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KAPITTEL  

1  
INNLEDNING 

 

 

"Men ordet um deg aldri døyr vinn du eit 

gjetord gjævt"  

(Sit. Håvamål) 
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DSB har i perioden 12.-25. november 2015 gjennomført en omdømmeundersøkelse blant et utvalg av 

sine interessenter. Undersøkelsen er gjennomført som en elektronisk spørreundersøkelse i 

spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact. Den praktiske og metodiske tilretteleggingen og analysen, 

er utført av enhet for dokumentasjon på oppdrag for avdeling for kommunikasjon og DSBs direktør. 

DSBs omdømme hos sine viktigste interessenter har stor strategisk betydning for direktoratets evne til å 

nå sine mål. Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan DSBs viktigste interessenter opplever og 

vurderer direktoratets omdømme, rolleutøvelse og leveringskraft. Omdømmeundersøkelsen tar 

utgangspunkt i DSBs strategiske mål, nedfelt i blant annet tildelingsbrev fra Justis- og 

beredskapsdepartementet. Undersøkelsen tar også utgangspunkt i viktige funn i Riksrevisjonens 

rapport1, Helsetilsynets tilsynsrapport2 og i Innstilling fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite3. 

Det er viktig å avdekke forbedringsområder, men det er like viktig å finne områder direktoratet lykkes 

med. Resultatet av undersøkelsen skal brukes som en del av grunnlaget for å vurdere og eventuelt 

justere foreliggende virksomhetsstrategi, samt gi føringer for videre dialog med interessentene.  

Undersøkelsen vil også fungere som en nullmåling, og dermed som et grunnlag for å vurdere effekten 

av tiltak over tid.  

Prosjektet har fire overordnede problemstillinger:  

 Hvem er direktoratets viktigste interessenter?  

 I hvilken grad påvirker disse interessentene direktoratets evne til å nå sine strategiske mål?  

 Hvilke parametere skal interessentene vurdere DSB på?  

 Hvordan vurderer valgte interessenter DSB etter de valgte parameterne?   

 

Denne rapporten er ment i hovedsak å gi svar på de to siste problemstillingene. Hoveddelen av 

rapporten søker å oppsummere valgte interessenters vurdering av DSB ut i fra de parameterne DSB har 

valgt å måle sitt omdømme på. Det gjort sammenligninger med andre undersøkelser og trukket 

paralleller der det har vært mulig. Forskjeller mellom undergruppers vurderinger er kun kommentert i 

rapporten dersom forskjellene er relevante og/eller betydelige. Spørreskjemaet og frekvenser, inkludert 

nedbrytning på hvilken avdeling de ulike interessentene har vært i kontakt med, er vedlagt rapporten. 

 

                                                      

1 Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap. Dokument 3:7 (2014–2015) 
2 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet (april 

2014) 
3 Innst. 396 S (2014-2015) Innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av 

Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dokument 3:7 (2014–2015) 
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Svarprosenten på undersøkelsen ble på hele 48 prosent, noe som ansees som en høy svarprosent i denne 

type undersøkelser. Det er ikke unormalt at slike undersøkelser får svarprosenter ned i 30 prosent. Den 

høye svarprosenten antas å henge sammen med at det ble prioritert å lage en så god og representativ 

respondentliste som mulig, samt det faktum at det ble lagt ned mye arbeid for å finne frem til 

personlige e-postadresser fremfor postmottak-adresser.  

På mange av spørsmålene er interessentene bedt om å svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 har et negativt 

uttrykk og 5 har et positivt uttrykk. Gjennomsnittene gir et overblikk og vi kan sammenligne resultater 

fra ulike områder.  

Under følger en opplisting av noen utvalgte gjennomsnittsresultater innenfor omdømmedimensjonene: 

totalinntrykk, markedsføring, innovasjon/samfunn, produkter/tjenester, ledelse og arbeidsmiljø.  

For det første viser denne oversikten at interessentene har et godt helhetsinntrykk og høy tillit til DSB, 

også sammenlignet med andre etater som NVE, POD, H-dir og NSM. Våre viktigste interessenter gir 

DSB spesielt god score på faglig kvalitet og dyktige medarbeidere, men beskriver også DSB som: 

"Traust, byråkratisk, langt borte, ikke så veldig relevant."   Påstandene innenfor 

markedsføringsdimensjonen har lavere gjennomsnittsscorer, og lavest scorer DSB på påstanden "DSB 

er en synlig aktør i den offentlige debatten."   

Omdømme Gjennomsnitt 

Totalinntrykk  

DSB er en virksomhet med dyktige medarbeidere 4,25 

DSB fremstår som uavhengig i faglige spørsmål 4,08 

Grad av tillit til - DSB 4,07 

Alt i alt, hvilket helhetsinntrykk har du av DSB? 3,90 

Markedsføring  

Kommunikasjon (påstandene slått sammen) 3,80 

DSB fremstår som åpent og gir innsyn 3,72 

DSB fremstår som tydelig 3,62 

DSB er en synlig aktør i den offentlige debatten 3,56 

1.1  
OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN 



DSBS OMDØMME 2015  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 6 

Omdømme Gjennomsnitt 

Innovasjon/samfunn  

Regelverket DSB forvalter er i takt med samfunnsutviklingen 3,77 

DSB bidrar til nytenkning innenfor sine fagområder 3,45 

Produkter/tjenester  

Sivilforsvaret (påstandene slått sammen) 4,2 

Utgivelser (påstandene slått sammen) 4 

Tilsyn (påstandene slått sammen) 3,9 

Øvelser (påstandene slått sammen) 3,9 

Regelverk (påstandene slått sammen) 3,8 

Saksbehandling (påstandene slått sammen) 3,8 

Håndtering av hendelser (påstandene slått sammen) 3,6 

 

Det er kun to påstander som berører innovasjon, og interessentene gir DSB relativt sett lave scorer på 

begge disse påstandene.  DSB scorer lavest på påstanden "DSB bidrar til nytekning innenfor sine 

fagområder".  

Videre er det stilt en rekke spørsmål om noen av DSBs tjenester/produkter. I tabellen over vises 

gjennomsnittsresultater pr område. Generelt sett vurderer interessentene DSBs tjenester og produkter 

som gode. DSB scorer høyest på påstandene om Sivilforsvaret, og lavest på påstandene om håndtering 

av hendelser. Dersom vi ser på alle påstandene for du ulike tjenesteområdene og virkemidlene under 

ett, er påstanden om nettsidene til DSB blant de som får lavest score (3,5) av interessentene. 

På neste side fremgår en oversikt over noen påstander knyttet til ledelse og arbeidsmiljø. Resultatene 

om arbeidsmiljøet er hentet fra en temperaturmåling som ble utført blant DSBs ansatte høsten 2015. 

Gjennomsnittsscorene på spørsmålene om arbeidsmiljøet ligger over 4 og vurderes som gode resultater. 

For påstandene om ledelse er resultatene noe lavere. Lavest gjennomsnittsscore gis til påstanden "DSB 

fremstår som godt koordinert internt" (3,4), og tilsvarende spørsmål stilt i temperaturmålingen "I vår 

virksomhet er det tilrettelagt for god samhandling på tvers" (3,2). 
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Omdømme Gjennomsnitt 

Ledelse  

DSB er enkelt å samarbeide med 3,93 

DSBs ledelse fremstår med høy integritet 3,91 

DSB prioriterer de viktige oppgavene 3,71 

 DSB fremstår som godt koordinert internt 3,43 

Arbeidsmiljø (Resultater fra medarbeider-undersøkelsen 2015)  

Jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet 4,4 

Jeg kan anbefale andre å søke jobb i min virksomhet 4,3 

Min virksomhet tilrettelegger for et godt fysisk arbeidsmiljø 4,2 

I vår virksomhet er det tilrettelagt for god samhandling på tvers 3,2 

 

Interessentene gir forøvrig uttrykk for at DSB bidrar godt til å nå JDs mål. Høyest gjennomsnittsscore 

får målet forebygging er kunnskapsbasert med 4,3 og lavest gjennomsnittsscore får målet ledelse og 

ledelseskultur i forbindelse med beredskap og krisehåndtering styrkes med 3,9.  

Kjennskapen til DSB er også undersøkt. Resultatene viser at det er gjennomgående god kjennskap til 

DSBs områder, med unntak av områdene: sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester samt 

forebygge uhell og øvelser. 

Til slutt i undersøkelsen fikk interessentene anledning til å svare helt åpent på hva de forbinder med 

DSB. Ordene samfunnssikkerhet, beredskap, tilsyn, kompetanse, sikkerhet og byråkratisk er de som går 

igjen flest ganger. De klart positive utsagnene handler i hovedsak om at DSBs ansatte er kompetente og 

at DSB er en god samarbeidspartner. Et eksempel på et positivt utsagn er; "Trivelige folk med høy 

fagkunnskap."  De tydeligste og fleste utsagnene av negativ karakter bruker ord som; byråkratisk, 

manglende faglighet, mangel på kontakt med virkeligheten, mangelfull toveis kommunikasjon, og 

vanskelig å finne frem til riktig fagområde/person. Et eksempel på negativt utsagn om kommunikasjon 

er: "Når DSB kaller inn til dialogmøter, oppleves dette som en monolog." Andre negative kommentarer 

handler om DSBs synlighet og størrelse på ansvarsområdet, for eksempel: "Mange oppgaver, for stort 

og noe uklar." 
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Brann- og redningsvesene og 110-sentralene skiller seg ut som de interessentgruppene som vurderer 

DSB gjennomgående mest negativt. Disse interessentene har spesielt lav gjennomsnitts-score på 

spørsmål som omhandler åpenhet, kommunikasjon, koordinering og innflytelse.  

Interessentene innenfor avdeling for næringsliv, produkter og farlige stoffer (NPF) sitt område vurderer 

DSB gjennomgående mest positivt. 

Oppsummert scorer DSB best på følgende omdømmeområder: 

 Totalinntrykket av DSB 

 Kvaliteten på produkter og tjenester 

 Arbeidsmiljøet 

Mens DSB scorer lavest, men ikke svært lavt, på følgende omdømmeområder: 

 Markedsføring av DSB, her forstått som informasjon, kommunikasjon og tilgjengelighet 

 Innovasjon i DSB 

 Ledelse, spesielt koordinering 

 Kjennskapen til områdene sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester, forebygging av uhell 

og øvelser. 

  

«Positivt tiltak og dere burde jo hatt at spørsmål om hva vi syntes om tiltaket 

(omdømmeundersøkelsen). Der skulle dere fått første toppscore.»  
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KAPITTEL  

2  
METODISKE 

BETRAKTNINGER 

Kvaliteten på denne type omdømmeundersøkelser avhenger blant 

annet av kvaliteten på interessentkartet, og i hvilken grad en lykkes 

med å operasjonalisere parameterne. I planleggingsfasen gjorde vi 

oss derfor kjent med ulike modeller for omdømmeundersøkelser, 

samt med Helsedirektoratet sin omdømmeundersøkelse fra 2012. I 

tillegg la vi DSBs egen omdømmeundersøkelse fra 2012 til grunn for å 

sikre eventuelle tidsserier. 
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Det er mange elementer som må måles for å få et godt bilde av omdømme. Noen forhold er viktigere 

enn andre, avhengig av organisasjonens egenart. Det finnes flere ulike modeller for hva som skal og 

bør måles i en omdømmeundersøkelse. I det følgende presenteres fire ulike modeller, fra henholdsvis 

Ipsos MMI, TNS Gallup, Apeland og til slutt Respons Analyse. Dette gir et innblikk i de metodiske 

vurderingene som er gjort omkring innrettingen av vår egen omdømmeundersøkelse. 

Mange av undersøkelsesformene og modellene som er utviklet, er laget for aktører som opererer i et 

marked, altså i konkurranse med andre. Disse undersøkelsesformene og modellene vil være lite 

relevante for en offentlig virksomhet som DSB, som konkurrerer om oppmerksomheten for å nå frem 

med et budskap, og ikke for å selge et produkt eller en tjeneste.  

Ipsos MMI sin undersøkelse legger vekt på kjennskap og kunnskap, og slike spørsmål brukes ofte når 

avstanden mellom interessentene og virksomheten er stor. 

