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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt hur informationsflödet ska organiseras vid en samverkan mellan 

kommunsamordningscentralen (KSC) samt de tekniska förvaltningarna i fyra kommuner i 

Skaraborg.  

 

Undersökningen har tillämpat en kvalitativ metodansats för att kunna besvara frågeställningen. 

Datainsamlingen skedde via semi-strukturerade intervjuer, en litteratursökning efter relevanta 

artiklar och böcker, samt en djupgående fallstudie. 

För att skildra teoretiska perspektiv i studien tillämpas även front-office back-office modellen, 

som indikerar på hur verksamhetens enheter är organiserade. Detta har varit relevant och 

återkommande i flera faser under arbetets gång. Vidare har även framgångsfaktorer inom 

business intelligence (BI) behandlats, för att kunna förtydliga hur organisationer ska ha 

möjlighet att anpassa sig till omvärldens ständiga krav.  

 

Uppsatsen har redogjort för vilka aspekter som bör beaktas i samband med en integrering av 

olika aktörer. Forskning har visat att informationsflödet i de berörda verksamheterna är 

ineffektivt i dagsläget. Relevansen av detta baseras på att personalen vill tillämpa tydligare 

tillvägagångssätt för informationshanteringen i kris samt vardagliga situationer. De prioriterar 

en hög integrering som syftar i att ha ständig kontakt mellan kommunerna och KSC. Däremot 

är de negativt inställda till en standardisering i informationsflödet vid de vardagliga 

situationerna, då deras arbetsuppgifter är varierande. Inom krissituationer krävs däremot 

standarder att följa för tillämpning av interaktionen. 

 

Upplägget för denna studie var att, i samband med business intelligence (BI), belysa behov av 

informationshantering för verksamheter som har en vision för en samverkan.  

 

Nyckelord: Beslutsfattande, business intelligence (BI), information, informationshantering, 

samordningscentral. 
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1 Introduktion 

Kapitlet presenterar en övergripande introduktion i ämnet samt dess problemområde. 

Introduktionen består av vald teoretisk förankring i syfte att tydliggöra studiens 

tillvägagångssätt, vilket motsvaras av en generell förklaring av betydelsefulla begrepp. Vald 

frågeställning att adressera behandlas även i detta kapitel. 

 

Efterfrågan på information i dagens samhälle har expanderat drastiskt i jämförelse med 

tidigare. Människan är ständigt i behov av information och eftersträvar konstant lösningar på 

befintliga problem via informationssökning. I takt med det ökade behovet av information måste 

även samhället successivt anpassa sig till de varierande syftena (Jordan & Ellen, 2009). 

Foley och Guillemette (2010) menar att det är omöjligt att förneka att information i dagsläget 

har en stor påverkan på organisationers vardagliga arbetsgång. 

I takt med den stora tillgången av information har även behovet på information med bra kvalité 

tillkommit. Foley och Guillemette (2010) menar att det är fördelaktigt för verksamheter att 

tillämpa pålitliga informationskällor, då det resulterar i större konkurrenskraftighet på 

marknaden samt effektivare analyser. Wixom och Watson (2010) menar att då detta behov har 

expanderat måste organisationer tillämpa ett fullkomligt fokus på sin kvalité samt hantering av 

information.   

 

Behovet av dessa mängder av information har främjat tillvägagångssätt för organisationer att 

tillämpa beslutsstödsystem, vilka ska möjliggöra bättre beslutsfattande (Davenport & College, 

2010). Det ursprungliga syftet med beslutsstödsystemen var att på ett effektivt vis stötta 

organisationers beslut som var mer krävande eller de beslut vilka inte hade möjlighet att stöttas 

av matematiska algoritmer (Turban, Sharda & Delen, 2011). Nutidens beslutsstöd i 

organisationer motsvaras av informationssystem som tillämpar samtliga egenskaper samt 

funktionaliteter som krävs, för att kunna effektivisera verksamheternas tillvägagångssätt och 

uppnå de uppsatta målen. Huvudsakliga syftet i dagsläget, med tillämpning av 

beslutsstödsystem, är att effektivisera processen för beslutsfattande i form av att förse 

organisationer med strategisk information (Davenport & College, 2010). I dagsläget 

tillhandahåller organisationer ännu mer information än tidigare, vilket ställer större krav på 

beslutsstödsystemen. 

Dessa stora mängder av information kan skapa problematik i samband med beslutsfattande. 

Vid situationer då informationsflödet är otydligt och inte fungerar effektivt sinsemellan 

samtliga aktörer kan detta ha förödande konsekvenser för verksamheten. 

 

Studien kommer att undersöka fyra kommuner i Skaraborg vilka har inrättat och håller på att 

utveckla en gemensam ledningscentral. Problem har formulerats i ett tätt samarbete med 

representanter från kommunsamordningscentralen (KSC).  

Samtliga kommuner samt deras förvaltningar ska, utifrån planerad arbetsprocess, bidra med 

information till KSC angående krissituationer eller larmhantering vilka de har erhållit. Erhållen 

information ska sammanställas översiktligt och extraheras för den strategiska ledningen i KSC. 

Ledningscentralen (representant KSC, personlig kontakt, 1 mars, 2016) tillämpar idag en vision 
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för en samverkan men saknar konkreta beskrivningar för hur samarbetet och 

informationsutbytet ska organiseras. Verksamheten tillämpar i dagsläget endast information 

om befintlig tidsperiod och tillvägagångssättet möjliggör inte framtida prognoser, vilket 

inkluderar alternativ resurshantering. Informationssystemet önskas kunna bestå av funktioner 

vilka tillämpar extrahering av information samt rapportering till strategiska ledningen inom 

verksamheten. 

Studiens datainsamling kommer påbörjas initialt via en litteratursökning samt en fallstudie. 

Syftet med litteratursökning är att bidra med mer kunskap kring tidigare studier inom liknande 

områden. Fallstudien ska undersöka organisationen KSC som en central aktör. Därefter 

kommer ett antal anställda att intervjuas i syfte att studera samtliga fyra kommuner. 

Sedan kommer studien att tillämpa två teoretiska perspektiv för att belysa och analysera 

verksamhetens tänkta arbetssätt.  

 

Isik, Jones och Sidorova (2013) kategoriserar viktiga ämnesområden inom business 

intelligence (BI) vilka de menar är framgångsfaktorer för organisationer att tillämpa i syfte att 

anpassas till de ständiga förändringarna i omvärlden. Områdena presenteras i form av fem 

faktorer där integration med andra system är en av dessa. Resterande områden är datakvalitet, 

användartillgång, flexibilitet samt riskhanteringsstöd. 

Studien kommer tillämpa fokus inom området för integration med andra system. Isik et al. 

(2013) menar att denna integrering innefattas av länkning mellan ett flertal system, 

applikationer samt dess data. Syftet utifrån detta område är att utifrån samtliga separata system 

ha möjlighet att erhålla en gemensam nytta för alla integrerade parter. Organisationer som inte 

prioriterar en hög interaktion mellan dess system tillämpar svårigheter i samband med 

informationsrikare processer för beslutstagande (Yeoh, Koronios & Gaon, 2008). 

Studien innefattas av utmaningar med att utveckla en gemensam ledningscentral för samtliga 

involverade kommuner. Problematik samt funderingar uppstår i samband med hur 

informationsflödet mellan dessa kommuner samt deras förvaltningar ska integreras. Vanligt 

förekommande är att informationshanteringen är ineffektiv samt otydlig bland organisationer 

som i dagsläget består av flertal utspridda verksamheter. 

 

”For organizations that use data from multiple sources and feed the data into multiple 

information systems, the quality of the communication between these systems directly 

affects the overall performance. The level and quality of integration between BI and 

other systems is becoming increasingly critical to managing BI performance and 

ensuring reliable results.” 

(Isik et al., 2013, s. 15). 

 

Studien fokuserar på innebörden av tillvägagångssättet för informationshanteringen i hela 

organisationen. Hur ska informationen skickas från kommunerna? Hur ska informationen 

erhållas i ledningscentralen? Via vilka informationskanaler? Vilken information bör 

prioriteras? 

Zomerdijk och de Vries (2007) hävdar att front-office back-office modellen är vanligt 

förekommande vid exemplifiering av informationsflödet i en verksamhet. Syftet är att 

förtydliga organisationens funktionaliteter med en uppdelning inom två områden beroende av 
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dess interaktion; front-office samt back-office. 

Studien innefattas av att samtliga inkluderade kommuner i Skaraborg har en ständig kontakt 

med varandra, dess medborgare samt de som verkar i kommunerna via ett flertal 

informationskanaler. I dagsläget tillämpar kommunerna ett tillvägagångssätt som ska resultera 

i ett koncept likt denna teoretiska förankring. Innebörden är att kommunerna tillhandahåller en 

separat reception som sammankopplar alla förvaltningar. Medborgarna har möjlighet att välja 

hur de föredrar att kontakta involverad aktör. Beslutar de att tillämpa en inriktad förvaltning 

sker det i form av back-office. Kommunikation via antingen den gemensamma receptionen för 

respektive kommun eller direkt till den gemensamma ledningscentralen resulterar i interaktion 

med front-office. 

 

Vanligt förekommande vid forskning inom business intelligence (BI) är inkludering av 

beslutsfattande inom den strategiska ledningen i organisationer. Enligt litteraturen uppstår dock 

fortfarande problematik i samband med informationsflödet mellan ett flertal verksamheter 

inom organisationen, den högsta hierarkiska nivån inräknad. Studien tillämpar en relevant 

forskning för den nuvarande lägesbilden av informationsflöden i organisationer då det inte har 

forskats mycket inom detta område. 

 

Studien innefattas av ett samhälleligt intresse då den kommer bidra till effektivitetsvinster för 

kommunsamordningscentralen (KSC) samt kommunerna Falköping, Skara, Götene och 

Tidaholm. 

Vidare resulterar studien i ett vetenskapligt bidrag inom business intelligence (BI) då syftet är 

att förtydliga hur information skickas samt vilken information som skickas från kommunerna 

till KSC. Popovic, Hackney, Coleho och Jaklic (2014) hävdar att framtida studier inom 

informationsintegrering bör undersökas, då dessa ligger till grund för effektivisering av 

business intelligence (BI) inom organisationer. 

 

Efter att ha diskuterat de identifierade centrala delarna av denna studie (KSC, front- och back-

office, BI) i bakgrundskapitel 2, kommer problemområdet i kapitel 3 att specificeras som 

fångas i studiens frågeställning: ”Hur ska Falköping, Tidaholm, Skara och Götene organisera 

informationsflödet till kommunsamordningscentralen (KSC)?” 
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2 Bakgrund 

Kapitlet består av en tydligare förklaring kring kommunsamordningscentralen (KSC), front-

office back-office samt business intelligence (BI) som presenterats i föregående kapitel.  

Syftet är att bidra med detaljrikare beskrivning kring KSC samt kopplingen till de två teoretiska 

perspektiven. Front-office back-office presenteras i syfte att indikera på hur verksamhetens 

tänkta arbetssätt kommer att analyseras. Business intelligence (BI) kommer att skildras ur ett 

helhetsperspektiv samt relateras till strategiskt beslutsfattande för att belysa de relevanta 

problemområdena. Definitioner i litteraturen samt visuella figurer tillämpas i syfte att 

förtydliga olika aspekter. 

2.1 Kommunsamordningscentral (KSC) 

Medborgarna i Sverige har en stor påverkan på kommunernas framtida arbetsgång, då dessa 

har möjlighet att övervaka samtliga politikers arbete (Sveriges kommuner och landsting, 2015). 

Kommunerna styrs idag av invalda politiker. 

 

”Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 

representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.” 

(Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 1). 

 

Högsta beslutsfattande styrs av kommunfullmäktige, dessa har ansvaret i kommunerna och 

utser även kommunstyrelsen. Denna styrelse ansvarar för och organiserar arbetet inom 

respektive kommun (Sveriges kommuner och landsting, 2015). 

Kommunfullmäktiges arbete representeras av separata nämnder inom specifika områden 

(Sveriges kommuner och landsting, 2015). Nämnderna genomför beslut som verkställs i 

kommunfullmäktige (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Beroende på behovet är 

uppbyggnaden av strukturen för antalet nämnder varierande för kommunerna, då 

ansvarsområdena är olika fördelade. Beslutsfattande kring olika inriktningar sker i respektive 

nämnd, de mer övergripande besluten fattas dock i kommunstyrelsen. 

 

Samtliga nämnder består av en separat förvaltning som löpande utför arbetet nämnden ansvarar 

för. Syftet med förvaltningarna är att dessa ska innefattas av tjänstemän, till skillnad från 

resterande positioner som består av politiker. Dessa anställda ska eftersträva de gemensamma 

målen som politikerna har framtagit. 

 

Samarbete mellan kommuner syftar i att effektivisera verksamheterna och är vanligt 

förekommande. Skara och Götene kommun (Skara kommun, 2015) tillämpar en gemensam 

räddningsnämnd, likaså gällande Falköping och Tidaholm kommun (Tidaholm kommun, 

2015). Dessa två nämnder ansvarar för räddningstjänsten inom respektive geografiska områden 

och politikerna tar hänsyn till kommunernas frågor. 

 

Utgångspunkten för krissituationer och katastrofhantering är att ledningscentraler utifrån ett 

samhälleligt perspektiv ska samverka för samordning i både förebyggande arbete men även i 
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pågående krissituationer. Fungerade räddningsinsatser är viktiga inom en kommun då det i 

annat fall kan resultera i en negativ påverkan på medborgarnas förtroende för räddningstjänsten 

vid dessa situationer. 

Ytterligare ett perspektiv för innehavande av räddningstjänster inom kommuner är ett juridiskt 

perspektiv.   

  

”Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 

ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 

på människor, egendom eller miljön...” 

(SFS 2003:778, 1 kap 2 §. Lagen om skydd mot olyckor.) 

 

Enligt lag har samtliga kommuner i Sverige ansvar för räddningstjänsten inom respektive 

geografiska område. Syftet med denna lag är att uppfylla de samhälleliga behoven för en 

fungerande kommun. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, 2 kap) 

ska det även existera en fungerande samverkan mellan KSC och kommunernas egna aktörer 

vid kris och katastrof. Denna lag kräver att kommuner inom sitt geografiska område har ett 

samordningsansvar vilket syftar i att styra upp resurs- samt informationssamordningen mellan 

både deras egna förvaltningar men även bland externa privata aktörer myndigheter. 

Vid räddningsinsatser tillämpas räddningstjänstlagen  

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, 2 kap) syftar i de räddningstjänster som staten 

eller kommunerna har ansvar för vid olyckshändelser.  

Kommunernas egna aktörer bör informeras om samtliga händelser i syfte att kunna hantera 

dessa, även om dessa inte är aktiva inom specifikt räddningstjänsten. Information krävs för att 

skapa gemensamma lägesbilder för alla parter. Anledningen är att övriga aktörer kan vara i 

behov av informationen, vilket i denna exemplifiering kan resultera i att framkomligheten och 

miljösamverkan påverkas. 

 

Ledningscentraler är vanligtvis aktuella inom larmhantering. Dessa tar emot larm och har i 

uppdrag att förse personen i fråga med resurser för incidenten, vilket kan motsvaras av 

räddningstjänsten. 

Processbeskrivningen för incidenthantering framgår tydligt i figur 1 som är hämtad från Ernst 

& Young Global Limited (2015, s. 6). Incidenter (1) är en larm typ vilket larmoperatörer i 

ledningscentralen tar emot och ska identifiera (2) baserat på tre faktorer; dess brukare, tekniken 

för övervakningen samt övervakande organisation vilket möjliggör identifiering av 

larmförmedlingstjänster (3) identifieringen ligger därefter som underlag för resursfördelaren 

(4) att samordna de kommunala resurserna som finns samt larmförmedla tjänster (5) och 

slutligen informera responsorganisationen (6). 

Steg 4 och 5 presenterar en kommunsamordningscentrals övergripande arbetsuppgifter (Fig. 

1). 
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Figur 1 - Processbeskrivning för incidenthantering efter Ernst & Young Global Limited (2015) 

 

I dagsläget finns två organisationer; räddningstjänsten Skara-Götene samt Falköping-

Tidaholm. Kommunsamordningscentralen (KSC) är en gemensam ledningscentral för alla fyra 

kommuner och bemannas av en person samtidigt. Bemanningen i 

kommunsamordningscentralen sker i Falköping och består av två anställda från respektive 

räddningstjänst där syftet är att bedriva verksamheten hela dygnet. Titeln på funktionen är 

Stabsbrandmästare, vilket innefattas av arbete inom den strategiska ledningen. Ansvarig 

tilldelar eller nekar resurser samt ser till att beredskap finns om nya olyckor inträffar. 

 

2.1.1 Framtida målsättning 

Ledningscentralen (representant KSC, personlig kontakt, 1 mars, 2016) hävdar att 

målsättningen med införskaffandet av det gemensamma informationssystemet grundas i att 

effektivisera verksamheten i samtliga fyra kommuner. KSC har tydliggjort ett flertal faktorer 

vilka bör uppmärksammas; det önskas erhålla aktuella lägesbilder vilka skapar bättre 

händelsestyrda verksamheter, möjlighet att tillämpa en effektivare samordning av resurser vid 

oönskade händelser eller krissituationer, utöka samverkan mellan olika aktörer både inom och 

utanför de kommunala verksamheterna, stärka insatsförmågan genom tidig rätt anpassad 

resurstilldelning samt hantera kommunernas samlade larmbehov. Utifrån dessa faktorer 

förväntas uppnå ett samutnyttjande av teknik och lokaler, nå ett bättre ekonomiskt 

resursutnyttjande samt möjlighet att bredda räddningstjänstens arbetsuppgifter. 

 

Samtliga fyra kommuner tillämpar idag separata ledningsplaner vid krissituationer som uppstår 

i samband med extraordinära händelser. 

 

”Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller är en överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 

av kommunen.” 

(SFS 2006:544, 1 kap 4 §. Lagen om extraordinär händelse.) 

 

Arbetet i dagsläget sker vid respektive geografiska område, där kommuner tillhandahåller olika 

aktörer specifikt anpassade för samhällsstörningar eller extraordinära händelser. 

Ledningscentralen tillämpar i dagsläget insatsstöd till strategisk ledning dock är denna 
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arbetsprocess ineffektiv då stabsbrandmästaren inte har möjlighet att arbeta i ett framtida läge 

vilket innebär av att denne inte erhåller strategisk information. 

Organisationen önskar hämta samt lämna information till högre beslutsfattande samt erhålla 

framtida prognoser för resurshantering. Framtida målsättning är att tillämpa 

konferensanläggningar vid kommunikationsbehov vilka finns installerade i samtliga orter. 

Syftet är att ha möjlighet att visualisera samt dela information med varandra. 

Informationsflödet inom KSC verksamhet är otydligt då antalet processer inte har specificerats. 

I dagsläget är det vanligt förekommande att organisationen ger sig an nya uppgifter innan 

tillvägagångssättet för hur eftersträvade målen uppnås har fastställts samt förankrats. 

 

KSC bidrar med en ökad integrering mellan dessa aktörer då utfallet blir ett gemensamt 

informationsflöde samt en effektivare hantering av krissituationer som uppstår i samband med 

extraordinära händelser. 

 

”Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall 

samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.” 

(SFS 2003:778, 2 kap 6 §. Lagen om skydd mot olyckor.) 

 

Huvudsakliga syftet med den gemensamma ledningscentralen är att tillämpa en dynamisk 

resurshantering där samtliga kommuner kan tillhandahålla en samverkan för att skapa 

gemensamma lägesbilder över områdena, vilket bidrar med en helhetsanalys över alla fyra 

kommuner. 

Den gemensamma ledningscentralen ska effektivisera arbetsgången KSC tillämpar i dagsläget 

i syfte att tillhandahålla en nytänkande arbetsgång som är anpassad till omvärlden. 

Ernst & Young Global Limited world (2015) menar att tidigare studier har påvisat att 

gemensamma ledningscentraler resulterar i kortare responstid, bättre resursutnyttjande samt 

mer ändamålsenligt förebyggande arbete. Utifrån ett helhetsperspektiv förkortas responstiden 

med anledning av att de nya tillvägagångssättet möjliggör hantering av befintliga resurser på 

ett effektivt vis (Ernst & Young Global Limited world, 2015). Resursutnyttjande innefattas av 

att ledningscentralen har möjlighet att samordna resurserna i syfte att utnyttja dessa på ett 

effektivt vis. Ernst & Young Global Limited world (2015) nämner att 

kommunsamordningscentralens resultat av förebyggande arbete motsvaras av att den 

gemensamma arbetsgången kan skapa bättre förståelse för samtliga kommuners incidenter i 

förväg. Ledningscentralen möjliggör kunskap kring vilka situationer som kan förebyggas via 

detta tillvägagångssätt. 

2.2 Front-office back-office 

Zomerdijk och de Vries (2007) definierar front-office back-office modellen som ett vanligt 

tillvägagångssätt för att förtydliga betydelsen av kundkontakten. 

 

”The front office - back office model of service organisations is probably the most common 

way of conceptualising the impact of customer contact on a service delivery system.” 

(Zomerdijk & de Vries, 2007, s.110.) 
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Konceptet utgår från att en möjlig kund i en organisation ska ha möjlighet att välja var denne 

vill fullfölja sitt ärende i en organisation. Verksamheten är uppdelad inom olika avdelningar 

där kunden kan besluta om denne vill hantera ärendet med respektive avdelning eller med en 

gemensam central som tillämpar samtliga ämnesområden. Beslutar kunden att fortgå med 

alternativet för en separat och specialiserad avdelning, motsvaras det av konceptet för back 

office. 

 

”...the back office contains processes that are carried out remotely from customers and hence 

cannot be seen or experienced by customers.” 

(Zomerdijk & de Vries, 2007, s.110; Shostack, 1982, 1984; Grove & Fisk, 1992; Johnston & 

Clark, 2001.) 

 

Detta kan det resultera i otydlighet samt ett ineffektivt tillvägagångssätt då ett antal krav ställs 

på respektive kund. Front-office motsvaras av den gemensamma receptionen samt dess fokus 

på en bred kompetens inom samtliga områden där de vanligtvis tillgodoses alla kunders 

ärenden. 

 

”The front office is the part where activities that require customer contact take place and as 

such is directly experienced by customers...” 

(Zomerdijk & de Vries, 2007, s.110; Shostack, 1982, 1984; Grove & Fisk, 1992; Johnston & 

Clark, 2001.) 

 

Utmaning inom front-office uppstår i samband med att samtliga anställda ska tillämpa 

kompetens inom alla önskvärda tjänster. Uppstår situationer då detta inte är möjligt ställs krav 

på både front-office samt back-office att dessa tillhandahåller en god kommunikation 

sinsemellan. Möjliga utfall blir; front-office upprätthåller kontakten med kunden men erhåller 

nödvändig information från back office eller kunden hänvisas till experter inom ämnesområdet 

vilka befinner sig i back-office och tillhandahåller en direkt kontakt utan mellanleder. 

 

Goldkuhl och Röstlinger (2014) tar upp effekten av en låg interaktion mellan front-office samt 

back-office. De nämner att det kan resultera i stor problematik inom en verksamhet. Processer 

i back-office samt front-office bör inte vara besvärliga då det endast skapar hinder för 

organisationen i dess strävan efter de uppsatta målen (Goldkuhl & Röstlinger, 2014). 

Huvudkonceptet med den gemensamma ledningscentralen är att integrera ett flertal 

funktionaliteter, från kommunerna samt deras förvaltningar, i syfte att effektivisera 

arbetssättet. Kunstelj och Vintar (2004) menar att samordningen inom front-office och back-

office innefattas av att sammankoppla både information samt flertal tjänster. 

