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Abstract 
This study investigate a Collaboration between municipalities that cooperate to develop e-

services. One larger municipality helps the smaller municipalities by providing them with 

fully developed e-services, help maintain a technical platform, support and materials in 

order for them to be able to drive their own process of change.  

The object of this study is to contribute knowledge that can form the basis for potential 

improvements of the Collaboration of e-services. The aim of the study is to find out what the 

reason is that some participating municipalities have launched several e-services while 

others none? How they experience the development of e-services that are conducted in 

Collaboration, and what challenges they experience in the development work?  

To collect empirical data we did qualitative interviews with both participating 

municipalities and with informants central in this Collaboration. We have had access to 

documents, their contract, and their planning tool that includes videos, manuals, and 

templates. 

The result of this study identifies a number of crucial points that need to be taken into 

account in continued Collaboration. These are: You cannot measure success with number of 

launched e-services: There are lack of “change management”: How homogeneity can help in 

the long run: and that Process mapping is the next step to take for the smaller municipalities.  

The study's result also show the challenges that may appear along the way towards more 

efficient, attractive and competitive county. For the participating municipalities these are 

time constraints, difficulty in prioritizing among other tasks, resistance from 

administrations and administrators, how they organize themselves internally on their own. 

The results also show that all participants wants this, and that several of them are working 

in a way that may pay off in the long run.  

 

 

 

 

 

 
Förord 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Mikael Söderström för sitt lugn och vägledning under 

arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till vår kontaktperson i den administrerande 

kommunen som har försett oss med ovärderligt material och engagemang. Vi hoppas att 

rapporten kan komma till användning för Samverkan i Västerbotten. Dessutom vill vi tacka 

samtliga informanter och respondenter som ställt upp. Utan ert bidrag hade denna studie inte 

varit möjlig.  
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1. Inledning 
I Västerbottens län finns idag en Samverkan för utveckling av e-tjänster, bestående av 15 

kommuner, och där alla kommuner i länet utom en ingår. Utöver dessa ingår även en kommun 

från Norrbotten.  

Denna Samverkan uppstod som en följd av det tidigare projektet Digitala Västerbotten, vars 

övergripande mål var att på längre sikt öka länets tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. 

Detta genom att utveckla och öka tillgången till digitala tjänster för invånare, företag och 

besökare. Samverkan skapades utifrån detta projekt för att driva e-tjänsteutvecklingen framåt 

i länet, då de mindre kommunerna i många fall har stora utmaningar att driva utvecklings-

/förändringsarbete. De har ofta ont om resurser och har därför sällan den spetskompetens som 

behövs i sina organisationer. I denna Samverkan har sex av de deltagande kommunerna minst 

folkmängd av alla kommuner i Sverige (Statistiska centralbyrån 2019), vilket gör att de kanske 

står inför ännu större utmaningar än många andra kommuner.  

En kommun tog på sig ansvaret som den administrerande kommunen att driva 

utvecklingen och även dela med sig av de e-tjänster som de skapar till övriga 

samverkanskommuner. Detta genom att i samråd med de övriga kommunerna skapa e-tjänster 

utformade så bra som möjligt utifrån allas behov. För att kunna vara draglok till de övriga 

samverkanskommunerna etablerade den administrerande kommunen ett digitalt kontor för 

utveckling av e-tjänster, drift av teknisk plattform, och support. Detta får de deltagande 

kommunerna ta del av genom att betala en fast avgift per invånare och år.  

I Samverkan finns en gemensam e-tjänsteplattform, Open ePlatform, där alla e-tjänster kan 

nyttjas av samtliga kommuner, med fördelen att samverkanskommunerna på egen hand kan 

göra dem mer kommunspecifika. För att underlätta införandet av e-tjänsten för 

samverkanskommunerna har utvecklingsteamet hos den administrerande kommunen tagit 

fram ett paket med material. I detta paket finns bland annat en kommunikationsplan, uppritad 

process om hur man inför en e-tjänst, instruktionsfilmer, manualer och utbildningsmaterial. 

Samverkan strävar mot att möta målsättningen som Sveriges kommuner och landsting satt 

upp om att kvalitativa digitala tjänster ska medföra en “enklare vardag för privatpersoner och 

företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre 

kvalitet och effektivitet i verksamheten.” (Samverkansavtal u.å.).  

För Samverkan finns ett avtal som bland annat innehåller målen att utveckla 30 e-tjänster 

första året, samt att varje deltagande kommun på egen hand skulle ha lanserat varsin e-tjänst. 

Samverkan har i skrivande stund funnits i ca ett år.  

Det man vet är att lanseringen av e-tjänster som riktar sig till medborgarna har varit väldigt 

ojämn bland de deltagande kommunerna, med vissa som lanserat flera e-tjänster medan 

många inte lanserat någon e-tjänst alls. Funderingar som funnits hos den administrerande 

kommunen har bland annat varit: Vad kan de erbjuda för stöd i Samverkan för att den ska 

lyckas?: Vilket stöd behöver Samverkan för att kunna införa e-tjänster?: Vad är 

grundproblemet i ojämnheten av lanserade e-tjänster kommuner emellan?: Vad behöver dem 

samt deras kontaktpersoner i övriga kommuner fokusera på för att lyckas lansera e-tjänsterna 

som nu ligger och väntar på att införas?: Kan man genom att ta reda på hur inblandade 

kommuner upplever Samverkan finna lösningar som gör Samverkans upplägg och process mer 

gynnsam?  
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I avtalet står att varje kommun bland annat ansvarar för att driva sin egen 

förändringsledning, införa e-tjänsterna och förändra sina processer så att e-tjänsterna 

fungerar och medför effektiviseringar. Trots att den administrerande kommunen förser med 

färdiga e-tjänster, support och stöd så kvarstår faktumet att de måste bedriva en stor del av 

utvecklingsarbetet på egen hand. Vilket leder in på syftet med vår studie.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap som kan utgöra ett underlag för potentiella 

förbättringar för de kommuner som deltar i Samverkan.  

1.2 Frågeställning 

Arbetet i denna studie utgår från följande frågeställning: 

• Hur upplever de deltagande kommunerna den utveckling av e-tjänster som bedrivs i 

Samverkan, och vilka utmaningar upplever de i utvecklingsarbetet inom både 

Samverkan och i sin egen kommun? 

2. Relaterad Forskning 

2.1 E-tjänster 

Det verkar saknas en tydlig begreppsbeskrivning för vad en e-tjänst egentligen är (Lindgren & 

Jansson 2013; Rowley 2006). Söderström et al. (2015) beskriver att en central fråga i många 

forsknings- och utbildningsområden på senare år har varit just konceptet e-tjänster. De menar 

att offentliga och kommersiella organisationer bemöter e-tjänster olika och att istället för att 

använda ett och samma begrepp för just e-tjänster, så introduceras istället ytterligare begrepp.  

Lindgren och Jansson (2013) beskriver att när något sägs förmedlas elektroniskt så är det 

vanligt att man förknippar det med något som skapas och kontrolleras av en dator eller annan 

elektronisk enhet, vilket de i denna kontext översätter till informationsteknologi. Detta menar 

de då gör att en e-tjänst är en tjänst som förmedlas genom användningen av 

informationsteknologi. Rowley (2006) har en definition av e-tjänster i form av att det är 

handlingar som levereras genom informationsteknologi som inkluderar webb, 

informationskiosk och mobila enheter. Vilket omfattar e-handel, kundsupport och 

serviceavdelningar. Vidare har Ruyter et al. (2001) en beskrivning av e-tjänster som en 

interaktiv internetbaserad kundservice, som integrerar med de tekniker och processer som är 

relaterade med organisationens kundsupport.  

Lindgren och Jansson (2013) har sammanfattat Ruyter at al. och Rowley’s som så att en e-

tjänst därmed inte enbart är en tjänst förmedlad elektroniskt utan även har en teknisk aspekt 

i det hela där man måste förstå interaktionen med systemet som levererar tjänsten. Lindgren 

och Jansson (2013) beskriver även att inom e-förvaltning tar e-tjänster vanligtvis hand om 

immateriella varor såsom utbyte av information för att få tillstånd, utbetalningar, 

registreringsskatt eller liknande. Därmed blir e-tjänster ett sätt att hantera information mellan 

myndigheter och medborgare.  

Sveriges kommuner och landstings definition av en e-tjänst skiljer sig inte från tidigare 

beskrivningar. Däremot lägger de till en ytterligare definition att en e-tjänst kan “[...] erbjuda 
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information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland 

kräva inloggning.” (Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2014, s. 5). De pekar även på att 

en e-tjänst inte avser nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut, eller som 

sparas på datorn för att sedan skickas in separat via e-post eller brev, och inte heller avser en 

e-tjänst “[...] länk på webbplats till e-postprogram.” (SKL 2014, s. 5). Övriga beskrivningar av 

en e-tjänst tillsammans med SKL:s beskrivning av en mer avancerad e-tjänst är vad vi anser 

stämmer överens med vad som räknas som en e-tjänst inom den Samverkan som vi utvärderar 

i detta examensarbete. Där räknas inte PDF:er eller ifyllningsbara-blanketter eller liknande 

som e-tjänster, och det är heller inte det som tas fram i denna Samverkan. Detta är vad vi utgår 

från när vi fortsättningsvis använder ordet e-tjänst i vår rapport.  

2.2 E-tjänster i Offentlig sektor 

Enligt Lindblad-Gidlund et al. (2010) utgör kommunal verksamhet en stor del av den offentliga 

sektorn. Av medborgares och företagares kontakter med offentlig sektor är 70 % i relation till 

kommuner, landsting och region (SOU 2013:75). Lindblad-Gidlund et al. (2010) säger att 

kommuner är den närmaste länken mellan människor och myndighet, och att kommuner har 

en högre inverkan på medborgarna och deras dagliga liv, samt att de har både en mer 

långsiktig, men även en mer personlig relation med sina medborgare i jämförelse med statliga 

myndigheter. Att man har mer kontakt med kommunerna är något som vi anser stämmer, 

samt att det inte är säkert att man någonsin kommer i kontakt med de statliga myndigheter 

som finns. Detta är något som vi anser gör det ännu viktigare att just kommuner kan erbjuda 

e-tjänster till sina medborgare.  

Gällande kontakten som Sveriges kommuner har med medborgare i form av just tjänster så 

förväntas man kunna erbjuda dem, i första hand, som e-tjänster (Lindblad-Gidlund et al. 2010; 

Söderström et al. 2015).  

Söderström et al. (2015) menar vidare att konceptet e-tjänst är brett använt i offentliga 

organisationer/sektor, men de flesta pekar på samma sak. Att tjänster som tidigare hanterades 

manuellt, nu också erbjuds via Internet; att man oftast pratar om medborgare som den yttre 

brukaren av e-tjänsten; att fokus är på medborgare men även företag; en självservice att 

använda för att komma i kontakt med kommuner eller statlig myndighet och att man kan göra 

det när som helst. Följaktligen menar Söderström et al. (2015) att e-tjänster då måste ge värde, 

för medborgaren och/eller kommersiella organisationer, för kommunen eller för båda. Detta 

synsätt är en kontrast mot det mer generella perspektiv som finns i forskningssamhället om e-

förvaltning, som poängterar att e-tjänster först och främst utvecklas av offentliga förvaltningar 

för att förbättra deras interna effektivitet. Gällande hur kommuner ser på vem som ska få värde 

av e-tjänsten, så menar vissa kommuner att e-tjänster ska ge värde för båda sidor, medan 

andra är nöjda med ökat värde för medborgarsidan (Söderström et al. 2015). Vad vi noterade 

där är att i båda fallen så ska e-tjänsten ge ett värde för medborgaren.  