 

  

Kilde: Ipsos MMI 

 

 

2.1  
DIMENSJONER SOM TESTER OMDØMME 
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TNS Gallup sin modell er benyttet av flere andre offentlige virksomheter. Gallup måler viktigheten av 

ulike forhold ved å stille de samme spørsmålene på to ulike måter, hvor ett handler om fornøydhet og 

ett om viktighet. Videre bruker de flere omregningsteknikker for å analysere resultatene i etterkant.  

  

Kilde: TNS Gallup 

 

Modellen RepTrak som benyttes av Apeland er 

nokså annerledes enn de to foregående. RepTrak 

er verdens ledende verktøy for omdømmeanalyse. 

RepTrak fastsetter virksomhetens 

omdømmescore basert på fire spørsmål om tillit, 

beundring, respekt og følelse for virksomheten. 

Dette gir en RepTrak Pulse-score på mellom 0 og 

100. I tillegg gir RepTrak virksomheten en score 

på 23 attributter innen syv dimensjoner: 

Produkter og tjenester, samfunnsansvar, 

arbeidsmiljø, innovasjon, ledelse, etikk og 

økonomi. 

Kilde: Apeland
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Modellen som denne omdømmeundersøkelsen tar utgangspunkt i er nokså lik RepTrak sin, men har tatt 

utgangspunkt i Respons Analyse sin modell. Deres modell inneholder 9 ulike parametere: Moral, 

lederskap, produkter/tjenester, arbeidsmiljø, Økonomi, omtale, markedsføring, samfunnsansvar og 

innovasjon.   

 

Kilde: Respons analyse 

Noen av forholdene i modellen er relativt enkle å måle kvantitativt, mens andre forhold må måles 

kvalitativt eller som innholdsanalyse. Noen forhold kan det lages gode overordnede spørsmål om, mens 

andre forhold vil det være behov for å gå mer i dybden på. Dersom det er forhold det er behov for å gå i 

dybden på, bør det gjennomføres egne undersøkelser i tillegg til den generelle 

omdømmeundersøkelsen. Når de ulike undersøkelsene er gjennomført, kan det lages en 

undersøkelsesserie hvor de ulike undersøkelsene ses i sammenheng analytisk.  

DSB vil i løpet av 2015 og 2016 gjennomføre flere undersøkelser som kan ses i sammenheng: 

Omdømmeundersøkelsen, undersøkelse blant journalister, temperaturmåling blant ansatte og en 360 

graders ledervurdering. 
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2.1.1  

PARAMETRENE I DSBS OMDØMMEUNDERSØKELSE 

Følgende forhold fra modellen til Respons Analyse er målt i denne omdømmeundersøkelsen: 

1. Markedsføring; her forstått som informasjon, kommunikasjon og tilgjengelighet  

2. Samfunnsansvar; her forstått som samfunnsoppdrag  

3. Innovasjon; målt ved vurdering av oppfølging av samfunnsutviklingen og nyskapning  

4. Moral; forstått som etterlevelse av etiske retningslinjer i staten  

5. Lederskap; målt som generelt inntrykk av ledelsen 

6. Produkter/Tjenester; målt via brukernes tilfredshet med utvalgte produkter, tjenester og 

leveranser  

7. Omtalen; målt via opplevelse av tillitt  

Omtalen vil også bli målt i PR-Barometeret 2016 som er en undersøkelse blant journalister. 

Undersøkelsen er utført av byrået Aalund, og resultatene og noen av dem er trukket frem i denne 

rapporten.  

Lederskap vil i hovedsak bli målt ved hjelp av en egen lederskapsundersøkelse i 2016.  

 

Parameterne økonomi er ikke inkludert i DSBs omdømmeundersøkelse.  

Økonomi er ikke målt da den har liten innvirkning på offentlige etaters omdømme. 

 

Arbeidsmiljø ble målt i en egen temperaturmåling blant medarbeidere i DSB høsten 2015. Fra 

temperaturmålingen er medarbeidernes vurdering av følgende påstandsbatteri spesielt relevant for 

DSBs omdømme: 

1. Samfunnsoppdraget til min virksomhet motiverer meg 

2. Jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet 

3. Min virksomhet tilrettelegger for et godt fysisk arbeidsmiljø 

4. Jeg kan anbefale andre å søke jobb i min virksomhet 

2.1.2  

ANDRE DIMENSJONER I DSBS OMDØMMEUNDERSØKELSE 

I tillegg til parameterne i modellen til Respons Analyse, har prosjektgruppen vurdert å inkludere 

følgende dimensjoner/parameter i undersøkelsen:  

 

Kjennskap er vanlig å måle i befolkningsundersøkelser, noe DSB målte i 2012. Interessentene som 

inngår i denne omdømmeundersøkelsen forutsettes å kjenne til DSB, derfor er denne parameteren 

vurdert som mindre relevant. 

Kunnskap lar seg vanskelig måle kvantitativt. Dette er også et forhold som egner seg best som test av 

interessenter som har stor avstand og/eller lav kjennskap til våre tjenester, som for eksempel 

befolkningen. Kjennskapsspørsmålet og adjektivvurderingen av DSB som ble benyttet i 
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befolkningsundersøkelsen i 2012, er lagt inn også i denne undersøkelsen. Videre viser denne rapporten 

til en rekke brukerundersøkelser DSB har gjennomført. Resultatene fra disse blir sett i sammenheng 

med resultatene i denne omdømmeundersøkelsen, blant annet for å vurdere om resultatene samsvarer. 

For eksempel er det er utført egne undersøkelser mot enkelte målgrupper for å vurdere kjennskap til 

DSBs regelverk, og noen av resultatene derfra er vurdert i sammenheng med resultatene på 

spørsmålene om vårt regelverk i denne undersøkelsen for å utdype resultatene. 

Inntrykk og følelse er normative begrep det kan være vanskelig å operasjonalisere, men de fleste av 

spørsmålene i denne undersøkelsen ber om interessentens inntrykk. 

Respekt og beundring er normative begrep det er vanskelig å finne gode målemekanismer for, men en 

samling av spørsmål kan analyseres med tanke på dette. Disse dimensjonene bør vurderes ved bruk av 

mer kvalitative metoder, for eksempel ved å gjennomføre personlige intervjuer av noen av 

interessentene. Disse forholdene er ikke målt i denne spørreundersøkelsen. 

Kvalitet er et stort begrep med et mangefasettert innhold, men viktig å vurdere i denne sammenhengen. 

I denne undersøkelsen er kvalitet testet via tilfredshetsspørsmål om produkter og tjenester, hvor 

respondentene er bedt om å vurdere både tilgjengelighet/tid og innholdskvalitet. 

Tillit er et forhold som ofte måles i undersøkelser som dette, og spørsmål om tillitt inngår i denne 

målingen.  

Det vil være ulikheter mellom hva DSB legger i begrepene og hva våre interessenter legger i dem. 

Dette har vi vært bevisst i utarbeidingen av undersøkelsen og operasjonaliseringen av de ulike 

parameterne/dimensjonene, men det må likevel være klart at det ikke er mulig å fullt ut møte denne 

utfordringen i en kvantitativ undersøkelse. 
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Utvelgelsen av respondenter er et viktig steg i arbeidet med å sikre kvaliteten på en 

omdømmeundersøkelse. Når omdømmet skal måles i store og sammensatte virksomheter, slik som 

DSB, er det en utfordrende oppgave å kartlegge virksomheter og organisasjoner som anses relevante. 

Når denne jobben er gjort, gjenstår fremdeles en betydelig jobb med å komme i kontakt med de 

personene som er mest egnet til å representere relevante virksomheter og organisasjoner. Her er det 

svært viktig å ha et bevisst forhold til enkeltpersoners evne til å svare på vegne av en hel virksomhet.  

Da det skulle velges ut respondenter for denne undersøkelsen, ble det tatt utgangspunkt i en 

interessentanalyse. Her er DSBs interessenter listet opp og plassert på de fire flakene 

samarbeidspartnere, befolkning/frivillighet, myndigheter og tilsynsobjekter.  

Deretter startet arbeidet med å finne frem adresser til interessentene. Fordi DSB over lengre tid har 

gjennomført undersøkelser av ulik art, fantes en del av respondentene allerede på lister fra tidligere 

undersøkelser. Andre respondenter fantes det kontaktinformasjon om i fagsystemet SamBas. Samtidig 

ble en rekke personer i de ulike avdelingene satt til å fremskaffe adresser basert på interessentanalysen 

og egen vurdering av hvem som var relevante. Underveis i denne prosessen ble det tydelig at den fulle 

respondentlisten ville inneholde en god del aktører som ikke var inkludert i interessentanalysen, men 

som likevel ble vurdert som relevante.  

Som nevnt over, er det en utfordring å formulere spørsmål og velge ut respondenter på en slik måte at 

en kan tolke resultatene som et uttrykk for virksomhetenes inntrykk. Denne problemstillingen var 

mindre utfordrende for noen av interessentene, enn for andre. Kommunene er representert gjennom de 

beredskapsansvarlige, og brannvesenene gjennom brannsjefene. For store virksomheter og 

virksomheter som har kontakt med DSB på flere områder, for eksempel NVE eller departementene, ble 

det vurdert som mer hensiktsmessig å sende spørreskjemaet til flere enn en respondent. Noen 

utvalgsgrupper var så store at de ville dominert det totale utvalget hvis alle skulle vært inkludert, for 

eksempel innehavere av sprengningssertifikat. Det ble da trukket et tilfeldig utvalg av disse.  

Det ble lagt stor vekt på at flest mulig av adressene skulle være personadresser, altså ikke adresser til 

postmottak eller lignende. Dette gjorde jobben med å samle inn adresser mer krevende, men var svært 

viktig for å få en høy svarprosent og for å få en så god kvalitet på dataene som mulig.  

For å kunne avdekke eventuelle skjevheter i etterkant, og for å muliggjøre analyser av svarene fra 

utvalgte grupper, ble det lagt inn en rekke bakgrunnsvariabler på respondentene. Av særlig betydning 

er inndelingen på type tilhørighet, fordelt på to nivåer. På nivå 1 er hver respondent plassert i en av 

følgende undergrupper: Bransjeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, myndigheter, 

utdanning/forskning, utenlandske myndigheter og virksomheter. Nivå 1 er delt inn i ytterligere 

undergrupper på nivå 2, for eksempel: departement, storulykke, brannvesen, virksomhet, DLE og 

universitet.  

For noen grupper, som for eksempel 110-sentralene, er det svært få respondenter, noe som gjør at små 

variasjoner gir høye prosentvise utslag. Feilmarginene øker desto færre respondenter det er i gruppene. 

2.2  
UTVALGSVURDERINGER 
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2.2.1  

SVARPROSENT 

Spørreskjemaet ble sendt til 2371 respondenter og alle DSBs områder er representert i undersøkelsen. 

1101 respondenter svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 48. Svarprosenten inkluderer 

respondenter som har svart på deler av skjemaet (4 % / 88 respondenter). Kun 67 respondenter er ble 

tatt ut av undersøkelsen på grunn av adressefeil. 

Når vi ser på svarprosenten innad i de ulike respondentgruppene, finner vi følgende: 

Det er noe lavere svarprosent blant utdannings-/forskingsinstitusjoner (37 % / 26 respondenter) og 

utenlandske myndigheter (36 % / 8 respondenter). 

Innenfor hovedgruppen myndigheter, er det noe lavere svarprosent blant departementene (33 %) 

fylkeskommunene (31 %) 

Vi har ikke mottatt svar fra Samferdselsdepartementet, og kun ett svar fra Finansdepartementet, 

Utenriksdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet. Vi har ikke mottatt svar fra 

Helsedirektoratet, men mottatt tre svar fra Helsetilsynet. 

Innenfor hovedgruppen virksomheter, er det høy svarprosent blant nettselskap og DLE (om lag 60 %) 

samt blant innehavere av sprengningssertifikat (56 %), mens det er noe lavere svarprosent blant 

storulykke (37%). 