 

Diskussioner kring ifall organisationen ska fokusera på antingen front-office eller back-office 

finns det mycket i litteraturen som nämner. Beslutar verksamheten att effektivast utfall är att 

majoriteten av medborgarna ska kontakta de gemensamma front-office bör uppmärksammas 

att processerna kan resultera i en låg flexibilitet då front-office tillämpar mycket 

arbetsbelastning inom samma avdelning. Arbetsgången kan innefattas av en flaskhals och 
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tillämpar avdelningen en sämre prestation kommer detta ha förödande konsekvenser för hela 

organisationen. 

Anser verksamheten att back-office är ett mer lämpligt tillvägagångssätt finns risk för otydliga 

arbetsprocesser inom respektive förvaltning. Anledning är att mycket kan glömmas bort och 

bortprioriteras då arbetet är uppdelat i separata avdelningar. 

 

Zomerdijk & de Vries (2007) tar i sin studie upp att det är vanligt förekommande för 

organisationer att deras vardagliga arbete innefattas av en ständig kundkontakt, här av 

kontakten med kommunernas medborgare. Denna interaktion resulterar i att medborgarna 

erhåller ett stort inflytande och även skapar en viss komplexitet då arbetsgången skapar en viss 

osäkerhet (Zomerdijk & de Vries, 2007). Forskarna menar att denna känsla förmedlas i 

samband med den ovisshet som uppstår med all variation i informationsflödet. De anställda 

inom kommunerna, förvaltningarna och ledningscentralen är aldrig medvetna om vad 

nästkommande ärende kommer handla om och har inga utgångspunkter att utgå ifrån. 

Zomerdijk och de Vries (2007) menar dock att denna kundkontakt är nödvändig i syfte att 

kunna effektivisera verksamheten utifrån de givna förutsättningarna. 

 

Enligt Zomerdijk och de Vries (2007) nämner Metters och Vargas (2000) i sin studie att 

sammankoppling av front-office samt back-office i en verksamhet kan vara effektivt ur ett 

strategiskt perspektiv. Tillvägagångssättet resulterar i att samtliga anställda inom 

verksamheten tillämpar all relevant kompetens, i jämförelse med två separata inriktningar där 

personalen endast besitter kunskap kring deras ämnesområde. Zomerdijk och de Vries (2007) 

föreslår i sin studie tre förslag på hantering av anställda i samband med front-office och back-

office, där ett av dessa alternativ är en gruppering av anställda oberoende av avdelning eller 

inriktning. Grupperingen är möjlig att basera på kompetens dessa besitter (Zomerdijk & de 

Vries, 2007). 

Möjliga utfall är att uppdela arbetsgången i funktionella grupper eller marknadsgrupper, 

beroende av vilka typer av arbetsprocesser som de anställda utför. Funktionella grupper består 

av anställda som utför liknande arbetsprocesser, vilket enligt Zomerdijk och de Vries (2007) 

kan resultera i svårigheter vid samverkan med övriga grupper. Marknadsgrupper består av 

anställda vilka utför olika funktioner vilket Mintzberg (1979) enligt Zomerdijk och de Vries 

(2007) menar kan ha positiv påverkan på arbetsprocessen i form av effektivisering av 

tidsaspekten och kvalitén. Utgångspunkten är dock densamma oberoende av gruppering 

(Zomerdijk & de Vries, 2007). 

 

Många fördelar med en sammankoppling av front-office och back-office presenteras i 

litteraturen av Zomerdijk och de Vries (2007), som stöd för framtida arbete. Denna studiens 

teoretiska förankring grundas på deras information då forskarna hävdar att tillvägagångssättet 

är effektivt och underlättar arbetsgången för en verksamhet (Zomerdijk & de Vries, 2007). 

2.3 Business Intelligence 

Beslutsstödsystem ska huvudsakligen stötta beslutsfattare i en organisation, för att effektivisera 

beslutsprocessen som gynnar hela verksamheten. Dessa informationssystem har tillämpats 
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sedan 1960- samt 1970-talet då målet var att förse organisationer med effektiv information 

samt hjälpa dessa i deras strategiska beslutsfattande (Yogev, Even & Fink, 2013). Dagens 

samhälle innefattas av ständiga teknologiska innovationer vilket medför krav på dess 

anpassning till utvecklingen. 

 

”The business environment (climate) is constantly changing, and it is becoming more and more 

complex. Organizations, private and public, are under pressures that force them to respond 

quickly to changing conditions and to be innovative in the way they operate”. 

(Turban et al., 2011, s. 2). 

 

När organisationer ska vidta beslut är det vanligt förekommande att tillämpa beslutsstödsystem 

i syfte att förmedla strategisk information. Expansionen av beslutsstödsystem bidrog med 

förståelse för att analyser kunde grundas på att finna intressanta mönster och teman ur all data 

(Agrawal, 2009). 

I samband med framgången av de beslutstöttande systemen utvecklades konceptet för business 

intelligence (BI). Davenport och College (2010) menar att organisationer tillämpar business 

intelligence (BI) i syfte att effektivisera samt förbättra beslutsprocesser.  

Analyser av god kvalité kräver information av lika god kvalité, vilket resulterar i ett flertal 

möjligheter för organisationen. 

 

Begreppet business intelligence (BI) har ett flertal tolkningar i litteraturen. Isik et al. (2013) 

hävdar att business intelligence (BI) motsvaras av informationssystem som presenterar 

historisk information i syfte att effektivisera beslutsfattande. Wixom och Watson (2010) 

definierar business intelligence (BI) som en kategori av teknologier, applikationer och 

processer för att hantera data i syfte att skapa bättre beslutsunderlag.  

Dessa två definitioner är relativt passande då de är heltäckande och ur ett generellt perspektiv 

diskuterar möjligheter med business intelligence (BI). De hävdar även att tillvägagångssättet 

möjliggör analys av data (Isik et al., 2013; Wixom & Watson, 2010) vilket är en förutsättning 

för att uppnå konkurrenskraftighet. 

 

”The main objective of BI is to support managers in their decision-making process. Simply put, 

managers need better information and data in order to make better decisions.” 

(Jordan & Ellen, 2009 se Foley & Guillemette, 2010 s. 1). 

 

Business intelligence (BI) möjliggör beslutsunderlag inom en organisation då detta innefattas 

av strategisk information som samtliga strategiska beslut baseras på.  

Processen motsvaras av att data extraheras från rådata i syfte att skapa bättre förståelse för 

specifika aspekter av all information (Agrawal, 2009).  

Tillämpning av detta tillvägagångssätt underlättar verksamhetens framtida utveckling.  

Isik et al. (2013) hävdar att en stor anledning till att business intelligence (BI) blir 

framgångsrikt inom en verksamhet är att det blir användbart, samt att beslutsfattarna litar på 

informationssystemet. 
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Effektivast slutresultat vid tillämpning av business intelligence (BI), i samband med 

beslutsfattande, är eftersträvansvärt då all erhållen data är av god kvalité (Jordan & Ellen, 

2009). Anledningar till detta är att samtliga beslut som vidtas måste grundas på bra information 

då det i annat fall kan resultera i ineffektivt beslutstagande samt en negativ påverkan för 

verksamheten. Data bör betraktas som en värdefull resurs vid beslutsfattande (Jordan & Ellen, 

2009) och det bör prioriteras att klargöra hur och varför det ska tillämpas. 

 

”BI includes both getting data in (to a data mart or warehouse) and getting data out (through 

technologies or applications that meet some kind of business purpose)”. 

(Wixom & Watson, 2010, s. 14). 

 

Definitionen tydliggör tillämpning av business intelligence (BI) ur ett tekniskt perspektiv. Här 

är det möjligt att ur ett generellt perspektiv skapa förståelse för att data först lagras, därefter 

extraheras ur en lagringsplats vilket kommer främja anledningarna till stöttande av 

beslutsfattande. 

 

2.3.1 Strategisk organisationsnivå 

Dagligen tillämpar organisationer beslut då det är vanligt förekommande i den vardagliga 

verksamheten (Agrawal, 2009). Litteraturen tillhandahåller flera definitioner för beslut. 

Langley, Mintzberg, Pitcher, Posada och Saint-Macary (1995) hävdar att beslut är ett val som 

vidtas mellan olika alternativ, där valet förväntas förverkligas av beslutsfattaren. Mallach 

(1994) definierar beslut liknande och menar att det är ett motiverat val av flera alternativ.   

 

Processbeskrivningen för beslut i en organisation framgår tydligt i figur 2 som är en tolkning 

av Power (2002) beslutsprocessmodell. Problemet definieras (1) vilket ligger till grund för att 

utse beslutsfattare (2) baserat på att samla information (3) samt iterera för att identifiera och 

utvärdera alternativ (4) som resulterar i ett beslutsfattande (5) därefter implementation (6) och 

uppföljning av arbetet (7). 

 

 

 
 

Figur 2 - Processbeskrivningen för beslut efter Power (2002) 

 

Power (2002) tydliggör att fokus bör ligga på att en väl anpassad person får tillämpa rollen som 

beslutsfattare. Beslut som vidtas i en organisation måste förhålla sig till den resterande 

verksamheten. Anledningen är att samtliga beslut har olika ansvar (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Vidare kan somliga beslut tillämpas av mindre ärenden och andra av större (Agrawal, 

2009). 
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Processer för beslutsfattande är möjliga att basera på tre hierarkiska nivåer, beroende på 

beslutsfattarens möjlighet att vidta beslut samt dess ansvarsområde. 

Den operativa nivån består av samtliga vardagliga beslut vilka innefattas av kärnaktiviteter 

(Power, 2002; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Beslutsfattande innefattas av effektivisering av 

organisationens dagliga åtgärder (Power, 2002). 

 

I den taktiska nivån befinner sig anställda vilka är länken mellan den lägsta och den högsta 

hierarkiska nivån. Kommunikationen ska baseras på de operativa kärnaktiviteterna. Här sker 

både lång- samt kortsiktiga beslut som grundas på måluppsättning för verksamheten (Power, 

2002). Den mellersta organisationsnivån tillämpar ett tidsenligt beslutsfattande, vilket 

resulterar i ett nuvarande tidsperspektiv. Besluten som vidtas inkluderar framtida perioder 

gällande veckor samt månader, med vissa undantag gällande år (Yermish, Miori, Yi, Malhotra 

& Klimberg, 2010). 

 

Strategiska nivån består av organisationens högsta ledning (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Här 

tillhandahålls beslut relaterade till den strategiska framtiden för verksamhetens utveckling. 

Beslutsfattandet är långsiktigt, vilket innefattas av kontroller av organisationens bedrifter och 

resultat samt utveckling av framtida planer för verksamheten (Power, 2002). De hierarkiska 

organisationsnivåerna visualiseras i nedanstående figur som är baserad på Jacobsen och 

Thorsvik (2014). 

 

 
Figur 3 - Organisationsnivåer vid beslutstagande efter Jacobsen och Thorsvik (2014) 

 

Analyser av data som erhålls via business intelligence (BI) är nödvändiga inom den högsta 

hierarkiska nivån, den strategiska organisationsnivån (Agrawal, 2009).  

Beslutsunderlag som erhålls kan ligga till grund för framtida strategiska beslutsfattande. 
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Yermish et al. (2010) hävdar att strategiskt beslutsfattande sker med en långsiktig 

utgångspunkt. Syftet är inte att tillhandahålla detaljrik information gällande uträkningar och 

siffror, däremot önskas förbättra organisationens arbetsgång och erhålla ett helhetsperspektiv 

kring dess effektivitet (Yermish et al., 2010). 

 

Beslutsstödsystemen möjliggör beslutsfattande grundat på historisk, aktuell samt förutspådd 

data i syfte att kunna skapa mer förståelse (Steiger, 2010). Datainsamlingen resulterar i rådata 

som måste bearbetas och analyseras. Utifrån de givna verktygen är det möjligt att transformera 

data till nödvändig information för strategiskt beslutsfattande (Yermish et al., 2010). 

 

Besluten som vidtas inom den strategiska organisationsnivån är avgörande för verksamhetens 

utveckling. Information som är erhållen resulterar i underlag för deras ställning till beslut. 

Metoderna underlättar arbetet för chefer och den högsta ledningen då business intelligence (BI) 

effektiviserar processen för beslutsfattande (Yermish et al., 2010). 
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3 Problemområde 

Kapitlet avser att tydliggöra studiens syfte, forskningsfråga samt diskutera kring relevant 

avgränsning. Kapitlet behandlar även problemen som studien kommer undersöka i form av en 

problemprecisering. 

3.1 Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att tydliggöra ett flertal aspekter i informationsflödet mellan de 

fyra kommunerna samt KSC. 

Utgångspunkten grundas på att förtydliga vilka informationsbehov den strategiska ledningen 

har och hur ska det presenteras. Vilket stöd av business intelligence (BI) ska ledningscentralen 

tillämpa? Turban et al. (2011) menar att business intelligence (BI) är ett tillvägagångssätt för 

att tillhandahålla stöd vid beslutstagande. Inom business intelligence (BI) prioriteras att erhålla 

strategisk information vilket resulterar i strategiska beslut som nyttjas av organisationen i 

slutändan. Dessa teknologier möjliggör tillgång till historisk, aktuell samt förutspådd 

information (Steiger, 2010), vilket kan effektivisera verksamheter.   

 

I dagsläget är all lagrad information utspridd i olika förvaltningar i dessa kommuner, vilket 

resulterar i ett ineffektivt tillvägagångssätt vid hanteringen av all data. Problematik uppstår i 

samband med analyser och undersökningar av information, då ledningsgruppen inte har 

möjlighet att erhålla djupare insikt samt sammanfatta problemen. Den huvudsakliga 

utgångspunkten är interaktionen mellan samtliga förvaltningar, deras kommuner, samt KSC.  

 

Studien undersöker ur ett organisatoriskt perspektiv vilka utmaningar samt svårigheter som 

uppstår i dagsläget då kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara samt Götene informerar den 

gemensamma ledningscentralen. Därefter föreslås alternativa lösningar från litteraturen vilka 

kan tillämpas relaterat till dessa utfall. 

Problematik som uppstår relateras till den teoretiska förankringen för front-office back-office 

modellen, där utgångspunkten är integreringen av informationssystem. Syftet är att samtliga 

verksamheter ska ha möjlighet att tillhandahålla nödvändig information. Organisationen 

tillämpar idag ett flertal frågor samt funderingar kring vilken aktör som hanterar kontakten med 

medborgarna 

KSC och samtliga fyra kommuner tillhandahåller en liknande utmaning gällande denna 

integrering av informationssystem samt tjänster dock existerar det skillnader. I dagsläget 

tillämpar lösningen både flera front-office i form av respektive kommuns reception och den 

gemensamma ledningscentralen, samt flera back-office vilka är samtliga förvaltningar inom 

kommunerna. 

Tillvägagångssättet för hur informationen därefter hanteras har i dagsläget inte tydliggjorts. 

Verksamheten tillämpar idag ett flertal frågor samt funderingar kring vilken aktör som hanterar 

kontakten med medborgarna samt om dessa tillämpar ett helhetsperspektiv. Informationsflödet 

för processen då medborgaren har förmedlat information och erhållit hjälp har respektive office 

tydliggjort, problematik uppstår dock efter denna process. I dagsläget saknas dokumentation 

för vilka aktörer som informerar varandra.  
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Ansvarar ledningscentralen för att kontakta respektive kommun? Kontaktar därefter 

kommunen dessa alternativa förvaltningar? 

Respondenternas åsikter kommer att analyseras och kategoriseras i syfte att ur ett induktivt 

tillvägagångssätt finna mönster samt teman. Hur upptäcks korrekt information, från både 

kommunen samt dess förvaltningar, som ska presenteras? Vilka tillvägagångssätt existerar för 

att interagera med resterande aktörer? 

3.2 Avgränsning 

Denna undersökning avgränsas till samtliga fyra kommuner Falköping, Tidaholm, Skara samt 

Götene kommun. Syftet är att få mer tydlighet kring hur samarbetet bland dessa kommuner ska 

organiseras.  

För att hitta en fördjupning i kommunernas arbete och samtidigt se till att studien inte blir för 

stor, fokuseras undersökningen på ett verksamhetsområde, de tekniska förvaltningarna. Det 

kommer att bidra med djupgående kunskap samt information om detta område.  

 

Inom denna avgränsning är en viktig aspekt att Falköping och Tidaholm har egna tekniska 

förvaltningar, medan Skara och Götene redan idag har en gemensam teknisk förvaltning. 

3.3 Problemprecisering 

Studien kommer utgå ifrån beslutsstöd och informationshantering med utgångspunkten för 

BI/beslutsstöd – vilka informationsbehov har ledningen och hur ska det presenteras? 

 

Fyra kommuner i Skaraborg har vid årsskiftet startat upp en ny ledningscentral. Denna kommer 

drivas gemensamt för Falköping, Tidaholm, Skara och Götene kommun. Dessa önskar även att 

utvidga sina perspektiv, från endast räddningstjänst till alla möjliga perspektiv. 

Resultatet blir att dessa kommuner kommer att erhålla möjliga externa förfrågningar från 

varandra gällande problem de inte kan lösa själva, via en intern kommunikation mellan 

förvaltningarna i kommunerna. 

Syftet med denna satsning är att via ett effektivare tillvägagångssätt ha möjlighet att fördela 

resurser mellan samtliga kommuner och att även presentera lösningen för ledningen. Här är det 

möjligt att tydliggöra samtliga nya informationsflöden och vilket informationsbehov som 

finnas med en inriktning kring vilka av dessa som kan automatiseras samt hur detta bör ske. 

Resultatet blir att frågeställningen för denna studie lyder: 

 

• ”Hur ska Falköping, Tidaholm, Skara och Götene organisera informationsflödet till 

kommunsamordningscentralen (KSC)?” 

 

Forskningsfrågan behandlar relevanta frågor för ämnesområden. Vilken information ska 

presenteras i samband med tillämpning av ledningscentralen? Hur ska denna information 

erhållas? Vem har mandat för att vidta dessa beslut? Detta kommer att diskuteras i 

nästkommande paragraf 3.3.1 förväntat resultat. 
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3.3.1 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är riktlinjer för vad som bör beaktas i samband med en samverkan 

mellan de tekniska förvaltningarna och KSC. Studiens frågeställning kommer att vara en viktig 

utgångspunkt då syftet är att tydliggöra hur informationsflödet mellan de olika parterna ska 

organiseras.  

 

För KSC kommer studien att resultera i ett antal praktiska riktlinjer kring vem som ska dela 

vilken typ av information med KSC under vilka omständigheter. 

På en mer generell nivå kommer studien att ge insikter kring vilka utmaningar som finns när 

specialiserade back-office och generella front-office ska kommunicera med varandra. 

 

Intervjuer med de anställda i förvaltningarna kommer att kunna lyfta deras åsikter, vare sig de 

är positivt inställda eller inte till en samverkan. Frågorna kommer att vara öppna då meningen 

är att få en djupare insikt i de befintliga tankarna kring en samverkan. Intervjuguiden kommer 

att ligga till grund för specifikare frågor kring deras verksamhet, då det huvudsakliga målet är 

att undvika en övergripande uppfattning. Ett möjligt utfall är att intervjuerna resulterar i ett 

flertal teman som studiens slutsats kommer att baseras på. 

 

Det förväntade resultatet kommer resultera i en större påverkan på samhället än individen då 

förväntningen av studien är en stor nytta av processer i större sammanhang. 

Forskningsspektran kan resultera i en stor påverkan beroende på vilken aspekt som tillämpas 

(Avgerou, Siemer & Bjorn-Andersen, 1999). Tillvägagångssättet kommer kräva stora mängder 

resurser då syftet är effektivisera den nuvarande lösningen i form av en centraliserad 

ledningscentral. 

Studien kommer även fokusera på klustring av organisationer med anledning av alternativa 

samarbeten mellan samtliga kommuner samt mellan respektive involverad förvaltning inom 

varje kommun. Dessa verksamheter måste samarbeta i syfte att slutresultatet ska tillhandahålla 

en effektiv lösning som är möjlig att tillämpas av användarna (Söderström, 2016). 
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4 Metod 

I detta kapitel redogörs metodansatsen som kommer att tillämpas i syfte att besvara studiens 

frågeställning. Vidare beskrivs valet av metod i datainsamlingen och hur bearbetning av 

analysen kommer att ske. Avslutningsvis presenteras även planen för tillvägagångssättet av 

slutsatsen. 

4.1 Metodansats 

Vetenskapliga studier innefattas av att dess forskare måste erhålla information för att skapa ett 

resultat. Kvantitativ och kvalitativ metodansats är möjliga tillvägagångssätt att tillämpa i en 

studie (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell, 2008). Huvudsakliga skillnaden mellan dessa 

är det eftersträvade målet samt syftet (Flick, 2014). Kvantitativ forskning består av en 

evidensbaserad metod baserat på en regelföljande förankring vilket fokuserar på datainsamling 

av ett stort antal deltagare via mätinstrument (Flick, 2014). En kvalitativ ansats tillämpar en 

teorigenererande arbetsgång med huvudsakliga syftet är att erhålla ny och djupgående 

information med ett fåtal deltagare. Här använder forskaren sina egna kunskaper som verktyg 

i samband med all datainsamling (Flick, 2014). Beroende av studiens forskningsbehov samt 

resultatet som önskas erhålla är det möjligt att tillämpa önskad metodansats. 

 

Berndtsson et al. (2008) hävdar att en kvalitativ undersökning förespråkar fältarbete där 

forskaren har möjlighet att fördjupa sig mer kring situationen med respektive deltagare. 

Forskaren erhåller information om deltagarens perspektiv (Berndtsson et al., 2008). Kvalitativa 

teorier utgår från empiriskt material samt analysering av dessa (Flick, 2014). Utgångspunkten 

är att erhålla detaljrik information och bred kunskap inom ämnesområdet. Flick (2014) menar 

att metoden prioriterar deltagarnas åsikter och värderingar utifrån deras egna perspektiv och 

tankar. 

Frågeställningen för denna studies utgångsläge är att skapa förståelse för organisationen samt 

deras anställda i syfte att kunna besvara forskningsfrågan. Vid datainsamlingen för denna 

studie är det ineffektivt att tillämpa statistiska uträkningar samt skapa hypoteser. All erhållen 

information måste analyseras och skapa en tydlig helhetsuppfattning i syfte att i slutändan ha 

möjlighet att presentera ett lämpligt resultat, vilket är anledningen till varför en kvalitativ 

metodansats har tillämpats i denna studie. 

4.2 Studiens arbetsprocess 

Studien utförs i samarbete med KSC vilket naturligt resulterar i ett inkluderande av en 

fallstudie. Tillämpning av en fallstudie är ett kvalitativt tillvägagångssätt, vilket baseras på att 

ingående undersöka ett fenomen som än inte är väl definierat (Berndtsson et al., 2008). 

 

Litteratursökning motsvaras av en undersökning av liknande ledningscentraler, vilket 

möjliggör jämförelse av resultatet. Tillvägagångssättet består av att analysera publicerat 

material med ett huvudsakligt syfte att finna information inom ett specifikt ämne (Berndtsson 

et al., 2008). 
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Utifrån steg 1 i figur 4 är målet att skapa en semi-strukturerad intervjuguide, vilket kommer 

ligga till grund för samtliga intervjuer och är vanligt förekommande vid tillämpning av en 

kvalitativ metodansats (Flick, 2014). Frågelistan har sammanställts via en tät interaktion med 

KSC. 

 

 
 

Figur 4 - Studiens arbetsgång 
 

4.2.1 Steg 1 – Litteratursökning och fallstudie 

Studien påbörjas med en litteratursökning, vilket är den initiala processen för arbetet (Dawson, 

2009). 

Huvudsakliga syftet med litteratursökning är att bidra med mer kunskap kring samtliga 

ämnesområden, vilket sker via undersökning av tidigare studier samt befintliga 

problemdomäner. Målet är att ha möjlighet att inrikta sig i det önskade problemområdet för att 

skapa mer insikt i ämnet. Tillvägagångssättet motsvaras av dokumentation om liknande 

ledningscentraler vilket erhålls elektroniskt från organisationen. 

 

Därefter ska vetenskapliga artiklar tillämpas i syfte att bidra med mer information till studien. 

