersom det ökar vår 

möjlighet att göra en så rättvisande kartläggning som möjligt. 

 



40 

 

Bilaga 2       

Enkätfrågor 

Tema basfakta: 

1. I vilken kommun arbetar du?  

2. Antal invånare i kommunen 

3. Jag arbetar som… 

4. Vilken förvaltning arbetar du på? 

5. Har du en chefsbefattning? 

6. Hur många personer i er organisation arbetar i funktionen som kontaktpunkt? (Svara med 

enbart siffror) 

Tema organisering: 

7a. Typ av kontaktpunkt idag? 

7b. ...om du svarade övrigt på förra frågan; har er kontaktpunkt jourtjänst? 

8. Hur viktigt är det att kommunens kontaktpunkt har ett beslutsmandat att initiera ett första 

inriktningsbeslut vid en kris? Skattning 0 - 5 

9. Varför har kommunen valt denna organisering av kontaktpunkten? 

10. Hur länge har kommunens kontaktpunkt funnits i nuvarande form? (Antal år, enbart med 

siffror) 

11. Vilka befogenheter har kommunens kontaktpunkt vid en samhällsstörning? Ett eller flera 

alternativ. Kryssrutor. 

12. Vilka arbetsuppgifter har kommunens kontaktpunkt? Ett eller flera alternativ. Kryssrutor. 

13. Är funktionen kontaktpunkt organiserad i egen regi eller som köpt tjänst av en icke-

kommunal aktör? Kryssrutor. 
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Tema utbildning & övning: 

14a. Har kommunens kontaktpunkt genomgått någon speciell utbildning för uppdraget som 

kontaktpunkt? 

14b. Om du svarat ja på föregående fråga; vilken utbildning? 

15. Hur ofta fortbildar kommunen sin kontaktpunkt (ej övning)? 

16. Hur många gånger per år övar kommunens kontaktpunkt sin funktion och förmåga 

internt? (Antal gånger, svara med enbart siffror) 

17. Hur många gånger per år övar kommunens kontaktpunkt sin funktion och förmåga 

tillsammans med externa aktörer? (Antal gånger, svara med enbart siffror) 

Tema utvecklings- och förbättringsarbete: 

18. I vilken omfattning utvärderar ni kontaktpunktens funktionalitet? Skattning 0 - 5 

19. Förekommer det regelbundna träffar med kommunala kontaktpunkter från andra 

kommuner? 

20. Om du svarat ja på ovanstående fråga; hur ofta? (Antal gånger per år, svara med enbart 

siffror) 

21. Uppskatta hur många tillfällen under 2015 kommunens kontaktpunkt blev kontaktad av 

extern aktör exempelvis annan kommun, Länsstyrelse etc. på grund av en samhällsstörning? 

(Antal gånger, svara enbart med siffror) 

22. Uppskatta hur många tillfällen under 2015 kommunens kontaktpunkt blev kontaktad av 

intern aktör exempelvis av en förvaltning, enskild medborgare etc. på grund av en 

samhällsstörning? (Antal gånger, svara enbart med siffror) 

23. I hur stor utsträckning skulle du säga att kommunens val av organisering av kontaktpunkt 

fungerar tillfredställande idag? Skattning 0 - 5 

24. Vilken betydelse har personliga kontakter med andra samhällsaktörer för kommunens 

förmåga att hantera en händelse? Skattning 0 - 5 
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25. Vilka förbättringar av funktionen kontaktpunkt skulle du vilja se om du fick önska? 

26. I hur stor omfattning bedömer du din möjlighet att påverka utformningen av 

kontaktpunktens arbetsuppgifter? Skattning 0 – 5 

Tema samverkan: 

27. Hur upplever du er förmåga att samverka med andra samhällsaktörer vid en kris? 

Skattning 0 - 5 

28. Ge exempel på framgångsfaktorer för samverkan vid en kris i er kommun 

29a. Finns det på förhand satta tidsramar för tiden från det att kommunens kontaktpunkt blir 

kontaktad tills dess att ett första inriktningsbeslut är taget? 

29b. Om ja,  hur stor är möjligheten att följa satta tidsramar. Skattning 0 - 5 

29c. Hur viktigt är det att ha på förhand satta tidsramar för tiden från det att kommunens 

kontaktpunkt blir kontaktad tills dess att ett första inriktningsbeslut är taget? Skattning 0 - 5 

30a. Finns det formaliserade kontaktvägar till/från kontaktpunkten exempelvis via 

larmcentral? 

30b. Om Ja på föregående fråga. I hur stor omfattning används dessa kontaktvägar vid kontakt 

med kommunens krisorganisation? Skattning 0 - 5 

30c. Hur viktigt är det att det finns formaliserade kontaktvägar? Skattning 0 - 5 

31. Hur viktigt är det för samverkan att kommuners kontrapunkt organiseras på likartat sätt? 

Skattning 0 - 5 

32. I hur stor omfattning skulle det underlätta samverkan vid en kris om kommunernas 

kontaktpunkt var organiseras på likartat sätt? Skattning 0 - 5 

33. Hur viktigt är det att  kommunernas kontaktpunkt har jourtjänstgöring? Skattning 0 – 5 

Tema egna tankar och reflektioner: 

34. Egna tankar och reflektioner om kontaktpunkten i kommunen? 