Innenfor gruppen brannvesen, er det noe lavere svarprosent blant de minste brannvesenene. 
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KAPITTEL  

3  
KONTAKT 

De fleste som har svart på undersøkelsen har vært kontakt med DSB 

årlig. Blant de som har svart på undersøkelsen, er det en jevn 

fordeling med tanke på hvilke avdelinger de har vært i kontakt med, 

og dette gjenspeiler godt hvordan utvalget ble laget. Dette bekrefter 

representativiteten til utvalget i den forstand at alle avdelingers 

interessenter er inkludert i undersøkelsen. 
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På spørsmål om hvor ofte de har vært i kontakt med DSB siste to år, svarer 48 prosent årlig, 31 prosent 

månedlig, 7 prosent ukentlig og 0 prosent (4 respondenter) daglig. 11 prosent svarer at de ikke har vært 

i kontakt med DSB siste to årene, mens 3 prosent ikke er sikre.  

Hvor ofte har du vært i kontakt med DSB i løpet av de siste to årene? (Uavhengig av kanal/form for kontakt). 

 

De som hadde vært i kontakt med DSB i løpet av de siste to årene fikk videre spørsmål om hvilke av 

DSBs avdelinger de hadde vært i kontakt med, og i hvilken anledning. Tabellene under viser 

resultatene fra disse spørsmålene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er et bredt spekter av kontaktanledninger i respondentgruppen som har svart på undersøkelsen. 

 

 

3.1  
KONTAKT 
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Som det fremkommer av figuren over, svarte 65 respondenter Annet. Disse fikk også anledning til å 

notere hva slags kontakt de hadde hatt med DSB. Tabellen under viser disse svarene.  
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I hvilke anledninger har du vært i kontakt med DSB de siste to årene? Flere kryss mulig - Annet, noter: 

ADR Avhending av eiendom; Eiendomsforvaltning 

ADR DSBs rolle som medlem av Kriseutvalget for atomberedskap 

Dle Personal lovbrudd på eksplosivforskriften 

RITS bruker av CIM (hvis det hører hjemme her, skjer det ukentlig/månedlig) 

RAPEX For å få oppdatert kontaktinfo til offentlige myndigheter (fylkesmann, politi etc etc. 

Ebola Samarbeid med UDI og infopool-ordningen med direktoratene 

NRB faglig rådgiving til DSB 

HR Konsulentoppdrag 

Møter Bruker hjemmesidene 

Møter Øvelse arrangert av Forsvaret 

Annet Kurs for Det lokale eltilsyn 

Rapportering Sikkerhetsrådgiver 

Nødnett DSB INFOPOOL 

uhell sprenging Faglig forum samling 

Kontaktmøter generell kontakt 

tilsyn jd Cuba prosjekt 

i regi av FM Årsrapportering brann 

Personell Koordinering produkttilsyn 

Høringer nordiskt samarbete 

Leverandør som leverandør av it-tjenester 

Foredrag Øvelse arrangert av Forsvaret 

Leverandørmøter Rapporteringssystem blant annet 

Holdt kurs for dsb forskningssamarbeide 

Tilfluktsrom Workshop rundt storulykkebedrifter 

Samarbeid sykefraværsoppfølging 

Konsulentbistand DSB infopool, kriseinfo.no 

Utredningsoppdrag for DSB Innspill til DSBs analyser og veiledere 

Fjellsprengning Innmelding av hendelse med farlig gods 

Vedr. eksplosiver etatsmøter og internasjonalt samarbeid 

Nødnettsinnføring innmelding av lagring av brannfarlige kjemikalier 

hms koordinering DSB sin deltakelse på seminar om atomberedskap 

som leverandør Samhandling, samt forespørsler om støtte til DSB 

Vår bedrift har løpende kontakt siden vi avholder kurs opp mot regelverk forvaltet av DSB 
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KAPITTEL  

4  
KJENNSKAP 

Det er god kjennskap blant interessentene til de aller fleste av DSB 

sine områder. Noe overraskende er det likevel at andelen som 

krysser av for området forebygging av uhell er så pass lav som under 

60 prosent.  
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Kjennskap til DSBs områder er testet ved å liste opp noen forhold som DSB har ansvaret for, og be 

interessentene om å krysse av for de områder de tror DSB har ansvar for. Følgende områder har flest 

kjennskap til at DSB har ansvaret for: Beredskap og krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt 

nivå, tilsyn, håndtering av eksplosive varer og brannvern. Det er lavest kjennskap til at DSB har 

ansvaret for å forebygge uhell, øvelser og for sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester. 

DSB har flere ansvarsområder. Under følger en opplisting av noen områder og vi ber deg krysse av for 

de områder du tror DSB har ansvaret for? Flere kryss mulig. 

 

Interessentene som har vært i kontakt med avdeling for analyse og nasjonal beredskap skiller seg ut 

som dem med lavest kjennskap til andre av DSBs områder enn dem avdeling for analyse og nasjonal 

beredskap har ansvaret for. For eksempel svarer kun 53 prosent av dem at de kjenner til at DSB har 

ansvaret for å forebygge uhell, mens denne andelen er over 60 prosent blant interessenter som har vært 

i kontakt med de andre fagavdelingene. 

4.1  
KJENNSKAP TIL DSBS OMRÅDER 
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Liknende spørsmål ble stilt i en egen befolkningsundersøkelse i 2012. Når vi sammenligner resultatene 

fra de to undersøkelsene, finner vi at interessentene har bedre kjennskap til DSBs ansvarsområder enn 

befolkningen, og at vi er mest kjent vårt nasjonale beredskapsarbeid i begge grupper. 
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KAPITTEL  

5  
TILLIT 

Det er høy grad av tillit til DSB. Resultatene viser at tilliten til DSB er litt 

høyere enn til Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet blant DSBs interessenter. Samtidig er den litt 

lavere enn tilliten til Norges vassdrags- og energidirektorat. 
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Det første spørsmålet i undersøkelsen omhandlet respondentenes tillit til DSB og fire andre 

direktorater. Det er høy grad av tillit til DSB og de andre direktoratene. 8 av 10 svarer at de har svært 

stor eller nokså stor tillit til DSB. Tilliten til DSB er noe høyere enn til Helsedirektoratet, 

Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet blant DSBs interessenter. Samtidig er den litt lavere 

enn tilliten til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

 

Når vi regner om resultatene til en gjennomsnittsscore, hvor ingen tillit har verdien 1 og svært stor tillit 

har verdien 5, får vi følgende resultat for de ulike direktoratene i rangert rekkefølge; fra NVE og DSB 

øverst til HDIR og POD nederst.  

Det er høyest tillit til DSB blant interessentene som har vært 

i kontakt med avdelingene HR (4,3) og NPF (4,2). 

Interessentgruppene storulykke og farlig gods har de 

høyeste gjennomsnittsscorene (4,5). 

Lavest tillit til DSB finner vi blant interessentene som har 

vært i kontakt med brann- og redningsavdelingen (3,8). 

Resultatet gjenspeiles i at det er lavest tillit til DSB i 

interessentgruppen 110-sentraler (2,2) og 

interessentgruppen brannvesen (3,6).  

 

5.1  
TILLIT 

DIREKTORAT GJENNOMSNITT 

NVE 4,2 

DSB 4,1 

NSM 4,0 

HDIR 3,9 

POD 3,9 
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DSBs måloppnåelse vurderes av interessentene som høy. Resultatene 

tyder på at interessentene mener DSB arbeider godt med tanke på å 

nå sine mål. 

KAPITTEL  

6  
MÅLOPPNÅELSE 
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DSBs omdømme med tanke på måloppnåelse ble målt ved å spørre respondentene i hvilken grad de 

mener DSB bidrar til hvert av JDs mål for samfunnssikkerhet- og beredskapskjeden. Et klart flertall av 

interessentene, mellom 66 og 80 prosent, mener DSB i noen eller stor grad bidrar til å nå målene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regner vi om resultatene til gjennomsnittsscorer, hvor ikke i det hele tatt er gitt verdien 1 og i stor grad 

verdien 5, ser vi at DSB scorer forhåndsvis høyt på alle fire mål, men noe lavere på ledelse og 

ledelseskultur. Målsetningen ledelse og ledelseskultur i forbindelse med beredskap og krisehåndtering 

styrkes får lavest gjennomsnittsscore (3,9), og spesielt lavt er gjennomsnittsscoren for interessenter som 

har vært i kontakt med brann- og redningsavdelingen (3,6). Interessentgruppen som har vært i kontakt 

med brann- og redningsavdelingen har lavest gjennomsnittsscore på alle målområdene sammenlignet 

med interessenter som har vært i kontakt med øvrige avdelinger i DSB.  

6.1  
MÅLOPPNÅELSE 

MÅL GJENNOMSNITT 

Forebygging en kunnskapsbasert 4,3 

Sårbarheten i samfunnet reduseres 4,2 

Samhandlingen i beredskap og krisehåndtering styrkes 4,2 

Ledelse og ledelseskultur i forbindelse med beredskap og krisehåndtering styrkes 3,9 

KAPITTEL  
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7  
KJENNETEGN 

VED DSB 

DSB vurderes i hovedsak som å være kompetent og ansvarlig.  

 
«Drivende dyktige fagpersonell med Stor kompetanse og fokus på sikkerhets-  

og Beredskapvurderinger til gagn for samfunnet» 
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Kjennetegn ved DSB er testet ved å liste opp noen ord som kan benyttes til å karakterisere en offentlig 

virksomhet som DSB. Flest angir at DSB er ansvarlig og kompetent, og færrest angir at DSB er 

handlekraftig. 

På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "ikke i det hele tatt" og 5 betyr "svært", hvilket inntrykk har du av 

DSB? Er det... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regner vi om resultatene til gjennomsnittsscorer, 

ser vi at scorene er relativt lave sammenlignet med 

gjennomsnittsresultater på andre spørsmål. 

Begrepene ansvarlig og komptent får høyest 

gjennomnsittsscore, mens handlekraftig får lavest 

score.  

Det lavest gjennomsnittsscore blant interessenter 

som har vært i kontakt med brann- og 

redningsavdelingen. Unntaket er begrepet 

byråkratisk, der lavest gjennomsnittsscore gis fra 

interessenter som har vært i kontakt med avdeling 

for analyse og nasjonal beredskap.  

 

7.1  
OVERORDNET INNTRYKK AV DSB 

MÅL GJENNOMSNITT 

Ansvarlig 3,7 

Kompetent 3,6 

Tillitsvekkende 3,5 

Byråkratisk 3,5 

Åpent 3,3 

Tydelig 3,2 

Handlekraftig 3,1 
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Dette spørsmålet ble også stilt i omdømmeundersøkelsen mot befolkningen i 2012. Hvis vi ser på 

andelen som har svart 4 eller 5 på skalaen og sammenligner resultatene fra befolkningsundersøkelsen, 

ser vi at rekkefølgen på vurderingen av begrepene blir noe annerledes. Høyest andel av befolkningen 

vurderer DSB som byråkratisk, og lavest andel vurderer DSB som tydelig og åpen. Mens blant DSBs 

interessenter, som denne omdømmeundersøkelsen tar for seg, finner vi byråkratisk lenger ned på listen, 

selv om andelen som vurderer DSB som byråkratiske er tilnærmet lik den i befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtalen av DSB er målt i PR-Barometeret 2016 som er en undersøkelse blant journalister utført av 

byrået Aalund. Dette er en brukerundersøkelse blant journalister som har vært i kontakt med oss mer 

enn to ganger siste to år. Årets undersøkelse har 31 respondenter. I undersøkelsen sammenlignes DSB 

med resultatene til Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Norges vassdrags- og 

energidirektorat. DSB scorer gjennomsnittlig midt på treet på parameteret for samlet tilfredshet, noe 

som også er tilfelle for flere av de andre parameterene. For parameteret image scorer DSB over 

markedsgjennomsnittet, mens for parameteret toppledelsen (tilgjengelighet, synlighet, troverdighet, og 

lignende) scorer DSB noe lavere enn markedsgjennomsnittet. 
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Respondentene ble stilt en rekke overordnede spørsmål om DSB. Spørsmålene er ment å måle ulike 

dimensjoner som antas å ha betydning for helhetsinntrykket av DSB.  De som har svart ikke sikker eller 

har ingen mening er tatt ut av beregningene i figuren under. 

 

En betydelig andel av interessentene mener DSB har dyktige medarbeidere og fremstår uavhengig i 

faglige spørsmål. Samtidig er det lavest andel av interessentene som mener at DSB er godt koordinert 

og nytenkende innenfor sine fagområder. Det er altså på områder som handler om innovasjon og intern 

samhandling at DSB, ut i fra dette resultatet, kan se ut til å ha størst forbedringspotensial.  