Ämnesområdena som ska behandlas är kring informationsflödet inom organisationer samt 

strategiska ledningar vid dessa typer av incidenter. All data kommer erhållas via ett flertal 

databaser där utgångspunkten är att finna litteratur samt undersökningar som är av intresse för 

studiens fortsatte arbete. 

 

Artiklar till litteratursökningen kommer baseras på ett antal nyckelord som anses vara relevanta 

för denna undersökning. All data kommer att erhållas via ett flertal allmänna databaser, se 

nedanstående: 

 Google Scholar 

 WorldCat Local 

 IEEE Xplore Digital Library 

 

Utgångspunkten är att finna litteratur som är av intresse för studien. Sökord och fraser 

kombinerades i syfte att kunna erhålla effektiva sökresultat. Alternativen som kommer att 

tillämpas är: 
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 ”business intelligence” 

 ”strategic management”  

 ”decision making” 

 ”emergency dispatch”  

 ”situation awareness” 

 

Litteratursökningen ska bidra med jämförelse av ledningscentraler samt ta fram ett resultat som 

kommer besvara frågeställningen. Resultatet kommer att analyseras separat i steg 3. 

 

Studien fortsätter med en fallstudie, vilket Berndtsson et al. (2008) förespråkar då de menar att 

det är undersökningar av en organisation, en grupp eller en person. Syftet är att utifrån konkreta 

fall ha möjlighet att skapa generella lösningar (Flick, 2014). Denna fallstudie kommer initialt 

att tillämpa ett indirekt tillvägagångssätt vilket består av studerande av organisationens interna 

dokumentation (Dawson, 2009).  

Strategin innefattas av rapporter, undersökningar samt dokumentation gällande både KSC samt 

samtliga kommuners arbetssätt. Tillgängligt material kommer att tillhandahållas elektroniskt 

av organisationen, vid behov är det även möjligt att kontakta ansvarig inom verksamheten i 

syfte att kunna ställa frågor samt erhålla mer data. 

 

Fallstudien kommer även att inkludera ett direkt tillvägagångsätt, som motsvaras av en intervju 

med omsorgsförvaltningen i Tidaholm. Denna förvaltning har ett pågående pilotprojekt inom 

nattpatrullen i hemvården. Det är i ett uppstartsskede och är relevant för denna studie då det 

fokuserar på samarbetet mellan en kommunal aktör och KSC i dagsläget. Intervjun med en 

anställd på pilotprojektet kommer i slutändan att vara att komplement till de ordinarie 

intervjuerna hos de tekniska förvaltningarna. Denna intervju planeras att utföras via Skype. 

 

Studien kommer tillämpa en naturalistisk undersökningsmetod, vilket grundas på att 

datainsamling i nästkommande steg kommer ske via intervjuer. Denna process är ämnat att 

resultera i en intervjuguide som ska ligga till grund för respektive intervju. Syftet är att tillämpa 

ett tema med ett antal förberedda frågor, samt ett narrativt tillvägagångssätt vilket kommer 

resultera i biografisk data angående ämnesområdet (Flick, 2014). 

En intervjuguide möjliggör öppna intervjuer där respondenten har möjlighet att föra 

diskussioner och analyser kring specifika förutbestämda områden. Kvalitativa metoder syftar i 

att skapa mer förståelse kring ett ämne snarare än att skapa en förklaring av det (Berndtsson et 

al., 2008). Tillämpning av en intervjuguide underlättar forskarens arbete då det möjliggör ett 

erhållande av kunskap kring respondentens perspektiv, med utgångspunkten att endast 

bibehålla ämnesrelaterad information (Flick, 2014). 

 

4.2.2 Steg 2 – Pilotintervju och semi-strukturerade intervjuer 

Nästkommande steg påbörjas med en pilotintervju i syfte att tillämpa intervjuguiden som har 

skapats i steg 1. Testintervjun möjliggör återkoppling kring innehållet i intervjuguiden. Vid 

behov finns här möjlighet att formulera om och justera samt besluta ifall innehållet ska 

återanvändas eller inte.  
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Målet med pilotintervjun är att i slutändan ha en färdigställd intervjuguide innan resterande 

intervjuer inleds. 

 

Datainsamlingen kommer att ske via responsiva intervjuer, där syftet är att skapa en relation 

med respondenterna för att erhålla en helhetsbild av deras perspektiv istället för korta svar 

(Flick, 2014). Öppna intervjuer motsvaras av att forskaren har minimal kontroll över det som 

sägs under intervjun (Berndtsson et al., 2008), vilket har beslutats tillämpa i denna studie då 

syftet är att tillåta respondenterna bidra med information om deras egna erfarenheter och åsikter 

inom specifika ämnesområden. Berndtsson et al. (2008) menar att forskarens huvuduppgift är 

att öppna vägarna för de områden som är av relevans dock ska respondenten individuellt 

besluta kring dess åsikter utan någon påverkan. Resultatet blir att korrekta ämnesområden inom 

studien adresseras (Berndtsson et al., 2008). 

 

Utöver intervjun i fallstudien, som är av en intervju med omsorgsförvaltningen, består studien 

även av semi-strukturerade intervjuer med anställda inom förvaltningarna i kommunerna. 

Intervjuerna planeras att utföras via ett avsiktligt urval då personerna inom kommunerna som 

skickar informationen till KSC är av intresse. Detta innefattas inte av tjänstemän vilka skickar 

ärenden kring larmhantering till larmcentralen. Fokus baseras däremot på aggregerad 

information som existerar i den strategiska ledningen. Intresset för datainsamlingen ligger i att 

utföra intervjuer med anställda som berörs av informationsflödet från kommunerna till 

ledningscentralen. 

Vidare har det beslutats att avgränsa studien till endast den tekniska förvaltningen inom 

respektive kommun. Begränsningen ska bidra med en djupare insikt i vad KSCs visioner och 

idéer kommer att bidra med i de tekniska förvaltningarnas verksamhet. Kommer 

arbetsbelastningen att effektiviseras? 

 

Intervjuerna är planerade att ske med två representanter från varje förvaltning i samtliga fyra 

kommuner, vilket resulterar i totalt sex intervjuer, då Skara och Götene kommun har ett 

samarbete idag. 

Huvudområdet för intervjuerna består av diskussioner kring den nya ledningscentralen. Vilka 

hinder stöter de på i sitt arbete? Vilken problematik tror de kommer att uppstå via en 

samverkan? Resultatet är tilltänkt att följa en genomgång om KSCs förväntningar stämmer 

överens med förvaltningarna i respektive kommun för den gemensamma ledningscentralen. 

 

Anledning till att arbetet endast inriktar sig inom ett verksamhetsområde, de tekniska 

förvaltningarna, är att studien ska skapa tillräckligt med förståelse för den specifika 

verksamheten. I annat fall hade det kunnat resultera i en otydlig studie som inte tillräckligt 

bidrar med en förståelse. 

Samtliga intervjuer med de anställda kommer att resultera i en bättre förståelse för deras 

arbetssätt, vilket inte hade varit möjligt via intervju med endast en anställd i förvaltningen.  

Målet är att förtydliga och belysa vilken problematik som uppstår i samband med att 

kommunerna skickar information till KSC. Genom att erhålla en djupare förståelse för en 

verksamhet, snarare än en mycket ytlig förståelse av många verksamheter, skapas en högre 

trovärdighet för undersökningen.  
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Trovärdigheten förhåller sig till att studien avser att förtydliga och skapa en djupare insikt i hur 

samarbetet mellan KSC och de tekniska förvaltningarna är och kan bli. Kvaliteten av denna 

kvalitativa forskning är att insikterna blir rikare för varje intervju, då det specifika antalet 

anställda som tillämpar en viss åsikt inte är av intresse att förstå. Däremot är det viktiga att 

belysa vilka effektiva förslag och perspektiv som tas upp, oberoende av hur många som var 

eniga då det kan anses vara värdefullt ändå.  

 

Vidare kommer intervjuerna att ske på respondenternas arbetsplats där varje tillfälle består av 

forskaren samt respektive respondent. Anteckningar kommer att föras under intervjuernas gång 

dock kan det uppstå hinder för detta i samband med öppna intervjuer (Berndtsson et al., 2008). 

Beslut har vidtagits att samtliga intervjuer även kommer att spelas in då en kvalitativ 

insamlingsmetod syftar i att uttalanden och citat är av värde för undersökningen (Flick, 2014). 

Utifrån all inspelad data är det möjligt att noggrant utföra transkribering (Berndtsson et al., 

2008), vilket ligger till grund för analys för att finna samt skapa värde (Flick, 2014). 

 

Initialt kommer samtliga intervjuer att påbörjas med en förklaring av respektive respondents 

rättigheter vid datainsamlingen, vilket har influerats av checklistan för etiska frågor som Patton 

(2014) presenterar. Se nedanstående lista (baserat på Patton, 2014). 

 

1. Syftet med studien och datainsamlingen? 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) kommer att tillämpas vilket syftar i att 

respondenten ska informeras om syftet med undersökningen samt vilka frågor som 

kommer att besvaras. 

 

Studiens huvudsakliga syfte är att förtydliga vilket informationsbehov den strategiska 

ledningen i KSC har och hur det ska presenteras. Vilka beslutsstödsystem de är i behov 

av.  

 

2. Varför är respondenten utvald? 

Studien fokuserar på samverkan mellan de fyra kommunerna i Skaraborg vilka har 

inrättat och håller på att utveckla en gemensam kommunsamordningscentral. Arbetet 

har avgränsats till de tekniska förvaltningarna i respektive kommun, där samtliga 

förvaltningschefer har haft möjlighet att hänvisa till två anställda i respektive kommun. 

Här önskades att de anställda från samma kommun inte skulle arbeta inom liknande 

arbetsområde.  

 

3. Varför ska respondenten besvara samtliga frågor? 

Intervjun är helt frivillig och respondenten har möjlighet att avbryta tillfället när denna 

önskar, då personen ska kunna bestämma över sin egen medverkan enligt 

samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Vad kommer respondenten få besvara under intervjun? 

Respondenten kommer besvara frågor gällande egna erfarenheter kring arbetsprocesser 

och rutiner. Därefter fokuseras innehållet på informationsflödet i den tekniska 

förvaltningen för respektive kommun, samt mellan samtliga förvaltningar. 

 

5. Hanteras informationen konfidentiellt? 

Studien kommer ta hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) vilket 

menar att all erhållen data under intervjun kommer hanteras konfidentiellt.  

 

6. Ägarskap av erhållen data? 

Respondentens intervjusvar kommer att hanteras konfidentiellt vilket betyder att 

personen kommer vara anonym. Intervjun kommer att spelas in och därefter 

transkriberas, vilket kommer att inkluderas i studien. Känner respondenten att den 

önskar läsa igenom det transkriberade dokumentet är det möjligt att skicka detta i 

efterhand.  

Materialet som används i studien kommer vara tillgänglig i studien samt övriga som 

önskar ta del av den. 

 

4.2.3 Steg 3 – Analys 

Denna fas syftar i att analysera all kvalitativa data som erhållits i datainsamlingen. Tolkning 

av data är utgångspunkten för ett kvalitativt tillvägagångssätt, vilket kan generaliseras via 

jämförelser med olika material (Flick, 2014). Kvalitativ data har möjlighet att resultera i stora 

volymer (Flick, 2014). Berndtsson et al. (2008) menar då att all erhållen data kontinuerligt ska 

utvärderas. 

 

Materialet som insamlas måste genomgå ett antal moment för att förberedas innan det är 

möjligt att analyseras. Intervjuer måste ljudinspelas, erhållen information ska transkriberas och 

all data måste organiseras i syfte att få en tydlig överblick (Flick, 2014). 

Fallstudier kan bidra till stora mängder av data att analysera. Prioritet ska ligga på att avgränsa 

och tolka det på ett korrekt vis, då utfallet blir ett tydligt resultat (Dawson, 2009). 

 

Analysfasen kommer att omfattas av ett induktivt tillvägagångssätt, vilket syftar i kategorisera 

och koda all erhållen data (Flick, 2014). Huvudprincipen med detta grundas i att delar av all 

erhållen data tas ur dess kontext för att kategoriseras med liknande information där syftet är att 

kategorisera samt klassificera material (Flick, 2014). 

Denna klassificering möjliggör namnsättning av separata mönster som särskiljs i all data och 

tydliggör en bättre helhetsbild kring problemområdet. 

 

Processen tillämpar information från litteratursökningen, fallstudien och samtliga intervjuer. 

Därefter skapas bättre förståelse för all erhållen rådata, vilket möjliggör ett besvarande av 

studiens huvudfråga.  
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Enligt Patton (2014) ska en studie som önskar skapa en effektiv grund för en kvalitativ analys 

i arbetet utgå ifrån ett antal faktorer. Denna studie har influerats av denna lista i samband med 

analysering av empirin, se nedanstående lista. 

 

 Analysera data under pågående arbete 

Syftet är inte att redan vid ett tidigt skede vidta beslut som resulterar i slutsatser för 

studien, däremot fokuseras arbetet på att inte utelämna eventuella teman som dyker upp 

under arbetets gång (Patton, 2014). Studiens datainsamling utgår från semi-

strukturerade intervjuer, vilket grundas i att tillämpa öppna frågor. Anledningen är att 

alla intervjuer skildrar separata svar och ingen intervju är lik den andra (Flick, 2014). 

Utgångspunkten är att varken ignorera eller gå miste om värdefull data som erhålls via 

en fördjupning om det specifika ämnet. 

 

 Organisera all data 

Patton (2014) hävdar att kvalitativa datainsamlingar kan resultera i stora volymer data. 

Intervjuer som pågår i ungefärligen en timma kan resultera i 10-15 sidor transkriberade 

dokument (Patton, 2014).  

Arbetet kommer fokusera på att all data ska vara både strukturerad samt organiserad 

innan påbörjad analysering.   

 

 Tillämpa en reflekterande karaktär 

Kvalitativ analysering kräver att forskaren ständigt rapporterar deras egna analytiska 

tillvägagångsätt på ett sanningsenligt vis. Innebörden av detta är att alla personliga 

fördomar, förhoppningar och begränsningar ska övervakas och dokumenteras (Patton, 

2014). I samband med kvalitativa metoder ska forskaren även tillämpa rollen för att 

analysera all insamlad data.  

 

4.2.4 Steg 4 – Slutsats 

Resultatet av denna studie kommer att sammanställas efter att all datainsamling har erhållits 

samt analyserats. Enligt Berndtsson et al. (2008) kommer utfallet av analysen att representera 

studiens resultat. Utgångspunkten för resultatet kommer vara att frågeställningen besvaras. 
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5 Genomförande 

Detta kapitel tydliggör utfallet av studiens genomförande, baserat på de förbestämda metoderna 

i föregående kapitel. Kapitlet är uppdelat i de fyra olika stegen då slutsatsen avslutningsvis 

presenteras. Studien har implementerat planeringen som presenteras i kapitel 4.  

5.1 Steg 1 – Litteratursökning och fallstudie 

Litteratursökningen har tillämpats i kapitel 2 då det förtydligar ett flertal begrepp i 

bakgrundskapitlet.  

Därefter har litteratursökningen baserats på processbeskrivningen i figur 4. Studien presenterar 

dock detta i omvänd ordning för läsbarhetens skull, då det redogörs i kapitel 7. 

Resultaten av fallstudiens intervju presenteras i kapitel 6. 

 

Litteratursökningen resulterade i svårigheter med att veta när en tillräcklig mängd av data hade 

samlats in, vilket även Berndtsson et al. (2008) påpekar vara vanligt förekommande. Strategin 

för denna datainsamlingsprocess baserades på att utgå från tidigare bestämda sökord och fraser. 

Sökorden ”business intelligence” samt ”strategic management” var väldigt omfattande då 

mycket har forskats inom detta och det resulterade i ett stort antal sökträffar.  

I det fortsatta arbetet beslutades att försöka avgränsa resultatet via mer inriktade sökningar för 

att kunna finna litteratur som var av intresse för denna studie. Sökorden blev avgränsade, vilket 

innebar att de även kunde kombineras med varandra samt med andra relevanta begrepp. 

Sökningar gällande business intelligence (BI) begränsades till tillämpning inom organisationer, 

vilket även var passande för strategiskt beslutsfattande.  

 

Sökordet ”situation awareness” omfattade ett brett sortiment, då det i WorldCat Local 

presenterades runt 20 000 sökresultat. För att endast erhålla relevant litteratur kombinerades 

sökningen med ”control dispatch” samt ”dispatch center”. Därefter var det tvunget att sålla bort 

det som inte var relevant för denna studie. Anledningen var att erhålla litteratur som behandlade 

ämnet ur ett övergripande perspektiv. En stor mängd artiklar utgick dock från specifika 

fallstudier, vilket inte var av intresse för denna studie.  

När de önskade artiklarna upptäcktes kunde de appliceras i undersökningen och de presenteras 

i kapitlen för bakgrund, resultat av litteratursökning samt analys då det kombineras med 

intervjuresultatet. 

 

Vidare tillämpades sökningar för ”emergency dispatch” vilket syftade i att motsvara SOS 

Alarm. Denna sökning var mer inriktad än de andra ordinarie sökorden, vilket bidrog till att 

det inte var lika givande. Anledningen var att sökresultaten specialiserades inom specifika 

situationsbeskrivningar, vilket inte var av intresse för studien. Däremot erhölls ett fåtal 

relevanta artiklar som presenteras i kapitel 7. 

 

Genomförandet av studien har även inkluderat snöbollsinsamlingsmetoden som syftar i att 

sökningarna har inkluderat ny litteratur från befintliga artiklar och böckers källor (Patton, 

2014).  
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Syftet med en fallstudie hos omsorgsförvaltningen i Tidaholm var att hemtjänsten som 

kommunal aktör idag har ett pågående pilotprojekt med KSC.  

Möjligheten med denna fallstudie var att inkludera mer än endast ett hypotetiskt tankesätt. 

Detta tillvägagångssätt möjliggör ett flertal aspekter som är applicerbara i form av möjliga 

parallella jämförelser, då pilotprojektet inkluderar verkliga arbetssätt och processer i dagsläget.  

Denna fallstudie har undersökt ett hypotetiskt framtida läge och ett framtida samarbete mellan 

KSC och en förvaltning, via av en Skype-intervju med en anställd hos nattpatrullen i 

omsorgsförvaltningen. Denna intervju möjliggjorde ett erhållande av praktiska erfarenheter 

kring de tillvägagångssätt som anses vara effektiva och kan tillämpas inom de tekniska 

förvaltningarna. Även det som inte fungerade i dagsläget är möjligt att undvika i resterande 

förvaltningar i samband med denna interaktion med pilotprojektet. 

 

Litteratursökningen samt både de indirekta och direkta fallstudierna har resulterat i ett 

framtagande av en intervjuguide. Innehållet i denna kan variera beroende på forskarens 

förmåga att möjliggöra ett naturligt flöde under intervjuerna (Patton, 2014), vilket resulterade 

i att denna färdigställdes före respektive intervju. Denna har legat till grund för respektive 

intervjutillfälle, se appendix B. 

5.2 Steg 2 - Pilotintervju och semi-strukturerade intervjuer 

Resultaten av samtliga sex intervjuer hos de tekniska förvaltningarna presenteras i kapitel 6. 

Metodkapitlet beskriver att den första intervjun var tänkt som en pilotintervju. Under 

genomförandet framkom att resultatet av den intervjun bidrog med värdefull och relevant 

information för undersökningen, vilket senare resulterade i att data från pilotintervjun tillämpas 

som en ordinarie intervju. Beslutet bidrog till att pilotintervjun räknas som en vanlig intervju, 

samt att en av de planerade semi-strukturerade intervjuerna bortprioriterades. Anledningen är 

att det önskade slutresultatet var en jämn fördelning mellan antalet respondenter i 

kommunerna. 

 

Tabell 1 - Respondentförteckning 

Kommun Respondent Datum Tidsåtgång Ansvarsområde 

Tidaholm R1 18/4-16 0:38:44 Fastighet 

Tidaholm R2 18/4-16 0:42:38 Vatten och avlopp 

Falköping R3 21/4-16 0:50:57 Fastighet 

Falköping R4 21/4-16 0:42:39 Gata och park 

Skara/Götene R5 25/4-16 1:08:58 Fastighet 

Skara/Götene R6 25/4-16 0:37:52 Gata och park 

Tidaholm R7 2/5-16 0:31:24 Nattpatrull 

 

 

Samtliga intervjuer utgick från frågor uppdelade i tre huvudkategorier. Intervjuerna påbörjades 

med genomgående information om forskarens namn och institutionsanknytning. Därefter 

informerades respondenterna om studiens syfte och målet med intervjutillfället. 
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Nästkommande tema var gällande respondentens erfarenheter om deras nuvarande 

arbetsprocesser, vilket därefter avslutades med frågor om kommande rutiner och processer i 

samband med en samverkan med KSC. All denna data bidrog till resonemang som kan ge KSC 

vägledning om hur de kan fortsätta med ett utvecklingsarbete.  

5.3 Steg 3 – Analys 

Nästkommande steg har varit att analysera intervjuerna i kombination med litteratursökningens 

material och detta presenteras i kapitel 8.  

Under intervjuerna tillämpades frågor kring de anställdas nuvarande processer vid 

informationshantering inom förvaltningarna. Initialt behandlades övergripande ämnesområdet 

kring deras arbetsuppgifter och hur de hanterar specifika situationer i sitt arbete. Syftet var att 

tillämpa svaren som exemplifieringar vid jämförelser mellan respondenterna i analysen.  

Vid ett senare skede fick respondenterna möjlighet att förtydliga åsikter kring en kommande 

samverkan med samordningscentralen, då de tekniska förvaltningarna inte har ett fullkomligt 

samarbete i dagsläget.  

 

Vidare arbete bestod av att transkribera dokument, då forskaren sammanställde all data som 

förmedlats under respektive intervjutillfälle.  

Följande arbete innefattades av att markera vilken data som var relevant för denna studie och 

vilken information som kunde bortprioriteras. Därefter kunde en översiktlig vy erhållas och 

färgkodningen påbörjades. Syftet med att utföra kodning av data är att koppla data till 

kategorier baserat på deras gemensamma nämnare för att kunna reducera de stora mängderna 

data (Flick, 2014). Här växte ett antal separata teman fram, vilka var grunden för det fortsatta 

arbetet med analyseringen. All reducering av insamlad data, samt alla teman som har växt fram, 

har bidragit med bättre förståelse för problemdomänen vilket har effektiviserat det fortsatta 

arbetet med studien. 

 

Enligt föregående kapitel 4 presenteras här nedan en lista som Patton (2014) introducerar för 

att skapa en effektiv grund för en kvalitativ analys. 

 

 Analysera data under pågående arbete 

I metodkapitlet presenterades att samtliga intervjuer ska tillämpa öppna frågor samt inte 

vara ledande. Anledningen var möjligheter att tillhandahålla nya teman.  

Dessa teman introducerades under intervjuerna och låg därefter till grund för 

kategorisering av information i analyskapitlet. Följande fyra teman identifierades: 

 

A) Hur man informerar och när man inte får svar 

B) Kommunsamordningscentralens roll i det vardagliga arbetet 

C) Kommunsamordningscentralens roll i krissituationer 

D) Samverkan kring jourberedskap 
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 Organisera all data 

Samtliga intervjuer varade i ungefär 40 minuter, vilket efter sammanställning blev 

mellan 7-9 sidor transkriberade dokument. 

Egna anteckningar som hade förts under respektive intervjutillfälle var iordningställda, 

samtliga transkriberade dokument var färdigställda, samt slutligen var all data märkt 

och kategoriserad med all nödvändig fakta kring respondenterna och intervjutillfällena. 

 

 Tillämpa en reflekterande karaktär 

Denna studie har tillämpat en kvalitativ metodansats, vilket har resulterat i att forskaren 

har analyserat all insamlad data, Arbetet i denna studie har fokuserat på att tillämpa ett 

objektivt tillvägagångsätt, där en dömande approach har utelämnats. All erhållen data 

har hanterats reflekterande oberoende av några yttre faktorer. 