2.3 Utveckling av kommunala e-tjänster  

Lindblad-Gidlund et al. (2010, s. 68) säger att det generella målet för utveckling av kommunala 

e-tjänster är att “förbättra kommunal service och tillgänglighet för medborgarna”. En väg att 

nå detta mål är att underlätta för medborgarna genom att de ska kunna utföra sina ärenden 
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elektroniskt dygnet runt, och att de även ska kunna följa ärendet genom hela 

handläggningsprocessen. För kommunerna ska detta medföra mindre mängd administrativa 

uppgifter, ökad enkelhet och effektivitet (Lindblad-Gidlund et al. 2010; SOU 2013:75). För att 

hantera dessa motstridigheter mellan interna effektiviseringar och att skapa medborgarnytta 

så bör man växla fokus mellan interna frågor kring just effektivisering och externa frågor om 

nytta och behov (Lindblad-Gidlund et al. 2010).  

Lindblad-Gidlund et al. (2010, s. 69) tar upp utmaningar som kommuner, landsting och 

regioner står inför, vilka bland annat består av att e-tjänsterna “ska motsvara kraven från såväl 

medborgare, näringsliv och förvaltning som är regionalt och lokalt anpassade”. Vidare tas 

hinder och svårigheter upp som kommuner står inför gällande samma område, och de är 

ekonomi, sektoriserade befintliga IT-system och ett motstånd mot förändringar och 

samverkan. Sveriges kommuner och landsting förespråkar som lösning på detta att bedriva 

regionala och nationella IT-projekt och då dela och sprida kunskap om vad både IT och 

samverkan medför för fördelar. Författarna nämner även tekniska och juridiska hinder vid 

utveckling av kommunala e-tjänster, där de tekniska kan vara att det är svårt att föra över 

information mellan olika system och brist på standardisering, och de juridiska kan vara 

föråldrade lagar som försvårar hanteringen av data och automatisering, och 

sekretesslagstiftning som försvårar utveckling (Lindblad-Gidlund et al. 2010).  

I Sverige är en stor andel av kommunerna små, och det är vanligt att de samverkar i någon 

form. Att samverka gällande just utveckling av kommunala e-tjänster är en central del och 

vanligt förekommande (Lindblad-Gidlund et al. 2010). E-delegationen (SOU 2013:75) säger 

också att då kommunstorleken är avgörande för utvecklingspotentialen måste därför digitala 

tjänster i hög grad utvecklas i samverkan. Till skillnad från statliga myndigheter som präglas 

av få uppgifter och få system så har kommuner det motsatta med många uppgifter och 

komplexa IT-stöd, vilket gör att deras förutsättningar för utveckling skiljer sig åt. Kommuner 

har därmed unika och krävande behov som t.ex. kostnads- och resursskäl och ökad 

tillgänglighet. Vilket man då med hjälp av att samverka kan överbrygga genom att stötta 

varandra gällande teknik, kompetens, ökad effektivitet och minskade kostnader, och övrig 

resursåtgång (Lindblad-Gidlund et al. 2010).  

2.4 Olika sätt kommuner kan tillhandahålla e-tjänster  

Enligt författarna Lindblad-Gidlund et al. (2010) var det i början enklare e-tjänster som 

utvecklades och implementerades i kommunerna, e-tjänster som att få information eller ladda 

ner dokument. Utvecklingen går dock framåt mot mer avancerade e-tjänster med bland annat 

elektronisk identifiering (Lindblad-Gidlund et al. 2010).  

Lindblad-Gidlund et al. (2010) tar även upp att det generellt sett är svårare för mindre 

kommuner att utveckla e-tjänster då de har mindre resurser och att nyttan i form av 

effektiviseringar, rationaliseringsvinster och ekonomiska fördelar inte blir lika direkt. Vilket 

bland annat beror på att det inte är lika många användare av varje tjänst. Dock vill ändå de 

mindre kommunerna satsa resurser på detta för att hänga med i utvecklingen (Lindblad-

Gidlund et al. 2010). Författarna (2010) tar även upp att utvecklings- och förändringsarbetet 

inom många kommuner inte har varit en generell styrnings- och ledningsfråga, och att det 

råder en blandad fördelning gällande om man har en utvecklad e-strategi eller inte. Vid 
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utveckling av e-tjänster inom kommunerna är det även variation gällande om man använder 

en metod eller modell, och bland de som använder detta kan det både vara egenutvecklade 

eller befintliga modeller som används. Vissa kan ha en projektgrupp eller liknande som 

utvecklar e-tjänster medan vissa, oftast de mindre kommunerna, har någon person som tycker 

det är intressant och viktigt att jobba med, där denna person kan finnas i en verksamhet, på en 

IT-avdelning, vara en eldsjäl eller liknande. Trenden går dock mot mer etablerade 

arbetsgrupper eller projektgrupper. De befattningar och roller dessa personer har i 

sammanhanget är väldigt skiftande och kan i princip vara allt ifrån en IT-chef till berörd 

personal i verksamheten. Vid utveckling av e-tjänster är det vanligt att kommunerna köper 

standardsystem från olika leverantörer och då inte själva står för den tekniska utvecklingen 

(Lindblad-Gidlund et al. 2010).  

2.4.1 Köpa standardsystem  

Enligt Tingsryd kommun (2018) så är de vanligaste e-tjänsterna som erbjuds av kommunen 

inte framtagna av en enskild kommun eller kommuner i samverkan, utan att de flesta 

integrerade e-tjänster är utvecklade av leverantörer som äger verksamhetssystemet. Exempel 

på leverantörer är Tieto, IST, CGI, Axiell och Idavall som alla har byggt e-tjänster kring sina 

system. Det Tingsryd kommun (2018) säger om för- respektive nackdelar med detta är att med 

en leverantör som dessa så är e-tjänsterna fullt integrerade med det bakomliggande systemet 

och uppdateras samtidigt, medan nackdelar är att kommuner inte själva kan påverka 

utformningen av e-tjänsterna, att kvaliteten på e-tjänsterna varierar och att man som kommun 

då erbjuder många olika gränssnitt vid kontakt med sina medborgare.  

2.4.2 Köpa/få färdig e-tjänster  

Några aktörer som finns för färdiga e-tjänster är Inera (2019) och SERVERAT (Tillväxtverket 

2019). Inera ägs idag av Sveriges kommuner och landsting, och tjänsterna som Inera 

tillhandahåller har länge varit specialiserade på digitalisering inom vård och omsorg, bland 

annat 1177 Vårdguiden och Nationell patientöversikt (Inera 2019). Inera stödjer 

verksamhetsutvecklingen för sina ägare genom att erbjuda kompetens inom digitalisering, 

samt koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar.  

SERVERAT är ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket 

och Bolagsverket, tillsammans med ett antal kommuner. Genom digitala lösningar ska det 

underlätta för företagare att starta och driva företag, förenkla kontakten med myndigheter, och 

samtidigt effektivisera kommunernas handläggning på flera olika sätt (Tillväxtverket 2019).  

2.4.3 Utveckla eget/Hyra in en konsult  

Förutom att man som kommun kan köpa ett färdigt verksamhetssystem eller färdiga e-tjänster 

så kan man även utveckla egna e-tjänster, men som Lindblad-Gidlund et al. (2010) tar upp 

gällande resursbrist finns oftast inte ekonomin och därmed kompetensen för att utveckla på 

egen hand, speciellt inte för de mindre kommunerna. Det vanligaste sättet är annars att man 

hyra in en konsult. Ett exempel på ett sådant företag är Sokigo (Sokigo 2018). Kommunen hyr 

då in en konsult som utvecklar e-tjänster tillsammans med verksamheterna. Konsulten kan då 

få ett önskemål om en e-tjänst från en verksamhet och tillsammans går man igenom behov och 

kollar processflöde innan konsulten sedan bygger tjänsten åt verksamheten (Sokigo 2018). 
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2.5 Övrig Samverkan om e-tjänster i Sverige 

Andra samverkansformer likt Västerbottens som bedrivs i Sverige är, t.ex. Sambruk, 

eSamverkan Västerbotten, CESAM H och eSamhälle Värmland.  

Grunden för Sambruk är att kommuner har liknande verksamheter och kan utveckla 

gemensamma lösningar, vilket sänker kostnader för verksamhetsutveckling, kravställning, 

upphandling och processmodellering (SOU 2013:75). Lindblad-Gidlund et al. menar att 

Sambruk även inkluderar samarbete kring “[...] val och inköp av e-tjänster samt den kunskap 

och teknisk kompetens som krävs för att utveckla och förvalta e-tjänster” (2010, s.71).  

En annan variant är eSamverkan, ett projekt finansierat av 9 kommuner i Västernorrland, 

Landstinget Västernorrland och Regionala utvecklingsfonden (Sundsvallsregionen u.å.). 

Denna samverkan tar fram regiongemensamma e-tjänster för att dels göra system mer 

självkontrollerande för att minimera handläggningar men även förse medborgare och företag 

med e-tjänster för att öka kommuners tillväxt, attraktivitet och tillgänglighet. “E-tjänsterna tas 

fram och utvecklas internt i kommunerna eller av olika konsulter och implementeras senare i 

den kommunala verksamheten.” (Sundsvallsregionen u.å.).  

Det har även bildats ett antal Center för eSamhället (CeSam) regionalt runt om i landet. I 

Värmland finns ett av dessa och initiativet bygger på en samverkan mellan 16 kommuner i en 

gemensam drifts- och servicenämnd, med Karlstad som värdkommun (SOU 2013:75). Detta 

samarbete visar på hur en större kommun i en region kan hjälpa mindre kommuner i 

utvecklingen av e-förvaltning. I och med detta så kan kommunerna istället lägga mer resurser 

på utveckling, kravställning och behovsanalys (SOU 2013:75). Dessa kommuner har en 

gemensam e-tjänsteplattform där alla e-tjänster kan nyttjas av samtliga kommuner, men med 

olika webbgränssnitt och val (Karlstad kommun 2018).  

CESAM H är en samverkan bestående av 10 kommuner i Kalmars Län, där Kalmar är 

värdkommun (Tingsryds kommun 2018). CESAM H består av två heltidsanställda (en 

samordnare och en utvecklare) som tillsammans med ett lokalt nät av kontaktpersoner både 

tar beslut om och arbetar med utveckling av gemensamma e-tjänster. Dessa e-tjänster är för 

samverkanskommunernas gemensamma intresse, och ska kunna användas av samtliga 

kommuner. Det anses även positivt att enskilda kommuner utvecklar egna lokala e-tjänster. 

Denna samverkan använder sig av Open e-Plattform och delar, tillsammans med övriga 

kommuner i Sverige som använder denna plattform, erfarenheter och färdiga e-tjänster mellan 

varandra (Tingsryds kommun 2018).  

3. Beskrivning av Samverkan 

Det här kapitlet baserar sig till stor del på de informantintervjuer vi genomfört under arbetets 

gång, samt den sparsamma dokumentation som finns om Samverkan. Informantintervjuerna 

anges som I1, I2, I3 och I4 i texten. 

Samverkan om e-tjänster i Västerbottens Län har sin grund i två tidigare projekt från 

Region Västerbotten. Först fanns ett 3-årigt projekt som hette eVästerbotten som handlade 

mycket om att få förståelse för varför man skulle samverka (I1). Enligt Region Västerbotten 

(2019a) handlade eVästerbotten om att stärka och utveckla samverkan kring e- och IT-frågor 

mellan kommuner i Västerbotten och Västerbottens läns landsting, och även att göra det 
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lättare för medborgare och företag i Västerbotten att ta del av men även vara en del av 

eSamhället. eVästerbotten var i mångt och mycket ett förberedelseprojekt till ett projekt som 

hette Digitala Västerbotten, ytterligare ett 3-årigt projekt som pågick mellan 2016-2018, och 

handlade om att driva processer kring digitalisering i Västerbottens kommuner, Örnsköldsviks 

kommun, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting (I1; Region Västerbotten 

2019b). Projektet Digitala Västerbottens övergripande mål var att på längre sikt öka länets 

tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. Detta genom att utveckla och öka tillgången till 

digitala tjänster för invånare, företag och besökare. För att uppnå projektets övergripande mål 

har projekt Digitala Västerbotten innehållit sex stycken delmål, vilka var samverkan, digital 

kompetens, e-förvaltning, e-tjänster, e-hälsa och e-lärande. Därifrån uppkom projektet 

Samverkan som har leverans av e-tjänster som fokus (I1). Med tanke på Västerbottens struktur 

anses samverkan, samarbete och samhandling vara centrala verktyg för att nå huvudmålet som 

handlar om att öka antalet e-tjänster och att effektivt utnyttja digitaliseringens möjligheter 

(Region Västerbotten 2019c). Avtalet för Samverkan skrevs på i början av 2018 och när 

projektet Digitala Västerbotten tog slut i årsskiftet 2018-2019, står nu Samverkan på egna ben.  