Det er svært høy indre korrelasjon mellom disse påstandene, noe som gjør at forutsetningene for en 

regresjonsanalyse ikke er til stede. Likevel vil det i dette tilfellet vurdert som forsvarlig å gjennomføre 

en stegvis regresjonsanalyse for å få et inntrykk av hvilke variabler som har størst forklaringskraft kun 

for å vurdere forholdet mellom og ikke se på enkeltresultater isolert. Analysen indikerer at det er 

følgende variabler som har størst forklaringskraft på interessentenes helhets inntrykk av DSB:  

1. DSB virker godt forberedt på å håndtere uforutsette hendelser 

2. DSB er enkelt å samarbeide med 

3. DSB prioriterer de viktige oppgavene 

4. DSBs ledelse fremstår med høy integritet 

7.2  
HELHETSINNTRYKK AV DSB 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSB?

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig
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Forskjeller i besvarelser mellom interessentgrupper: 

I det følgende er det sett nærmere på de ulike undergruppenes bevarelser, og hvor stor andel som har 

svart at de er enig (svart 4 eller 5 på skalaen) og uenig (svart 1 eller 2 på skalaen) i de ulike påstandene. 

De som har svart ikke sikker eller har ingen mening, er tatt ut av beregningene. For noen grupper, som 

for eksempel 110-sentralene, er det svært få respondenter, noe som gjør at små variasjoner gir høye 

prosentvise utslag. Feilmarginene øker desto færre respondenter det er i gruppene. 

 

62 prosent er enig i påstanden DSB fremstår som tydelig, og høyest andel som er enig finner vi blant 

interessentgruppen farlig gods (91 %). 19 prosent er uenig i at DSB er tydelig, og høyest andel uenige 

finner vi blant interessentene brannvesen (37 %), DLE (29 %), og 110-sentraler (25 %).  

 

65 prosent er enig i påstanden DSB prioriterer de viktige oppgavene. Det er høyest andel som er enig i 

dette blant håndterere av utgangsstoffer for eksplosiver (100 %), storulykke (83 %) og farlig gods (85 

%). 13 prosent er uenig i påstanden om DSB evne til å prioritere, og høyest andel som er uenig finnes 

blant interessentene departement (30 %) og 110-sentral (38 %).  

 

56 prosent enig i påstanden DSB bidrar til nytenkning innenfor sine fagområder. Det er høyest andel 

som er enig i dette blant interessentene Fylkesmann (66 %), håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver 

(85 %) og farlig gods (89 %). 20 prosent er uenig i påstanden, og høyest andel uenige finner vi blant 

interessentene 110-sentraler (50 %) og kontrollorgan (38 %) 

 

83 prosent er enig i påstanden DSB har dyktige medarbeidere, Det er flere interessentgrupper hvor en 

høy andel har svart at de er helt enige i påstanden (svart 5 på skalaen): Storulykke (64 %), 

Interesseorganisasjoner (60 %), Fylkesmann (65 %), Farlig gods (74 %), direktorat og andre 

underliggende etater (65 %). Kun 5 prosent er uenig i denne påstanden, og høyest andel uenige finner 

vil blant interessentgruppene 110-sentral (38 %) og departement (12 %) 

 

53 prosent er enig i påstanden DSB fremstår som godt koordinert internt. Det er høyest andel som er 

enig i påstanden blant interessentene farlig gods (88 %) og håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver 

(100 %). 21 % er uenig i påstanden, og høyest andel uenige finner vi blant interessentene 110-sentraler 

(72 %), departement (43 %) og fylkesmann (40 %).  

 

71 prosent er enig i påstanden DSB er enkelt å samarbeide med. Det er flere interessentgrupper som har 

en høy andel har svart at de er helt enige i påstanden (svart 5 på skalaen): interesseorganisasjoner (60 

%), fylkesmann (59 %), farlig gods (55 %), departement (50 %) samt direktorat og underliggende (57 

%). 14 prosent er uenig i påstanden, og høyest andel uenige finner vi blant 110-sentraler (63 %) og 

brannvesen (28 %).   

 

64 prosent er enig i påstanden DSB fremstår som åpent og gir innsyn. Det er høyest andel som er enig i 

dette blant håndterere av utgangsstoffer for eksplosiver (100 %), hvor av 62 prosent er helt enig i 

påstanden. 15 prosent er uenig i at DSB fremstår som åpent og gir innsyn. Høyest andel uenige finner 

vi blant 110-sentralene (38 %) og brannvesen (29 %)  
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75 prosent er enig i påstanden DSB fremstår som uavhengig i faglige spørsmål. For de fleste 

interessenter er det svært høye andeler som er enig i påstanden. Spesielt skiller igjen interessenter som 

håndterer utgangsstoffer for eksplosiver og farlig gods seg positivt ut med over 60 prosent som er helt 

enige i påstanden. Kun 8 prosent er uenige i påstanden, men det er igjen 110-sentralene som skiller seg 

ut med høy andel som er uenig (72 %).  

 

69 prosent er enig i påstanden DSB virker godt forberedt på å håndtere uforutsette hendelser, og 13 

prosent er uenig i påstanden. Når vi bryter ned på interessentgruppene, så blir bildet meget karikert. 

Blant 110-sentralene er hele 43 prosent som oppgir at de er helt uenig i påstanden, mens det er 86 

prosent blant håndterere av utgangsstoffer for eksplosiver som er helt enige.  

 

68 prosent er enig i påstanden DSB koordinerer nasjonale hendelser på en god måte. Det er høyest 

andel som er enige i dette blant håndterere av utgangsstoffer for eksplosiver (91 %), farlig gods (84 %), 

departement (81 %), Fylkesmann (81 %), Direktorat og underliggende (67 %) og DLE (66 %). 10 

prosent er uenig i påstanden, og det er høyest andel uenige blant 110-sentraler (57 %) og brannvesen 

(19 %).   

 

69 prosent er enig i påstanden DSB gir tydelige anbefalinger. Det er høyest andel enige blant 

interessentgruppene farlig gods (95 %), fylkesmann (82 %), håndterere av utgangsstoffer for 

eksplosiver (82 %), direktorat og underliggende (78 %), kommune (77 %), departement (77 %), 

storulykke (76 %), eksplosiv vare-forvaltningsobjekt (75 %) og nettselskap (69 %). 17 prosent er uenig 

i påstanden om at DSB gir tydelige anbefalinger, og det er høyest andel uenige blant 110-sentraler (63 

%), Kontrollorgan (45 %), Brannvesen (27 %) og DLE (22%)  

 

61 prosent er enig i påstanden DSB er en synlig aktør i den offentlige debatten. Det er høyest andel som 

er enige i dette blant håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver (84 %), farlig gods (82 %) og 

fylkesmann (75 %). 20 prosent er uenig i påstanden DSB er en synlig aktør i den offentlige debatten, og 

det er høyest andel uenige blant 110-sentraler (38 %), nettselskap (37 %), departement (35 %), 

interesseorganisasjoner (35 %) og brannvesen (27 %).  

 

71 prosent er enig i påstanden DSBs ledelse fremstår med høy integritet. Det er høy andel enige i de 

fleste interessentgrupper, og spesielt høy andel er det i interessentgruppene farlig gods (94 %), 

håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver (93 %), storulykke (86 %), departement (85 %), 

interesseorganisasjoner (83 %), samt blant direktorat og underliggende (80 %). 10 prosent er uenig i 

påstanden DSBs ledelse fremstår med høy integritet, og spesielt høy andel som er uenige finner vi i 

interessegruppen 110-sentraler (75 %).  
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Regner vi om resultatene til gjennomsnittsscorer, hvor helt uenig er gitt verdien 1 og helt enig verdien 

5, finner vi følgende rangering av påstandene: 

Påstand om DSB Gjennomsnittsscore 

DSB er en virksomhet med dyktige medarbeidere 4,3 

DSB fremstår som uavhengig i faglige spørsmål 4,1 

DSBs ledelse fremstår med høy integritet 3,9 

DSB er enkelt å samarbeide med 3,9 

DSB gir tydelige anbefalinger 3,8 

DSB koordinerer nasjonale hendelser på en god måte 3,8 

DSB virker godt forberedt på å håndtere uforutsette hendelser 3,8 

DSB fremstår som åpent og gir innsyn 3,7 

DSB prioriterer de viktige oppgavene 3,7 

DSB fremstår som tydelig 3,6 

DSB er en synlig aktør i den offentlige debatten 3,6 

DSB bidrar til nytenkning innenfor sine fagområder 3,5 

DSB fremstår som godt koordinert internt 3,4 

 

Det er gjennomgående lavest gjennomsnittsscore (mellom 0,4 -0,2 lavere) blant interessenter som har 

vært i kontakt med brann- og redningsavdelingen. Unntaket er påstanden DSB fremstår som godt 

koordinert internt, der det er lavest gjennomsnittsscore (3,1) for interessenter som har vært i kontakt 

med kommunikasjonsavdelingen og sivilforsvarsavdelingen, samt påstandene DSB bidrar til nytekning 

innfor sitt fagområde og DSB er en synlig aktør i den offentlige debatten der det er lavest 

gjennomsnittsscore (3,3) blant interessenter som har vært i kontakt med elsikkerhetsavdelingen.   
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Det at eksterne interessenter gir DSB lav score på intern koordinering samsvarer med resultatene fra 

DSBs temperaturmåling, gjennomført blant ansatte høsten 2015. Resultatene fra temperaturmålingen 

viser at en betydelig andel ansatte i DSB mener samhandlingen internt er mangelfull, jamfør figur 

under.  

. 

 

I Helsedirektoratets omdømmeundersøkelse (2012) listes intern koordinering som en viktig svakhet. 

Interessentene til helsedirektoratet scorer 3,1 på denne påstanden. Skalaen benyttet i Helsedirektoratets 

undersøkelse er fra 1 til 6, mens DSBs omdømme undersøkelse er fra 1 til 5, og derfor kan ikke 

resultatene sammenlignes direkte tall for tall. Likevel kan det konkluderes med at deres 

gjennomsnittsscore på dette spørsmålet er betraktelig lavere enn resultatet til DSB. 

Dette leder oss over i spørsmålene i temperaturmålingen hvor de ansatte er bedt om å vurdere egen 

arbeidsplass. Et stort flertall, over 80 prosent, oppgir at de er stolt over å være ansatt i DSB, at det 

tilrettelegges for et godt fysisk arbeidsmiljø og at de kan anbefale andre å søke jobb i DSB.  

7.3  
ARBEIDSMILJØET I DSB 
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KAPITTEL  

8  
TJENESTE-

LEVERANSER 

 

 

DSB får alt i alt gode tilbakemeldinger på sin tjenesteleveranse. 

Resultatene indikerer at forbedringsområdene knytter seg til 

innovasjon og involvering. 

 

"Forslag: Tenk; hva kan DSB gjøre, for vi sammen skal kunne takle på en god 

måte dagens og kommende utfordringer?»  
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I denne undersøkelsen er det stilt en del spørsmål om utvalgte deler av DSBs tjenesteleveranser, og 

også her får DSB generelt sett gode tilbakemeldinger fra en hovedandel av interessentene som har svart 

på undersøkelsen. Når vi ser på gjennomsnittsresultatene fra de ulike påstandene som er utformet per 

tjenesteområde eller virkemiddel under ett, får vi en rangering av gjennomsnittsscorer på områdene 

som vist i tabellen under. Det er svart på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyest gjennomsnittscore får DSB på tjenesteområdet Sivilforsvarets understøttelse (4,2), og lavest 

score får DSB på tjenesteområdet håndtering av større hendelser (3,6). Samtidig vurderes en 

gjennomsnittsscore på over 3,5 som gode resultater, noe DSB scorer på alle tjenester/leveranser.  

  

8.1  
HOVEDTREKK 

Tjeneste/leveranse Gjennomsnittsscore 

Sivilforsvarets understøttelse 4,2 

Utgivelser 4,0 

Tilsyn 4,0 

Øvelser 3,9 

Regelverk 3,8 

Kommunikasjon 3,8 

Saksbehandling 3,8 

Håndtering av større hendelser 3,6 



DSBS OMDØMME 2015  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 38 

8.1.1  

KOMMUNIKASJON 

Å kommunisere godt med interessentgruppene er helt nødvendig for at våre faglige råd og vurderinger 

skal nå godt frem. At kommunikasjonen er toveis og at interessentene blir tatt på alvor i den forstand at 

vi ikke bare forteller, men også lytter, er en suksessfaktor. Resultatene fra denne undersøkelsen 

indikerer at DSB i hovedsak kommuniserer tilfredsstillende med interessentene. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om din virksomhets kommunikasjon med DSB? 