5.4 Steg 4 – Slutsats 

Analysen har legat till grund för att finna slutsatser i kapitel 9 som utgår ifrån all erhållen 

information. 

Studiens resultat har utgått ifrån samtliga sex semi-strukturerade intervjuer med kommunernas 

anställda i de tekniska förvaltningarna, en fallstudie hos omsorgsförvaltningen i Tidaholm samt 

dokumentation och litteratur gällande ämnesområdet. 

Datainsamlingen som skedde via intervjuerna har tydliggjort vilka områden som bör behandlas 

samt prioriteras i denna studie. Utifrån analysfasen prioriterades de relevanta kategorierna, 

vilket bidrog med övergripande teman för studien. Dessa teman är utgångspunkten för ett 

slutligt resultat som även besvarar frågeställningen. 

Sedan har arbetet fokuserats på att finna de viktigaste fynden för att kunna sammanfatta de via 

ett antal konkreta slutsatser samt rekommendationer. Studien belyser lärdomar för KSC samt 

för vetenskapen i samband med de teoretiska förankringarna för business intelligence (BI) samt 

front/back office. 
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6 Intervjuer 

Detta kapitel syftar i att presentera erhållen data gällande informationsutbytet mellan de 

tekniska förvaltningarna samt KSC. 

Materialet har kategoriserats via kodning, för att finna teman som omfattar hela studien. Dessa 

övergripande teman anses även täcka studiens frågeställning. Utgångspunkten är initialt de 

svårigheter som omfattar informationsflödet inom verksamheten, därefter vilken strategisk 

information som ska erhållas vid både vardags- samt krissituationer. Slutligen avser kapitlet att 

presentera informationsflödet vid tillämpning av jourberedskap inom de tekniska 

förvaltningarna. 

6.1 Tema 1 – Hur man informerar och när man inte får svar 

Studiens initiala tema utgår ifrån intervjufrågor relaterade till respondenternas nuvarande 

arbetsprocesser och egna erfarenheter om rutiner inom verksamheten. Här ombads 

respondenterna att mer detaljerat återberätta deras process för informationsflödet, hur och vem 

de informerar, både internt samt externt. 

 

Tabell 2 - Citat om tema 1 

CITAT REPONDENT 

Vi prioriterar en öppen kommunikation emellan förvaltningarna.  R3 

Exempel på när man måste informera andra förvaltningar är om man får 

labbsvar om ett prov som visar en anmärkning då kontaktar vi genast vår 

miljö och bygg och stämmer av. Eller om vi ska göra ett arbete med 

grävning då ska vi ibland kontakta elverket så de bemärker ut sina 

elkablar och så vidare. Så det är en ständig kommunikation mellan 

förvaltningarna.  

R2 

Det är mycket mailkontakter och de jag kan ligga i kontakt med är oftast 

förvaltningschefer och avdelningschefer. 

R5 

Beror på ärendet. Oftast via mail, sen har vi återkommande möten som 

vi tar upp vissa saker på och då kan man ta upp det där. Det funkar bra 

men ibland är det svårt att få tag på någon, men då får man återkomma. 

R6 

Oftast är det mest problematiska att få tag i folk. Oftast är det folk, 

rektorer, som sitter i möten jämnt... Då får man jaga och jaga, eller lämna 

ett mail. 

R1 

Man ringer och försöker få tag i folk som man ska kontakta, svarar de 

inte lämnar man ett meddelande, annars mailar man. Så man får jaga på 

tills man får tag i rätt person. 

R2 
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Det har blivit så att man sitter mycket i möten och är svår att få tag på 

via telefon. Då blir det ofta via mail. 

R5 

Oftast via mail, sen har vi återkommande möten som vi tar upp vissa 

saker på och då kan man ta upp det där. Det funkar bra men ibland är 

det svårt att få tag på någon, men då får man återkomma. 

R6 

 

 

Respondent 1, 2, 5 och 6 hävdar att den dagliga verksamheten har svårigheter med den initiala 

processen för att interagera med externa aktörer, vilket motsvaras av att kunna nå respektive 

part. Intervjuerna påvisar att denna problematik kan uppstå i samband med kommunikation 

med de övriga förvaltningarna inom kommunerna, då inga bestämda riktlinjer följs idag.  

 

Respondent 1, 2, 3, 4 och 6 ansåg att det mest problematiska i dagsläget, inom 

informationsflödet, vara att informera övriga parter. Vid diskussion kring varför denna 

problematik fanns var fyra av samtliga sex respondenter eniga om att det kretsade kring 

otydliga riktlinjer om vilka personer att inkludera, samt vid vilket skede dessa ska informeras.  

 

Respondent 4:  

”Det mest komplicerade är vilka är berörda och vilka ska vara delaktiga i ett 

ärende från start, det är det mest komplicerade. Skalar vi upp problemet 

tillräckligt stort och tar med en tillräckligt stor krets, eller tar vi för lite och 

riskerar att vi inte får med alla och blir delaktiga och får ett välgrundat beslut, 

eller tar vi för mycket ibland och folk sitter av tid och är inte nödvändiga i 

processen.” 

 

Respondenterna tydliggjorde komplexiteten av informationsflödet. Intervjusvaren bevisar även 

att detta tillvägagångssätt är ineffektivt i dagsläget, med anledning av att frågan kring befintlig 

problematik ställdes öppet och respondenterna besvarade frågan med ett liknande utfall. ”Man 

vet kanske inte när man behöver informera och inte. Eftersom det inte finns exakta gränser 

dragna, så kan det vara bättre att informera någon gång för mycket än för lite.” (Respondent 

6). 

Vid förfrågan kring hur de anställda går tillväga när sådana situationer uppstår erhölls 

information om att de inte har specifika lösningar utan att det varierar beroende på berörd 

person. ”Magkänsla och dåligt omdöme ibland.” (Respondent 4). 

Med anledning av att respondenterna inte finner tydliga informationsflöden vara centrala inom 

arbetet, menar även en fastighetschef att ”Då finns det en risk att man står och skyller på 

varandra utåt, och det är risken.” (Respondent 3).  

 

Samtliga sex respondenter berättade att de självmant kan besluta vem de ska informera, samt 

när någon specifik inte behöver inkluderas i informationsflödet. Anledningen hävdade de vara 

att sådana situationer innebär att de personligen bestämmer över ett ärende, då inget annat finns 

uttalat.  
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Respondenterna tydliggjorde dock att de vid minsta tvekan föredrar att informera berörd part, 

vilket kan resultera i att personenen blir överinformerad. De menar här att trots avsaknaden av 

tydliga gränser vill de informera för mycket än för lite, vilket syftar i att undvika negativa 

konsekvenser i slutändan. 

 

Vidare diskuterades vad påföljden kunde resultera i om samtliga respondenter beslutade att 

inte informera berörd part, med anledning av att de misstog innebörden av tillvägagångssättet. 

Här ansåg samtliga sex respondenter att processen kan få stora negativa påföljder, beroende på 

ärendets syfte, om de väljer att förbise viktiga aktörer i informationsflödet. 

 

Respondent 2: 

”Det beror på vad det är för information man glömmer att vidareförmedla. Det 

är väl beroende på omständigheterna, men det är ju inte bra om det är en viktig 

sak som kommer undan. Det kan få negativa konsekvenser i längden, för nu 

pratar vi om vatten och missar jag att vi har ett dåligt vattenprov så kan ju folk 

bli sjuka.” 

 

Respondent 1: 

”Det kan bli något negativt om jag struntar i att informera någon. Om jag missar 

att informera om att man ska stänga av vattnet på ett äldreboende i två timmar, 

då kan det bli väldigt besvärligt för personalen där. Medan om man är ute i god 

tid och informera brukar det inte vara några bekymmer.” 

 

Respondent 3 inkluderade ett ytterligare perspektiv som kretsade kring omvärldens syn på 

förvaltningen och kommun. Denna menade att vid problematik i informationsflödet, vilket kan 

grundas i att någon part inte har informerats, kan det resultera i att de två berörda 

förvaltningarna väljer att anklaga varandra. Denna respondent ansåg risken vara att omvärlden 

skapar en negativ uppfattning om alla förvaltningar, och i slutändan om hela kommunen. 

Respondenten medgav även att alla inblandade parter samt förvaltningar bör visa enighet 

framför allmänheten, vilket ökar trovärdigheten för hela kommunen.  

6.2 Tema 2 – Kommunsamordningscentralens roll i det vardagliga 
arbetet 

KSC (representant KSC, personlig kontakt, 1 mars, 2016) har som målsättning att i ett framtida 

läge kunna bredda sina vyer och även inkludera samverkan kring det vardagliga arbetet inom 

kommunerna och dess förvaltningar. Nedanstående tabell presenterar ett antal citat, från 

samtliga intervjutillfällen, kring respondenternas åsikter om en samverkan med KSC i de 

vardagliga processerna. 
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Tabell 3 - Citat om tema 2 

CITAT REPONDENT 

Nej inte i det vardagliga... jag kan inte riktigt se det där. Jag ser inte riktigt 

bilden på hur vi skulle kunna jobba med detta, kanske har att göra med att 

jag inte är tillräckligt insatt. Men vad gäller de bitarna förstår jag inte hur 

det skulle kunna varken avlasta eller innebära någon ny roll inom vårt 

vardagliga arbete. 

R3 

Om all information ska gå igenom KSC så finns det ju risk för fördröjning. 

Ska de sitta och titta på alla mail då eller? Jag tror inte det är något som är 

för vår verksamhet. 

R6 

Jag känner inte samma behov av det i det vardagliga arbetet. R3 

Det är en omväg igen tycker jag, då tycker jag det blir besvärligt och man 

kan tappa bort information och kunskap på vägen. Skulle jag få ett 

bekymmer med ett vattenprov är det enklare att jag direkt kontaktar miljö 

och bygg än att det ska gå via en ledningscentral. 

R2 

… som sagt har jag svårt att se att de kan hjälpa mig i min vardag med mina 

vanliga arbetsuppgifter. 

R1 

Jag tycker att vi redan har den korta vägen i vår kommun, de vardagliga 

ärenden ska gå som vi har de idag. 

R3 

Det beror på hur du tänker, om all vår verksamhetsinformation ska gå via 

en annan ledningscentral, det känns lite byråkratiskt tycker jag. För det är 

sådant som fungerar ganska bra idag tycker vi, det får inte bli överstyrt utan 

vi måste kunna arbeta på ett sätt så vi blir effektivare. 

R2 

Om jag vill ha någonting med fastighetsfrågor då går jag direkt till 

fastigheten i den kommunen. Då går jag inte den andra vägen.  

R3 

… om man nu tänker att detta är olika befäl på räddningstjänsten och jag 

tänker mig att det kommer vara styrkeledare på olika grad ända upp till 

räddningschef. Då tänker jag hur ska de kunna lösa det? De förstår kanske 

inte vad vi är i behov av och de har inte kontaktnätet som vi har, då vi jobbar 

med det till vardags. 

R5 

 

 

Intervjuerna påvisade ett tydligt tema gällande respondenternas åsikter kring en samverkan 

med KSC inom det vardagliga arbetet. Vid förfrågan kring vad respondenterna ansåg om ett 
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framtida läge, som inkluderar KSC inom deras vardagliga arbete, var samtliga sex anställda 

negativt inställda till denna förändring, vilket presenteras i ovanstående tabell. 

Respondenterna prioriterar den personliga kontakten sinsemellan respektive ansvarig och 

berörd, vilket grundas i interaktionen med övriga förvaltningar. De ansåg även att det 

vardagliga informationsflödet bör förbli oförändrat, då de värdesätter en personlig kontakt.   

 

Respondent 1: 

”Risken är väl att om man pratar indirekt med folk, att man inte får fram rätt 

information. Utan det slutar med att jag ändå måste prata med den personen som 

står med sitt problem. Det brukar vara så om någon mellanhand ska lägga sig i, 

då brukar de inte veta i detalj och då får man söka efter rätt person.” 

 

Respondent 2:  

”Det tror jag är en omväg, för det som händer lokalt känner jag bör förmedlas 

lokalt för då har man mer närkontakt med det som händer, än om det ska gå via 

omvägar. Om vi nu har ett bekymmer i Tidaholm så kanske det är enklare om 

min chef förmedlar det än att det går via en annan organisation så det tappas 

bort på vägen.” 

 

Respondent 6: 

”Det tror jag inte på, utan jag vill nog göra den kommunikationen själv. Det 

bygger oftast på personliga... man känner ju de man kommunicerar med. Det 

skulle nog bli lite konstigt om någon annan skulle sköta det. Då menar jag det 

vardagliga arbetet.” 

 

Vidare förtydligade respondenterna att de är positivt inställda till en samverkan mellan de fyra 

kommunernas tekniska förvaltningar. Det finns dock en variation i denna inställning, då 

somliga belyste den generella samverkan inom utbyte av kompetens som huvudanledningen 

och andra utvecklade åsikterna då de syftade på det gemensamma resursnyttjandet. 

 

Respondent 2: 

”Utifrån aspekten att KSC istället ska kunna skapa lägesbilder och kunna bidra 

med resurser är bra. Det är fördelning av resurser som är en fördel med detta. 

Utöver detta ser jag de största fördelarna med samverkan vara resurs- och 

erfarenhetsbyte.” 

 

Respondent 6: 

”Samverkan är ju bra och det är väl klart att det handlar om det med resurser, 

då kan man dela på vissa saker och så. Jag ser erfarenhetsutbyte och sen är det 

även svårt att få kompetent folk. Då är det fler som konkurrerar och då kan man 

dela på vissa tjänster, som nyckelpersontjänster kan man dela på. Det blir kanske 

lättare att rekrytera då.” 

 

 



 
33 

Respondent 5: 

”Om inte tanken är att man har ett samarbete totalt mellan fyra kommuner, då 

kan det finnas fördelar i att det finns en större massa på fastighetsavdelningen, 

vi kan ha en administration som täcker dubbelt så stor yta. Vi kan vara mer 

professionella och slå ut på fler användare. På de här centrala funktionerna 

fastighetsadministration, fastighetsingenjör där man jobbar med att projektera 

förskolor eller skolor hade fungerat jättebra, för hade man blivit ännu mer 

specialiserad. Då hade man varit några ingenjörer till. Idag jobbar några 

kommuner med både förskolor och skolor. Är man dubbelt så stor så kanske man 

bara kan jobba med förskolor och en annan kommun med skolor, så 

specialiseringen hade blivit större.” 

 

Respondent 1: 

”Ja... det skulle kunna bli ett kunskapsflöde som är bättre, att man lär sig lite från 

varandra genom att träffa likasinnade och utbyter information. Det tror jag. Det 

beror på vad det är för samverkan, men det är alltid bra att samverka.” 

 

Respondent 5 hävdade även att en möjlig utgångspunkt, för respektive tekniska förvaltning, är 

att nyttja de befintliga erfarenheter som finns. Syftet är att kunna utbyta dessa sinsemellan 

kommunerna, vilket i slutändan resulterar i gemensamma lägesbilder över pågående 

arbetsprocesser. Respondenten menade att det är vanligt förekommande att nya projekt 

påbörjas med en översiktlig undersökning kring pågående eller avslutade projekt som är av 

liknande karaktär. Dessa kan innefattas av projekt inom närområdet eller med ett stort 

geografiskt avstånd, beroende på dess syfte.  

 

Respondent 5: 

”Skapa lägesbilder för att se vad som är på gång. Om vi är på gång att göra ett 

nytt kommunhus, då kanske en annan kommun är ett halvår före. Jag läser inte 

tidningen så jag vet inte. Ofta söker man runt och letar, men det kan vara bra att 

man försöker hitta något nära.” 

 

Vidare uppmärksammades även att kommunerna inte finner något egenvärde i att endast 

tillämpa sina kunskaper privat, utan att de är positivt inställda till att gemensamt utnyttja de 

befintliga resurserna.  

6.3 Tema 3 – Kommunsamordningscentralens roll i krissituationer 

Samtliga intervjuer bestod av frågor kring ett framtida läge med ett potentiellt samarbete med 

KSC. Initialt påbörjades detta med åsiktsbaserade frågor kring vad respondenterna ur en 

generell synpunkt ansåg om en samordningscentral, samt vad de ansåg kunde effektiviseras 

inom informationsflödet som ett resultat av denna samverkan. 
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Tabell 4 - Citat om tema 3 

CITAT REPONDENT 

... det skulle kunna bli ett kunskapsflöde som är bättre, att man lär sig lite 

från varandra genom att träffa likasinnade och utbyter information. Det 

tror jag. Det beror på vad det är för samverkan, men det är alltid bra att 

samverka. 

R1 

Sen är det givetvis en bra kunskapsbas och kompetensbas som man kan ha 

tillgång till vid behov via KSC. Man ökar kompetensen via ett samarbete. Vi 

samverkar med andra. 

R2 

… att ha tillgång till allmänna kunskaper, istället för att gå in och söka via 

nätet så kanske våra grannar har den kunskapen. 

R2 

Utifrån aspekten att KSC istället ska skapa lägesbilder och kunna bidra med 

resurser är bra. Det är fördelning av resurser som är en fördel med detta. 

Utöver detta ser jag de största fördelarna med samverkan vara resurs- och 

erfarenhetsbyte. 

R2 

Erfarenhetsutbyte. Samt om vi har kompetensmässigt, om vi säger nu att vi 

har väldigt mycket byggprojekt, då kanske vi kan låna kompetens av 

varandra. Sen är kanske någon bättre på den saken, det är ju 

kompetensutbyte men det handlar också om ifall någon ligger lite risigt till, 

då har man tid att hjälpa den. 

R3 

Sen är det ju också det här med reservkraft som jag nämnde tidigare. Sen 

om det är en samordnad kan ju stärka att det finns mer om det händer 

någonting. 

R3 

Det jag har hört om att man har gjort med större organisationer, är att det 

har blivit rörigt. Det låter inte lätt och jag är rädd att det blir en stor trög 

organisation. Att man får ha en organisation i respektive kommun, och sen 

får man ha en övergripande organisation för alla. Jag är rädd att det blir för 

många organisationer. 

R3 

Skapa lägesbilder för att se vad som är på gång.  R5 

… då kan det finnas fördelar i att det finns en större massa på 

fastighetsavdelningen, vi kan ha en administration som täcker dubbelt så 

stor yta. Vi kan vara mer professionella och slå ut på fler användare. 

R5 
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Samtliga respondenter var positivt inställda till en samverkan mellan ett flertal kommuner. 

Åsikterna var dock åtskilda gällande vilken nytta som skulle bli resultatet av samarbetet mellan 

kommunerna. Respondent 1 samt 2 fokuserade mycket på den gemensamma kunskaps- samt 

kompetensbasen vilket kan nyttjas i samband med en samverkan och ett öppet 

informationsflöde. Dessa respondenter menade att samverkan kommer kräva att samtliga 

kommuner är villiga att påkosta varandra resurser, vilket i slutändan kommer skapa effektiva 

förutsättningar för alla inblandade parter.  

Både respondent 2 samt 3 ställde sig fundersamma till att KSC, utöver rollen som en 

samordningscentral, även skulle tillämpas som en större organisation med mer makt än 

respektive kommun. De hävdade att en möjlighet att utkonkurrera befintliga anställda samt 

arbetsprocesser inte var uppskattat, då de inte ville skapa ett ineffektivt tillvägagångssätt där 

KSC tillämpar den centrala rollen i informationsflödet och förvaltningarna är tillhörande 

undergrupper.  

 

Under samtliga intervjutillfällen ombads respondenterna att beskriva en specifik krissituation 

som skulle resultera i resursbrist på deras avdelning. Därefter besvarade respondenterna frågor 

kring hur de gick tillväga när de skulle lösa problemen som uppstod.  

 

Respondent 3: 

” … det är ett jagande och ringande. Om vi ska ta ett drastiskt exempel när det 

är julhelg och det inte är lätt att få tag på folk. Då ska du jaga tag i någon som 

kanske inte är hemma, då är det svårt att lösa. Det är ett jagande. Om det finns 

fler personer att söka på inom flera kommuner då kanske man kan lösa det så.” 

 

Samtliga sex respondenter ansåg att en samverkan i krissituationer skulle kunna bidra med 

positiva effekter för hela verksamheten. Huvudanledning är en effektivisering av 

informationsflödet, då möjligheter finns för en förbättrad interaktion mellan respektive 

kommun. Dessa respondenter menade att de skulle kunna nyttjas av en samverkan mellan de 

tekniska förvaltningarna, då krissituationer oftast grundas i oförutsedda händelser. Isik et al. 

(2013) hävdar att interaktionen mellan verksamhetens befintliga informationssystem, 

applikationer samt data kommer skapa mer nytta för hela organisationen, till skillnad från om 

dessa tillämpas via separata tillvägagångssätt. 

Respondenterna hade därefter, i förhållande till de exemplifierade situationsbeskrivningarna, 

möjlighet att beskriva vilket stöd de önskade av en samordningscentral. Svaren var varierande 

men grundades i att kunna reducera befintliga arbetsuppgifter vilka var ineffektiva samt att 

kunna säkerställa resurser vid behov. 

 

Respondent 1:  

”Kanske att man får information fortlöpande om vad som händer i kommunen 

och i grannkommunen, som är av vikt för min verksamhet. Och att man har enkla 

vägar till varandra när det verkligen händer någonting i krissituationer. 

Om KSC skulle vara bra... då kanske de hade hjälpt mig med resurser och 

resursfördelning. Det kanske fanns folk i andra kommuner som inte hade samma 

kaos som vi med snön, då hade man kanske kunnat fördela upp det.” 
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Respondent 2: 

”Om vi nu hade fått bekräftat att vi har vatten som inte är drickbart då hade vi 

behövt hjälp med resurser dvs. tankbilar, nödvatten och liknande så vi hade 

kunnat få ut hjälp till de som behöver. Det kan vara svårt att varje kommun har 

material stående vid eventuella krissituationer och sådant som kan ske. Ett 

centralt lager med hjälpmedel. Andra resurser, som fler anställda från andra 

kommuner, vid en sådan stor krissituation skulle det vara jättebra att samarbeta 

med folk givetvis också. För varje kommun har bemanning för vanliga 

arbetsuppgifter, så vid krissituationer så vore det ypperligt att få hjälp av andra 

i närheten, absolut. Då kan man kontakta ledningscentralen så får de försöka få 

ihop människor från andra kommuner, det skulle låta bra.” 

 

Respondent 3: 

”Hjälp med transporter och så vidare. Om dem då har så att det finns anställda 

att hjälpa till att ringa och söka personer, resurser osv. Det tror jag är en viktig 

bit. Då kan vi fokusera på arbetsuppgiften och slipper ringa. Om det är ett 

äldreboende och det blir kallt då har man nog att göra med. Så om de kanske kan 

hjälpa till att söka andra och få in.” 

 

Resterande respondenter fokuserade på att KSC skulle vara en utomstående aktör, som vid 

extraordinära händelser skulle ha möjlighet att tillämpa en central roll som samordnare. 

Anledningen var att dessa situationer involverar ett flertal aktörer, vilket vanligtvis resulterar i 

komplicerade samt otydliga arbetsprocesser. Olika förvaltningar har olika regemente samt 

ansvarsområden, vilka kan hamna i obalans med varandra. Respondenterna syftade här på att 

KSC ska fylla en roll som ansvarig för interaktionen mellan kommunerna. 

 

I dagsläget tillämpar Skara och Götene kommun ett samarbete med varandra, då de utgår från 

gemensamma resurser gällande både material samt personal. Respondent 5 samt 6 menade att 

Skara är värdkommunen dock är personalen anställd av båda kommunerna. Respondent 5 

hävdade att dessa två kommuner samverkar för en gemensam verksamhet. Denna menade att 

resurser, som maskiner och verktyg, som sällan används har delats mellan de två kommunerna. 