I intervjun med I1 så beskrevs att det var hen som tagit fram underlag till syfte och mål med 

Samverkan. Detta genom att titta på vilket sätt man skulle kunna samverka, och hur en lyckad 

samverkansprocess ser ut. Förutom att egna erfarenheter vägdes in, undersöktes även hur 

samverkan om e-tjänster bedrivs på andra håll i Sverige och nationellt, samt att det togs hjälp 

från material inom SKL och e-delegationen. Detta förmedlades vidare och diskuterades med 

den arbetsgrupp som senare skapades. Detta var en delprocess i det hela, medan de andra 

delarna gällde att reda ut val av teknisk plattform, samt att få till en e-tjänstesamverkan på en 

gemensam plattform (I1).  

I1 hade ansvaret för skapandet av Samverkan, och tillsammans med denne sattes en 

arbetsgrupp samman med representanter från tre kommuner inom länet, där en dialog fördes 

om Samverkan och framför allt att pusha för den. Denna dialog fördes även med de nätverk 

arbetsgruppen hade sedan tidigare. I dessa diskussioner var framför allt val av plattform en 

viktig del, och hur de två större kommunerna i länet såg på tekniken, då det ansågs avgörande 

(I1). Valet av plattform föll på Open ePlatform (se avsnitt 3.5) där man kan både utveckla och 

dela e-tjänster, och som idag används av över 100 kommuner i Sverige. Plattformen valdes 

främst på grund av dess enkelhet. Den som jobbar i plattformen behöver inte ha några 

programmeringskunskaper samt att det går snabbt att skapa och lansera e-tjänster (I4), något 

som en av de två större kommunerna ansåg passade deras behov. Den kommunen erbjöd sig 

att driva arbetet och då dela med sig av de e-tjänster de bygger till övriga kommuner (I1; I2). 

Den kommunen valdes därmed som draglok till Samverkan (I1), och kommer vidare i studien 

att beskrivas som den administrerande kommunen. Vidare bjöd den administrerande 

kommunen in de övriga kommunerna i Västerbotten till att delta i Samverkan, via ett regionalt 

möte. Där nappade 13 kommuner på erbjudandet, och senare tillkom även en kommun från 

Norrbotten (I1).  

Representanter från varje kommun var delaktiga när underlaget till samverkansavtalet togs 

fram (I1; I2; I3; I4). Då de mindre kommunerna inte alltid har en tydlig rollfördelning vad 

gäller till exempelvis kommunikatör och webbansvarig, så var representanternas roller lite 

blandade med några IT-chefer, kommunikatörer, och kommunsekreterare bland annat. Av de 
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delaktiga kommunerna plockades det även ut en mindre arbetsgrupp med representanter från 

länets tre delar, Umeåregionen, Skellefteåregionen och Region 8 (nu Region 10), samt 

projektledare från Region Västerbotten och den administrerande kommunen. Denna grupp 

jobbade mer detaljerat med samverkansprocessen, där material lades upp på en gemensam yta 

så att alla berörda hade tillgång och kunde följa arbetet (I1).  

3.1 Mål och syfte med Samverkan 

“Syftet är att genom samverkan stärka kommunernas möjlighet att möta medborgarna med 

kvalitativa digitala tjänster som skapar effektiva verksamhetsprocesser, regional och nationell 

nytta. Samverkan strävar mot SKL:s målsättning om en i) enklare vardag för privatpersoner 

och företag ii) smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet iii) 

högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.” (Samverkansavtal u.å.).  

Det övergripande målet för Samverkan är Digitalt först1. Målet följer SKL:s handlingsplan 

för 2017-2025 “Förutsättningar för digital utveckling”. För att nå det övergripande målet sattes 

fyra delmål upp, dessa gällde fram till och med 31 december 2018. Målen säger att: “i) E-

tjänsteplattformen ska vara installerad och åtkomlig från samtliga samverkande kommuners 

webbplatser ii) 30 digitala tjänster ska vara framtagna iii) Varje kommun ska ha aktiverat 

minst en digital tjänst i sin plattform iv) Kundnöjdheten på framtagna tjänster ska vara minst 

8,0 på en 10 gradig skala” (Samverkansavtal u.å.). 

I samverkansavtalet (u.å.) står det skrivet att varje kommun ska delta i ett 

samverkansforum genom en utsedd kontaktperson som är ansvarig för sin kommuns e-

tjänsteutveckling. Denne kontaktperson har mandat att föra sin kommuns talan och ta beslut 

i frågor inom Samverkan. Kontaktpersonerna ska även identifiera och lyfta sin kommuns 

behov av verksamhetsutveckling och digitala tjänster till Samordnaren och 

samverkansforumet. Samordnaren avser den person som leder e-tjänstesamverkan mellan 

deltagande kommuner (Samverkansavtal u.å.). Kontaktpersonerna är en väg in till 

kommunerna för Samordnaren. Enligt avtalet står att samverkansforumet ska hålla sex möten 

(fysiska eller digitala) per år för att behandla frågor som ligger inom forumets ansvarsområde. 

Utifrån samverkansavtalet (u.å.) står det även att kontaktpersonerna själva ska föra vidare det 

som sägs inom Samverkan till sin egen kommun och förankra det internt. 

Från idé till slutgiltigt avtal för Samverkan tog det ungefär ett år. Hösten 2017 inleddes 

arbetet med samverkansavtalet, och de hade avtalet klart i början av 2018 och sedan satte 

produktionen av e-tjänster igång. Det slutgiltiga avtalet gick ut på remiss till samtliga 

kommuner innan det fastställdes. Det undertecknades sedan av samtliga kommunchefer (I1).  

För att klara utmaningen etablerade den administrerande kommunen ett digitalt kontor 

med både egna resurser och stödfinansiering från e-tjänstesamverkan och projektet Digitala 

Västerbotten. I Samverkan betalar varje kommun en årlig avgift på 25 kr per invånare som 

används för att täcka kostnaden för utveckling och underhåll av digitala tjänster, drift av 

teknisk plattform, samt support och personligt stöd. Avgiften har baserats utifrån officiellt 

                                                      
1 “Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs 
under 2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen 
på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Digitalt först är även en princip 
som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med privatpersoner och företag.” (Regeringen 2017). 
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invånarantal från 31 december föregående år. Hur mycket den årliga avgiften ska vara bestäms 

i Samverkansforumet under första kvartalet det pågående året och kan därmed komma att 

ändras (I2).  

Fördelen med denna Samverkan är att de mindre kommunerna får tillgång till kompetens 

kring att bygga e-tjänsterna, som de i nuläget inte har (I1). Även I3, som är en mindre kommun, 

såg denna Samverkan som sin chans att överhuvudtaget kunna få in e-tjänster och att göra det 

i samverkan kändes positivt. De tror att just denna typ av samverkan mellan små 

inlandskommuner och att få draghjälp från en större kommun kan vara enda sättet för dem att 

lyckas (I3). I1 och I2 tar upp att det i dagsläget ofta finns e-blanketter eller e-tjänster som är 

knutna till verksamhetssystem, och att då byta till en e-tjänst via Samverkan är något man gör 

om den lösningen anses bättre. Vad man kan se är att de som har e-tjänster från Samverkan 

har fått bättre kvalitet på dessa tjänster, samt en modernisering (I1; I2). Men vad man vinner 

på att byta beror på vad som finns i botten (I2). I3 ser även att nyttan för medborgaren går i 

första hand. Att det är smidigare att genomföra ärendet på datorn än via blanketter, något som 

ger ett säkrare material med mindre fel. Om arbetssättet för handläggarna inte skiljer sig så 

mycket från tidigare, så får eventuell integration mellan system, som gör det enklare för dem, 

komma i andra hand. Både I1 och I2 ser även en framtid där man genom att jobba på samma 

sätt och med samma utformning av e-tjänster mellan kommunerna skulle kunna dela 

handläggare och på så sätt ytterligare hjälpa varandra med resurser och kompetens. I1 tar även 

upp att om man ser det ur medborgarens förväntningar och perspektiv, så vill ju medborgaren 

ha samma tjänst och samma service från en kommun som exempelvis privata företag. Ska man 

hänga med, ska man erbjuda någonting så måste man leverera helt enkelt och det förväntas att 

man ska leverera.  

3.1.1 Principer som e-tjänsterna ska följa  

Det finns vägledande principer som ska följas vid utveckling av digitala tjänster inom 

Samverkan och som krävs för att nå det övergripande målet. Genom dessa principer kan 

kommunerna fullt ut dra nytta av de effekter som en framgångsrik e-tjänstesamverkan kan ge. 

För att nå dessa effektmål krävs det att de gemensamma e-tjänsterna i) prioriteras utifrån ett 

dokumenterat och konstaterat användarbehov ii) har hög tillgänglighet och användbarhet iii) 

befinner sig i ständig utveckling och att upplevelse och användning löpande följas upp iv) är 

säkra v) värnar den personliga integriteten vi) medför effektivare verksamhetsprocesser vii) 

skapar så stor regional, och nationell, nytta som möjligt. Samt att kommunerna i första hand 

erbjuder digitala tjänster inom den gemensamma lösningen, och att redan införda tjänster från 

andra leverantörer bör ses över (I2; Samverkansavtal u.å.).  

3.2 Prioriteringar 

Utifrån samverkansavtalet (u.å.) ska en lista på prioriterade e-tjänster finnas, och den listan 

ska via Samordnaren för Samverkan föras vidare till Samverkansforumet för ytterligare 

diskussion och prioriteringar. Listan med de prioriterade e-tjänsterna kan även omprioriteras 

under året som går om den administrerande kommunen bedömer att det är något som kommer 

gynna Samverkan och målsättningen. Den kommunen har efter att listan fastställts möjlighet 

att, efter dialog inom Samverkansforumet, styra över tidsplaner och prioriteringar utifrån 

tillgängliga resurser. Varje kommun får själva bestämma vilka av dessa framtagna e-tjänster 
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som de vill införa och om det finns e-tjänster utöver dessa som man vill utveckla på egen hand 

(Samverkansavtal u.å.).  Enligt I1 hölls det först hårt i tyglarna om att utveckla eget, men det 

är något man släppt mer och mer på. Önskvärt är att alla e-tjänster inte ska se olika ut eller 

fungera olika i varje kommun (I4). Om kommunerna bygger eget ska de valideras och granskas 

av den administrerande kommunen så att de fungerar på rätt sätt. I samverkansavtalet (u.å.) 

beskrivs att vid egenutveckling står den kommunen själv för all kostnad gällande utveckling, 

uppdatering och förvaltning om inte annat bestäms inom forumet. Utvecklas e-tjänster på eget 

håll så ska dessa, om intresse finns inom Samverkan, läggas upp i det gemensamma 

tjänstebiblioteket så att även andra kan använda dessa.  