 

 

 

 

 

 

Det er høy andel i de fleste interessentgrupper som er enige i påstandene om at DSBs kommunikasjon 

oppleves som toveis, at deres innspill blir lyttet til, at de har reell innflytelse og at de får svar innen 

rimelig tid.  

Når man trekker ut respondentene som svarer ikke sikker og har ingen mening og ser på forskjellene 

mellom interessentgruppene får man frem følgende mønster: 

På påstanden om toveis kommunikasjon, er det spesielt høy andel som er enig i dette i 

interessentgruppene: håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver (94 %), kontrollorgan (91 %), 

storulykke (91 %), direktorat og underliggende (87 %), fylkesmenn (87 %), interesseorganisasjoner (86 

%), sprengningssertifikat innehavere (83 %), eksplosiv vare-forvaltningsobjekt (83 %) og departement 

(81 %). Spesielt høy andel som er uenig i denne påstanden er det i interessegruppen 110-sentraler (38 

%) og brannvesen (34 %).  

På påstanden om våre innspill blir lyttet til, er det spesielt høy andel som er enig i dette i 

interessentgruppene: kontrollorgan (91 %), håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver (88 %), , 

nettselskap (80 %), eksplosiv vare-forvaltningsobjekt (84 %), direktorat og underliggende (84 %), 

fylkesmenn (80 %) og departement (80 %). Spesielt høy andel som er uenig i denne påstanden er det i 

interessegruppen 110-sentraler (63 %) og brannvesen (35 %).  

På påstanden om reell innflytelse, er det spesielt høy andel som er enig i dette i interessentgruppene: 

håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver (94 %), direktorat (82 %) og fylkesmenn (82 %). Spesielt 

høy andel som er uenig i denne påstanden er det i interessegruppen 110-sentraler (75 %), brannvesen 

(39 %) og kommuner (28 %).  
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På påstanden om svar i rimelig tid, er det spesielt høy andel som er enig i interessentgruppene: 

håndterer av utgangsstoffer for eksplosiver (89 %), storulykke (88 %), direktorat/underliggende (87 %), 

departement (85 %) kommuner (81 %) og nettselskap (80 %). Spesielt høy andel som er uenig i denne 

påstanden er det i interessegruppen 110-sentraler (50 %). 

For alle spørsmålene om kommunikasjon, er det gjennomgående lavest gjennomsnittsresultater for 

interessenter som har vært i kontakt med brann og redningsavdelingen (BRE). Enkeltspørsmålet med 

lavest resultat blant interessenter som har vært i kontakt med BRE er påstanden: Vi har reell innflytelse 

på saker som angår oss (gjennomsnittsscore på 3,31 mot 3,93 totalt). Interessenter som har vært i 

kontakt med Sivilforsvarsavdelingen scorer også lavere enn snittet på påstandene kommunikasjonen 

oppleves som toveis (3,75) og våre innspill blir lyttet til (3,51). 

 

 

 

 

 

 

I Helsedirektoratets omdømmeundersøkelse (2012) blir påstanden om toveiskommunikasjon listet som 

en viktig svakhet. Interessentene til helsedirektoratet scorer 3,8 på denne påstanden. Skalaen de har 

benyttet i Helsedirektoratets undersøkelse går fra 1 til 6, mens DSBs omdømme undersøkelse går fra 1 

til 5, og derfor kan ikke resultatene sammenlignes direkte tall for tall. Likevel kan det konkluderes med 

at deres gjennomsnittsscore på dette spørsmålet er betraktelig lavere enn resultatet til DSB.  

8.1.2  

HÅNDTERING AV STØRRE HENDELSER 

DSBs samordningsrolle er en svært viktig rolle som er under utvikling. På spørsmålet om DSBs evne til 

å samordne, gi oversikt, bistå og forsterke under større hendelser er en relativt høy andel som ikke har 

noen mening eller ikke er sikre når de svarer på dette spørsmålet. Dette til tross for at dette spørsmålet 

kun gikk til interessenter som har oppgitt at de har vært i kontakt med DSB i forbindelse med 

hendelser.  

 

 

 

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

Kommunikasjonen oppleves som toveis 3,9 

Vi får svar på våre henvendelser innen rimelig tid 3,9 

Våre innspill blir lyttet til 3,8 

Vi har reell innflytelse på saker som angår oss 3,7 
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Hvor god eller dårlig vurderer du DSBs evne under større hendelser til å... 

 

 

Når de som har svart at de ikke har mening eller ikke er sikker utelates fra beregningene, endrer bildet 

seg noe til det positive ved at andelen som svarer ganske god og svært god øker noe. En rangering av 

gjennomsnittsscorene viser best resultater for DSBs evne til å gi oversikt over situasjonsbilder og 

forsterke med personell og materiell, mens evnen til å samordne involverte etater gis lavest score.  

For spørsmålene om 

DSBs evne til å 

understøtte under større 

hendelser, er det igjen 

lavest 

gjennomsnittsresultat 

blant interessenter som 

har vært i kontakt med 

brann- og 

redningsavdelingen enn 

blant andre interessenter.  

Det er syv personer som tilhører et departement som har svart på disse spørsmålene, og de gir mer 

positive score enn andre interessenter (gjennomsnittsscore på 3,9 til 4,3). Direktorater/underliggende 

etaters gjennomsnittsscore ligger jevnt på 3,6. Kommunenes gjennomsnittsscore ligger mellom 3,6 og 

3,9, mens fylkesmennene scorer lavere enn totalen, mellom 3,3 og 3,7. 

EVNE GJENNOMSNITT 

Gi oversikt over situasjonsbildet 3,7 

Forsterke med personell og materiell 3,7 

Bistå involverte etater 3,6 

Samordne involverte etater 3,5 
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8.1.3  

SIVILFORSVARETS INNSATSER 

Resultatene på spørsmålene om Sivilforsvarets evne til å bistå og lede under innsats er gode 

sammenlignet med resultatene på de andre tjenesteområdene som er vurdert. Antallet respondenter her 

er noe lavt, men kan likevel benyttes til å gi et overordnet bilde av situasjonen.  

Hvor god eller dårlig vurderer du Sivilforsvarets evne under innsats til å... 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatene viser at det er Sivilforsvarets bistand med personell og materiell som flest kjenner til eller 

har erfaring med, og som flest gir høy score. En høy andel har ingen mening eller svarer ikke sikker på 

spørsmålet om Sivilforsvarets evne under innsats til å lede redningsinnsats på skadestedet. Men også 

når disse tas ut av beregningene, er Sivilforsvarets evne til å lede redningsinnsats det området som 

interessentene gir lavest score, som vist i tabellen under. Samtidig er det få som mener at evnen er 

dårlig, og en gjennomsnittsscore på 3,8 vurderes som et godt resultat. Interessentene som har vært i 

kontakt med avdelingen for næringsliv, produkter og farligstoffer gir gjennomgående lavere 

gjennomsnittsscore enn de øvrige interessentene på disse spørsmålene.  

 

 

 

 

  

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

Bistå nød- og beredskapsetatene med personell 4,4 

Bistå nød- og beredskapsetatene med materiell 4,4 

Lede redningsinnsats på skadestedet 3,8 
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8.1.4  

ØVELSER 

DSBs øvelser får god tilbakemelding fra interessentene. Over halvparten er delvis eller helt enig i alle 

påstandene. Påstanden DSBs øvelser fungerer som en god arena for læring får høyest 

gjennomsnittscore (4,0), mens påstanden DSB bidrar til at vi blir bedre på øvelser får lavest score 

(3,7).  

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs øvelser? 

 

Interessenter som har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen skiller seg positivt ut ved at de 

scorer gjennomgående høyt, og høyest på påstanden DSBs øvelser fungerer som en god arena for 

læring (4, 2). 

Interessenter som har vært i kontakt med avdeling for næringsliv, produkter og farlige stoffer og 

Sivilforsvarsavdelingen gir gjennomgående lavere score enn de øvrige interessentene, men forskjellene 

er svært små. 

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

DSBs øvelser fungerer som en god arena for læring 4,0 

DSBs evalueringsrapporter etter øvelser har et klart og enkelt språk 3,9 

DSBs evalueringsrapporter etter øvelser holder høy faglig kvalitet 3,9 

DSB bidrar til at vi blir bedre på oppfølging etter øvelser 3,7 
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Interessenter som har vært i kontakt med sivilforsvarsavdelingen gir lavest gjennomsnittsscore på 

påstanden DSBs øvelser er en god arena for læring (gjennomsnittsscore 3,8) og på påstanden DSB 

bidrar til bedre oppfølging etter øvelser (gjennomsnitts score 3,6).  

Interessenter som har vært i kontakt med avdelingen for næringsliv, produkter og farlige stoffer gir 

lavest gjennomsnittsscore på påstandene om evalueringsrapportenes faglige kvalitet og klart språk 

(gjennomsnitts score 3,7 på begge påstander).  

8.1.5  

SAKSBEHANDLING 

DSB får alt i alt gode tilbakemeldinger på sin saksbehandling. Det er en spesielt høy andel som oppgir 

at de er enige i påstanden DSBs råd og anbefalinger er av høy faglig kvalitet. Resultatet sammenfaller 

med funnet at en betydelig andel av interessentene mener at DSB har dyktige medarbeidere og fremstår 

som uavhengige i faglig spørsmål. De er lavest andel som er enige i påstanden saksbehandlingstiden er 

akseptabel.  

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs saksbehandling? 
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Når vi beregner gjennomsnittsscorer, og utelater de som har svart at de ikke har mening eller ikke er 

sikker fra beregningene, rangerer påstandene seg som vist i tabellen under:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Igjen scorer DSB over 3,5 på alle påstander, noe som vurderes som et godt resultat. Ser vi nærmere på 

resultatene finner vi at interessenter som har vært i kontakt med brann og redningsavdelingen 

gjennomgående gir noe lavere score (gjennomsnittsscore fra 3,5-3,8). Lavest gjennomsnittsscore gir 

disse interessentene på påstanden om saksbehandlingstiden er akseptabel (3,5), mens de gir høyest 

gjennomsnittsscore på påstanden om råd og anbefalinger er av høy kvalitet (3,8). 

 

 

 

 

  

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

DSBs råd og anbefalinger er av høy faglig kvalitet 4,1 

DSBs råd og anbefalinger er anvendelige 4,0 

DSBs skjemaer er forståelige 3,9 

Det er enkelt å finne frem til riktig avdeling i DSB 3,8 

Det er enkelt å komme i kontakt med riktig person i DSB 3,8 

Saksbehandlingstiden er akseptabel 3,7 
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8.1.6  

UTGIVELSER 

DSBs utgivelser vurderes som å være anvendbare, holde høy faglig kvalitet og være kunnskapsbaserte, 

men over 20 prosent er uenig i at det er enkelt å finne informasjonen de har behov for på nettsiden til 

DSB. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs utgivelser? 

 

DSBs utgivelser får gjennomgående høye gjennomsnittsscorer, og DSBs utgivelser ser ut til å bli 

vurdert som kvalitetsmessig gode ut fra de parametere vi har valgt å måle. Påstanden Det er enkelt å 

finne den informasjonen jeg har behov for på nettsidene til DSB, er blant de påstandene i hele 

undersøkelsen som interessentene gir lavest score (3,5). 
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Når det gjelder påstanden DSBs utgivelser fanger samfunnsutviklingen godt, skiller respondenter som 

har vært i kontakt med avdeling for analyse og nasjonal beredskap seg ut ved å gi en 

gjennomsnittsscore på 4,1. For øvrig er det igjen interessentene som har vært i kontakt med brann- og 

redningsavdelingen som gir gjennomgående lavest gjennomsnittsscorer, men også de scorer høyt på 

alle påstandene (3,8-4,0), med unntak av påstanden om DSBs nettsider (3,1). 