Utöver detta tillämpas kunskaper och erfarenheter från båda kommunerna, då det främjar ett 

samarbete. Både respondent 5 samt 6 syftar på att de kan tillämpa dubbelt så många funktioner 

via två kommuner, än om de skulle utöva separata tillvägagångssätt. Respondent 6 menar även 

att dessa två kommuner ur ett generellt perspektiv anser det vara problematiskt att rekrytera 

kompetent folk, vilket exemplifierades som nyckelpersontjänster som ingenjörer. Skulle dessa 

två kommuner då även konkurrera sinsemellan hade problematiken ökat drastiskt. Denne 

avslutade med ”Det mest viktiga är väl att man ser möjligheten i att man kan utifrån samarbetet 

få tillgång till resurser och sådant som finns i närområdet.” (Respondent 6). 

 

Respondent 5 menar att krisledningarna i Skara och Götene kommun är separata i dagsläget. 

Skulle det däremot uppstå en krissituation i en av kommunerna är ett samarbete ett självklart 

alternativ inom den tekniska förvaltningen. 
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6.4 Tema 4 – Samverkan kring jourberedskap 

KSC (representant KSC, personlig kontakt, 1 mars, 2016) hävdar att de har som mål att i ett 

framtida läge kunna bredda sina perspektiv och även reducera befintlig jourberedskap. Syftet 

är att effektivisera verksamhetens arbete i samband med en samverkan mellan de fyra 

kommunerna. Visionen är att samarbeta kring gemensamma jourgrupper inom det angivna 

området.  

Under samtliga intervjuer ställdes frågor kring hur respondenterna skulle ställa sig om denna 

förändring hade initierats i verksamheten. 

 

Tabell 5 - Citat om tema 4 

CITAT REPONDENT 

… det hade varit rimligt att varje kommun har en egen jourgrupp, men 

däremot kan man rimligtvis samarbeta emellan på samma sätt som vi 

samarbetar med gata. Men att en grupp åker runt hela Skaraborg låter 

tveksamt. Jag tycker man behöver ha jourgrupper i varje kommun. 

R2 

Att man avfärdar helt och plockar upp någon jourverksamhet? Ja till en 

viss mån hade man säkert kunnat göra det, och vissa delar på året kanske 

man hade kunnat plocka bort vissa delar på jourverksamheten så. 

R4 

Det finns inget negativt med detta förutom om man klockan tre på natten 

ska in och hitta en säkringscentral i en fastighet och inte ens bor i samma 

stad och aldrig har sett huset förut, då tror jag inte man kan göra så mycket 

nytta.  

R1 

Dels så är det inte lätt att minska jourerna för detta ska fungera konstant. 

Varje beredskapsgrupp bär på sin egen erfarenhet och kunskap. 

R2 

Vi har anställda under jourer med väldigt hög teknisk kompetens, så det 

blir så i beredskapen att vissa måste ringa in andra för att klara det, 

eftersom de själva saknar kompetens. 

R3 

Jovisst, det finns väl samordningsvinster på det sättet som man säkerligen 

skulle kunna få till, det är mycket möjligt. Men jag ser det svårt att man 

skulle ha någon VA-jour som sitter långt bort i en annan kommun, det finns 

ju geografiska begränsningar på det sättet eftersom man måste befinna 

sig inom närområdet. 

R4 

 

 

Vid diskussioner kring vad en ett samarbete med en samordningscentral i Falköping, Tidaholm, 

Skara samt Götene kommun skulle kunna bidra med menade respondent 3, 4 samt 6 att 
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problematik som kan uppstå är i samband med de geografiska avstånden mellan de fyra 

kommunerna.  

Respondent 3:  

”Risken med om man slår ihop så det blir ett väldigt stort område. Om det händer 

någonting här så är det ett väldigt stort område som du ska åka på. Det tar tid 

och om det blir väldigt stora avstånd blir risken att de blir för stora.” 

 

Respondent 4:  

”… det finns ju geografiska begränsningar på det sättet eftersom man måste 

befinna sig inom närområdet. Får man en större vattenläcka måste man komma 

igång kanske omgående, alltså vi pratar inom en halvtimma eller timma så måste 

man ha startat upp det. Då kan man inte befinna sig 10 mil bort, då faller det.” 

 

Vidare påpekar även en ansvarig för en avdelning inom gata och park dess missnöje med det 

alternativa förslaget. ”Det största problemet jag ser i det är det geografiska avståndet.” 

(Respondent 6). 

 

Även respondent 5 finner svårigheterna med de geografiska avstånden. Denne hävdar initialt 

att verksamheten, kring beredskap inom deras förvaltning, inte är kostnadseffektiv samt att den 

i dagsläget utnyttjas på ett ineffektivt vis. Därefter menar denne att problematiken baseras på 

att dessa tjänster inte är simpla att vare sig hyra från externa parter eller reducera inom 

avdelningen. Huvudanledningen är att majoriteten av ärenden inom fastighetsavdelningen 

kräver en tidigare lokal kunskap om de befintliga resurserna. Saknas detta är inte ärendet 

lösningsbart, vilket kräver andra alternativa tillvägagångssätt men som respondenten inte 

finner värdefulla. 

 

Respondent 5: 

”Annars blir det så många som köper Securitas, men ska man tekniskt lösa 

någonting då måste man känna till den fastigheten. Då får man en annan typ av 

teknisk support. Man kan hitta till en skola via en GPS, men har man aldrig varit 

i skolan så kan man inte lösa problemet. Vi vill ofta när vi åker ut lösa 

problemen.” 

 

Respondent 5 hävdar att om beslutet kring en reducering av jourer skulle uppföljas, skulle även 

ambitionsnivån i vad som är uppnåbart minskas. Anledningen är att verksamheten i sådana fall 

inte har möjlighet att ställa krav på respektive ansvarig som blir tilldelad ett ärende under 

jourtid. Denne menar att då ambitionen är att tillämpa större ytor skulle det resultera i en 

minskad kompetensnivå i syfte att uppfylla besparingskrav. Respondent 3 bedömer ytterligare 

risker, i samband med denna reducering av anställda, vara situationer där anställda som erhåller 

ett jourärenden kräver hjälp och vägledning av andra vilket i slutändan inte bidrar till ett 

kostnadseffektivare resultat, då mer tekniskt kompetenta anställda måste hjälpa till. 
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Ytterligare en aspekt som uppmärksammades var för de krissituationer vilka drabbar alla fyra 

kommuner samtidigt. Respondent 6 hävdade att en reducering av anställda i jour skulle kunna 

resultera i stora negativa konsekvenser vid sådana händelser, då risken för att bli 

underbemannade ökar med anledning av att behovet av resurser finns hos alla fyra kommuner. 

 

Respondent 6: 

”Men om det börjar snöa så börjar det snöa i både Skara, Götene, Falköping 

och Tidaholm. Då måste ju de personalen skotta, då kan man ju inte dela. Man 

måste ha den personalen som behövs, så man vet att de finns tillgängliga. Har 

de inte beredskap så kan de ju vara bortresta, och får man inte tag i de så 

kommer de inte in och skottar.” 

 

Respondent 4, 5 och 6 påpekar att antalet anställda som ska befinna sig i jourberedskap beslutas 

beroende på årstiden, vilket bidrar till en dynamisk resursplanering inom verksamheten. 

Sommarhalvåret omfattas av färre ärenden än vinterhalvåret, då denna period vanligtvis inte 

består av situationer som kräver extra uppmärksamhet inom avdelningarna för fastighet samt 

gata och park. 

 

Respondent 6:  

”På sommartid har vi ingen beredskap inom gata och park. Då är det 

fastighetsjour som kan åka ut på ett ärende åt oss. På vinterperioden har vi jour 

för halkbekämpning från första november till första april ungefär, en 

arbetsledare och personal som är i jour. Vi har en enda jour för gata/park och 

det blir oftast bara vinterärenden, det blir inte så många fler.” 

 

Samarbetet mellan Skara och Götene kommun har resulterat i gemensamma jourgrupper inom 

avdelningarna för fastighet samt gata och park. Ansvarig för avdelningen gata och park, inom 

samarbetet mellan Skara och Götene, uppger att den befintliga lösningen är att deras avdelning 

inte tillhandahåller någon jourberedskap under sommaren. Istället överlåts samtliga ärenden 

till avdelningen för fastigheter, trots medvetenhet om deras saknad av kompetens inom 

ämnesområdet. 

 

Respondent 6: 

 ”Fastighetsavdelningen har ju tagit våra jourpass under sommaren, men de kan 

ju inte så mycket om våra ärenden. Utan då är det väl mer att det har varit en 

nödlösning och det är ju inte många ärenden som blir på sommartid. Så det är 

inte värt att ha någon person som ligger i beredskap, för han skulle ju kanske ha 

ett eller två ärenden på hela sommarperioden.” 

 

Respondenten påpekar även att en varsin jourgrupp inom varje kommun, för avdelningen gata 

och park, är ineffektivt. Däremot föreslås en sammanslagning i form av en samverkan mellan 

kommunerna. ”Men på sommarhalvåret skulle man kunna ha en gemensam jour för alla gator 

i kommunerna, en tillsammans[…] Ja man skulle kunna ha en gemensam för gaterna, så att 

säga. Det skulle nog kunna funka, jag ser inget negativt med det.” (Respondent 6).  
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Respondent 1 och 2 fokuserar mycket på den tekniska kompetensen och anser det finnas relativt 

små möjligheter för en samverkan inom jourberedskap mellan kommunerna. Inom avdelningen 

för vatten och avlopp påpekas att varje jourgrupp bär på sin egen erfarenhet och kunskap. 

”Inom vår anläggning så tror jag inte det bara någon kan komma utifrån och ska sköta den 

biten, för det är en ganska teknisk anläggning. Det är en säkerhetsrisk så man kan inte släppa 

in vem som helst.” (Respondent 1). 

 

Respondent 1: 

”Vid fel på anläggningen finns risk för allvarliga personskador vid okunskap, 

och risk för konsumenterna vid felaktig dosering. Sammanlagt finns det drygt 30 

VA-anläggningar bestående av vattenverk, reningsverk, tryckstegringar, samt 

pumpstationer som ska fungera 24 timmar om dygnet året runt i kommunen…” 

 

Denna respondent hävdar att, utifrån ett säkerhetsperspektiv, är det inte möjligt för avdelningen 

inom vatten och avlopp att dela på en gemensam jourgrupp. Däremot lyfts frågan kring ett 

indirekt samarbete, då denna avdelning i dagsläget har en samverkan med avdelningen för gata 

och park. Eventuella tillfällen för att erfarenhets- samt kompetensutbyte medgavs däremot som 

ett uppskattat förslag. 

 

KSC (representant KSC, personlig kontakt, 11 april, 2016) hävdar att de i dagsläget har en 

samverkan kring larmhanteringen i Falköping och Tidaholm inom fastighetsavdelningen. I de 

kommunala verksamheterna är huvudsakligen brandlarm, inbrottslarm samt vissa tekniska 

larm kopplade direkt till KSC.  

Enligt respondent 5 kommer brandlarm inom Skara och Götene att kopplas mot KSC dock är 

detta inte operativt ännu. 

 

Respondent 1 förtydligade att avdelningen föredrar att deras egna anställda undviker att åka ut 

på specifika ärenden gällande inbrottslarm efter en viss tidpunkt, samt att KSC som erhåller 

alla ärenden gällande brandlarm även får uppbackning av avdelningen. 

 

Respondent 1: 

”Vi vill att Securitas åker ut på inbrottslarm som är efter nio eller tio på kvällen, 

så då går ju larmen till Securitas via KSC. Är det larm före då kommer larmet 

till vår personal och de som är i beredskap, så då åker vi dit och tittar till. 

Brandlarm går ju alltid direkt till räddningstjänsten på KSC, men vi får ju 

samtidigt ett larm så vi brukar vara på plats ungefär samtidigt som brandkåren 

om de skulle behöva någon hjälp. Sen har vi en del andra larm som 

funktionslarm, värme- och ventilation som går direkt till våra mobiler.” 

 

Respondenten var positivt inställd till denna utveckling av samarbetet, då främst deras egen 

avdelning nu har möjlighet att inrikta sig i ärenden som är relevanta för deras ämnesområde. 

Även respondent 3 uppfattar förändringarna som givande ”Det har varit mycket bättre nu när 

det kommer dit[…] Det är bra att vi har resursen nära...” (Respondent 3). 
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Inom avdelningen för vatten och avlopp beskrevs larmhanteringen ur ett annat perspektiv, med 

anledning av att respondenten utgick ifrån en egen larmcentral inom avdelningen. Denna 

central sorterar ärenden utifrån A- samt B-larm beroende på dess syfte.  

 

Respondent 2: 

”Vi har en ganska långsiktig och välbyggd larmcentral som skickar ut larm. B-

larm är lägst, de är i bakgrunden och vi tittar igenom vilka B-larm som har 

kommit in under natten eller helgen. Då har vi sorterat ut så att de A-larm som 

skickas ut, via mobil, är mer skarpa och de måste åtgärdas av ordinarie 

personal. De går direkt till oss, och skulle vi inte få larmet på något vis, då går 

larmet efter 30 minuter till SOS-larmcentral. Då söker SOS-larmcentral den 

som har jour via alla via vår jourtelefon, skulle mot förmodan inte jourhavande 

nås, kontaktas någon annan i verksamheten.” 

 

Denna respondent anser även att tjänsten som köps av SOS-larmcentral skulle kunna övertas 

av KSC. ”Har vi inte kvitterat larmen inom 30 minuter borde vi kunna skicka det till KSC 

istället för SOS så de kan kontakta oss, vilket är en viktig följd istället för att bryta ner 

jourgrupperna.” (Respondent 2). 
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7 Resultat av litteratursökning 

Detta kapitel syftar i att presentera resultat som har erhållits från litteratursökningen. Här 

presenteras litteratur som ansågs vara relevant för denna studie, både vetenskapliga artiklar 

samt en tidskriftsartikel. Väsentlig information i varje artikel kommer att lyftas fram, för att 

finna en nytta i samband med denna studie. 

7.1 Skapande av lägesbilder 

Blandford och Wong (2004) presenterar en studie som beskriver innebörden av en tydlig 

situationsmedvetenhet. Denna består av förtydligar kring hur en situation växer och utvecklas 

samt hur den underhålls av en ledningscentral. Situationsmedvetenhet syftar på att samtliga 

involverade parter utförligt observerar situationen för att kunna finna medvetenhet kring 

utvecklingen av händelsen (Blandford & Wong, 2004). Författarna behandlar även ämnet kring 

innebörden av en ledningscentral för vilka aspekter som är inkluderade i kommunikationen. 

 

”It involves two broad aspects of work: call-taking, where calls for emergency 

medical assistance are received and prioritized; and controlling, where the most 

appropriate ambulance is dispatched to the emergency and ambulance resources 

are optimized in their areas of operations.” 

(Blandford & Wong, 2004, s. 422). 

 

Ovanstående citat presenterar de två aspekterna vid hanteringen av ett larmsamtal, vilka 

motsvaras av larmoperatören som tar emot samtalet samt beslutsfattaren. Endsley (1995) 

hävdar att en medvetenhet kring incidenten är en prioritet för att kunna hantera ärendet på ett 

effektivt vis. Denna medvetenhet kan kategoriseras i tre separata nivåer, vilka består av (1) 

perception, (2) förståelse, (3) projektion. Vid en god kännedom kring dessa hierarkiska nivåer 

menar Endsley (1995) att larmcentralen kommer ha möjlighet att hantera incidenten samt vidta 

anpassade beslutsprocesser. 

 

Första nivån motsvaras av perception, vilket syftar på en god uppfattning om ärendets miljö, 

samt information om relevanta element. Litteraturen hävdar att relevanta element motsvaras av 

både miljö- samt tidsaspekter. Endsley (1995) exemplifierar dessa i form av funderingar kring 

var brukaren befinner sig, platsen där incidenten har uppstått, ifall övriga hot existerar och i 

sådana fall var de finns. Uppfattningar kring element för tiden kan bestå av ärendets status, 

förutsedd livslängd på ärendet, tidsuppfattning kring tillgängliga resurser hos larmcentralen 

(Endsley, 1995). 

Andra nivån motsvaras av att beslutsfattaren måste ha skapat en tydlig förståelse för ärendet 

och dess syfte, vilket innebär att samtliga otydligheter från föregående hierarkiska nivå ska ha 

klargjorts. Beslutsfattaren ska ha möjlighet att integrera all data i syfte att erhålla en översiktlig 

uppfattning om vad som händer i situationen. Tolkningen av incidenten kan variera beroende 

på om larmoperatören tillämpar tidigare erfarenhet eller inte (Endsley, 1995). 

Tredje nivån syftar i att, utifrån all erhållen data samt dess tolkning, skapa ett framtida läge 

som situationen kommer resultera i. Denna projektion av ärendets framtida status grundas i 
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beslutsfattarens förmåga att kunna kombinera all information och skapa en egen tolkning, 

baserat på kompetens som denna tillämpar (Endsley, 1995). Möjligheter som detta 

tillvägagångssätt skapar är nödvändig kunskap för att snabbare kunna tillämpa ett effektivare 

arbetssätt. 

Blandford och Wong (2004) påpekar i sin studie att dessa tre hierarkiska nivåer bör beaktas i 

samband med sammanställning av lägesbilder. 

Blandford och Wong (2004) presenterar en studie där de undersöker en omfattande 

ledningscentral och dess sammanställningar av lägesbilder vid ett flertal krissituationer. 

Incidenterna har motsvarats av en stor tågolycka, ett terroristattentat samt kemiskt läckage i en 

offentlig pool. Blandford och Wong (2004) menar att den undersökta ledningscentralen har 

funnit svårigheter i att delegera ut arbetsuppgifter till respektive enhet samt att deras processer 

har varit tidskrävande. 

Blandford och Wong (2004) hävdar att ledningscentralen fann lösningar i form av att relevant 

information om den specifika krissituationen särskildes från en större mängd av 

osammanhängande information. 

7.2 Standardisering och integrering 

Ross, Weill och Robertson (2006) hävdar att en hållbar samt välgrundad verksamhet baseras 

på organisationens förmåga att besluta vilka arbetsprocesser som ska integreras samt 

standardiseras. Författarna menar att en ”operating model”, även kallad en verksamhetsmodell 

baseras på två nyckeldimensioner vilka tydliggör verksamhetens arbetssätt och kan variera 

mellan olika organisationer. Forskarna menar att modellen skapar förutsättningar för alla olika 

verksamheter att initiera i arbetet. Litteraturen hävdar att tillämpning av detta tillvägagångssätt 

resulterar i bättre översikt över hela organisationen då det utifrån den valda kategorin i 

verksamhetsmodellen är möjligt att skapa förståelse för en organisations lång- samt kortsiktiga 

mål (Ross et al., 2006). 

 

Modellen tillhandahåller fyra kategorier, där ”coordination” är en av dessa. Resterande teman 

är ”diversification”, ”replication” samt ”unification”. Ross et al. (2006) menar att 

”coordination” innefattas av en låg standardisering samt en hög integration. En standardisering 

av arbetsprocesserna syftar i förbestämda definitioner på hur specifika arbetsprocesser ska 

utföras. Denna aspekt reducerar risken för problematik inom verksamheten och möjliggör även 

förutsättningar för att redan i ett tidigt skede vara medveten om ett möjligt slutresultat (Ross et 

al., 2006). Integration mellan olika processer syftar i att dela information mellan olika enheter. 

Litteraturen hävdar att det har potential att resultera i ett effektivare flöde, då informationen är 

gemensam. 

 

Wahlström, Salovaara, Salo och Oulasvirta (2011) presenterar i deras studie en undersökning 

angående informationsflödet på en kontrollcentral inom rallysport. Denna central arbetar med 

nödutsändning av resurser vid krissituationer och övriga säkerhetsaspekter vid större 

evenemang, vilket de menar kan jämföras med en samordningscentral. Forskarna presenterar 

hur kontrollcentralen har möjlighet att samordna resurser och samverka med andra aktörer vid 

krissituationer. De förtydligar arbetsrutiner inom centralen som bör uppmärksammas och 
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analyseras kring. Forskarna menar att personalen i kontrollcentralen vid en incident initialt 

arbetar med att ta reda på mer information om vem den drabbade personen är, vad som har 

skett samt i var denna person befinner sig.  Därefter har personalen i uppgift att samordna 

resurser utifrån de givna förutsättningarna (Wahlström et al., 2011). Forskarna påpekar att 

personalen i kontrollcentralen utgår från muntlig direktkommunikation på arbetsplatsen för att 

förmedla nödvändig information som behövs omgående. Denna information kan finnas för att 

uppdatera båda parterna om situationens tillstånd för att koordinera arbetet.  

Därefter menar Wahlström et al. (2011) att personalen på kontrollcentralen även fokuserar 

mycket på situationsmedvetenhet för att kunna skapa lägesbilder om incidenter. De menar att 

personalen reagerar på larmsamtal utan att tillämpa en tydlig förståelse för situationen. 

Anledningen är att de vill ha möjlighet att iterera och kunna åtgärda eventuella misstag som de 

har begått under processens gång. Wahlström et al. (2011) menar dock att det här ställer krav 

på verksamhetens möjlighet att kunna bearbeta erhållen information på ett tidseffektivt vis. 

 

Delstaten Michigan upplevde för två år sedan en krissituation som skapade svårigheter för 

staden och dess beslutsfattare. Den strategiska ledningen beslutade att ersätta den dåvarande 

vattenförsörjningen, från Lake Huron till Flint River, vilket resulterade en skadlig och riskabel 

höjning av blyhalten i vattnet. Trots mängder av bevisunderlag för detta erhölls inget 

erkännande av ledningen förrän föregående höst (Leber, 2016).  

Leber (2016) menar att hälsomyndigheten Environmental Protection Agency som ansvarar för 

medborgarnas hälsa och miljön (Environmental Protection Agency, 2016) efter incidenten 

anklagade tjänstemän i delstaten samt vice versa. Leber (2016) hävdar även att myndigheterna 

menade att resultatet av denna misskommunikation blev att de inte kunde ta och värdera alla 

möjliga, både interna och externa, signaler som påvisade att blyhalten i vattnet var hög. 

Problematiken löstes i form av att myndigheterna i efterhand erkände att deras 

informationsflöde hade varit ineffektivt, samt att de borde ha tillämpat en kontinuerlig 

kommunikation via förbestämda kommunikationskanaler. 

7.3 Samordningscentralens roll 

Yeoh och Koronios (2010) hävdar att en faktor för att nå framgång i samband med business 

intelligence (BI) är att ha en balanserad gruppfördelning. De menar att personalen som hanterar 

ett ärende måste tillämpa både den tekniska samt affärsmässiga kompetensen. Forskarna syftar 

på att personalen vid ett projekt är beroende av varandra, då befintliga lösningar på ärendet 

skapas i förhållande till de tillgängliga förutsättningarna.  

Ett projekt befinner sig initialt i ett kritiskt läge gällande strategiskt beslutsfattande (Yeoh & 

Koronios, 2010). Forskarna syftar på att ett projekt är i behov av strategiskt beslutsfattande vid 

ett tidigt skede, då all framtida arbete avgörs av detta. De menar att alla otydligheter ska ha 

förtydligats samt att lösningar ska finnas på all befintlig problematik i syfte att undvika 

missförstånd senare. 

 

Ernst & Young Global Limited world (2015) påpekar att Varberg samt Örnsköldsvik kommuns 

tillämpning av en samordningscentral har effektiviserat arbetet i deras verksamheter. De menar 

att samverkan har bidragit med tydligare helhetsbilder av larmrelaterade aspekter och att 
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centralen nu har den kompetens som krävs för att kunna besvara kommunens frågor. Vidare 

har även argumenterats för att en ökad situationsmedvetenhet har bidragit med möjligheter att 

vidta mer kvalificerade beslut (Ernst & Young Global Limited world, 2015). 