Som tidigare beskrivits så skulle 30 e-tjänster utvecklas första året. För att komma igång att 

bygga e-tjänster så snart plattformen var installerad så fanns en tidspress att ta fram en första 

prioriteringslista av e-tjänster (I4). För detta fanns ett utvecklingsteam hos den 

administrerande kommunen som stod för ansvaret. För att se vilka e-tjänster som var aktuella 

att bygga skickades en förfrågan ut till samtliga CIO:er2 på alla förvaltningar i den 

administrerande kommunen för att få in önskemål inför satsningen (I4). Förfrågningar 

skickades även till samtliga kontaktpersoner i samverkanskommunerna som fick komma med 

deras önskemål om prioriteringar (I2; I3; I4). Utvecklingsteamet gjorde även en 

omvärldsbevakning av vad andra kommuner gjort i Open ePlatform inom de olika 

förvaltningsområdena för att inspirera CIO:erna (I4).  

Gällande önskemål var de av blandad karaktär där vissa lämnade flera medan andra 

ingenting (I4). Vidare togs en lista fram med ca 45 e-tjänster som baserades på vad flest hade 

önskat. För den administrerande kommunen fanns ett värde i att den lokala förvaltningen hade 

intresse av e-tjänsterna, då man ville ha lokala kunder att arbeta mot i utveckling av e-

tjänsterna. Även e-tjänster som endast samverkanskommunerna önskat togs med. Listan med 

ca 45 e-tjänster arbetades med under en samverkansträff. Varje kommun fick ett antal röster 

att lägga på de e-tjänster de helst ville ha. Med reservation för att e-tjänster via Serverat inte 

gick att rösta på då de redan var prioriterade utifrån att de sedan tidigare fanns färdigbyggda 

och är nationellt framtagna. Denna röstning gjorde att alla var med och påverkade den 

slutgiltiga listan. Beslut togs även om att inte utveckla alla 30 e-tjänster på en gång då nya 

nationella e-tjänster samt andra förändringar kunde komma under året (I4).  

Med mer insamlad kunskap efter ett år av Samverkan anser I4 att bättre beslut kan tas 

gällande vilka e-tjänster som blir bra både för kunden och för Samverkan. Mer kompetens i 

gruppen har även gjort det lättare att prioritera utefter vad som är lämpligt i förhållande till 

tidsplaner, resurser, efterfrågan och vad uppdragen innefattar. Dessutom finns nu full kunskap 

om Open ePlatform, dvs. vad den är bra på och inte. Något som ger en större säkerhet i att det 

som är prioriterat faktiskt går att leverera utifrån de önskemål som finns för e-tjänsterna (I4).  

Den administrerade kommunen har märkt att en lista med prioriterade e-tjänster ofta kan 

komma att förändras under året, på grund av många olika faktorer, exempelvis att en 

nyckelperson slutar eller att det sker omorganisering, och att det då blir opassande att byta 

                                                      
2  CIO gruppen utgörs av en representant från varje förvaltning som har ansvaret att driva de 
utvecklingsfrågor som är viktiga för sin förvaltning, men även fånga behov. De ansvarar också för att 
tillsammans prioritera projekten i kommunens projektportfölj. CIO gruppen skapades för att få 
struktur hur man prioriterade projekt i kommunen (I4). 



 

14 
 

arbetssätt och digitalisera. Så, enligt I2, har de nu valt att jobba mer med koncept istället för 

en lista på e-tjänster.  

3.3 Att införa en e-tjänst inom e-tjänstesamverkan  

Utvecklingsteamet, dvs. det digitala kontoret, i den administrerande kommunen utgår från en 

utvecklingsprocess vid utveckling av digitala tjänster. Enligt I2 består det teamet av tre stycken 

anställda och tre stycken som stöd från IT-avdelningen. Vid e-tjänstebyggande läggs stort 

fokus på verksamhetsutveckling. Först ritar de upp ett nuläge för verksamheten för att se vad 

som görs idag, vad som händer om en e-tjänst kommer in, och vad som behöver förändras (I2). 

“Vi går in och processutvecklar och försöker hitta bättre sätt att jobba kopplat till en e-tjänst.” 

(I4). Till detta genomförs 3-5 workshops för att hjälpa verksamheten genom 

utvecklingsprocessen (I2). “Det gör ofta att vi får väldigt god förståelse för verksamheten och 

när vi bygger tjänsterna så kan vi anpassa dom.” (I2). När en e-tjänst sedan är färdigbyggd 

informeras samtliga kommuner i Samverkan om att den finns tillgänglig, även för dem, att 

hämta hem till sin plattform. För att underlätta införandet av e-tjänsten för 

samverkanskommunerna har utvecklingsteamet tagit fram ett paket med material. I detta 

paket finns bland annat en kommunikationsplan, uppritad process om hur man inför en e-

tjänst, instruktionsfilmer, manualer och utbildningsmaterial. När sedan e-tjänsten varit 

driftsatt en tid överlämnas den till berörd förvaltning. Då ska roller och ansvar mellan 

utvecklingsteam, berörd verksamhet, kundtjänst, support och övriga kommuner inom 

Samverkan vara tydligt beskrivet (I2).  

Processen av att införa en e-tjänst inom e-tjänstesamverkan, som även benämns “Att införa 

en e-tjänst”, går till enligt följande. Efter att den gemensamt prioriterade listan av e-tjänster 

har färdigställts så informerar den administrerande kommunen de övriga kommunerna om 

vilka e-tjänster de håller på att utveckla (Steg 1). Det processen handlar om för de övriga 

samverkanskommunerna är förberedelser och utveckling, där de olika kommunernas 

kontaktpersoner måste börja med att kontakta och informera de berörda verksamheterna. 

Detta görs genom att kontakta chefen eller annan lämplig person hos den berörda 

verksamheten, och informera denne om att en e-tjänst är på gång inom Samverkan. Sedan 

efterfrågas möjligheten att få besöka existerande forum, som exempelvis arbetsplatsträffar 

eller verksamhetsplaneringar för att informera dem om vad som är på gång samt möjligheterna 

med e-tjänsteplattformen. Därigenom vill man även skapa intresse för tjänsten genom att lyfta 

fram vad e-tjänsten kan vara en lösning på. Målet är att verksamheterna ska bli intresserade 

av att lansera e-tjänsten när den är färdigbyggd, och även få med dem i utvecklingsarbetet. 

Sedan kommer man överens med den berörda verksamheten om hur vidare kontakt ska ske. 

Därefter förmedlar kontaktpersonen tillbaka till den administrerande kommunen vad som har 

bestämts och den administrerande kommunen publicerar ett beställningsunderlag, som 

benämns “Vår förståelse av uppdraget”. För Samverkanskommunerna blir steg 2 att visa 

beställningsunderlaget för den lokala verksamheten och efterfråga kommentarer utifrån deras 

krav och behov. Steg 3 är att kommunicera tillbaka eventuella kommentarer från 

verksamheten genom kommentarsfunktionen i e-tjänstens Trello3-kort. Därefter publicerar 

                                                      
3  Trello är ett planeringsverktyg som Samverkan använder för att kommunicera. Manualer och videos 
finns för att stödja kommunerna. 
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den administrerande kommunen e-tjänsten som granskningslänk och 

samverkanskommunerna har som ansvar att skicka denna till berörd verksamhet för 

granskning. Där görs en validering av e-tjänstens innehåll och funktionalitet för att se om den 

innehåller det som efterfrågas, dvs. om något inte stämmer eller inte fungerar som man önskar 

(Steg 4). Därefter delar den administrerande kommunen e-tjänsten i den gemensamma e-

tjänstekatalogen i Open ePlatform så att den är tillgänglig för nedladdning. Tillhörande 

material publiceras i Trello-kortet som samverkanskommunerna ska informera de berörda 

verksamheterna om (Steg 5). Vidare finns en manual tillhandahållen i Trello för hur e-tjänsten 

ska importeras (Steg 6). Steg 7 och 8 handlar om att försöka skapa intresse och 

förändringsvilja. Detta kan kontaktpersonen göra i lämpliga forum med kommunens 

verksamheter och dess ledning. Detta görs genom att lyfta fram vad e-tjänsten kan vara en 

lösning på och även framhålla övrig funktionalitet i e-tjänsten som skapar mervärde. För detta 

finns det stödmaterial i Trello. Om verksamheten har bestämt sig för att de vill ha e-tjänsten 

ska kontaktpersonen tillsammans med verksamheten börja installera e-tjänsten och 

handläggare utbildas i hur e-tjänsten kan användas (Steg 9-10). Därefter skickas vilken e-tjänst 

som är redo för aktivering till det digitala kontoret i den administrerande kommunen (Steg 11). 

Finns behov av unika inställningar hanteras dessa i supporten innan e-tjänsten anses redo för 

aktivering och lansering (Steg 12-13). Därefter önskas ett efterarbete som innebär att man som 

kontaktperson följer upp hos verksamheterna genom att kolla hur det går. Om möjlighet finns 

så kan man erbjuda stöttning i form av extra utbildning eller liknande. Kontaktpersonen bör 

kommunicera ut till invånarna att e-tjänsten finns tillgänglig för användning, men också kolla 

upp resultat och effektmål i form av betyg från användarna och besökarstatistik.  

Kopplat till detta finns det i samverkansavtalet (u.å.) beskrivet vad varje kommun ansvarar 

för. Detta är att “i) administrera sin egen installation av Open ePlatform. ii) driva sin egen 

förändringsledning. iii) införa sina tjänster och förändra sina processer så att tjänsterna 

fungerar och medför effektiviseringar. iv) införskaffa nödvändig teknisk kringutrustning och 

avtal för att plattformen för digitala tjänster ska fungera. v) integrera till egna existerande 

verksamhetssystem i de fall det behövs. vi) kommunens riktlinjer i styrande dokument och 

informationsmaterial är uppdaterade. vii) marknadsföra digitala tjänster i sin kommun. viii) 

besluta hur supportärenden kring varje tjänst ska hanteras i kommunen. ix) vara delaktiga och 

framföra sina behov i utveckling av digitala tjänster. x) vara delaktiga och framföra 

utvecklingsönskemål i förvaltning av befintliga tjänster.” (Samverkansavtal u.å.).  

3.4 Nuläge och framtid  

En nulägesanalys av Samverkan är att den administrerande kommunen hittills har utvecklat 

42 e-tjänster, samt att en av samverkanskommunerna på egen hand har utvecklat 29 stycken 

(I2). Detta kan ha förändrats ytterligare efter intervjun med I2. Alla kommunerna har 

installerat plattformen och vissa kommuner inom e-tjänstesamverkan har under det första året 

även kommit igång och aktiverat externa e-tjänster. Alla kommuner har lanserat en intern e-

tjänst, men att lansera externa e-tjänster som är riktade mot medborgarna är ganska ojämnt 

mellan kommunerna, där majoriteten inte lanserat någon alls (I2). När vi påbörjade vårt 

arbete hade 5 kommuner lanserat externa e-tjänster, medan 9 kommuner inte hade det, den 

administrerande kommunen är exkluderad från dessa siffror.  
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I2 menade på att samverka är svårt och det ställer höga krav på samordning, och att anpassa 

stöd och tempo både efter dem som vill vara med och påverka och de som inte har tillräckligt 

med resurser. För att Samverkan ska bli fortsatt framgångsrik så måste den administrerande 

kommunen fokusera ännu mer på samverkansfrågor och stöd, och minska ambitionen för 

nyutveckling (I2).  

Projektet Digitala Västerbotten är som tidigare nämnt avslutat och den administrerande 

kommunen är vägledande i samarbete med de 14 övriga kommunerna. Det nuvarande avtalet 

gick ut den 20 april 2019 och det som görs nu för att utveckla Samverkan kring e-

tjänsteplattformen är att Region Västerbotten dels har sökt och fått beviljat ett projekt som 

heter Vägledande Principer som startar 2019 (I1). Detta projekt innehåller delar som riktar sig 

till de mindre kommunerna för att stötta dem i utvecklingen av e-tjänster och att ge dem 

kompetenslyft vad gäller processkartläggning och tjänstedesign. Det handlar fortfarande inte 

om att kommunerna själva ska behöva utveckla e-tjänster, utan att få dem att se processerna 

utifrån medborgarens perspektiv och samtidigt se hur mycket arbete och manuell påläggning 

man gör. Projektet Vägledande Principer ska även innehålla stöd i förändringsledning så att 

kommunerna bättre kan hantera förändring i verksamheter (I1).  