8.1.7  

REGELVERK 

Lover og forskrifter er et sentralt virkemiddel i DSBs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Interessentene gir noe ulike svar på påstandene om DSBs regelverk. Over 70 prosent er enige i 

påstanden Veiledningsmateriellet til DSBs lover og anvendelig og få er uenige i påstanden. Om lag 

halvparten er enig i at grensesnittet mellom regelverk DSB forvalter og andre etaters regelverk og flere 

er uenig i denne påstanden. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs regelverk? 

 

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

DSBs utgivelser er anvendbare for vår virksomhet 4,2 

DSBs utgivelser holder høy faglig kvalitet 4,2 

DSBs utgivelser er tydelig kunnskapsbaserte 4,2 

DSBs utgivelser har et klart og enkelt språk 4,0 

DSBs utgivelser fanger samfunnsutviklingen godt 3,9 

Det er enkelt å finne den informasjonen jeg har behov for på nettsidene til DSB 3,5 
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På gjennomsnittsscorene trer det frem at bilde av at anvendeligheten til veiledningsmateriellet er godt, 

og at det er størst forbedringspotensial på språket og tydeliggjøring av grensesnitt mellom regelverk.  

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

Veiledningsmateriellet til DSBs lover og forskrifter er anvendelig 4,1 

Regelverket DSB forvalter er i takt med samfunnsutviklingen 3,8 

Lover og forskrifter DSB forvalter har et klart og enkelt språk 3,7 

Det er et tydelig grensesnitt mellom regelverk DSB forvalter og andre etaters 

regelverk på mitt område 

3,6 

 

Når det gjelder forskjeller mellom interessentgrupper er ikke forskjellene like tydelige for disse 

påstandene, og de få forskjellene som er mulig å finne er marginale. På påstanden om tydelig 

grensesnitt hadde det ikke vært unaturlig at man hadde funnet større forskjeller i materialet både blant 

interessentene til avdelings for elsikkerhet og avdeling for analyse og nasjonal beredskap. Det er kun 

interessenter som har vært i kontakt med avdeling for analyse og nasjonal beredskap som har en noe 

lavere gjennomsnittsscore på påstanden om tydelig grensesnitt mellom regelverk DSB forvalter og 

andre etaters regelverk (gjennomsnitts score 3,5).  
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DSB har gjennomført flere undersøkelser der kjennskap til regelverk innenfor gitte områder har vært 

testet mot utvalgte interessentgrupper: 

Område Interessentgruppe Tidspunkt for 

undersøkelsen 

Utvalg Svarprosent 

Elsikkerhet Befolkningen November 2012 og 

september 2013 

1000 Ikke relevant 

Ammoniumnitrat Bønder April 2013 1006 Ikke relevant 

Forbrukertjenester Befolkning  Desember 2014 1787 Ikke relevant 

Lekeland og 

sikkerhet 

Eiere av lekeland April 2014 45 80 % 

Samvirkeområdet 

farlige stoffer 

Deltakere i 

samvirkeområdet 

September/oktober 

2014 

25 56 % 

Håndtering av 

eksplosiver 

Innehavere av 

sprengningssertifikat 

Oktober 2014 1479 49 %  

 

Innehavere av sprengningssertifikat oppgir at de kjenner regelverket godt. 92 prosent kjenner 

regelverket om håndtering av eksplosiver meget eller ganske godt mens 87 prosent oppgir det samme 

når det gjelder kjennskap til siste hovedendring. Det er en høyere andel som oppgir at de kjenner 

regelverket godt eller meget godt i denne undersøkelsen enn i en tidligere undersøkelse gjennomført av 

MMI 20064, hvor 74 prosent oppgir god/meget god kjennskap. Flest (59 prosent) oppgir at de følger 

med på DSBs nettside for å følge med på hva som er gjeldende regelverk. Dette viser hvor viktig 

virkemiddelet informasjon på www.dsb.no er. En høy andel (56 prosent) deltar på kurs, mens 4 av 10 

deltar på fagseminar og abonnerer på nyhetsbrev om bransjen for å holde seg oppdatert. 2 av 10 følger 

med på Lovdata, mens 1 av 10 følger med på annen måte. 

Deltakerne i samvirkeområdet farlige stoffer ble høsten 2014 spurt om området har bidratt til 

samordning av regelverket. Ingen av dem er helt enig i dette og kun 9 prosent er delvis enig i at SFS 

har bidratt til samordnet regelverk. 31 prosent er helt eller delvis uenig i denne påstanden mens så mye 

som 61 prosent at de ikke er verken enig eller uenig. 10 personer mener at dette bør jobbes mer med og 

en person mener dette bør jobbes mindre med. 

                                                      

4 Synovate MMI, 19. juni 2006: Resultater fra undersøkelsen om håndtering av eksplosiver blant innehavere av 

A-sertifikat, entreprenører, oppbevarere og forhandlere 

http://www.dsb.no/
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Andelen eiere av lekeland som har kjennskap til det regelverket som gjelder for sikkerhet ved 

lekeplassutstyr, er høy. Mellom 63 og 93 prosent svarer at de har kjennskap til lov, forskrifter og de 

Norske standardene. Flest har kjennskap til Internkontrollforskriften (93 prosent) mens færrest har 

kjennskap til Norsk Standard 1176:2008 del 1-10 (63 prosent) og Norsk standard 1177:2008 (67 

prosent). Kjennskapen til de Norske standardene er høyest blant de største lekelandene (mer enn 4000 

besøkende per mnd.). 18 av respondentene svarer at de ikke har kjennskap til, eller ikke er sikre, på 

spørsmålet om de har kjennskap til de ulike regelverkene. 93 prosent oppgir å kjenne til virksomhetens 

meldeplikt ved alvorlige sikkerhetsmangler, alvorlige hendelser og dødsfall. Av de tre som oppgir at de 

ikke kjenner til denne plikten, svarer èn også nei på spørsmålet om kjennskap til regelverket som 

gjelder for sikkerhet ved lekeplassutstyr. 

 

En befolkningsundersøkelse gjennomført i desember 2014, viser at kjennskapen til at myndighetene 

stiller sikkerhetskrav til ulike forbrukertjenester er gjennomgående lav: Padling (19%), hesteridning 

(20%), båtutleie (35 %), alpint (36 %), brevandring (38 %), lekeland (41 %), klatreparker (42 %), 

rafting (43 %), høyest er den for sportsdykking (60%). 

 

Blant bøndene som svarte på undersøkelsen om ammoniumnitrat i april 2013, oppgir 65 prosent at de 

kjenner godt til reglene om at man må være profesjonell bruker, og at man må kunne dokumentere 

dette, for å kunne kjøpe ammoniumnitratgjødsel. 52 prosent oppgir at de kjenner godt til at det ikke er 

lov å gi bort eller videre selge ammoniumnitrat over gitte konsentrasjoner til venner og bekjente som 

ikke er profesjonelle brukere. 13 prosent oppgir at de kjenner godt til meldeplikten for oppbevaring av 

ammoniumnitrat over gitte konsentrasjoner. Dette er meget lavt sammenlignet med kjennskapen til de 

to øvrige forholdene. 

I tillegg til undersøkelsene som har hatt som formål å få oversikt over kjennskapen til ulike regelverk, 

gjennomførte DSB i januar 2013 en undersøkelse om holdninger til regulering av privat bruk av 

fyrverkeri blant brannsjefer, politimestere og 7 av 10 brannsjefer og politimestere er for at det legges 

større begrensninger på privatpersoners bruk av fyrverkeri enn i dag. Blant befolkningen er over 6 av 

10 for at det legges større begrensninger. Meningene er klart delte både blant brannsjefer, politimestere 

og befolkning om et forbud mot bruk av fyrverkeri for privatpersoner er veien å gå. I alle tre grupper er 

om lag 5 av 10 er for å forby all bruk av fyrverkeri for privatpersoner, mens 4 av 10 er mot et slikt 

forbud. Blant de i befolkningen som er for å legge større begrensninger på privatpersoners bruk av 

fyrverkeri, er over 7 av 10 for å forby all bruk av fyrverkeri for privatpersoner.  
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8.1.8  

TILSYN 

Tilsyn er et annet sentralt virkemiddel i DSBs samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Systematisk 

tilsynsvirksomhet og oppfølging av resultater og erfaringer, bidrar til oversikt over risiko og sårbarhet i 

samfunnet. Profesjonalitet i forhold til måten tilsynet gjennomføres på er avgjørende for hvordan 

myndighetene blir oppfattet og for nytteverdien av tilsynet.  

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs tilsyn? 

 

Over 60 prosent er helt eller delvis enig i alle påstandene, med unntak av påstanden om at tilsynene er 

resurskrevende. Hele 80 prosent av interessentene er helt og delvis enige i at DSBs tilsyn oppleves som 

skjerpende for virksomheten. Lavest andel helt og delvis enige finner vi for påstandene DSBs tilsyn er 

ressurskrevende for vår virksomhet (49 %), DSBs tilsyn er tydelig basert på vurdering av risiko og 

vesentlighet (66 %), DSBs tilsyn hjelper oss å avdekke utfordringer som vår egen kvalitetskontroll ikke 

avdekker (67 %), og DSBs tilsyn oppleves som en arena for erfarings og kunnskapsutveksling (68 %). 
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Ser vi på gjennomsnittsscorene på påstandene om DSBs tilsyn trer rekkefølgen mellom forholdene 

DSBs tilsyn er vurdert på klart frem, jamfør tabell: 

 

For påstandene om tilsyn er det gjennomgående høyest gjennomsnittsresultater for interessenter som 

har vært i kontakt med elsikkerhetsavdelingen (gjennomsnittsscore mellom 4,0 og 4,5). Laveste 

gjennomsnittsresultater finner vi blant interessenter som har vært i kontakt med avdeling for analyse og 

nasjonal beredskap (gjennomsnittsscore mellom 3,4 og 3,9). Unntaket er påstanden DSBs tilsyn 

oppleves som skjerpende for virksomheten, der gjennomsnittsscoren for interessenter som har vært i 

kontakt med avdeling for analyse og nasjonal beredskap er på 4,3. 

DSB har tidligere gjennomført noen brukerundersøkelser for å få ett inntrykk av hvordan 

tilsynsobjektene vurderer DSB som tilsynsmyndighet på utvalgte områder:   

PÅSTAND GJENNOMSNITT 

DSBs tilsyn oppleves som skjerpende for virksomheten 4,4 

Avvikene (brudd på krav) som gis ved tilsyn er tydelig formulert 4,2 

Avvikene (brudd på krav) som gis ved tilsyn er godt begrunnet 4,1 

DSBs tilsyn oppleves som en arena for erfarings- og kunnskapsutveksling  4,0 

DSBs tilsyn gir oss bedre innsikt i regelverket vi omfattes av 4,0 

DSBs tilsyn hjelper oss å avdekke utfordringer som vår egen 

kvalitetskontroll ikke avdekker 

3,9 

DSBs tilsyn er tydelig basert på vurdering av risiko og vesentlighet 3,9 

DSBs tilsyn er ressurskrevende for vår virksomhet 3,4 

Fire brukerundersøkelser om tilsyn 

2010 Erfaringsinnhenting fra DSBs tilsyn med brannvesenet 

2011 Brukerundersøkelse til nettselskaper og DLE 

2012 Brukerundersøkelse til sykehus/helseforetak 

2013 TSGs brukerundersøkelse blant tilsynsobjektene 
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Felles for undersøkelsene er at de har som formål å avdekke hvordan tilsynsobjektene synes tilsynet 

fungerer, slik at DSB kan vurdere om det er hensiktsmessig å endre praksis. Ved å sammenligne 

resultatene i disse undersøkelsene får man et inntrykk av at tilsynsobjektene i stor grad har en positiv 

opplevelse av DSBs tilsyn. Den avdekker imidlertid også en viss variasjon i tilfredshet mellom ulike 

tilsynsobjekter på ulike områder.  

I alle undersøkelsene ble respondentene bedt om å ta stilling til følgende påstand: Alt i alt, hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med tilsynet til DSB? Det var anledning til å svare svært fornøyd, ganske 

fornøyd, verken eller, ganske misfornøyd, svært misfornøyd eller ikke sikker. I samtlige av de fire 

undersøkelsene svarer omtrent 8 av 10 respondenter at de er svært eller ganske fornøyd. Dette vitner 

om en stabil, positiv oppfatning av DSBs tilsynsvirksomhet blant et variert utvalg tilsynsobjekter. 