Södertörns brandförsvarsförbund, som agerar som en samordningscentral för 16 olika 

kommuners räddningstjänst, har via en samverkan tydligare kunnat skapa lägesbilder kring 

respektive kommuns resurser och larm (Ernst & Young Global Limited world, 2015). Både 

denna samordningscentral samt centralen i Örnsköldsviks kommun har uppmärksamt 

svårigheter med att finna larmoperatörer med en bred kompetens inom ett flertal 

ämnesområden (Ernst & Young Global Limited world, 2015).  

Sammanfattningsvis hävdar Ernst & Young Global Limited world (2015) att en 

samordningscentral möjliggör ett flertal samarbeten mellan olika kommuner och aktörer, vilket 

de menar kan resultera i effektivitetsvinster. Detta syftar i att kortare responstid vid incidenter 

och händelser som bör uppmärksammas, effektivare resurshantering då larmoperatörerna kan 

tilldela resurser vid behov. 
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8 Analys 

Detta kapitel syftar i att analysera kring studiens erhållna material. En analys sker baserat på 

den huvudsakliga frågeställningen, vilket därefter har möjliggjort två nya delteman.  

8.1 Hur ska Falköping, Tidaholm, Skara och Götene organisera 
informationsflödet till kommunsamordningscentralen (KSC)? 

Endsley (1995) hävdar att graden av situationsmedvetenheten för ett ärende kan ha en väldigt 

betydelsefull påverkan på processen för beslutsfattande inom verksamheten. Litteraturen 

menar att det i dagsläget existerar stora mängder av bevis för att en persons förmåga att kunna 

hantera situationer är avgörande för hur ett problem åtgärdas. Anledningen är att detta påverkar 

personens förmåga att kunna tillämpa en anpassad beslutsprocess (Endsley, 1995). 

Situationsmedvetenhet innebär att ett ärende hanteras utifrån uppfattningen av incidenten samt 

utgår från en integrerad förståelse för informationen då syftet är att förtydliga ett framtida läge 

som effektiviserar beslutsprocesser (Endsley, 1995). Litteraturen hävdar även att tillämpning 

av situationsmedvetenhet är möjligt att initiera i en bred kategori av verksamheter. 

 

Studiens intervjuer har tydliggjort att informationsflödet, gällande hur och vem som ska 

informeras, är ineffektivt i dagsläget. Respondenterna i de tekniska förvaltningarna medgav ett 

flertal brister i rutinerna och hävdade att processerna är otydliga då det inte finns några direkta 

instruktioner att följa. Respondent 6 var övertygad om att processen för informationsflödet är 

otydligt och att det finns flertal svårigheter med det. Denna ansåg det nuvarande 

informationsflödet vara personberoende, då arbetsprocesser varierar beroende på vem som 

tillhandahåller arbetsrollen.  

Respondent 4 medgav att de befintliga kommunikationskanalerna är lämpliga dock uppstår 

problematik i samband med hur dessa ska användas samt vid vilket skede i processen. 

Anledningen är otydliga instruktioner för de personer som har i uppgift att informera, då dessa 

inte har ordinarie rutiner att följa trots det stora behovet av det. 

 

Wahlström et al. (2011) hävdar att en verksamhet som kommunicerar via förbestämda kanaler 

har större möjlighet att generera mer givande resultat. Litteraturen menar även att två parallella 

vägar kan bidra med effektivare arbete, då informationshanteringen blir tydligare sinsemellan 

respektive aktör. Beslutar förvaltningarna att utgå från förbestämda kommunikationskanaler 

kan det möjliggöra gemensamma rutiner och direktiv. Detta kommer bidra med gemensamma 

grunder inom respektive förvaltning, som de anställda kan tillämpa i deras vardagliga arbete.  

Respondent 7 påpekade att omsorgsförvaltningens nattpatrull idag kommunicerar med KSC 

via endast ett kommunikationssystem. Denna menade även att deras samverkan har bidragit 

till tydligare direktiv på hur informationsflödet ska hanteras samt förtydlingar kring vilka 

kommunikationskanaler som ska tillämpas. ”Det fungerar jättebra, för det är inga 

mellanhänder. Så det är en säkrare kontakt i och med att man pratar med dem direkt.” 

(Respondent 7). 
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Vetenskapen hävdar att om verksamheten har tydliga riktlinjer att utgå ifrån kommer ett 

effektivare slutresultat att uppnås (Ross et al., 2006), vilket respondent 7 hävdar att 

nattpatrullen idag har då de endast tillämpar kommunikation via det specifika 

interaktionssystemet.  

Wahlström et al. (2011) menar även att detta bidrar till en godare situationsmedvetenhet och 

via en situationsmedvetenhet hos beslutsfattaren kommer automatiskt även en bättre förståelse 

att skapas för det specifika ärendet. 

Litteraturen menar att en förståelse för situationen är en bidragande faktor till om ärendet 

hanteras på ett framgångsrikt vis (Wahlström, 2011; Blandford & Wong, 2004; Endsley, 1995). 

Även respondent 7 som vid ett tidigare skede har befunnit sig i en liknande situation som de 

anställda i de tekniska förvaltningarna, utan en samverkan med KSC, hävdar att 

informationsflödets förbättringar har ökat drastiskt i jämförelse med tidigare.  

Wixom och Watson (2010) menar att organisationer måste tillämpa ett fullkomligt fokus på 

hantering av information i syfte att undvika eventuella missförstånd. Beslutar de tekniska 

förvaltningarna att fortsätta med den nuvarande lösningen av hanteringen av 

informationsflödet, vilket inte inkluderar en samverkan med KSC, kommer ineffektiva samt 

otydliga tillvägagångssätt att tillhandahållas. Verksamheten bör utgå från integration av data 

inom verksamheten, med anledning av att Isik et al. (2013) hävdar att det är en framgångsfaktor 

för organisationer som ska tillämpa business intelligence (BI). Foley och Guillemette (2010) 

hävdar att business intelligence (BI) tillämpas i syfte att tydliggöra hur en verksamhet presterar 

samt menar att det är en strävan efter ett effektivare arbete.  

 

Intervju 1 tydliggjorde hur respondentens avdelning har funnit en lösning på problematiken 

med otydligheter kring vilka aktörer som ska inkluderas. Denna respondent menade att deras 

förvaltning i dagsläget har förändrats, i form av en kategorisering av samtliga ärenden. Nu 

delas ärendena upp sinsemellan respektive part, vilket reducerar antalet inblandade anställda 

inom samtliga ärenden. 

 

Respondent 1: 

”Förut har väldigt många ringt så fort vi har gjort någonting, men nu har vi 

styrt upp det så när det är mindre grejer har de ringt fastighetsskötare. Och 

framförallt så är det kanske inte varje människa som ringer, utan de kanske 

vänder sig till sin enhetschef så de får ringa mig, eller till någon 

fastighetsskötare. Så det fungerar bättre nu än förut, för då hade vi väldigt 

många samtal. Nu fungerar det ganska bra.” 

 

Utöver en bättre förståelse den specifika situationen bör även aspekten för hur en övergripande 

central kan utföra dessa kategoriseringar av ärenden inkluderas. 

Zomerdijk och de Vries (2007) hävdar att kommunikationsvägarna samt informationsflödet 

kan förtydligas via front-office back-office modellen. Syftet är att aktören som har ett ärende 

ska ha möjlighet att besluta om den vill kontakta en inriktad avdelning med specialiserad 

kunskap eller en gemensam central som motsvaras av KSC med generell kompetens kring 

samtliga ämnesområden.  
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Kontaktas den gemensamma ledningscentralen kan de antingen hänvisa till experter inom 

området, vilka är de anställda i respektive förvaltning och avdelning, samt tillhandahålla 

direktkontakt utan mellanleder. Vid de fall då det är möjligt kan KSC upprätthålla kontakten 

med kunden direkt men erhålla nödvändig information från respektive förvaltning och 

avdelning.  

 

Under intervju 1 påpekades att ”Här skulle ju en sådan här samordningscentral kunna ta emot 

många av de samtal som kommer in och kunna filtrera bort de och se till så att endast de blir 

kontaktade när det behövs.” (Respondent 1). 

Syftet blir här att reducera antalet ärenden hos respektive avdelning, utan ett direkt 

inkluderande av KSC inom det vardagliga arbetet hos kommunerna. KSC kan som en 

utomstående aktör strukturera ärendena till en viss mån, vilket även respondent 1 uppmanar 

till. 

8.1.1 Informationshantering i vardagliga situationer och i kris 

Vardagliga situationer 

Organisationer är ständigt i behov av att kunna anpassa sin verksamhet till omvärldens krav. 

Förmågan att kunna anpassa den strategiska utvecklingen samt de interna arbetsprocesserna 

kan ibland uppfattas som komplext, det är dock möjligt via tillämpning av en 

verksamhetsmodell (Ross et al., 2006). Litteraturen hävdar att denna modell möjliggör 

förtydligande av verksamhetens övergripande mål baserat på organisationens interna 

standardisering samt integration. Utifrån all erhållen information om respondenternas åsikter 

bör ett framtida läge inkludera kategorin ”coordination”, även kallad samordningskategorin. 

Denna kategori innefattas av en låg standardisering samt en hög integration.  

 

Respondenterna i de tekniska förvaltningarna påpekade i intervjuerna att de är negativt 

inställda till en samverkan med KSC inom det vardagliga arbetet, med anledning av att de är 

nöjda med de nuvarande arbetsprocesserna. De anser att ett samarbete med KSC skulle 

resultera i ett för stort antal standardiserade processer, vilket de inte är positivt inställda till. De 

önskar utföra sitt arbete anpassat efter situationen och de givna förutsättningarna. De ser ingen 

potential med att tillhandahålla en samverkan med KSC som en extern aktör i de vardagliga 

situationerna. Berörda parter ansåg även att ett samarbete hade bidragit till att 

informationsprocesserna hade blivit ineffektiva, då det hade resulterat i ytterligare ett steg i 

informationsflödet. 

Respondenterna har påpekat att de prioriterar så mycket personlig kontakt som möjligt med 

externa parter, vilket inkluderar resterande förvaltningar. De finner värde i att bygga personliga 

relationer med övriga aktörer, då de menar att det leder till indirekta samarbeten. De ser även 

potential i möjliga erfarenhets- samt kompetensutbyte då de har möjlighet att fysiskt kontakta 

berörda parter. Isik et al. (2013) menar att en interaktion, i form av en länkning av data, syftar 

i att erhålla gemensam nytta för alla integrerade parter. Organisationer som inte prioriterar en 

hög interaktion tillämpar svårigheter i samband med processer för beslutstagande (Yeoh et al., 

2008). 
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Respondent 5: 

” … det förebyggande man kan göra är att man har haft kontakt tidigare och har 

träffats någon gång. Det blir så mycket enklare om jag har träffat 

fastighetschefen tidigare och jag vet att de har en skola tom, då är det lättare att 

fråga om jag kan hyra den, än om jag inte vet något alls. Om jag har tillräckligt 

mycket med information, att man har haft det utbytet.” 

 

Respondenterna önskar möjlighet att kunna tillämpa varierande tillvägagångssätt för olika 

projekt, då de inte vill ha standardiserade regler och riktlinjer på hur detta ska ske.  

En standardisering skulle kunna resultera i en för stor mängd direktiv, vilket hade skapat 

missnöje hos de anställda.  

En standardisering och flexibilitet behöver dock inte utesluta varandra. De anställda kan 

informera KSC samtidigt som de även tar direktkontakt med andra viktiga aktörer. KSC bör 

ansvara för att informera ytterligare berörda intressenter i syfte att uppfölja ärenden. Det 

huvudsakliga målet är vid situationer då berörda parter inte är kontaktbara ska inte ärendet 

bortprioriteras.  

Då de inte ska tillämpa en hög standardisering, ska de däremot fokusera på att förtydliga 

processer i informationsflödet. Innebörden av att förtydliga processer i informationsflödet 

motsvaras av hur samt när KSC kan kontaktas, snarare än en standard för att KSC alltid ska 

kontaktas. 

Utöver detta ska en hög integration tillämpas, då det önskas av respondenterna och en nöjdhet 

hos de anställda är eftersträvbart. 

 

Enligt Sangar och Iahad (2013) kan förändringar inom en organisation resultera i problematik 

för verksamheten då det kan uppstå situationer där de anställda blir motvilliga, vilket denna 

studie tyder på att de anställda i de tekniska förvaltningarna är. Samtliga respondenter påpekade 

att de är nöjda med de nuvarande tillvägagångssätten för arbetsprocesser samt att de kommer 

ha svårigheter med en samverkan med KSC inom det vardagliga arbetet. Verksamheten bör 

prioritera en hög nöjdhet bland sina anställda då det är en framgångsfaktor inom business 

intelligence (BI) (Sangar & Iahad, 2013), samt resulterar i att de anställdas prestation 

effektiviseras. 

Sangar och Iahad (2013) nämner ytterligare aspekter inom en verksamhet som är 

framgångsfaktorer för en lyckad tillämpning av business intelligence (BI). Några av dessa är 

stöd av den högsta ledningen, tydliga visioner samt en bestämd organisationskultur. De 

tekniska förvaltningarna tillhandahåller, enligt respondenterna, stöd av ledningen i respektive 

förvaltning. De har under intervjuerna medgett sig vara nöjda med processerna då deras chefer 

är villiga att lyssna på deras åsikter samt anpassar arbetet efter de anställdas behov. Enligt 

respondenterna har de tydliga mål och visioner med arbetssättet samt är medvetna om hur de 

ska effektivisera verksamheten med egna tillvägagångssätt. De tillämpar en egen 

organisationskultur med olika processer och tillvägagångssätt, vilka de menar att de är nöjda 

med.  

Beslutar KSC, trots dessa aspekter, att påbörja en samverkan inom de vardagliga situationerna 

kommer det resultera i att de anställdas arbetssätt och rutiner som de prioriterar och är vana vid 

kommer att förändras.  
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Det kommer även att förändra organisationskulturen för arbetet, trots att samtliga sex 

respondenter menar att de är nöjda med de nuvarande tillvägagångssätten.  

Utöver detta bör KSC undvika att initiera ett nytt arbetssätt hos de tekniska förvaltningarna 

inom det vardagliga arbetet, vilket tyder på en fullkomlig samverkan med 

samordningscentralen, då vetenskapen teoretiskt motbevisar deras förslag. Forskarna hävdar 

att dessa kritiska faktorer är viktiga för tillämpning av business intelligence (BI) (Sangar & 

Iahad, 2013) och respondenterna kompletterar dessa argument.  

 

Respondent 1, 2, 3, 4 samt 6 har påpekat att de inom deras vardagliga arbete finner problematik 

med att veta vilka personer de ska inkludera vid olika situationer.  

En potentiell lösning på otydliga informationsflöden är enligt Zomerdijk och de Vries (2007) 

att tillämpa front-office back-office modellen som tydliggör KSC som en central 

ledningscentral och respektive förvaltning som en inriktad avdelning.  

En tillämpning av front-office back-office kommer att möjliggöra kategoriseringar av ärenden 

samt en reducering av arbetsuppgifter inom respektive förvaltning, med anledning av att KSC 

kan hjälpa till vid vissa situationer. 

Kategoriseringar av ärenden syftar i förtydlingar kring hur ärenden ska grupperas, baserat på 

dess prioritet. Reducering av arbetsuppgifter är ett resultat som kommer utvinnas av denna 

samverkan, då KSC som en utomstående aktör kan tilldela arbetsuppgifter endast till de som 

berörs av ett ärende.  

 

Om resultaten kring en samverkan inom vardagliga situationer sammanfattningsvis beaktas 

tyder det på att de anställda i de tekniska förvaltningarna har en viss negativ inställning samt 

tveksamhet till en samverkan med KSC. Intervjuerna påvisade dock att de är positivt inställda 

till ett samarbete med KSC vid situationer då de anser sig vara överbelastade. Problematiken 

inom denna aspekt ligger i att personalen inte alltid är medvetna om storleken av händelsen 

utan att de i ett flertal situationer märker det vid ett sent skede.  

I detta läge krävs en genomgående kommunikationsstrategi som tydliggör för personalen vilka 

möjligheter som KSC bidrar med. Syftet är att belysa inom vilka områden 

samordningscentralen kan hjälpa till. KSC måste dock lyssna på alla tveksamheter som de 

anställda har, med anledning av att erhålla all nödvändig information. Därefter ska även större 

vardagshändelser anmälas till KSC, för att samordningscentralen ska ha möjlighet att bistå med 

hjälp gällande informationsflödet. De kan bedöma vilka personer som bör inkluderas i 

informationshanteringen.   

 

Krissituationer 

Lee, Chang och Liu (2007) menar att tiden är en kritisk faktor för verksamheter vid 

krissituationer. Huruvida en organisation är förberedd för olika nödsituationer kan bero på ett 

flertal faktorer (Liu & Guo, 2012).  

Jaques (2010) menar att organisationer har en felaktig inriktning idag när arbetsuppgifter vid 

krissituationer tilldelas, då det är vanligt förekommande att organisationer delegerar 

uppgifterna till avdelningschefer på den taktiska beslutsnivån. Vetenskapen menar att den 

strategiska organisationsnivån för beslutsfattande bör inkluderas, då dessa kan vidta strategiska 

beslut med ett bredare tidsperspektiv.  
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Respondenterna har påpekat att vid krissituationer finns det inte bestämda riktlinjer att följa, 

då även informationsflödet har varit ineffektivt. I förhållande till tillgängliga resurser har det 

krävts stora insatser från alla anställda på avdelningarna. Respondent 1 och 3 menade att dessa 

situationer har varit krävande.  

 

Respondent 1: 

”… det krävdes en väldigt stor insats av mig och mina kollegor att få ihop folk 

som just hade kompetensen. Det som var krävande var att få tag i resurser, samla 

resurser och framförallt ha vettiga människor som jobbar på taket och kan 

säkerhetsföreskrifter och liknande.” 

 

Respondent 7 från nattpatrullen i Tidaholm påpekade att pilotprojektet mellan 

omsorgsförvaltningen och KSC har skapat ett flertal förutsättningar för förvaltningen, men 

även för KSC. Informationsflödet gällande när avdelningen ska informeras om ett ärende i 

dagsläget har effektiviserats drastiskt menade respondent 7, då denne upplevde ett flertal 

förbättringar via samarbetet. 

 

Litteraturen hävdar att hanteringen av krissituationer baseras på organisationens förmåga att 

tillämpa gemensamma lösningar med berörda parter (Liu & Guo, 2012). Detta bekräftas av 

Pearson och Clair (1998), då dessa menar att verksamheter som endast förlitar sig på ett fåtal 

personer inom avdelningen inte kommer uppnå en lika stor framgång. Intervjutillfällena 

förtydligade att det inte finns några tydliga riktlinjer kring en eventuell samverkan mellan de 

fyra kommunerna vid krissituationer idag. Däremot tillämpar Skara och Götene kommun ett 

samarbete kring gemensamma resurser, samt erfarenhets- och kompetensutbyte. De menade 

dock att utifrån denna samverkan skulle ett inofficiellt samarbete mellan de två kommunerna 

vara ett självfallet alternativ. 

Intervjun i fallstudien med nattpatrullen bestod av att respondenten var positivt inställd till 

avdelningens befintliga samarbete med KSC. Utifrån dessa praktiska erfarenheter är det möjligt 

att dra parallella kopplingar till åsikter de tekniska förvaltningarna tillämpar kring ett framtida 

läge. Respondenten i nattpatrullen menade att samarbetet med KSC har resulterat i en större 

trygghet i arbetet. Anledningen är att informationsflödet har effektiviserats via tydligare 

kommunikationskanaler då de anställda vet via vilka vägar de ska kontakta KSC vid 

krissituationer. Gällande extraordinära händelser påpekade respondenten att det inte fanns 

några negativa aspekter att uppmärksamma, då de endast fann positiva utfall av samarbetet. 

Respondenterna i de tekniska förvaltningarna medgav däremot ett flertal brister i 

informationsflödet i deras arbete, då de inte samverkar med KSC idag. De hävdade även att 

processerna är otydliga då det inte finns några direkta instruktioner att följa. 

 

Krissituationen i delstaten Michigan skapade många svårigheter för stadens beslutsfattare, då 

en omfördelning av vattenresurserna resulterade i en skadlig höjning av blyhalten i vattnet. 

Uppståndelsen hade kunnat lösas i ett mycket tidigare skede, vilket hade undvikit att tusentals 

invånare blivit utsatta för en sådan incident. Problemet var dock att ingen aktör ville erkänna 

sig ansvarig för en sådan handling (Leber, 2016). Inledningsvis menar respondent 3 att det vid 

krissituationer finns risk för att samtliga parter klandrar varandra.  
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Leber (2016) hävdar att myndigheterna menade att denna misskommunikation resulterade i att 

de inte kunde värdera alla möjliga, både interna och externa, signaler som påvisade att 

blyhalten i vattnet var hög. I efterhand erkände myndigheterna att anledningen till denna 

misskommunikation var att deras informationsflöde hade varit ineffektivt, samt att de borde ha 

tillämpat en kontinuerlig interaktion via förbestämda kommunikationskanaler. 

Samtliga sex respondenter från de tekniska förvaltningarna, samt respondenten från 

pilotprojektet i nattpatrullen, var väl medvetna om nyttan med ett erhållande av lägesbilder vid 

ett tidigt skede i krissituationen. De menade att KSC vid dessa situationer skulle kunna bidra 

med en tydlig översikt över resurshanteringen och ytterligare faktorer som var att prioritera. 

Blandford och Wong (2004) menar att vid dynamiska processer, som kräver snabbt 

beslutsfattande, är tydliga lägesbilder att föredra i syfte att tidigt kunna skapa en överblick över 

situationen. De menar även att en förståelse för situationen kan skapa förutsättningar för 

vidtagande av beslut.  

Yeoh och Koronios (2010) menar att vid krissituationer måste förvaltningarna kunna utgå från 

en stabil grund som kommer kunna anpassas till de ständiga kraven som ställs från omvärlden, 

vilket respondenterna hävdar att verksamheterna inte har idag. De syftar på en saknad av 

förståelsen för sammanställningar av lägesbilder. Förmågan att kunna skapa lägesbilder har en 

påverkande betydelse för vilken beslutsprocess som tillämpas (Endsley, 1995), och det handlar 

om att skapa en gemensam förståelse för en viss situation (Blandford & Wong, 2004). 

Tillämpar samtliga inblandade parter en medvetenhet om ärendet kan KSC skapa bättre 

lägesbilder för krissituationer och delegera ut arbetsuppgifter baserat på den erhållna 

förståelsen.  

 

Blandford och Wong (2004) undersöker en specifik ledningscentral, som har haft i uppgift att 

hantera stora ärenden. Inledningsvis har denna ledningscentral stött på problematik som liknar 

svårigheter respondenterna i de tekniska förvaltningarna hävdar vara relevanta hos dem. 

Personalen i de tekniska förvaltningarna är eniga om att informationsflödet vid krissituationer 

har varit utdraget då respektive ansvarig har inte varit medveten om vem denna ska delegera 

ut arbetsuppgifter till, samt vid vilket tidsskede. De syftade även på otydligheter med 

informationsflödet i form av att de inte var medvetna om vilken information som ska separeras 

från resterande information, för att kunna möjliggöra förutsättningar för inriktningar inom 

specifika områden. 

Vetenskapen menar att den undersökta ledningscentralen löste problemet genom att relevant 

information om den specifika krissituationen särskildes från en större mängd av 

osammanhängande information, vilket tydliggör de givna förutsättningarna för att tolka datan 

(Blandford & Wong, 2004). De tekniska förvaltningarna har möjlighet till detta 

tillvägagångsätt med hjälp av en samverkan med KSC. Det bidrar med möjligheter för de 

anställda att fokusera på sitt huvudsakliga arbete och därefter utgå ifrån delegerade 

arbetsuppgifter av KSC. Det resulterar i att de vid krissituationer kan kunna växla från sina 

vardagliga arbetsuppgifter, då KSC som en utomstående aktör kommer kunna hjälpa till 

(Blandford & Wong, 2004). 