Den andra delen för utveckling av e-tjänstesamverkan är att den administrerande 

kommunen har inne en projektansökan, som inte är beviljad ännu. Man söker då pengarna för 

ett EU-projekt för att undvika, om möjligt, att öka kostnaderna för övriga kommuner i 

Samverkan men ändå kunna skala upp och göra något mer, enligt I2. Det man vill titta på mer 

är insiktsarbeten om medborgarna (I2). I1 fyller på gällande detta att man vill titta på hur de 

målgrupper man bygger e-tjänsterna för använder dessa, och att det som den administrerande 

kommunen plockar fram även ska vara överförbart på en mindre kommun (I1). När vi även 

frågade I3 om hur de i sin kommun tar reda på medborgarnas behov och önskemål, så menade 

denne att de litar på att det som den administrerande kommunen gör i sin 

medborgarundersökning borde stämma lika bra på medborgarna i deras kommun.  

Gällande vad invånarna har för behov och önskemål har den administrerande kommunen i 

dagsläget återanvänt insiktsarbeten som gjorts sedan tidigare (I2). I vissa fall finns material 

om detta men i andra fall inte. Detta är något som anses krocka med att de å ena sidan ska ha 

hög invånarinvolvering och å andra sidan leverera 30 e-tjänster (I2). År 1 i avtalet valde man 

att prioritera 30 e-tjänster och hade därmed inte den grad av invånarinvolvering som önskats. 

Inför revideringen av målen i avtalet finns en önskan om att ett färre antal e-tjänster ska 

plockas fram med en bättre process kring detta. Vidare tar I2 upp att de verksamheter som vill 

ha stöd av den administrerande kommunen betalar för det, och är därmed inte lika benägna 

att betala för ett insiktsarbete med invånarna för att det tar lite tid. Sen poängteras även att en 

ny tjänst medför efterarbete gällande marknadsföring, utbildning av målgrupper, 

kommunikation och att förstå i vilka kanaler de här personerna finns som man behöver lära 

sig om. Att även om den perfekta tjänsten har lanserats så är det ändå inte säkert att de får upp 

någon användning om de inte jobbar med efterarbete (I2).  

Gällande vilket värde e-tjänster ska ge de mindre kommunerna, dvs. deras 

effekthemtagning, så sa I1 att det inte finns resurser för detta arbete, något som även I2 tog 

upp. Men I1 poängterar att frågan är a-o om det här ska fungera i förlängningen, att 

kommunerna ser en effekt av detta arbete och att kommunerna själva borde börja titta på vad 
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deras hemtagning är och se nyttan av t-tjänsterna. Något som vi uppfattat av I3 inte är något 

de gör i dagsläget.  

3.5 Open ePlatform 

Open ePlatform är en plattform som utvecklades av Nordic Peak i ett samverkansprojekt, 

RIGES, mellan Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsviks kommun. RIGES 

står för Regional Innovativ GIS- och E-tjänst Samverkan och målet med projektet var att 

utveckla e-tjänster som gjorde det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet. 

Utöver det så skulle projektet försöka göra det lättare att hitta information och att använda 

kommunernas kartverktyg (Nordic Peak u.å.; Open ePlatform u.å.a).  

För att kunna verkliggöra e-tjänsterna så krävdes en e-tjänsteplattform. Då ingen av de 

befintliga plattformarna på marknaden motsvarade projektets krav, som var att skapa 

moderna dynamiska e-tjänster med fokus på att göra det så enkelt som möjligt för 

slutanvändaren, så blev resultatet att utveckla en e-tjänsteplattform utifrån ramverket 

OpenHierarchy. Detta då många grunddelar som behövs för byggnation av e-tjänster redan 

fanns. På grund av detta kunde projektet sedan fokusera på användarnas upplevelse, men 

också fokusera på att skapa moderna e-tjänster som fungerar på alla typer av enheter och på 

ett bra sätt (Open ePlatform u.å.a). 

Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform byggd helt på öppna tekniker och öppen 

källkod. Det är kommunernas behov som styrt kraven på plattformen genom 

utvecklingsprocessen och har resulterat i en unik plattform. Man slipper dyra licensavgifter 

och inlåsningseffekter och plattformen ger även fria händer för att föra utvecklingen framåt 

(Nordic Peak u.å.; Open ePlatform u.å.b).  

På plattformen finns en e-tjänstebyggare som underlättar arbetet med e-tjänster och 

resultatet av den är att e-tjänster kan byggas direkt i webbläsaren utan att det behövs någon 

typ av installation eller konfigurering av användarens dator, samt utan några kunskaper i 

programmering. E-tjänstebyggaren har ett standardbibliotek med de vanligaste typerna av 

frågor som brukar användas, exempelvis textfältsfråga, radioknappfråga, etc. Vid behov av 

andra typer av frågor så kan dessa utvecklas och importeras i plattformen. Då alla e-tjänster 

versionshanteras underlättas arbetet med att göra förändringar i e-tjänsterna. Eventuella 

ändringar stör inte befintliga ansökningar och vid en förändring så skapas en ny version av e-

tjänsten som kan publiceras direkt eller vid ett valt datum. Det är mycket enkelt att flytta en e-

tjänst mellan olika installationer, detta då e-tjänster kan exporteras/importeras direkt via 

gränssnittet. Det kan vara bra om man vill återanvända en e-tjänst som en annan organisation 

har byggt upp (Nordic Peak u.å.; Open ePlatform u.å.b).  

Alla gränssnitt som finns på plattformen fungerar på alla typer av enheter, då gränssnittet 

anpassas efter vilken enhet som används, samt att funktionen i gränssnittet ändras för att, så 

bra som möjligt, fungera på den typ av enhet som användaren har, t.ex. dator eller telefon. Det 

finns även möjlighet att spara en pågående ansökan, för att via Mina sidor vid tillfälle återuppta 

denna. Detta då vissa e-tjänster kan vara svårare att fylla i än andra. Via Mina sidor kan 

användarna också följa sina olika ärenden, både se tidigare ärenden och sparade ansökningar 

eller anmälningar, men också se all kommunikation som finns för varje ärende (Nordic Peak 

u.å.; Open ePlatform,u.å.b).  
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För organisationernas handläggare finns ett handläggargränssnitt där de kan handlägga 

alla ärenden som skapas via Open ePlatform direkt. Även handläggargränssnittet fungerar 

oberoende av vilken enhet handläggaren jobbar från (Nordic Peak u.å.; Open ePlatform u.å.b).  

4. Metod 

4.1 Metodval 

För att få den information som behövdes utifrån vår frågeställning och syfte valde vi en 

kvalitativ datainsamlingsmetod. Den baserades på kvalitativa intervjuer som är den helt 

dominerande formen av intervjuer inom kvalitativ forskning (Yin 2013). Förutom att vi har 

gjort en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer har vi även använt oss av annat material. 

Från vår kontaktperson på den administrerande kommunen har vi fått tillgång till dokument 

rörande Samverkan, bland annat samverkansavtalet, steg-för-stegguiden av processen att 

införa en e-tjänst, och prioriteringslistor. Vi har haft tillgång till Trello, ett planeringsverktyg 

som använts i Samverkan. I Trello har vi tittat på utbildningsmaterial, manualer och mallar 

som de samverkande kommunerna har som stöd för att hantera plattformen och utbilda 

handläggare. I Trello finns även information om vilka e-tjänster som finns tillgängliga, eller är 

under granskning. Vi har även fått tillgång till länkar till alla kommunernas e-

tjänsteplattformar och med hjälp av dem har vi kunnat observera vilka kommuner som har 

lanserat e-tjänster och inte, i vilka mängder och vilka typer av e-tjänster de lanserat.  

Patel och Davidson (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer oftast har låg grad av 

strukturering, vilket de menar är att intervjupersonen får utrymme att svara på frågorna som 

ställs med egna ord och på så sätt tala mer fritt om området. Detta är något som även Yin tar 

upp i form av att öppna frågor ger deltagaren möjlighet att prata fritt om ämnet och att man 

helst vill undvika svar som begränsas till ett ord (2013). Patel och Davidson (2011) skriver 

också att intervjuaren kan välja att ha en hög grad av standardisering, vilket betyder att 

frågorna ställs i en bestämd ordning. Väljer intervjuaren istället att ha en låg grad av 

standardisering så ställs frågorna i den ordning som passar bäst för den specifika intervjun, 

vilket betyder att frågorna kan ställas i olika ordning i olika intervjuer. Något som även Yin tar 

upp, då målet är att låta den intervjuade beskriva ämnet som den själv uppfattar det så kan 

ordningsföljden av frågor bli annorlunda än planerat, men att det på ett tydligare sätt kan lyfta 

fram den intervjuades synsätt (2013). Vi har valt att utnyttja en lägre grad av både 

standardisering och strukturering. Detta för att låta de vi intervjuar berätta sin egen 

uppfattning så naturligt som möjligt, men också att låta svaret de ger leda intervjun vidare till 

nästa fråga för att på det sättet få djupare förståelse för varje ämne, istället för att styra 

frågeföljden för mycket och därmed kanske missa viktiga detaljer.  

4.2 Intervjuer  

Vi utförde två olika typer av intervjuer, informant- och respondentintervjuer. Då det inte fanns 

någon tidigare studie av Samverkan och väldigt lite dokumentation så gjorde vi 

informantintervjuer för att få en bild av vad Samverkan egentligen är och på så sätt skaffa oss 

en större förståelse för ämnet. Med denna intervjuform ville vi även få fram underlag för att 

ställa bättre frågor till respondenterna. Vidare gjorde vi respondentintervjuer för att få veta 
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mer om vad effekten av Samverkan är, vad den har lett till, vilka utmaningar och möjligheter 

som finns och hur arbetsprocessen ser ut i samverkanskommunerna.  

4.2.1 Informantintervjuer 

Vid vissa problemställningar kan det behövas en förundersökning och detta på grund av att 

det behövs speciell kunskap, dvs. kunskap som inte kan hämtas från litteraturen (Patel och 

Davidsson 2011). Holme och Solvang (1997) beskriver informantintervjuer som att de personer 

som intervjuas står utanför själva företeelsen som studeras, men som vet mycket om den och 

har mycket att säga om det. I informantintervjuer är den vanligaste urvalsprincipen centralitet, 

detta då de personer som vill nås brukar kallas för “centralt placerade källor” (Esaiasson et al. 

2017, 267). Esaiasson et al. (2017) beskriver att ofta brukar man ha en uppfattning på förhand 

om vilka personer som är de viktigaste att intervjua, men att det kan behöva kompletteras och 

då används vanligen ett snöbollsurval.  

4.2.2 Respondentintervjuer 

Respondentintervjuer handlar, till skillnad mot informantintervjuer, istället om att intervjua 

personer som själva är delaktiga i det som studeras (Holme och Solvang 1997). Esaiasson et al. 

(2017, 268) skriver om att en “samtalsintervjuundersökning med respondentkaraktär” inte 

bygger på källkritik, utan menar på att det är människors uppfattningar om olika saker och 

händelser som man vill kom åt. Vad den intervjuade personen uppfattat om företeelsen kan 

inte sägas vara “sant” eller “falskt”. 

4.3 Urval  

Sammanlagt gjorde vi fyra informantintervjuer och sex respondentintervjuer. De två 

tabellerna (tabell 1 och 2) nedan innehåller information om deltagarna.    

De kommuner som deltar i Samverkan exklusive den administrerande kommunen har en 

storlek någonstans mellan 2000-12000 invånare. Vi har valt att dela upp dem i liten, mellan 

och stor kommun med Västerbotten mått mätt. Där liten avser invånarantal under 3000, 

mellan avser invånarantal från 3000-6000, och stor kommun med invånarantal på 6000 och 

uppåt.  