Et viktig tema i undersøkelsene var kommunikasjon, kompetanse og erfaringsoverføring under tilsynet. 

Fire av spørsmålene knyttet til dette temaet ble stilt i alle undersøkelsene, med unntak av 

brannundersøkelsen hvor kun to av dem ble stilt. Respondentene ble bedt om å ta stilling til ulike 

påstander knyttet til kommunikasjon og veiledning. På samtlige spørsmål var det mulig å svare helt 

uenig, delvis uenig, verken eller, delvis enig eller helt enig (samt ikke sikker). Helt uenig gir laveste 

verdi 1, mens helt enig gir høyeste verdi 5, og i det følgende referer vi til gjennomsnittsscorene fra 

disse undersøkelsene under ett. 

 

Svært mange i disse undersøkelsene (4,5-4,7) er enige i påstanden om at kommunikasjonen med DSBs 

tilsynspersonell fungerte godt. En respondent fra DLE kommenterte følgende i undersøkelsen til 

elområdet: "DSB tilsyn fungerer veldig godt, ein veldig god dialog som fører til ein del avklaringer, ein 

kan sjå om DLE er på rett spor, og eventuelle avvik kan rettes på eit tidleg tidspunkt." 

 

Det er også mange som opplevde tilsynet som en erfarings- og kunnskapsutveksling (4,0-4,4). Det er 

større variasjon mellom undersøkelsene når det gjelder hvorvidt respondentene mener at tilsynet bidro 

til økt innsikt i regelverk (3,5-4,2). Det kan være ulike årsaker til dette, for eksempel at respondetene 

hadde god kunnskap om regelverk i utgangspunktet.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt DSB ga råd om hvordan påpekte avvik kan utbedres, er 

variasjonen enda større. Sykehus og andre helseforetak som har hatt tilsyn med elektromedisinsk utstyr  

skiller seg noe ut her (3,2-4,1). 12 prosent av respondetene har sagt seg delvis uenig, og 4 prosent har 

sagt seg helt uenig i påstanden (av totalt 50 respondenter). I det åpne kommentarfeletet i undersøkelsen 

gis det videre uttrykk for en viss misnøye knyttet til veiledning blant respondentene fra 

sykehus/helseforetak: "Tilsynet henger seg opp i uvesentligheter uten å gi noe innspill på hvordan dette 

bør løses.  Ved nedtegnig av avvik/merknad er tekstene generelle: Det finnes ikke sjekklister. […]" 

En respondent fra DLE kommenterer også at: "[DSBs tilsynsperson] oppleves som ikke å ha 

tilstrekkelige kunnskaper om el.fag, kan derfor ikke brukes som ressursperson av DLE." 

Selv om interessentene gir DSB gode tilbakemeldinger på tilsyn i omdømmeundersøkelsen, indikerer 

resultatene fra brukerundersøkelsene  at det også er forbedringspotensiale i DSBs tilsynsvirksomhet. 

Systematiske, sammenlignbare brukerundersøkelser legger til rette for at misnøye kan oppdages og 

følges opp i kommunikasjon med tilsynsobjektene.  
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Brannvesenene ble spurt om tilsynet fra DSB bidro til bedre kvalitet på deres arbeid med forebygging 

og beredskap. Respondentene var i delvis enige (4,1) i denne påstanden.  

Nettselskapene og DLE viste en noe lavere grad av enighet (3,9) til påstanden om at tilsynet bedrer 

deres arbeid med el-sikkerhet. Svarfordelingen viser imidlertid at 70 % er helt og delvis enig. I 

kommentarfeltet hvor respondentene er bedt om å komme med ytterligere tilbakemeldinger, gir enkelte 

uttrykk for en misnøye med ”for mye byråkrati i tilsynsarbeidet” som hinder for bedring av 

virksomhetens arbeid (kommentar fra DLE-representant). Eksempler fra andre respondenter illustrerer 

også dette: "Fra et DLE-synspunkt, mener jeg at det blir for mye byråkrati og mindre av det det handler 

om, nemlig kontroll av elektriske anlegg. Det et ute i installasjonene vi finner feil. Da hjelper det ikke 

med masse papirer […]" 

"Vi har behov for folk som har jobbet i nettselskap og har praktisk arbeid på "vår side", og ikke 

teoretikere med begrenset erfaring […]" 

Sykehus og andre helseforetak er stor grad enige (4,2) i at tilsynet bidrar til bedre kvalitet på 

virksomhetens arbeid med elektromedisinsk utstyr og el-sikkerhet. En respondent skriver at: "DSB 

påviker og delvis er med på å driver kvalitetsarbeidet vedrørende drift/vedlikehold på Medisinsk 

Teknisk utstyr i en god retning." 

Tilsynsobjektene fra TSGs brukerundersøkelse i 2013, er i gjennomsnitt delvis enige (4,1 og 4,1) i at 

tilsynet bidrar til bedre kvalitet på deres arbeid med internkontroll. Disse resultatene tyder på at tilsynet 

har en positiv effekt på tilsynsobjektenes arbeid, men undersøkelsen avdekker også misnøye blant noen 

respondenter, spesielt blant DLE og nettselskapene.  

Det er størst variasjon i resultatene fra disse fire undersøkelsene når det gjelder påstanden om hvorvidt 

tilsynet bidrar til at virksomhetene får lukket avvik. Brannvesenet viser størst grad av enighet (4,2). For 

nettselskapene og DLE er gjennomsnittet noe lavere (3,7), fordi flere har plassert seg i de nederste 

svarkategoriene delvis eller helt uenig (9 %). En respondent fra denne undersøkelsen skriver at: "Det er 

viktig at de som utfører tilsyn har felles forståelse og tolkning av lover og forskrifter. Vi har opplevd at 

tilsynspersonell har utferdiget avvik ut fra egen personlig oppfatning av hvordan et anleggs utførelse 

burde være, selv om anlegget er utført iht. gjeldene forskrifter." 

Sykehusene og helseforetakene i er i stor grad enige i påstanden (4,2). Men en respondent 

kommenterer: "Tilsynene tar ikke høyde for nødvendig råd og veiledning. Derfor vanskelig å forstå som 

må til for å lukke avvik." 

Virksomhetene knyttet til el-sikkerhet i TSG-undersøkelsen har lavest resultater når det gjelder om 

tilsynet bidrar til å lukke avvik (3,6), til sammenligning har brannvesenet samt sykehus og helseforetak 

høyest score (4,3). 14 % av respondentene er delvis eller helt uenig i påstanden. Den samme 

respondentgruppen var for øvrig den som uttrykte størst fornøydhet med tilsynet som helhet.  
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KAPITTEL  

9  
TOTALINNTRYKK 

 Totalt sett har hovedvekten av interessentene som har svart på denne 

undersøkelsen ett godt inntrykk av DSB. Fåtallet har et dårlig inntrykk, 

og hovedvekten av disse befinner seg i blant interessentgruppene 

Brannvesen og 110-sentraler. 

«Trygghet for meg og mine» 
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7 av 10 interessenter i denne undersøkelsen svarer at de har svært godt eller ganske godt 

helhetsinntrykk av DSB, og 1 av 4 oppgir at de har et svært godt helhetsinntrykk 1 av 10 oppgir at de 

har svært dårlig eller ganske dårlig helhetsinntrykk. 

 

Alt i alt, hvilket helhetsinntrykk har du av DSB? 

 

 

Gjennomsnittsscoren på dette spørsmålet er på 3,9. Det er spesielt høyt gjennomsnittsresultat for 

interessenter som har vært i kontakt med HR-avdelingen (4,2), samt blant interessenter som har vært i 

kontakt med avdeling for næringsliv, produkter og farlige stoffer og administrasjonsavdelingen (4,0). 

Lavest gjennomsnittsresultater finner vi blant interessenter som har vært i kontakt med brann- og 

redningsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen (3,7).  

 

Det er best helhetsinntrykk av DSB blant interessentgruppene farlig gods og storulykke (4,3), og 

dårligst blant interessentgruppene 110-sentraler (2,4)  og brannvesen (3,4). 

 

Som et siste spørsmål i undersøkelsen ble respondentene spurt om å svare fritt på hva de forbinder med 

DSB. Over halvparten av respondentene valgte å skrive en kommentar (619 av 1101 respondenter) 

Noen av kommentarene var svært lange og inneholdt ikke bare en tilbakemelding om hva de forbinder 

DSB med rent overordnet, men også ris og ros. Hovedvekten av kommentarene er nøytrale, mens 147 

er klart negative og 97 kommentarer er klart positive. 

Svarene ble sammenstilt i et dokument slik at de egnet seg for generering av en ordsky og resultatet ble 

da som vist i bildet på neste side.  

 

9.1  
TOTALINNTRYKK 
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Hva forbinder du med DSB? 

 

Flest kommenterer at de forbinder DSB med innholdet i navnet; samfunnssikkerhet og beredskap. Dette 

er i hovedsak nøytrale utsagn som nevner dette.  

 

De klart positive utsagnene handler i hovedsak om at DSBs ansatte er kompetente og at DSB er en god 

samarbeidspartner. Ett eksempel på utsagn her er; "Trivelige folk med høy fagkunnskap."   

 

Om lag 40 prosent av de positive utsagnene kommer fra interessentgruppen kommuner. Et eksempel på 

en positiv utsagn er; "Støttespiller til kommunen i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap." 

 

De tydeligste og fleste utsagnene av negativ karakter bruker ord som; byråkratisk, manglende faglighet, 

mangel på kontakt med virkeligheten, mangelfull toveis kommunikasjon, og vanskelig å finne frem til 

riktig fagområde/person. Et eksempel på utsagn om kommunikasjon er: "Når DSB kaller inn til 

dialogmøter, oppleves dette som en monolog." Andre negative kommentarer handler om DSBs 

synlighet og størrelse på ansvarsområdet. Eksempel på utsagn her er: "Mange oppgaver, for stort og 

noe uklar."  

 

Om lag 40 prosent av de negative utsagnene kommer fra interessentene 110-sentraler og brann- og 

redningsvesenet, og disse handler i hovedsak om mangelfull faglighet og dialog. Et eksempel på et 

utsagn om faglighet er; "Seksjonen Brann og Redning oppleves som særdeles lite faglig. (…) Den synes 

å drives nær politisk og med andre agendaer enn faglige." 
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Vedlegg 1 Spørreskjema 
 

Takk for at du vil delta i undersøkelsen. 

 

Du kommer i gang ved å trykke Neste nede i høyre hjørne. Du kan bevege deg frem og tilbake i 

spørreskjemaet uten at svarene forsvinner. Hvis du blir avbrutt i løpet av besvarelsen, kan du senere 

fortsette der du slapp ved å gå inn på den samme lenken i e-posten. 

Når alle spørsmål er besvart, vil du ikke kunne komme inn på spørreskjemaet igjen.  

 

 

Hvor stor grad av tillit har du til følgende offentlige etater? 