 

Wahlström et al. (2011) diskuterar i deras studie att samordning av resurser och samverkan 

med andra aktörer ska vara tidseffektivt.  
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Dessa forskare presenterar även två tillvägagångssätt i studien som de menar är av intresse att 

analysera. Personalen i kontrollcentralen som de undersöker arbetar verbalt med 

direktkommunikation på avdelningen, då de anser att möjligheten att kunna förmedla 

nödvändig information omgående bör finnas tillgängligt. Respondenterna på de tekniska 

avdelningarna har meddelat att extraordinära händelser kräver omgående beslutsfattande, 

vilket de i dagsläget finner svårigheter med. De är inte medvetna om hur de ska gå tillväga, 

vilket Wahlström et al. (2011) menar att tillvägagångssättet för denna direktkommunikation 

tydliggör. Därefter presenterar forskarna även ett tillvägagångssätt som kontrollcentralen 

tillämpar som syftar i att personalen ska kunna åtgärda problematik vare sig de tillämpar en 

uppfattning om incidenten eller inte. Anledningen är att dessa incidenter är tidskrävande samt 

kräver omgående hantering. Personalen fokuserar på att skapa översiktliga lägesbilder utan 

någon djupare insikt i situationerna, men tillåter iterationer vilket syftar i att åtgärda eventuell 

problematik i efterhand. KSC kommer i denna samverkan med kommunerna att vara i behov 

av ständiga uppdateringar och sammanställningar av lägesbilder. Aspekten för att de bör 

reagera utan en fullkomlig förståelse för situationen bör iakttas, då vetenskapen hävdar att en 

del situationer kräver ett snabbt agerande vare sig uppfattningen är god eller inte (Wahlström 

et al., 2011). 

 

Blandford och Wong (2004) syftar på att om en samordningscentral ska ha möjlighet att 

sammanställa lägesbilder krävs en god medvetenhet om situationen. Tidigare i studien nämns 

de tre hierarkiska nivåerna för situationsmedvetenhet, vilka även bör inkluderas vid 

krissituationer. Dessa är en god uppfattning om ärendet, en förståelse för alla otydligheter samt 

en tolkning som skapar en framtida lägesbild (Endsley, 1995).  

Blandford och Wong (2004) menar även att samverkan vid krissituationer bör prioriteras. 

Anledningen är att informationsflödet kommer möjliggöra en effektiv tillämpning av relevanta 

lägesbilder för kommunerna. Detta kommer även öka kommunikationen mellan de anställda 

och förvaltningarna sinsemellan, då samtliga sex respondenter från de tekniska förvaltningarna 

menar att detta saknas idag.  

Samordningscentralen bör utgå från integrerad information av kommunerna, för att därefter 

kunna skapa gemensamma lägesbilder som tydliggör den specifika situationen. 

En framgångsfaktor vid tillämpning av business intelligence (BI) är inom en verksamhet att 

utgå ifrån tydliga visioner (Sangar & Iahad, 2013; Yeoh & Koronios, 2010). Detta måste 

prioriteras i de tekniska förvaltningarna med anledning av att visionen för arbetssättet i 

krissituationer inte har klargjorts idag. Här krävs det även flertal förtydlingar av uppdragets 

huvudsakliga syfte, samt integrationen mellan kommunerna och KSC respektive endast mellan 

kommunerna. 

 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att de är i behov av en hög standardisering av 

riktlinjer och direktiv att följa vid krissituationer, vilket syftar i att reducera risken för 

uppståndelse av eventuell problematik och missförstånd (Ross et al., 2006).  

Vetenskapen hävdar att en god standardisering av informationsflödet kommer att tydliggöra 

arbetsprocesser (Ross et al., 2006). Vid krissituationer önskar respondenterna en 

standardisering av tydligare riktlinjer om hur interaktionen ska ske, samt via vilka 

kommunikationskanaler.  
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Detta behöver inte utesluta flexibilitet, däremot bör standarden existera som ett tryggt 

minimum läge vid krissituationer. 

Respondenterna medgav även under intervjuerna att de önskar en hög integration med övriga 

kommuner samt KSC gällande krissituationer. Anledningen var att denna informationsdelning 

kommer resultera i tydligare lägesbilder och då skapa gemensamma lösningar som alla 

kommuner kan få fördelar av. Det syftar även i alternativa erfarenhets- och kompetensutbyten. 

Litteraturen hävdar att denna integrering av information har potential att resultera i ett 

effektivare flöde, då informationen är gemensam (Ross et al., 2006). 

 

Respondenternas åsikter gällande krissituationer och extraordinära händelser skiljer sig från de 

vardagliga händelserna. De var positivt inställda till en samverkan då de insåg nyttan i 

erfarenhets- samt kompetensutbyte sinsemellan kommunerna, både inom det vardagliga men 

även vid krissituationer. Litteraturen hävdar att en samverkan med alla inblandade aktörer 

kommer att skapa bättre förutsättningar för att finna lösningar på den befintliga problematiken 

vid krissituationer (Liu & Guo, 2012; Pearson & Clair, 1998). Ytterligare en aspekt de 

inkluderade var den otydlighet som nuvarande processer i informationsflödet tillämpar vid 

dessa extraordinära händelser. Respondent 7 menade att det pågående pilotprojektet med KSC 

är ett tydligt underlag på att dessa tillvägagångssätt fungerar, då de var väldigt nöjda med alla 

förutsättningar som effektiviserades. 

 

8.1.2 Informationshantering i jourberedskap 

Samtliga sex respondenter från de tekniska förvaltningarna var eniga om att en reducering av 

anställda inom jourberedskap hade inneburit svårigheter för verksamheten. De menade att detta 

tillvägagångssätt hade motverkat kvaliteten och effektiviteten i informationsflödet. ”Dels så är 

det inte lätt att minska jourerna för detta ska fungera konstant. Varje beredskapsgrupp bär på 

sin egen erfarenhet och kunskap.” (Respondent 2). 

 

Respondent 1: 

”… om man klockan tre på natten ska in och hitta en säkringscentral i en fastighet 

och man inte ens bor i samma stad och aldrig har sett huset förut, då tror jag inte 

man kan göra så mycket nytta där. ” 

 

Citaten ovan påvisar att respondenten prioriterar de lokala kunskaperna gällande enheter inom 

den specifika kommunen. Anledningen var att respektive ärende krävde att personalen skulle 

ha tidigare erfarenheter om närområdet. De menade att vid situationer då kompetensen saknas 

bidrar det till ett ineffektivt arbetssätt, vilket resulterar i att de inte kan lösa problemet och är 

tvungna att inkludera ytterligare personer för att få hjälp. Respondent 1 presenterade även ett 

tidigare arbetssätt inom dennes avdelning, där de provade att inkludera ett flertal anställda. 

Denna påpekade dock att detta tillvägagångssätt fallerade med anledning av den långa 

tidsperioden mellan respektive jourpass och att de lokala kunskaperna hade förglömts. 
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Respondent 1: 

”… för några år sen hade en fastighetsberedskapsstyrka på 17-18 personer. Det 

innebar att man fick gå i beredskap var 18:e vecka. Det innebar att varje 18:e 

vecka man kommer ut så är man inte van. Man hittar inte till fastigheten och man 

hittar inte till var säkerhetsskåp och fläktrum och vattenavstängningar finns. Så 

det vi gjorde då det var att vi drog ner beredskapsstyrkan, så nu har vi åtta 

personer som går i fastighetsberedskap. Och de har beredskap var åttonde vecka, 

så de känner sig lite mer hemma i fastigheterna. Så skulle man öka det eller ta 

någon central beredskapsstyrka som skulle försöka göra någon nytta då är vi 

tillbaka på samma problem att man inte riktigt vet vad man ska göra.” 

 

Dessa resultat ökar förståelsen för ambitionsnivån som samtliga avdelningar tillämpar, då de 

menar att de är beroende av tidigare kompetens från föregående ärenden.  

Resultaten av dessa aspekter bidrog även till ytterligare identifierade behov vilka var 

begränsningar i samband med de geografiska avstånden. En samverkan mellan de fyra 

kommunerna kommer innebära ett samarbete inom ett stort område. Detta var samtliga 

respondenter negativt inställda till, då de menade att de påfrestningar som tillvägagångssättet 

skulle resultera i även hade bidragit till ett ineffektivare samt otydligare informationsflöde 

mellan respektive kommun.  

 

Respondent 4:  

”… det finns ju geografiska begränsningar på det sättet eftersom man måste 

befinna sig inom närområdet. Får man en större vattenläcka måste man komma 

igång kanske omgående, alltså vi pratar inom en halvtimma eller timma så måste 

man ha startat upp det. Då kan man inte befinna sig 10 mil bort, då faller det.” 

 

Respondenten inom gata och park i Falköping påpekade att de har en dynamisk jourgrupp då 

den består av fler anställda under vinterperioden samt färre under sommaren. Även 

respondenterna i Skara och Götene uppmärksammade att de i dagsläget har en samverkan kring 

jourberedskap i fastighetsavdelningen samt avdelningen för gata och park. De menar att 

samarbetet har resulterat i gemensamma jourgrupper för båda kommunerna och att de under 

sommarperioden inte tillhandahåller en jourgrupp för gata och park. Respondent 5 och 6 

påpekade att fastighetsavdelningen erhåller gata och parks ärenden under sommarperioden. 

Anledningen är att avdelningen för den sistnämnda enheten endast erhåller ärenden i en 

minimal mängd under sommaren, vilket har resulterat i att de har beslutat att tillämpa en 

förenad jourgrupp tillsammans med fastighet i Skara och Götene. Vinterperioden består av 

separata jourgrupper för de två avdelningarna dock har dessa två kommuner fortfarande ett 

gemensamt arbetssätt. 

Undersökningsresultaten tyder även på att anledningen till att den dynamiska 

resurshanteringen fungerar i dagsläget är den geografiska närheten till båda kommunerna Skara 

och Götene. Dessa upptäckter tillför värdefull kunskap kring vilka tillvägagångssätt som är 

applicerbara i samband med en samverkan kring jourberedskap mellan de tekniska 

förvaltningarna och KSC.  
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Utifrån all erhållen information har respondenterna tydliggjort att en reducering av 

jourberedskapen under hela årsperioden inte är ett lämpligt alternativ. Däremot har 

respondenterna i gata och park medgett att sommarperioden möjliggör ett samarbete med 

fastighetsavdelningen, vilket Skara och Götene har idag. Baserat på ett ekonomiskt perspektiv 

är det inte lönsamt för alla kommuner att gemensamt tillämpa jourgrupper för gata och park 

under sommaren. Anledningen är den minimala mängden ärenden de erhåller under denna 

tidsperiod. Däremot är ett samarbete mellan fastighetsavdelningen samt avdelningen för gata 

och park möjlig under sommarperioden, med anledning av den dynamiska resursplaneringen 

inom verksamheten.  

Skara och Götene bör fortgå med lösningen kring de gemensamma jourgrupperna. Tidaholm 

och Falköping har goda förutsättningar gällande de geografiska avstånden, vilket möjliggör ett 

potentiellt samarbete mellan dem.  

Gata och park påpekade dock att fastighetsavdelningen ibland inte tillämpar de nödvändiga 

kunskaperna för ärendet, däremot finner de oftast en lösning. 

 

Respondent 6: 

”Vi har fastighet som sköter vårt under sommarperioden. Ja man skulle kunna 

ha en gemensam för gaterna, så att säga. Det skulle nog kunna funka, jag ser 

inget negativt med det. Fastighetsavdelningen har ju tagit våra under sommaren, 

men de kan ju inte så mycket om våra ärenden. Utan då är det väl mer att det har 

varit en nödlösning och det är ju inte många ärenden som blir på ett år på 

sommartid. Så det är inte värt att ha någon person som ligger i beredskap, för 

han skulle ju kanske ha ett eller två ärenden på hela sommarperioden.” 

 

Falköping och Tidaholm kommun har i dagsläget en samverkan med KSC gällande 

larmhanteringen inom fastighetsavdelningen, då ett antal larm är kopplade direkt till KSC. 

Personalen var positivt inställd till detta samarbete och påpekade att det bidrog med en 

möjlighet för KSC att kunna kontrollera ärenden som de erhåller i syfte att få mer kunskap 

kring dem, innan de delegeras vidare. 

 

Respondent 4: 

”Vi har redan idag en samordning med räddningstjänsten då vårt journummer 

är kopplat så de kan lösa de enkla ärendena, så de slipper väcka våra 

anställda[…] Vårt journummer är kopplat via räddningstjänstens styrkeledare, 

och enklare ärenden som de kan lösa själva löser de redan idag.” 

 

KSC kategoriserar ärenden beroende på dess prioritet, vilket innebär att de beslutar om ärendet 

ska delegeras vidare till berörd part inom jourberedskapen, eller om de har kompetensen att 

finna lösningar själva. Beslutar KSC att lösa problemen internt ställer det krav på att de ska ha 

generella kunskaper kring relevanta ämnesområden (Zomerdijk & de Vries, 2007). Denna 

samverkan existerar i dagsläget mellan Falköping och Tidaholm kommun och KSC. Däremot 

har larmhanteringen inte blivit operativt i Skara och Götene kommun än. 
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Ett av de mest betydelsefulla resultaten av intervjuerna, gällande jourberedskapen, är att 

Skara och Götene kommun måste vara medvetna om effektivitetsvinsterna som kan erhållas 

om även de beslutar att samverka med KSC. Tillämpas däremot inte en samverkan med KSC 

resulterar det i att respektive avdelning på förvaltningarna erhåller information om samtliga 

larmärenden, oberoende av dess prioritet. Vetenskapen hävdar att det kan skapa risker för 

otydliga arbetsprocesser samt informationsflöden inom respektive förvaltning då mycket kan 

glömmas bort och bortprioriteras eftersom arbetet är uppdelat (Zomerdijk & de Vries, 2007).   

 

Goldkuhl och Röstlinger (2014) undersöker i sin studie svårigheter som kan uppstå med 

informationsflödet hos en organisation. Forskarna menar att medborgare ska ha möjlighet att 

kommunicera med olika avdelningar inom en offentlig sektor, vilket är möjligt att jämföra med 

ärenden som erhålls i KSC samt respektive teknisk förvaltning i kommunerna. 

Enligt respondent 5 och 6 har Skara och Götene kommun i dagsläget inte en samverkan med 

KSC kring larmhantering, detta ska dock införas. Vetenskapen hävdar att det är vanligt 

förekommande med en låg interaktion mellan front-office och back-office inom en verksamhet 

(Goldkuhl & Röstlinger, 2014). Skara och Götene kommun bör vara medvetna om denna 

problematik som kan uppstå gällande informationsflödet. De måste vara tydliga i vilka 

informationsprocesser som ska inkluderas i samarbetet.  

Processer i back-office som motsvaras av avdelningarna på förvaltningarna, samt front-office 

som motsvaras av KSC, ska fokuseras på att inte vara besvärliga då det endast skapar hinder 

för organisationen i dess strävan efter de uppsatta målen (Goldkuhl & Röstlinger, 2014). 

 

Respondenterna i Falköping och Tidaholm medgav att larmhanteringen i fastighetsavdelningen 

har varit väldigt effektivt, då KSC har haft möjlighet att kategorisera ärenden och endast tilldela 

arbetsuppgifter till de som berörs av ämnet. Respondent 7 menar att samverkan mellan 

omsorgsförvaltningen och KSC har utgått från tydliga tillvägagångssätt samt 

kommunikationskanaler. Denna respondent menar att eventuella mellanleder har reducerats, 

med anledning av att samtliga ärenden kopplas direkt till KSC där de kan besluta vilka ärenden 

som ska delegeras till jourberedskapen och vilka ärenden samordningscentralen kan finna 

lösningar på själva.  

 

KSC kan som en enskild aktör basera arbetet på ett tankesätt gällande tydligheter kring front-

office, där de tillämpar generella kunskaper kring olika ämnesområden (Zomerdijk & de Vries, 

2007). Skara och Götene kommun bör vara medvetna om att en samverkan med KSC som 

front-office kan resultera i stora effektivitetsvinster. Dessa två kommuner har idag ett 

informationsflöde, inom jourberedskapen, som utgår från att alla ärenden som erhålls under 

jourberedskapen delegeras direkt till förvaltningarna. Detta skiljer sig åt från Falköpings och 

Tidaholms samverkan med KSC, då deras ärenden kategoriseras och filtreras som ett första 

skede, därefter eventuellt delegeras vidare.  

Beslutar Skara och Götene kommun att inte tillämpa en samverkan med KSC gällande 

larmhantering för jourberedskap kommer det automatiskt resultera i att endast back-office 

inkluderas i informationsflödet. Vetenskapen hävdar att vid en tillämpning av back-office finns 

risk för otydliga arbetsprocesser samt informationsflöden inom respektive förvaltning. 
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Anledning är att mycket kan glömmas bort och bortprioriteras då arbetet är uppdelat 

(Zomerdijk & de Vries, 2007).   

 

Vid händelse av att Skara och Götene kommun beslutar att samverka med KSC kring 

larmhanteringen måste informationsflödena inom jourberedskapen för de fyra kommunerna 

vara enhetliga. Att de ska vara enhetliga innebär att de ska upprätthålla de värderingar och 

uppfattningar som finns bland anställda kring relevanta aspekter inom ämnesområdet inom 

hela samarbetet (Arefin, Hoque & Bao, 2015). Vetenskapen hävdar även att effektiva 

informationsflöden motsvaras av organisatorisk effektivitet, vilket erhålls via tillämpning av 

business intelligence (BI) (Arefin et al., 2015). En förenad organisationskultur möjliggör för 

de anställda i de tekniska förvaltningarna att föra fram egna åsikter gällande de gemensamma 

arbetsprocesserna.  

Resultaten som framkom av denna undersökning visar att dagens samverkan mellan KSC samt 

de två kommunerna Falköping och Tidaholm möjliggör ett erhållande av praktiska erfarenheter 

kring hur ett samarbete inom jourberedskap fungerar. Vid en initiering av detta arbetssätt i 

Skara och Götene har dessa kommuner möjlighet att tillhandahålla information om de 

befintliga förutsättningarna. Dessa kan indikera på vilka tillvägagångssätt som även är 

applicerbara för dessa två kommuner.  
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9 Slutsats 

Det här kapitlet presenterar de slutsatser som har framkommit från analysfasen. Kapitlet syftar 

i att besvara frågeställningen som tas upp i problempreciseringen. I kapitlet inkluderas även en 

slutsats kring de teoretiska förankringarna som studien har förhållit sig till. 

9.1 Hur ska Falköping, Tidaholm, Skara och Götene organisera 
informationsflödet till kommunsamordningscentralen (KSC)? 

Denna uppsats har argumenterat för hur Falköping, Tidaholm, Skara och Götene kommun ska 

organisera informationsflödet till KSC. Nedan presenteras de riktlinjer som är praktiskt 

tillämpningsbara.  
 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie är att de anställda på de tekniska 

förvaltningarna nämnde en avsaknad av tydliga riktlinjer när förvaltningarna ska kontakta KSC 

och vilken information de då ska delge.  

 

Utfallet av denna slutsats är en bekräftelse av de tidigare misstankarna kring otydligheter för 

hur informationen ska hanteras. Anledningen är att tillvägagångssätten inte har tydliggjorts. 

Studien bekräftar att det finns otydligheter i informationshanteringen, enligt det som 

misstänktes och formulerades i problembeskrivningen.  

 

Respondenterna syftade på en tveksamhet kring vilka aktörer som ska inkluderas vid olika 

tillfällen, samt otydlighet i rutiner att följa. Studien bekräftar även att det saknas tydliga 

riktlinjer när samarbete mellan kommuner och förvaltningar ska ske och när det bör undvikas. 

Resultatet blir ett informationsflöde som är personberoende, med anledning av att 

arbetsprocesserna varierar beroende på vem som har tilldelats ärendet. 

 

Informationen som de tekniska förvaltningarna ska förmedla, och därmed KSC ska erhålla, bör 

utgå från dessa faktorer: 

 

 Vad KSC kan stötta med – resurserhantering, planering ur både ett kort- samt 

långsiktigt perspektiv. 

 

 Vilka direktkontakter som behövs – KSC förmedlar kontaktinformation till 

specialister som är inriktade inom det berörda ämnet och tillämpar relevant kompetens, 

som den berörda verksamheten själv inte hinner. 

 

 Vad KSC kan förmedla till en bredare skara – samordningscentralen tillämpar rollen 

som front-office, vilket innebär att de ska ta ansvar för att förmedla allmän information 

om händelsen till omvärlden (i samråd med kommunikationsavdelningen). 
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Denna studie har tydliggjort relevansen för den teoretiska förankringen av front-office back-

office. Ett av de mest betydelsefulla resultaten är innebörden av att kategorisera 

informationsflöden hos en verksamhet baserat på dess interaktion (Zomerdijk & Vries, 2007). 

Zomerdijk och de Vries (2007) hävdar att personalen i de tekniska förvaltningarna känner en 

osäkerhet i samband med interaktionen, internt samt externt, i deras vardagliga arbetsprocesser 

då de upplever otydligheter i informationshanteringen. 

 

Zomerdijk och de Vries (2007) menar att anledningen till denna osäkerhet baseras på en 

ovisshet kring vad nästkommande ärende kommer handla om och att personalen inte har 

tidigare material att utgå ifrån.  

Denna studie har, utifrån respondenternas åsikter, kunnat motbevisa detta påstående. 

Intervjuerna tydliggjorde att osäkerheten inte grundas i ovetskap om nya projekt, däremot fanns 

det förvirring kring hur de anställda ska gå tillväga när de har i uppgift att informera andra 

parter.  

 

9.1.1 Informationshantering i vardagliga situationer och i kris 

Vardagliga situationer 

Personalen är nöjda med de befintliga arbetsprocesserna i verksamheten. De beskrev en 

fullkomlig samverkan med KSC i de vardagliga situationerna som en reducering av 

effektiviteten i de tekniska förvaltningarna.  

 

Isik et al. (2013) hävdar att en interaktion av information alltid bör prioriteras då det inspirerar 

framgång i verksamheter. Denna studie har tydliggjort att kunskapen inte alltid stämmer, då 

respondenterna menade att en fullkomlig kommunikation vid vardagliga situationer bör 

bortprioriteras med anledning av att en samverkan blir ett mellanled i informationsflödet.  

 

Personalen önskar själva ha möjlighet att kontakta andra kommuner om det finns behov av det, 

vilket är varierande beroende på ärendet. Respondenterna vill kunna tillämpa varierande 

tillvägagångssätt för olika projekt, då de inte vill ha standardiserade regler och riktlinjer på hur 

detta ska ske.  

 

Respondenterna är positivt inställda till ett intensifierat samarbete med KSC gällande 

erfarenhets- samt kompetensutbyte. Däremot upplever de att KSC kan vara en onödig 

fördröjning i enklare vardagssituationer, då direktsamordning mellan specialister kan vara mer 

effektivt. 

 

Situationer då de anställda ansåg sig vara överbelastade var de positivt inställda till en 

samverkan med KSC. Problematiken inom denna aspekt är att personalen inte alltid är 

medvetna om storleken av händelsen utan att de i ett flertal situationer märker det vid ett sent 

skede. 
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KSC som en utomstående aktör kan reducera arbetsuppgifter, då de kan involvera endast de 

anställda som berörs av ett ärende. I ett vidare perspektiv ställer detta krav på KSC att deras 

personal ska utbildas inom olika områden. I dagsläget har de som befinner sig på plats inte den 

breda kompetensen som krävs för att kunna tillämpa en generell central för front-office. 

Krissituationer  

Studien bekräftar att respondenterna i de tekniska förvaltningarna är positivt inställda till ett 

samarbete med KSC, då de ser en tydlig nytta i krissituationer.   

 

Tillämpar samtliga inblandade parter en medvetenhet om krissituationen kan KSC skapa bättre 

lägesbilder för ärendet och även delegera ut arbetsuppgifter baserat på den erhållna förståelsen.  

 

De två viktigaste argumenten för denna slutsats är att respondenterna vid krissituationer önskar 

en standardisering av tydligare riktlinjer samt att en hög integrering mellan KSC och 

kommunerna, vilket diskuteras utförligare i kapitel 8.1.1. 