 

Informant  Roll Längd på intervjuer 

I1 Central person i skapandet av Samverkan 1 h 5 min 

I2 Central person i arbetet med Samverkan 56 min 

I3 Deltagande kommun i Samverkan  38 min 

I4 E-tjänsteutvecklare i Samverkan 1 h 10 min 

Tabell 1: Beskrivning informanter. 
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Respondent Kommun Position Storlek Tid 

R1 Kommun 1 Närmare kust Stor 1 h 37 min 

R2 Kommun 2 Inlands Mellan 1 h 22 min 

R3 Kommun 3 Inlands Stor 50 min 

R4* Kommun 4 Närmare kust Mellan 1 h 26 min 

R5 Kommun 5 Inlands Liten 1 h 2 min 

R6 Kommun 6 Närmare kust Mellan 1 h 50 min 

*Två personer intervjuades samtidigt, men då de representerar samma kommun kallas båda R4. 

Tabell 2: Beskrivning respondenter. 

De informantintervjuer som vi gjorde skiljer sig delvis från Holme och Solvangs (1997) 

definition av informantintervjuer, då vi inte intervjuat personer som står helt utanför 

Samverkan utan som i olika grad är aktiva inom den. Dessa personer vet mycket om 

Samverkan och är “centralt placerade källor” inom den.  

Vi har haft en kontaktperson från den administrerande kommunen som vi har haft kontakt 

med under hela arbetet. Vi har genomfört en intervju med denne för att få bakgrund om 

Samverkan och mer detaljerad information om hur processen “Att införa en e-tjänst” går till 

för samverkanskommunerna. Detta blev en informantintervju och är I4 i tabell 1. Förutom den 

intervjun har vi även haft kontinuerlig mejlkontakt, samt ett tidigt telefonsamtal för att ge oss 

en tydligare förståelse av området. 

Med hjälp av vår kontaktperson blev vi rekommenderade att ta kontakt med I2 för 

ytterligare information om Samverkan, vilket vi gjorde. Vi kontaktade även I1, som vi på egen 

hand tog reda på var en högt uppsatt person inom ett projekt som lett fram till Samverkan.  

Under vår första intervju, som var I2, så rekommenderade hen även oss att kontakta I1 då 

hen visste att denne var mer insatt rörande vissa specifika frågor. Under intervjun med I1 

rekommenderades vi även tillbaka till I2. Då vi ställde samma frågor till både I1 och I2 så fick 

vi efter båda intervjuerna svar på de frågor som respektive informant hade hänvisat till 

varandra om. I1 rekommenderade även oss att ta kontakt med I4, vår kontaktperson. 

Vi ville även ha med en samverkanskommun som informant för att få reda på deras syn på 

samt deras avsikt att delta i Samverkan. Frågorna till I3 skiljer sig mot de frågor som ställdes 

till I1 och I2, och de frågorna använde vi även som bakgrundsfrågor vid 

respondentintervjuerna. Kontakten med I3 påbörjades via vår handledare som gav oss 

uppgifter till en högre uppsatt person i en deltagande kommun i Samverkan. Då denne inte 

hade möjlighet att ställa upp rekommenderades vi vidare till en annan högre uppsatt person i 

en annan deltagande kommun, som i sin tur rekommenderade oss vidare till I3. Vi försökte 

även ta kontakt med ytterligare en informant i en annan deltagande kommun. På grund av sent 

svar och att den informant vi skulle behövt pratat med var otillgänglig, samt att vi även kände 
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att vi fått tillräckligt med bakgrund från övriga informanter, valde vi att inte utföra ytterligare 

en intervju.  

Urvalet för våra informantintervjuer är delvis centraliserat, med personer som vi trodde var 

rätt, men även delvis ett snöbollsurval, då dessa personer även rekommenderade varandra. Ett 

snöbollsurval beskriver Yin (2013, s. 93) som “att välja nya datainsamlingsenheter som 

avknoppningar av existerande”, att man under en intervju blir tipsad om andra personer som 

kan bli intervjuade. Detta urvalssätt är acceptabelt så länge det inte blir av bekvämlighet utan 

att man har en avsikt med intervjupersonen man blivit rekommenderad (Yin 2013). I vårt fall 

blev vi rekommenderade vidare kring frågor som den intervjuade visste att andra hade bättre 

koll på, därmed är det inte av bekvämlighet då avsikten med de efterföljande intervjuerna var 

att få mer information kring de frågor vi behövde få svar på om Samverkan. Då våra 

informanter rekommenderade varandra blev det ett bra kvitto på att vi valde rätt personer att 

intervjua.  

Vidare till våra respondentintervjuer utgick vi ifrån ett strategiskt urval, som enligt Grønmo 

(2006) hör samman med kvalitativa studier. I ett sådant urval plockar man själv ut de enheter 

man anser är mest intressanta och relevanta för studiens syfte genom systematiska 

bedömningar. Genom att studera dessa strategiskt utvalda enheter ska man kunna utveckla en 

helhetsförståelse av den större grupp eller kontext som de utgör en del av (Grønmo 2006).  

På urvalets storlek görs även en strategisk bedömning, där ett viktigt kriterium räknas som 

att man kan avsluta urvalet när nya enheter inte längre tillför information som är ny i relation 

till tidigare utvalda enheter. Detta brukar kallas en teoretisk mättnadspunkt. En sådan 

bedömning gör man genom provisoriska analyser på det data man samlar in under studiens 

gång (Grønmo 2006). Eftersom vi ville ta reda på varför vissa har lanserat e-tjänster och andra 

inte så valde vi att dela upp kommunerna i dessa två kategorier och plockade sedan ut 

respondenter från båda sidorna. Dessa var alla kontaktpersoner för sin kommun mot den 

administrerande kommunen och är därför de som jobbar närmast det som rör Samverkan.  

I Samverkan deltar 14 kommuner, exklusive den administrerande kommunen. 

Förfrågningar om vilka som kunde delta som respondenter gick först ut till fem kommuner. 

Dessa hade vi diskuterat tillsammans med vår kontaktperson, men denne hade även diskuterat 

detta i samråd med ytterligare två personer, varav en var I2. Detta gjorde att vi fick experthjälp 

om vilka kommuner som var lämpliga att kontakta, då dem hade bättre koll på de deltagande 

kommunerna. Det gav oss även en bra spridning utifrån vilka kommuner som hade lanserat e-

tjänster och inte. De fem kommuner vi slutligen blev rekommenderade att ta kontakt med 

tackade alla ja. Vi gick även ut med förfrågningar till ytterligare tre kommuner för att se om en 

till kunde ställa upp, då antingen en som implementerat noll eller få e-tjänster, eller en 

kustkommun. I dessa fall tackade en kommun nej på grund av tidsbrist, medan två kommuner 

tackade ja. Av de som tackade ja så började vi med den som vi tidigast kunde boka möte med. 

Den andra valde vi senare att tacka nej till då vi dels började se att en teoretisk mättnad var 

nådd men även då vi fått en jämn fördelning av respondenter över länet. Utöver dessa återstod 

sex kommuner. Där har tre kommuner medvetet valts bort med vetskap om att 

kontaktpersonerna i dessa kommuner antingen var sjukskriven, bytts ut och därmed inte har 

hunnit sätta sig in i arbetet, eller valts bort på grund av att de tillkom sent i Samverkan och att 

vi därmed inte skulle få jämförbara data. De resterande tre kommunerna gick det inte ut någon 
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förfrågan till då de ansågs likvärdiga i storlek och geografisk position som några av de som 

redan tidigt hade tackat ja. 

En kommun blev intervjuad både som informant och respondent, och fick till skillnad från 

övriga respondenter endast svara på en del av frågorna, då vi redan fått svar på den delen som 

rörde bakgrunden under informantintervjun. Denna person benämns som både I3 och R3. 

Kommun 4 hade med två stycken respondenter i intervjun, detta på grund av att den som 

egentligen hade arbetsuppgifterna ganska nyligt kom tillbaka från föräldraledighet. Därför 

intervjuades båda två för att få en bättre helhetsbild.  

4.4 Tillvägagångssätt  

Insamlingen till bakgrunden började med tillgång till avtalet rörande Samverkan, samt en 

kortfattad beskrivning av hur Samverkan fungerar från vår kontaktperson. Detta, tillsammans 

med samtal med vår handledare, hjälpte oss att formulera de frågor som ställdes i 

informantintervjuerna (se frågor i bilaga). Detta underlag blev grunden till vår “Beskrivning 

av Samverkan” (se avsnitt 3). Som tidigare beskrivits gjordes även en intervju med vår 

kontaktperson för att få en mer utförlig beskrivning av processen “Att införa en e-tjänst” (se 

frågor i bilaga).  

Bakgrunden från informanterna samt förståelse för hur processen fungerade, gav en bra 

grund att få fram frågor till de intervjuer som senare skulle göras med respondenter från de 

utvalda kommunerna (se frågor i bilaga). Frågorna till första delen av intervjun med 

respondenterna handlade om bakgrund till kommunens deltagande i Samverkan, mål och syfte 

med deltagande, samt syn på e-tjänster och hur man prioriterar dessa. Medan frågorna till 

andra delen utgick från processen “Att införa en e-tjänst” (se avsnitt 3.3), där vi ville få fram 

just hur det ser ut i varje deltagande kommun vid införandet av e-tjänster. Detta för att bland 

annat belysa framgångskoncept eller utmaningar.  

R2 tog upp en synpunkt som vi frågade respondent 3-6 om för att få en åsikt om vad de 

tyckte om ämnet. Detta handlade om möjligheten att implementera e-tjänster som kommuner 

utanför Samverkan har skapat.  

Respondentintervjuerna har genomförts med personer med varierande arbetsroller, men 

med en gemensam nämnare att de är kontaktperson mot den administrerande kommunen. En 

intervju genomfördes på den deltagandes arbetsplats, medan de övriga intervjuerna 

genomfördes över telefon, på grund av geografiska avstånd.  

Informantintervjuerna genomfördes även de med personer med varierande arbetsroller. En 

intervju genomfördes på den deltagandes arbetsplats, medan de övriga tre intervjuerna 

genomfördes över telefon, på grund av geografiska avstånd. Både informant- och 

respondentintervjuerna spelades in och transkriberades därefter.  

4.4.1 Forskningsetik 

Patel och Davidson (2011) menar på att man ska noga överväga de forskningsetiska 

aspekterna, även i ett mindre uppsatsarbete. De beskriver fyra etikregler som har tagits fram 

av Vetenskapsrådet och de är följande: 

 

1. Informationskravet - Att de som är berörda ska informeras om forskningens syfte. 
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2. Samtyckeskravet - Att de som deltar gör detta frivilligt och får avbryta intervjun när de 

vill. 

3. Konfidentialitetskravet - Att de uppgifter som lämnas ska ges största möjliga 

konfidentialitet, samt förvaras på ett sätt så att obehöriga inte har tillgång till det. 

4. Nyttjandekravet - Att insamlade uppgifter om berörda personer endast får användas 

till forskningsändamålet. 

 

Detta är något vi tycker att vi uppfyllde i vårt arbete. I de mejl som skickades ut så informerades 

de berörda om bakgrunden till varför vi sökte informationen vi gjorde och om de hade 

möjlighet att delta på en intervju. Innan vi inledde varje intervju informerade vi om att deras 

svar skulle vara anonyma i vårt arbete och vi frågade även om möjligheten att få spela in 

samtalet för att inte missa viktig information, då det krävs tillstånd för att få göra 

ljudinspelningar under en intervju (Patel och Davidson 2011).  