 Ingen tillit Liten tillit 
Hverken 

eller 

Nokså stor 

tillit 

 Svært stor 

tillit 
Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Helsedirektoratet (Hdir) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Politidirektoratet (POD) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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DSB har flere ansvarsområder. Under følger en opplisting av noen områder og vi ber deg 

krysse av for de områder du tror DSB har ansvaret for? Flere kryss mulig 

(1)  Forebygging av uhell 

(2)  Elsikkerhet 

(3)  Beredskap og krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå 

(4)  Tilsyn 

(5)  Sivilforsvaret 

(6)  Håndtering av eksplosive varer 

(7)  Sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester 

(8)  Brannvern 

(9)  Øvelser 

(10)  Ingen av disse 

(11)  Ikke sikker 

 

Hvor ofte har du vært i kontakt med DSB i løpet av de siste to årene? (uavhengig av 

kanal/form for kontakt) 

(4)  Daglig 

(3)  Ukentlig 

(2)  Månedlig 

(1)  Årlig 

(6)  Har ikke vært i kontakt med DSB siste to årene 

(5)  Ikke sikker 
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Hvilke av DSBs avdelinger har du vært i kontakt med de siste to årene? Flere kryss mulig 

(1)  Administrasjon 

(2)  Næringsliv, produkter og farlige stoffer 

(3)  Analyse og nasjonal beredskap, inklusiv Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og 

beredskap (NUSB) 

(4)  Brann og redning, inklusiv Norges Brannskole (NBSK) 

(5)  Elsikkerhet, inklusiv elregion 

(6)  Sivilforsvar, inklusiv sivilforsvarsdistrikt og Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter 

på Starum 

(7)  Kommunikasjonsavdelingen 

(8)  HR 

(9)  Ikke sikker 

 

I hvilke anledninger har du vært i kontakt med DSB de siste to årene? Flere kryss mulig 

(1)  Informasjonskampanje 

(15)  Informasjonsmateriell  

(2)  Konferanse 

(3)  Utdanning/kurs 

(4)  Tilsyn/tilsynsaksjon 

(5)  Godkjenningsordning 

(6)  Faglig veiledning (uansett kontaktform) 

(7)  I lov-/forskrifts-/reguleringssammenheng 

(8)  Øvelse arrangert av DSB 

(9)  Hendelse/krise (nasjonal, regional, lokal) 

(14)  Sivilforsvarsinnsats 
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(10)  Undersøkelse/analyse/utredning 

(11)  Annen saksbehandling (uansett kontaktform) 

(12)  DSBs etatsstyring av min virksomhet 

(16)  Administrative avklaringer 

(13)  Annet, noter: _____ 

 

I hvilken grad mener du at DSB bidrar til at... 

 
Ikke i det 

hele tatt 
I liten grad 

Hverken 

eller 
I noen grad I stor grad Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Sårbarheten i samfunnet 

reduseres 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Forebygging er 

kunnskapsbasert 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Samhandlingen i beredskap 

og krisehåndtering styrkes 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ledelse og ledelseskultur i 

forbindelse med beredskap 

og krisehåndtering styrkes 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "ikke i det hele tatt" og 5 betyr "svært", hvilket inntrykk har 

du av DSB? Er det... 

 1 2 3 4 5 

Tydelig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ansvarlig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Byråkratisk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Handlekraftig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Kompetent (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Tillitsvekkende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Åpent (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSB? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

DSB fremstår som tydelig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB prioriterer de viktige 

oppgavene 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB bidrar til nytenkning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

innenfor sine fagområder 

DSB er en virksomhet med 

dyktige medarbeidere 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB fremstår som godt 

koordinert internt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB er enkelt å samarbeide 

med 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB fremstår som åpent og 

gir innsyn 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB fremstår som uavhengig 

i faglige spørsmål 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB virker godt forberedt på 

å håndtere uforutsette 

hendelser 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB koordinerer nasjonale 

hendelser på en god måte 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB gir tydelige anbefalinger (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB er en synlig aktør i den (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

offentlige debatten 

DSBs ledelse fremstår med 

høy integritet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om din virksomhets kommunikasjon med 

DSB? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Kommunikasjonen oppleves 

som toveis 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Våre innspill blir lyttet til (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Vi har reell innflytelse på 

saker som angår oss 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Vi får svar på våre 

henvendelser innen rimelig tid 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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Hvor god eller dårlig vurderer du DSBs evne under større hendelser til å... 

 
Svært 

dårlig 

Ganske 

dårlig 

Hverken 

eller 

Ganske 

god 
Svært god Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Samordne involverte etater (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Gi oversikt over 

situasjonsbildet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Bistå involverte etater (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Forsterke med personell og 

materiell 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Hvor god eller dårlig vurderer du Sivilforsvarets evne under innsats til å... 

 
Svært 

dårlig 

Ganske 

dårlig 

Hverken 

eller 

Ganske 

god 
Svært god Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Bistå nød- og 

beredskapsetatene med 

personell  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Bistå nød- og 

beredskapsetatene med 

materiell  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Lede redningsinnsats på 

skadestedet  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs øvelser? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

DSBs øvelser fungerer som 

en god arena for læring  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs evalueringsrapporter 

etter øvelser har et klart og 

enkelt språk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSB bidrar til at vi blir bedre 

på oppfølging etter øvelser 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs evalueringsrapporter 

etter øvelser holder høy faglig 

kvalitet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs saksbehandling? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Saksbehandlingstiden er 

akseptabel 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Det er enkelt å komme i 

kontakt med riktig person i 

DSB 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Det er enkelt å finne frem til 

riktig avdeling i DSB 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs skjemaer er forståelige (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs råd og anbefalinger er 

anvendelige 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs råd og anbefalinger er 

av høy faglig kvalitet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs utgivelser? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Det er enkelt å finne den 

informasjonen jeg har behov 

for på nettsidene til DSB 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs utgivelser holder høy 

faglig kvalitet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs utgivelser er 

anvendbare for vår 

virksomhet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

DSBs utgivelser fanger 

samfunnsutviklingen godt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs utgivelser er tydelig 

kunnskapsbaserte 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs utgivelser har et klart 

og enkelt språk 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs regelverk? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Lover og forskrifter DSB 

forvalter har et klart og enkelt 

språk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Veiledningsmateriellet til 

DSBs lover og forskrifter er 

anvendelig 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Regelverket DSB forvalter er i 

takt med samfunnsutviklingen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  



DSBS OMDØMME 2015  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 68 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

Det er et tydelig grensesnitt 

mellom regelverk DSB 

forvalter og andre etaters 

regelverk på mitt fagområde 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om DSBs tilsyn? 

 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

DSBs tilsyn oppleves som en 

arena for erfarings- og 

kunnskapsutveksling  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs tilsyn gir oss bedre 

innsikt i regelverket vi 

omfattes av 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Avvikene (brudd på krav) som 

gis ved tilsyn er tydelig 

formulert  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Avvikene (brudd på krav) som 

gis ved tilsyn er godt 

begrunnet  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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 Helt uenig 
Delvis 

uenig 

Hverken 

eller 
Delvis enig Helt enig Ikke sikker 

Har ingen 

mening 

DSBs tilsyn er 

ressurskrevende for vår 

virksomhet  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs tilsyn er tydelig basert 

på vurdering av risiko og 

vesentlighet  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs tilsyn oppleves som 

skjerpende for virksomheten 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

DSBs tilsyn hjelper oss å 

avdekke utfordringer som vår 

egen kvalitetskontroll ikke 

avdekker 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Hva forbinder du med DSB? Beskriv kort 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Alt i alt, hvilket helhetsinntrykk har du av DSB? 

(1)  Svært dårlig 

(2)  Ganske dårlig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Ganske godt 

(5)  Svært godt 

(6)  Ikke sikker 

(7)  Har ingen mening 

 

 

Takk for din tilbakemelding. Dine svar er nå registrert og din besvarelse er fullført når 
du klikker Avslutt. 
 
Du blir videresendt til DSBs hjemmeside etter å ha klikket Avslutt. 
 
Med vennlig hilsen 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
 
 

  

 
 



DSBS OMDØMME 2015  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 71 

 Påstand Gjennomsnitt Respondenter 

Bistå nød- og beredskapsetatene med personell (evne v/SIV-

innsats) 

4,41 58 

Bistå nød- og beredskapsetatene med materiell (evne v/SIV-

innsats) 

4,36 56 

DSBs tilsyn oppleves som skjerpende for virksomheten 4,36 314 

Forebygging er kunnskapsbasert (DSB bidrar til at….) 4,30 949 

DSB er en virksomhet med dyktige medarbeidere 4,25 778 

DSBs utgivelser holder høy faglig kvalitet 4,22 741 

Sårbarheten i samfunnet reduseres (DSB bidrar til at….) 4,20 987 

DSBs utgivelser er tydelig kunnskapsbaserte 4,19 748 

Avvikene (brudd på krav) som gis ved tilsyn er tydelig formulert  4,18 305 

Samhandlingen i beredskap og krisehåndtering styrkes (DSB 

bidrar til at…) 

4,16 950 

DSBs utgivelser er anvendbare for vår virksomhet 4,16 769 

Avvikene (brudd på krav) som gis ved tilsyn er godt begrunnet  4,12 301 

DSBs råd og anbefalinger er av høy faglig kvalitet 4,09 765 

DSB fremstår som uavhengig i faglige spørsmål 4,08 766 

Veiledningsmateriellet til DSBs lover og forskrifter er 

anvendelig 

4,07 736 

Grad av tillit til - DSB 4,07 1064 

DSBs øvelser fungerer som en god arena for læring  4,04 113 

DSBs tilsyn gir oss bedre innsikt i regelverket vi omfattes av 4,02 308 

  

Vedlegg 2 Gjennomsnitt rangert 
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 Påstand Gjennomsnitt Respondenter 

DSBs utgivelser har et klart og enkelt språk 3,99 757 

DSBs tilsyn oppleves som en arena for erfarings- og 

kunnskapsutveksling  

3,97 309 

DSBs råd og anbefalinger er anvendelige 3,96 762 

Kommunikasjonen oppleves som toveis 3,94 787 

Vi får svar på våre henvendelser innen rimelig tid 3,93 770 

DSB er enkelt å samarbeide med 3,93 799 

DSBs evalueringsrapporter etter øvelser holder høy faglig 

kvalitet 

3,92 106 

Ledelse og ledelseskultur i forbindelse med beredskap og 

krisehåndtering styrkes 

3,92 910 

DSBs tilsyn hjelper oss å avdekke utfordringer som vår egen 

kvalitetskontroll ikke avdekker 

3,92 307 

DSBs tilsyn er tydelig basert på vurdering av risiko og 

vesentlighet  

3,91 309 

DSBs utgivelser fanger samfunnsutviklingen godt 3,91 685 

DSBs ledelse fremstår med høy integritet 3,91 694 

Alt i alt, hvilket helhetsinntrykk har du av DSB? 3,90 972 

DSBs evalueringsrapporter etter øvelser har et klart og enkelt 

språk 

3,88 104 

DSBs skjemaer er forståelige 3,85 653 

DSB koordinerer nasjonale hendelser på en god måte 3,84 650 

Våre innspill blir lyttet til 3,81 753 

Det er enkelt å komme i kontakt med riktig person i DSB 3,79 708 
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 Påstand Gjennomsnitt Respondenter 

DSB virker godt forberedt på å håndtere uforutsette hendelser 3,78 689 

Regelverket DSB forvalter er i takt med samfunnsutviklingen 3,77 676 

Det er enkelt å finne frem til riktig avdeling i DSB 3,77 683 

Lede redningsinnsats på skadestedet  3,77 43 

DSB gir tydelige anbefalinger 3,75 814 

DSB fremstår som åpent og gir innsyn 3,72 735 

DSB prioriterer de viktige oppgavene 3,71 698 

DSB bidrar til at vi blir bedre på oppfølging etter øvelser 3,70 109 

Forsterke med personell og materiell 3,69 104 

Vi har reell innflytelse på saker som angår oss 3,68 739 

Lover og forskrifter DSB forvalter har et klart og enkelt språk 3,67 724 

Saksbehandlingstiden er akseptabel 3,66 651 

Gi oversikt over situasjonsbildet 3,65 115 

Ansvarlig 3,64 1025 

Kompetent 3,64 1027 

DSB fremstår som tydelig 3,62 812 

Bistå involverte etater 3,61 108 

Det er et tydelig grensesnitt mellom regelverk DSB forvalter og 

andre etaters regelverk på mitt fagområde 

3,60 684 

DSB er en synlig aktør i den offentlige debatten 3,56 817 

Samordne involverte etater (DSBs evne under hendelser…) 3,53 107 

Tillitsvekkende (inntrykk av DSB) 3,50 1028 
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 Påstand Gjennomsnitt Respondenter 

Det er enkelt å finne den informasjonen jeg har behov for på 

nettsidene til DSB 

3,47 744 

Byråkratisk (inntrykk av DSB) 3,46 1023 

DSB bidrar til nytenkning innenfor sine fagområder 3,45 713 

 DSB fremstår som godt koordinert internt 3,43 653 

DSBs tilsyn er ressurskrevende for vår virksomhet  3,40 310 

Åpent (inntrykk av DSB) 3,27 1028 

Tydelig (inntrykk av DSB) 3,18 1028 

Handlekraftig (inntrykk av DSB) 3,09 1023 
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Direktoratet for  
samfunnssikkerhet 
og beredskap 
 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 
Telefon 33 41 25 00 
Faks 33 31 06 60 
 
postmottak@dsb.no 
www.dsb.no 

 

 