 

Bevisen i denna undersökning ger upphov till eftertanke kring de hierarkiska rollerna och 

positionerna i samband med en samverkan mellan de olika verksamheterna. Detta gäller kring 

vilken mandat personalen i kommunerna samt KSC ska ha. 

 

Förtydlingar kring vilka riktlinjer att följa i samband med den nya samverkan måste bestämmas 

redan vid uppstart av samarbetet, för att undvika eventuella missförstånd.  

 

Här måste klargöras vem som har möjlighet att fördela resurser från kommuner, har KSC eller 

förvaltningschefen möjlighet att besluta om personal från den specifika kommunen ska 

fördelas till en annan kommun vid en specifik händelse?   

 

9.1.2 Informationshantering i jourberedskap 

De framkomna resultaten i studien tyder på att det finns en viss tveksamhet om en gemensam 

jourberedskap via en samverkan mellan avdelningarna på de fyra kommunernas tekniska 

förvaltningar.  

Dessa hinder motsvaras av behov av lokal kännedom, resedistans samt risk att för få resurser 

finns vid stora händelser om samarbetet leder till kostnadsbesparingar. 

 

Samarbete under jour är möjlig om en samverkan även finns i vardagen så att det finns 

lokalkunskap kring varandras områden. 

 

Sammanfattningsvis är en samverkan mellan de tekniska förvaltningarna i de fyra kommunerna 

inte möjlig under alla årsperioder, då arbetsbelastningen är för hög. Däremot har Falköping 

och Tidaholm kommun möjlighet att samarbeta inom specifika avdelningar i den tekniska 

förvaltningen, som Skara och Götene kommun gör idag. 
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Resultaten från denna studie bidrar med möjligheter att successivt kunna reducera resurserna 

inom olika kommuner och avdelningar, beroende på det befintliga behovet och efterfrågan.  

 

Baserat på samarbetet mellan KSC och kommunerna Falköping och Tidaholm är det möjligt 

för samtliga verksamheter att analysera historisk data gällande resursefterfrågan. Syftet är att 

kunna finna mönster på vilka resurser som är väsentliga under vilken tidsperiod. Detta kan 

bidra till en förbättrad resursfördelning under specifika perioder alternativt indikera på 

eventuella reduceringar av personal.  

 

Slutligen om de samlade resultaten beaktas, tyder det på att den befintliga samverkan inom 

larmhantering i jourberedskap mellan kommunerna Falköping och Tidaholm ur ett långsiktigt 

perspektiv är ett lönsamt alternativ. Detta är bevisat för Skara och Götene kommun att kunna 

utgå från, om de beslutar att samarbeta med KSC.  

 

9.1.3 Rekommendationer till KSC 

Nedan följer ett antal rekommendationer som KSC bör beakta och utgå från, i samband med 

denna samverkan med kommunernas tekniska förvaltningar. 

 KSC bör skapa tydliga exempelmaller för vid vilka situationer KSC kan kontaktas. 

Detta krävs framförallt i vardagssituationer, men även i krissituationer. 

 

 Berört verksamhetsområde och KSC ska i samband med varje typ av ärende explicit 

uttala och klargöra förväntningar på samarbetsnivån samt vad som önskas och behövs 

av KSC. Det syftar på vilka av de potentiella bidrag som KSC ska leverera till det 

specifika ärendet.  

 

 Denna studie bevisar att det finns problematik i samband med att dra tydliga gränser 

för när KSC ska hjälpa till och inte. Utfallet blir initialt att för många ärenden än för få 

bör gå via KSC. Anledningen är att förvaltningarna och kommunerna tillsammans med 

KSC ska gemensamt kunna kategorisera när och hur KSC ska involveras eller inte. 

 

 Tydliga riktlinjer ska skapas för vilken personal som ska ha mandat för att bestämma 

flytt och omprioritering av resurser, för när KSC har identifierat ett sådant behov. 
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10  Diskussion 

Detta kapitel avser att föra en diskussion över studiens resultat och metodval, samt de etiska 

aspekterna som var relevanta för undersökningen. Avslutningsvis inkluderas även aspekter 

kring framtida forskning inom detta ämnesområde. 

10.1  Diskussion av resultat 

Denna studie har bevisat att organisationer ständigt måste anpassa sig till omvärldens behov. 

KSC samt de tekniska förvaltningarna har haft en stor efterfrågan på informationshantering. 

Syftet med denna studie har varit att integrera KSC samt olika förvaltningar, vilket idag kan 

upplevas problematiskt och vanligt förekommande ur ett generellt perspektiv. Anledningen är 

ett ökat kommunikationsbehov mellan olika verksamheter vilket tyder på en expandering av 

möjligheter för organisationerna att nå sina eftersträvade mål.  

Resultaten av denna studie är bidragande för KSC och de tekniska förvaltningarnas verksamhet 

och fortsatta samverkan. De erhåller via studien förtydliganden av var nuvarande problematik 

finns, vilka svårigheter som har störst potential att dyka upp i ett framtida läge, samt vilka 

potentiella lösningar samtliga parter kan applicera.  

Allt resultat har baserats på vetenskapliga artiklar inom litteraturen, alla sex intervjuer med 

anställda från de tekniska förvaltningarna, samt intervjun i fallstudien. Den huvudsakliga 

anledningen till intervjun hos nattpatrullen i pilotprojektet har varit att belysa praktiska 

erfarenheter av ett befintligt samarbete mellan en förvaltning och KSC i dagsläget. 

 

Utifrån ett perspektiv kring business intelligence (BI) indikerar studien även på att 

informationsflödet mellan samtliga berörda parter är ineffektivt. 

Studiens resultat var inte planerad att vara så pass omfattande och betydande för berörda parter. 

Den påvisar dock fler aspekter för slutresultat än förväntat, vilket grundas på styrkan av en 

kvalitativ och djupgående studie. Verksamhetens mål baseras på de anställdas åsikter och 

värderingar, vilket i slutändan ökar nöjdheten och skapar trygghet hos personalen samt bidrar 

med en ökad ambition och engagemang i deras arbete.  

10.2  Reflektion kring metodval 

Denna studie tillämpar en kvalitativ metodansats, då det huvudsakliga målet var att 

tillhandahålla ett informationsrikare resultat för att få en djupare förståelse för ämnet. Detta 

hade resulterat annorlunda om en kvantitativ metodansats valts, då inte analysen hade kunnat 

ta hänsyn till mer bredare perspektiv och de bakomliggande orsakerna. 

 

Forskningen fokuserar på endast ett verksamhetsområde i syfte att kunna skapa djupare 

förståelse för den specifika verksamheten. Det huvudsakliga syftet med studien har inte varit 

att belysa skillnaderna mellan de olika förvaltningarna, vilket är anledningen till ett undvikande 

av intervjuer med fler förvaltningar och färre respondenter. Resultatet av studiens tillämpning 

har bidragit till en bättre förståelse för den specifika verksamhetens arbetssätt, istället för en 

ytlig förståelse av många verksamhetsområden.  
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Tydliggörande kring en specifik respondents åsikt, om vad denna anser vara en stor utmaning 

eller framgångsfaktor till en samverkan med KSC, har varit i fokus och varit rimligt att ta 

hänsyn till. Det har inte varit av intresse för studien att tydliggöra antalet personer som har en 

viss typ av värdering eller uppfattning, då de argument som har lyfts fram i studien skulle ha 

inkluderats oberoende av antalet personer. Däremot prioriterades att tillämpa alla passande 

förslag som presenterades under datainsamlingen utan någon djupare förståelse för hur många 

som var eniga kring något.  

 

Transkribering av intervjuer är en tidskrävande intervjuer, vilket det i början av denna studie 

fanns information om. Trots detta beslutade denna studies forskare att fokusera på att 

transkribera dokument utförligt. I efterhand insågs det att prioriteringen hade kunnat vara 

annorlunda, genom att endast välja ut de specifika delar av intervjun som ansågs vara relevanta 

för studien. Däremot erhölls en tydlig struktur via denna transkribering, vilket även bidrog till 

korrekta citeringar av respondenternas åsikter som tillämpades i undersökningen. 

 

Den planerade metoden har visat sig vara väldigt lämplig för denna undersökning. Anledningen 

har varit att ordningsföljden har varit anpassad för studien, då en omfattande litteratursökning 

i första hand har kunnat bidra till förtydliganden i bakgrundskapitlet samt som ett 

kompletterande steg till intervjuerna i analysfasen. Fallstudien har bidragit med bättre insikt i 

den specifika verksamheten via indirekta tillvägagångssätt som motsvaras av dokument, 

rapporter och liknande. Fallstudiens inkluderande av en intervju med en anställd på 

nattpatrullens pilotprojekt har även varit givande. Efter detta skede upplevde forskaren sig vara 

väl insatt i undersökningen, vilket möjliggjorde totalt sex intervjuer med anställda på de 

tekniska förvaltningarna i Falköping, Tidaholm, Skara samt Götene kommun. 

10.3  Etiska aspekter 

Datainsamlingen påbörjades initialt med en litteratursökning och fallstudie. Fallstudier 

resulterar i stora mängder rådata och saknar oftast betydelse. Omvandlingen till information 

sker när all data hanteras, bearbetas och analyseras (Dawson, 2009). Vid frågor och funderingar 

gällande ytterligare information kunde ansvarig inom verksamheten att kontaktas. Författaren 

var här tvungen att visa överseende för innehållet och inte möjliggöra att studien påverkades 

personligt av författaren själv i första hand, men även av övriga personer. 

Vetenskapliga studier måste tillämpa trovärdig information i syfte att skapa betydelse för den 

angivna informationen. Prioriteras inte trovärdigheten i en vetenskaplig studie leder det till att 

de framtagna resultaten inte är applicerbara. 

 

Studien tillämpar triangulering i datainsamlingen vilket syftar i att erhålla en hög trovärdighet 

(Dawson, 2009). Data från fallstudien och intervjuerna kan påverka trovärdigheten då all 

erhållen data via direkta kontakter är subjektiv, vilket ställer ännu mer krav på att allt resultat 

som tillämpas i studien ska vara opartisk (Berndtsson et al., 2008). Detta leder till att direkt 

kommunikation med ansvariga i verksamheten samt responsiva intervjuer måste tas i 

beaktande (Dawson, 2009). Forskningen tillhandahåller triangulering i förebyggande syfte, då 

detta förtydligar trovärdigheten i informationen (Dawson, 2009).   



 
65 

Intervjuerna tillämpade ett öppet tillvägagångssätt och utgick även från en övergripande 

intervjuguide. Berndtsson et al. (2008) menar att trovärdigheten för öppna intervjuer kan 

ifrågasättas. Slutna intervjuer består av förvalda intervjufrågor, vilket i viss mån kan resultera 

i repetitiva intervjuer dock har inte forskaren möjlighet att addera eller ta bort intervjufrågor 

baserat på egna åsikter (Berndtsson et al., 2008). Detta är anledningen till att en intervjuguide 

prioriterades, för att undvika eventuella avvikelser från ämnesområdet. 

 

Etiska ställningstaganden gällande respondenternas konfidentialitet har tillämpats i denna 

studie. Samtliga intervjuer påbörjades med en genomgång om respondenters konfidentialitet. 

Forskningen hävdar att dessa måste informeras om att all information som erhålls är 

konfidentiell och kommer hanteras anonymt (Berndtsson et al., 2008; Dawson, 2009). Erhållet 

material består av personliga anteckningar, transkription, ljudinspelning samt övrig 

dokumentation (Berndtsson et al., 2008). Inspelning av intervjuerna skedde i samtycke med 

respondenterna. 

10.4  Framtida forskning 

Denna undersökning har aktualiserat ett flertal frågor inom organisationers 

informationshantering vilka kräver mer forskning. I ett vidare perspektiv rekommenderas mer 

forskning i studiens avgränsningar. Undersökningen har begränsats till informationshantering 

inom endast fyra kommuner i Skaraborg. Nya forskningsprojekt skulle kunna utöka områden 

att fokusera på i Sverige. Vidare är även internationella undersökningar intressanta för att 

fastställa effekterna av verksamheter som omfattar liknande organisationsstrukturer som 

Sverige. 

 

Denna forskning bidrar till mer kunskap och förståelse för betydelsen av samverkan mellan 

olika aktörer, vilket i denna forskning skildras av den utomstående aktören KSC samt 

kommunerna och deras förvaltningar i både kris samt vardagssituationer. 

Nya forskningsförslag vad gäller informationsflöden i organisationer skulle vara värdefulla för 

specifikt verksamheter som har detta av intresse. De organisationer som beslutar att utforska 

dessa aspekter har möjlighet att utgå från denna studies slutresultat. Undersökningen belyser 

problematik som kan uppstå vid sådana integreringar samt vad som bör beaktas vid dessa 

sammanslagningar. Intresserade organisationer kan applicera dessa tillvägagångssätt inom 

deras verksamheter, samt erhålla mer information kring viktiga aspekter som bör undvikas.  

 

Resultatet påvisar att behovet av en samverkan mellan kommuner och en samordningscentral 

finns i större utsträckning vid extraordinära händelser, än vid vardagliga situationer. Det 

föreslås att dessa faktorer undersöks i framtida studier, antingen i samband med varandra eller 

separat. En forskning som utgår från denna studie kommer basera undersökningen på ett 

samband mellan kris samt vardagssituationer. Det skulle vara av intresse att undersöka detta 

med anledning av om resultaten stämmer överens med denna studie, då det ur ett långsiktigt 

perspektiv kan leda till praxis för vad som bör gälla inom dessa specifika 

informationsprocesser.  
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Fokuseras forskningen endast på en specifik typ av händelsesituation, antingen kriser eller 

vardagliga situationer, skapas en djupare förståelse för den typen av händelse. Studien har 

erbjudit ett flertal insikter för denna typ av framtida forskning, då det kan bidra med ett stort 

värde för vad som saknas och vad som kan läras från undersökningen. 

I ett vidare perspektiv är det även möjligt för framtida forskning att fokusera på större händelser 

som omfattar ännu bredare perspektiv. Dessa kan bestå av krissituationer inom Västsverige, 

Europa och liknande. Därefter kan business intelligence (BI) tillämpas inom det område där 

finns det potential för vidare forskning att använda dessa generella forskningar för bredare 

syften. 

 

Litteraturen hävdar vid forskning kring betydelsen av IT att subjektiva tillvägagångssätt är 

vanligt förekommande (Yogev et al., 2013). Ännu en studie skulle, ur ett objektivt och generellt 

perspektiv, kunna fastställa nyttan av informationsflöden i organisationer via tillämpning av 

business intelligence (BI).  
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Appendix A -  Intervjuförfrågan till respondenter 

 

Hej, 
 
Jag heter Savå Tillakoy och jag skriver min examensuppsats i samarbete med 
kommunsamordningscentralen på räddningstjänsten i Falköping. Jag läser mitt sista år på 
det systemvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde. 
  
Examensarbetet behandlar ämnesområdet kring de fyra kommuner i Skaraborg vilka har 
inrättat och håller på att utveckla en gemensam kommunsamordningscentral. Fokusområdet 
är innebörden av tillvägagångssättet för informationshanteringen i hela organisationen, 
mellan de olika kommunerna. Min frågeställning lyder: 
  
”Hur ska Falköping, Tidaholm, Skara och Götene organisera informationsflödet till 
kommunsamordningscentralen (KSC)?” 
  
Jag har fått dina kontaktuppgifter från din förvaltningschef, då han anser att du är en 
passande respondent inom detta ämne. Jag skulle gärna vilja träffa dig för en intervju. 
Under intervjun kommer jag vilja ställa frågor om dina egna erfarenheter inom arbetat samt 
om informationsflödet mellan förvaltningarna och kommunerna. 
Ungefärlig tidsperiod för en intervju är en timma. Jag kommer även att träffa en av dina 
kollegor i samma kommun, vilket leder till att jag gärna vill träffa er under samma dag dock 
under olika tillfällen. 
 
Vid frågor eller funderingar kan du höra av dig till mig via mail. 
  
Med vänlig hälsning, 
Savå Tillakoy 
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Appendix B -  Intervjuguide 

 

Introduktion 
Jag heter Savå Tillakoy och jag skriver min examensuppsats i samarbete med 

kommunsamordningscentralen på räddningstjänsten i Falköping. Jag läser mitt sista år på det 

systemvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde. 

  

Detta examensarbete inriktas i ämnesområdet kring de fyra kommuner i Skaraborg vilka har 

inrättat och håller på att utveckla en gemensam kommunsamordningscentral. Fokusområdet 

är innebörden av tillvägagångssättet för informationshanteringen i hela organisationen, 

mellan de olika kommunerna. Detta är anledningen till att jag vill intervjua dig och en av dina 

kollegor i samma förvaltning dock har jag utgått från olika avdelningar då jag vill erhålla ett 

bredare perspektiv och skapa en djupare förståelse. 

Intervjufrågorna kommer behandla informationsflödet i den tekniska förvaltningen och jag är 

intresserad av hur ni arbetar idag. Därefter har jag även med mig exempel på vad en 

kommunsamordningscentral skulle kunna göra för dig. 

  

Min studie kommer utgå från intervjuerna med kommunernas anställda i de tekniska 

förvaltningarna, en fallstudie hos omsorgsförvaltningen i Tidaholm, samt dokumentation och 

litteratur gällande ämnesområdet. 

Ungefärlig tidsperiod för en intervju är en timma. Du har möjlighet att frivilligt avbryta mig 

när du önskar under processen. Jag kommer spela in samt transkribera denna intervju.  

All information jag erhåller kommer hanteras konfidentiellt och vid önskemål kan jag skicka 

det transkriberade dokumentet till dig i efterhand om du vill läsa igenom det. Jag tackar för 

att du ställer upp på denna intervju. 

 

Har du några frågor innan vi påbörjar intervjun? Dyker det upp frågor under intervjun får du 

gärna ställa de direkt. 

  

Individ  
1. Kan du beskriva vad du arbetar med. 

 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? (Befattning, arbetsuppgifter?)  

 

3. Hur länge har du arbetat med detta? 

 

4. Vad har fått dig att fastna för detta yrke? 

 

5. Vad har du arbetat med tidigare? 

 

6. Varför hamnade du i denna avdelning? 

 

Nuvarande process 
7. Kan du beskriva en vanlig arbetsdag för dig? 

 

8. Hur får du information om ett nytt ärende? (Ringer man dig, din chef, eller hur få ni 

reda på att det finns problem?) 

 

9. Beskriv gärna händelseförloppet för när du har erhållit ett ärende? 
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a. Hur fungerar det att göra på detta sätt? 

b. Vad skulle du utifrån egna erfarenheter säga är positivt med denna process? 

 

10. Brukar du informera andra parter? 

a. Vilka andra brukar du informera? (Förvaltningar?) 

b. Hur informerar du andra parter dvs. hur kommunicerar du? 

c. När informerar du andra parter? 

d. Informerar du alltid samma aktörer/personer beroende på ärendet?  

e. Kan du ta ett eget beslut där du anser att någon inte behöver informeras, så du 

gör inte det? 

 

11. Hur skulle du ställa din inför att kommunsamordningscentralen skulle ta hand om 

kommunikationen till de övriga förvaltningarna? 

 

12. Vad händer om du inte informerar andra aktörer? 

 

13. Vad upplever du vara det mest problematiska med hela denna process? 

 

Kommande system 
Kortfattat berätta om hur KSC ska fungera. 

• Målet med kommunsamordningscentralen är att alla fyra kommuner, via deras 

förvaltningar, ska kunna bidra med information till KSC angående situationer som 

kräver extra uppmärksamhet.  

• Huvudsakliga syftet med kommunsamordningscentralen är att skapa en dynamisk 

resurshantering där alla fyra kommuner kan tillhandahålla en samverkan för att skapa 

gemensamma lägesbilder över områdena. 

 

14. Kan du övergripande beskriva vad som skulle underlätta din arbetsuppgift som har att 

göra med informationshantering, om du fick hjälp av KSC? (gällande lagring, 

spridning, erhålla) 

 

15. Tror du att processen för informationsflödet går att effektivera? 

a. Hur? 

 

16. Vad anser du om tanken kring en kommunsamordningscentral? 

a. Hur kommer detta påverka ditt arbete? (gällande lagring, spridning, erhålla) 

b. Vad skulle vara skillnaden om du fick information om ett ärende via 

ledningscentralen? 

 

17. Vilket stöd skulle du vilja ha av en kommunsamordningscentral? 

a. Hur? Varför? 

 

18. Hur påverkas ditt arbete av en samverkan mellan alla fyra kommunernas tekniska 

förvaltningar? 

 

19. Hur tror du alla kommuner påverkas av denna samverkan? 

 

20. Idag har ni separata jourer under den tekniska förvaltningen. Hur gör ni på nätter och 

helger? 

a. Tror du man kan man minska jourerna? 
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b. Hur skulle du ställa dig inför att ha en samordningscentral som skulle sköta 

det så ni inte behöver ha en jourtelefon och åka ut på exakt alla ärenden under 

nätterna och helgerna? 

c. Vilket ansvarsområde för jourerna tror du KSC skulle kunna ta över? 

 

21. Scenario när det uppstår resursbrist och KSC gör sin nytta. Det händer något jättestort 

och kommunen behöver uppbackning av anställda som förstår jobbsituationen även 

om man inte har de lokala kunskaperna.  

 

a. Kan du berätta om en specifik situation som har hänt tidigare där ni skulle 

behöva väldigt många resurser, dvs. när ni hamnar i resursbrist? 

i. Hur fungerade det på det viset? 

1. Klarade ni av det med dom resurserna ni hade? 

ii. Vad hade du förväntat dig för uppbackning av en samordningscentral i 

detta läge? 

iii. Hur skulle du ställa dig inför att inte behöva ringa runt till respektive 

kommun, utan att du kan jobba med ditt ärende och under tiden 

kommer KSC kunna utfå ifrån dina önskemål och bidra med resurser?  

iv. Hade ni föredragit att ha uppbackning av KSC via ytterligare anställda, 

fast i en annan kommun, som kanske inte känner till just den specifika 

kommunen, men som ändå förstår hur man ska göra?  

  

Endast till Skara/Götene (om personen har jobbat där länge): 

22. Hur var det förut när ni inte hade Skara och Götene tillsammans, utan det var två 

separata förvaltningar? 

 

23. Hur har det blivit nu när ni har slagit ihop dessa två förvaltningar till en gemensam? 

 

24. Hur fungerar kvälls- samt helgjourerna idag? (Om en anställd befinner sig i Skara 

men måste åka ut på ett ärende till Götene?) 

 

25. Vad tror du kommer hända om man skulle utöka samarbetet till ytterligare Tidaholm? 

a. För- samt nackdelar? 

 

26. Kommunsamordningscentralen har i dagsläget tagit över larmhanteringen i Falköping 

och Tidaholm för fastighetsavdelningen, så det jobbar lite annorlunda jämfört med er. 

De har en samverkan gällande larmhanteringen. Skulle du föredra detta arbetssätt hos 

er också? 

 

27. Finns det något ytterligare som du anser att KSC kan göra för dig? 

a. För förvaltningen? 

 

Endast till Tidaholm och Falköping: 

28. Kommunsamordningscentralen har i dagsläget tagit över larmhanteringen i Falköping 

och Tidaholm, så hur gör ni nu? 

a. Hur tycker du att detta fungerar? 

 

29. Hur gjorde ni tidigare, innan KSC tagit över larmhanteringen? 

 

30. Hur tycker du detta fungerar? 
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31. Finns det något ytterligare som du anser att KSC kan göra för dig? 

a. För förvaltningen? 

 

Avslutning 
32. Vad är det mest viktiga som vi har pratat om tycker du? 

 

33. Har du något du vill lägga till eller kommentera? 

 

34. Något vi glömt ta upp och diskutera? 

 

35. Kan jag återkomma via e-post om jag behöver ställa ytterligare frågor? (Ta deras e-

post). 

 

36. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