4.5 Analysmetod  

Som analysmetod har vi valt att göra en tematisk analys. Detta angreppssätt är något som 

Bryman (2018) tar upp som ett av de vanligaste när det gäller kvalitativ data. Bryman beskriver 

det som att man utformar ett index med centrala teman och delteman som man sedan med 

hjälp av en matris ordnar upp och sammanställer data i. Hur man väljer teman och delteman 

är genom noggrann läsning och omläsning av det som utgör merparten av data. Data från varje 

fall beskrivs sedan i matrisen (Bryman 2018). Det man kan tänka på när man väljer teman är 

exempelvis repetitioner av uttryck, eller likheter och skillnader i hur de intervjuade har 

diskuterat en viss företeelse. Bryman tar även upp att dessa teman kan utvecklas och förfinas 

i en iterativ process (2018).  

Vad vi har gjort är att efter vi transkriberat våra respondentintervjuer har vi läst igenom 

dem och sammanställt alla i ett gemensamt dokument. Därefter läste vi igenom allt igen och 

plockade ut teman som antingen ofta förekom, som beskrev vad frågan vi ställde handlade om 

eller hörde ihop med det syfte vi hade med intervjun. Exempel på det sistnämnda är, vad är ett 

“Vinnande koncept” hos de som har implementerat e-tjänster eller vad är “Utmaningar” hos 

de som inte implementerat e-tjänster. Detta gjorde vi då en mall av, eller ett index som Bryman 

kallar det, där varje tema fick en siffra. Dessa siffror placerade vi sedan ut till de stycken i 

respektive intervju som vi tyckte de passade bäst ihop med. Vissa stycken kunde ha flera 

teman, exempelvis “Förändringsledning” och “Utmaningar”. Sedan valde vi ett tema i taget och 

sammanställde alla resultat, inte i en matris som Bryman beskrev, men på ett ordnat sätt. Då 

kunde vi se vad respektive kommun sa gällande ett visst tema. Efter att varje tema hade 

sammanställts så diskuterades dessa och iterativt under analysens gång har teman vid behov 

kunnat slås ihop eller lagts till.  

Informantintervjuerna har efter transkribering sammanställts i varsitt dokument. Dessa 

intervjuer handlade till stor del om att vi skulle få en bättre förståelse av hur Samverkan 

fungerar och vi har därmed valt att inte ta med allt i denna rapport. Däremot har vi under 

“Beskrivning av Samverkan” lyft fram det vi anser är viktigast för att få en tillräckligt tydlig 

bild av denna Samverkan. Då det i detta fall inte handlar om att dra slutsatser och analysera 

så genomfördes ingen tematisk analys av detta material.  
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4.6 Metoddiskussion  

Att använda oss av kvalitativa intervjuer anser vi var det bästa sättet att få ut så mycket 

information som möjligt om Samverkan. Det är däremot svårt att veta om ytterligare intervjuer 

än de vi gjorde hade förändrat utfallet. Men när vi började se att svaren var väldigt lika 

varandra, och att en teoretisk mättnad därmed var uppnådd, så anser vi att det inte finns några 

skäl att tro att ytterligare intervjuer skulle avvika väldigt mycket från de vi genomfört.  

Ett framgångsrikt och nödvändigt koncept var att just spela in intervjuerna för att inte gå 

miste om något material. Patel och Davidson (2011) tar upp för- och nackdelar med just 

ljudinspelningar. En fördel med att göra ljudinspelningar är att svaren man får från 

intervjupersonerna registreras exakt och man kan gå tillbaka och lyssna, och upptäcka saker 

man kan ha glömt efter intervjun. Nackdelar är att transkribering tar tid och att vetskapen om 

att bli inspelad kan påverka svaren som den intervjuade ger (Patel och Davidson 2011). Som vi 

har upplevt det har våra intervjupersoner varit väldigt öppna och de har inte på något sätt 

känts obekväma. Vilket kan bero på vetskapen om att de är anonyma, och att just prata över 

telefon är vardag för dessa kommuner då de samarbetar över långa avstånd i flera 

sammanhang. Däremot påpekades ett fåtal gånger att vissa saker av det de sa borde vi inte 

skriva då det skulle vara enkelt att peka tillbaka på dem.  

Att vi är oerfarna intervjuare är något som kan ha spelat in på utfallet av det data vi fick från 

intervjuerna. Vi kan ha missat att ställa viktiga följdfrågor som möjligtvis hade lett till en annan 

förståelse av Samverkan. Detta berodde delvis på att vi kände att vi ville hinna ställa alla frågor 

vi hade, att vi inte besitter full kunskap om hur en kommun fungerar, samt att det är svårt med 

öppna frågor då man hela tiden behöver vara på alerten. Dock kände vi att det gick bättre ju 

mer vana vi blev att intervjua. Då blev det lättare att förstå allt som sas och nervositeten 

minskade och det blev enklare att flika in fler följdfrågor.  

Då vi är oerfarna intervjuare så upplevde vi att intervjuerna som gjordes på plats var mindre 

bekväma för oss än de som gjordes över telefon. Den fördelen vi såg med telefonintervjuerna 

var att vi kunde sitta och lyssna mer fokuserat, då vi inte behövde tänka på vårt kroppsspråk. 

Att vi kunde sitta och blunda eller titta ner i bordet för att fokusera bättre på vad som sas, utan 

att verka nonchalant som det troligtvis hade upplevts som under en face-to-face intervju. 

Däremot kunde vi inte läsa av kroppsspråk och gester hos den som blev intervjuad över telefon, 

men det var heller inte något vi kunde utnyttja under intervjuerna på plats då vi inte hade 

tillräckligt med kunskap om hur man på bästa sätt gör det. En nackdel med att inte göra 

intervjuerna på plats och istället över telefon var att vi inte fick ögonkontakt med personen vi 

intervjuade och kunde inte avgöra om personen i fråga var fokuserad på intervjun eller gjorde 

annat under tiden.  

Då vi var två som intervjuade ansåg vi även att det var lättare för oss att kommunicera med 

varandra under telefonintervjuerna, utan att det påverkade den som blev intervjuad. Hade en 

av oss en följdfråga kunde denna uppmärksamma den andra på ett diskret sätt och sedan få 

ställa frågan.  

Om vi hade gjort en liknande studie igen hade vi nog gjort på liknande sätt. En sak vi hade 

gjort annorlunda är att försöka få ännu bättre förståelse för ämnet. T.ex. besöka en mindre 

kommun för att se hur den är organiserad och på så sätt fått bättre förståelse för hur de arbetar. 

Vi hade även kunnat kontakta fler kommuner tidigare samt utnyttjat vår kontaktperson ännu 
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mer. Vi kontaktade de fem första kommunerna tidigare än resterande, och vi har haft tur att 

den sjätte och sista kommunen hade möjlighet att ställa upp på en intervju med kort varsel. 

Något vi även märkt är att de kommuner som inte blivit förberedda på att vi skulle höra av oss 

tog längre tid på sig att svara, och i de fallen fick vi även skicka ut påminnelsemejl.  

5. Empiriskt material och analys 

I det här kapitlet redovisar vi det empiriska materialet och vår analys av det. 

Avsnittsrubrikerna är de teman som vi utvecklat under vår analys. Befattning på de intervjuade 

är skiftande men som vi tidigare nämnt är alla kontaktpersoner från sin kommun mot den 

administrerande kommunen.  

5.1. Vinning 

5.1.1 Mål och syfte, samt anledning till medverkan i Samverkan 

En av de främsta anledningarna till att de sex kommunerna som vi intervjuat valde att gå med 

i Samverkan var möjligheten att få leverera e-tjänster till medborgarna och på det sättet 

underlätta för dem vid kontakt med kommunen. En kommun tyckte även att det är en rättighet 

för invånarna att bli erbjudna e-tjänster då de har samma krav på sin kommun som invånarna 

i en större kommun har på sin (R4).  

Fem av sex kommuner tog upp, som anledning att delta, att de inte hade en chans att 

bedriva ett liknande arbete själva. Kapacitet, resurser och kunskap var vanligt förekommande 

orsaker till detta. Den sjätte kommunen sa “Alternativet att inte vara med i Samverkan fanns 

inte. Det var inte bra det vi hade innan.” (R2). 

Fem kommuner sa även tydligt att de är väldigt glada att ha draghjälp från en större 

kommun (R1; R2; R3; R5; R6). Två kommuner tar upp att det är bra att hjälpas åt (R4; R6), 

och två kommuner ser en fördel i att tillsammans kunna föra diskussioner och inspireras av 

varandra (R1; R6). “Samverka är lite som en grej för små kommuner. Vi samverkar redan om 

massa saker” (R1). R6 såg även en vits med att ha liknande e-tjänster i regionen då man kan 

bo i en kommun, ha stuga i en annan och ha sina föräldrar i en tredje.  

Gällande vad de anser att de får ut mest av Samverkan så tog en kommun upp att de har fått 

en plattform som är lätt att administrera men samtidigt mycket mer avancerad än vad de 

tidigare haft (R2). En annan kommun tog upp tillgången till experter, då det inte fanns på 

kartan att själva kunna skapa en miniorganisation med all denna kompetens samlad på ett och 

samma ställe (R4). Samma respondent tog upp vikten i att de vet att e-tjänsterna skapas på 

rätt sätt, är rätt testade, och att både respondenten och handläggarna har möjlighet att titta på 

dem innan lansering. Två kommuner tog upp tillgången till bra och snabb support från den 

administrerande kommunen (R3; R6), samt hur det stödmaterial som de blivit försedda med 

är till stor hjälp vid införandet av e-tjänster i sin egen kommun (R6). Ytterligare en kommun 

tar upp möjligheten att vara med och påverka hur e-tjänsterna ska se ut och att de är anpassade 

och byggda för medborgare och kunder (R5).  

Det vi kan se är att kommunerna gör detta för medborgarna och att de inte har resurser och 

kompetens att göra detta på egen hand. Vilket även Lindblad-Gidlund et al. (2010) tar upp som 

anledningar till att mindre kommuner inte utvecklar på egen hand. Men författarna menar på 
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att det är något som kan överbryggas med hjälp av att samverka och stötta varandra. Detta är 

något som gör att majoriteten också är glada över att få draghjälp från den administrerande 

kommunen. Fördelen vi ser för samverkanskommunerna med ett draglok är att trots att de 

inte har resurser så kan de ändå få färdiga e-tjänster att leverera till sina medborgare, med den 

extra möjligheten att kunna göra dem mer kommunspecifika på egen hand. Då alla 

kommunerna tycker att medborgarna ska gå i första hand, så kan vi konstatera att det stämmer 

överens med det Söderström et al. (2015) säger om det generella perspektivet som finns i 

forskningssamhället. Att enbart förbättra sin interna effektivitet inte stämmer längre, utan 

kommunerna vill främst att medborgarna är de som ska få värde av e-tjänsten.  

En annan fördel skulle kunna vara att då alla samverkanskommuner sitter med samma 

plattform så behöver de kanske inte alltid vända sig till den administrerande kommunen ifall 

de behöver hjälp, utan de skulle nog även kunna vända sig till övriga samverkanskommuner. 

Som en kommun nämner “Samverka är lite som en grej för mindre kommuner.” (R1). Något 

som även Lindblad-Gidlund et al. (2010) menar är vanligt att mindre kommuner gör i någon 

form. Vi tror att om de redan har samarbete med andra kommuner om andra ärenden skulle 

det inte vara omöjligt att även fråga dessa om det är något som de funderar på gällande 

Samverkan och e-tjänsterna. Nu sitter förstås den administrerande kommunen på ett team 

som ska hjälpa dem, men möjligheten finns i alla fall.  

5.2 Organisering  

5.2.1 Referensgrupp 

Kommun 1 har en referensgrupp i deras intranät, denna grupp består av 1-2 personer från varje 

förvaltning. Alla har fått inlogg till Trello och har därmed tillgång till allt material som berör 

Samverkan. Gruppen har även en egen intern variant av Trello för att underlätta deras interna 

kommunikation. Då R1 är den som står för kontakten med den administrerande kommunen 

för hen vidare information om vad som är på gång eller prioriterat till denna interna 

kommunikationsplattform så övriga medlemmar får ta del av det med. Rollerna inom gruppen 

är spridda men enligt R1 har alla tekniskt intresse och behörighet att publicera på nätet, samt 

är spindeln i nätet i respektive verksamhet. R1 poängterar även att dessa personer är de som 

är mest drivande och positivt inställda till digitalisering överhuvudtaget. Denna grupp har även 

fått en extra utbildning via ett Skype-möte med den administrerande kommunen. Detta för att 

kommunen ska få fler e-tjänstebyggare (R1).  

Kommun 2 har ingen referensgrupp. R2 beskrev det som att hen uppdaterar via deras 

intranät om information rörande Samverkan, men använder även mejl. Då R2 är enda 

kontaktpersonen på kommunen så får de som behöver information gå via hen och enligt R2 

rör det sig om 5-6 personer, då de inte är en alltför stor kommun och inte så många som jobbar 

på varje förvaltning.  

Kommun 3 har en digitaliseringsgrupp som beskrivs utförligt under 5.2.2, om 

digitaliseringsgruppen även kan räknas som referensgrupp var lite otydligt men R3 säger att 

det är i alla fall i den gruppen som allt som sägs inom Samverkan delas. 

R4 säger att i sin kommun jobbar de med att bygga upp en referensgrupp där främst 

administratörer från olika verksamheter är med. Ett första möte om detta har hållits.  
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Kommun 5 är även de en kommun som inte har någon referensgrupp och detta är något R5 

kände att de stupar lite kring. R5 menade att en typ av referensgrupp i så fall skulle vara de 

berörda verksamheterna som man skickar informationen till. Hen tar även upp att om hen inte 

kan åka på samverkansträffar finns det ingen reserv som åker istället.  

R6 säger att de inte har en direkt referensgrupp, att det blir så uppenbart när en e-tjänst 

kommer vilka personer som blir berörda. Det finns ingen fast gruppering, men däremot har 

varje förvaltning alltid en utsedd person som är R6 huvudkontakt när det gäller e-tjänsterna. 

Det som gör kommun 6 unik är att de har ett antal roller, med tillhörande beskrivning av vad 

varje roll ansvarar för vid införandet av e-tjänster. R6 har tillsammans med sin chef gjort dessa 

för att tydliggöra för förvaltningarna vad som är deras ansvar och vad som är R6 ansvar, så alla 

vet vad som förväntas av varje delaktig. Dessa roller har tillkommit ganska nyligt och enligt R6 

varit en del i att denna kommun inte lanserat någon e-tjänst ännu då hen länge upplevt en 

osäkerhet kring vem som ska göra vad och hur man ska börja. I kommun 6 har R6 även hjälp 

av en annan person gällande inställningar, att starta användargrupper, m.m. Det de sedan 

tillsammans planerar att göra är att i den förvaltning där en e-tjänst ska in lära upp en person 

att vara den förvaltningens e-tjänsteadministratör som fortsättningsvis gör inställningarna 

själv. Detta för att fördela ansvaret på flera inom kommunen.  

5.2.2 Digitaliseringsgrupp 

Kommun 1 har en digitaliseringsgrupp på gång bestående av R1, en på IT-avdelningen och en 

som ska få allt i rullning, och då inte bara e-tjänster. Man vill då ta tag i det lite större gällande 

organisationsutvecklingen i det här. Detta är något som R1 tror kan göra att deras kommun 

ska komma igång på ett bättre sätt.  

Kommun 2 fick ingen fråga om de har en digitaliseringsgrupp under första intervjun, utan 

en uppföljning gjordes via mejl. Det svar vi fick av R2 var att de inte har någon 

digitaliseringsgrupp i dagsläget. Däremot säger hen att koncernledningsgruppen har tagit ett 

beslut om att anställa en digitaliseringsstrateg som på halvtid ska arbeta 

förvaltningsövergripande med digitaliseringsfrågor. Denna tjänst är nyligen tillsatt.  

Kommun 3 har en kommunövergripande digitaliseringsgrupp. I den gruppen finns en 

person från varje förvaltning, en från kommunstyrelsen och R3. Denna grupp har gått en 

utbildning inom Digitala Västerbotten och via den fått flera workshops som de har genomfört 

på hemmaplan för att få ut digitaliseringstankar till verksamheterna. Sammanlagt sedan 

digitaliseringsgruppen startade har 10 eller fler workshops hållits, då även inräknat workshops 

utöver de tidigare nämnda. Dessa har främst riktat sig till nyckelpersoner som är i kontakt med 

medborgare, såsom politiker, verksamheter, ledningsgrupper, osv. I denna grupp handlar det 

mycket om att digitaliseringsduscha verksamheterna, omvärldsspana för att se efter vad som 

är på gång på andra ställen och försöka hjälpas åt att komma på hur kommunen ska kunna 

digitalisera.  

Kommun 4 har en form av digitaliseringsgrupp som de medvetet valt att inte kalla just 

digitaliseringsgrupp, utan istället en verksamhetsutvecklingsgrupp. Den gruppen är ledet 

under verksamhetschefer och består i huvudsak av strateger. Där diskuteras både mål och 

resultatstyrningskvalitet gällande alla verksamhetsområden samt införandet av olika 

digitaliseringsrelaterade aktiviteter. R4 tar upp att hen även hållit flera workshops under året 
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2017 med exempelvis företag, skolor och demokrati och medborgarberedningen, där hen 

informerat om digitalisering samt samlat in invånarnas önskemål kring digitalisering.  

Kommun 5 har en digitaliseringsgrupp på pappret, men i praktiken har alla deltagare fullt 

upp med sitt normala jobb och har helt enkelt inte tid för detta. Där ser R5 gärna att man gör 

ett omtag.  

Kommun 6 har inte en digitaliseringsgrupp. R6 menar att prat om digitalisering i 

kommunen kommer upp lite här och var, men R6 vet inte hur det generellt pratas digitalisering 

i hela kommunen.  

Det vi kan se med referensgrupper är att alla kanske inte benämner deras interna 

kommunikationskanaler som referensgrupp, men att man på vissa håll ändå har en väl 

fungerande kommunikation. Exempelvis har en kommun utsedda kontaktpersoner på varje 

förvaltning och en annan har en grupp med kontaktpersoner från varje förvaltning. Av de 

andra som varken har en referensgrupp eller liknande, utan tar kontakt med verksamheterna 

på ett mindre uppstyrt sätt, tycks vi ana en svårighet i att upprätthålla en lika god 

kommunikation. De kommuner som deltar i Samverkan är inte så stora och utifrån de 

intervjuer som vi gjort har vi förstått att det ofta rör sig om 2-3 personer på varje förvaltning 

eller verksamhet som jobbar med administration och handläggning och som kommunens 

kontaktperson ska ha kontakt med. Att få kontakt med så pass få personer är inte något som 

låter som en svårighet, men ändå upplever vi från intervjuerna att alla kontaktpersonerna inte 

har en lika väl fungerande kontakt med verksamheterna.  

R6 upplevde tidigt att strukturen bakom inte var tillräckligt tydlig, men att de genom 

rollfördelningar verkar hittat en bra lösning på detta. Att som R6 organisera sig internt och likt 

R1 fördela ansvaret på flera personer tror vi kan göra dem mindre känsliga för störningar 

jämfört med de som är beroende av en person. Vad skulle exempelvis hända om R3 som är så 

drivande i sin kommun inte längre har den tjänsten? Kommer det då att stå helt stilla där?  

5.2.3 Avsatt tid 

Tre kommuner (R1, R4, R6) anger att de inte har avsatt tid för att jobba med e-tjänster och 

Samverkan, utan får ta den tiden från sina ordinarie arbetssysslor. De kommunerna hade 

heller inte lanserat någon e-tjänst. Den tid som R1, R4 och R6 lägger ner varierar och beror på 

om det finns annat som måste prioriteras före.  

R2 har personligen ingen avsatt tid för att jobba med e-tjänster, men lägger ett antal timmar 

på det i veckan. Däremot finns en projektanställd i kommun 2 som har en heltidstjänst för 

digitalisering och förbättring av en specifik förvaltning. 

R5 har tilldelats 20 %, men då övriga arbetsuppgifter också ska göras så är det svårt att få 

in den tiden. Det är ingen som ansvarar för de 20 % som R5 måste lägga åt sidan för att 

fokusera på Samverkans 20 %, så R5 sitter alltså med 120 % att jobba med på en 100 % tjänst. 

R5 nämnde också att hen inte haft tid att jobba med Samverkan och e-tjänster sedan i höstas 

på grund av att andra arbetsuppgifter behövt gå före.  

R3 har fått 50 % av sin heltidstjänst att tillägna främst e-tjänster, men även digitalisering i 

stort. Det trodde R3 var den främsta anledningen till att det går så bra för kommunen, att hen 

fått tid till detta. R3 trodde att den tid som hen behöver lägga ner på Samverkan för att göra 

det på ett bra sätt, inte skulle gå om hen även hade haft kvar sin vanliga 100 % tjänst. Att 
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ledningen i de kommuner som fortfarande inte har gett avsatt tid inte har förstått 

omfattningen av vad Samverkan och dess arbete innebär.  

R1 och R2 säger båda att det inte behövs fler personer som jobbar med Samverkan, men om 

det behövs mer tid och resurser är det på förvaltningarna och till de som arbetar med e-

tjänsterna.  

Av de som inte har avsatt tid noterade vi att alla hade svårt att uppskatta hur mycket tid de 

lägger på Samverkan i veckan, vissa veckor ingenting alls medan andra veckor hela dagar. Det 

vi utläst från de intervjuer vi gjort är att de som nämner att avsatt tid eller tänkt tid finns också 

är de som har lanserat e-tjänster. De som istället sagt rakt ut att vi inte har avsatt tid för detta 

är också de som inte lanserat e-tjänster ännu. Om avsatt tid är en bra måttstock för om de har 

lanserat e-tjänster eller inte, är något vi bara kan spekulera i. Den respondenten som har en 

avsatt halvtidstjänst till Samverkan och e-tjänster, är dock en av dem som kändes mest positiv 

och nöjd med att tid finns att göra detta grundligt. R5 och R2 har lanserat e-tjänster för sin 

kommun, men då R2 inte har avsatt tid och R5 egentligen inte heller har det, så anser vi att 

man kan jämföra båda med de tre kommunerna som inte har lanserat e-tjänster, då alla måste 

ta tid från sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna jobba med e-tjänster. Detta anser vi 

tyder på att det finns andra anledningar till att just kommun 2 och 5 har lanserat e-tjänster 

men inte kommun 1, 4 och 6.  

5.3 Förändringsvilja 

5.3.1 Motstånd/Ointresse 

Ingen av de sex kommunerna anser att det finns något direkt motstånd mot Samverkan i 

respektive organisation. Alla respondenter menar att det finns en vilja uppifrån, från både 

ledning i kommunen och politiker, att man ska jobba med digitalisering och vara med i 

Samverkan. I de olika verksamheterna kan det dock vara lite annorlunda. En av 

intervjupersonerna menade att det kan handla om att verksamheterna inte sett behovet hos 

sin målgrupp, eller att de menar att det är bättre med pappersblanketter då målgruppen inte 

har den tekniska kompetensen att hantera en e-tjänst, eller att de exempelvis inte har tillgång 

till bank-ID (R1). En annan respondent menade liknande, att det motstånd eller restriktioner 

som kan kännas av handlar om hur man i verksamheten ska börja, och vad de orkar med (R4).  

Ytterligare en kommuns respondent pekade på att det inte finns motstånd utan snarare ett 

ointresse från verksamheterna att implementera e-tjänster i sin egen verksamhet (R5). “Det är 

ingen som säger att ‘Vi tycker inte att det är bra med e-tjänster’, men sen steget att själv i 

verksamheten sätta sig ner och titta på dem eller komma med önskemål det är där det fallerar 

från vår del.” (R5). Hen menar att de skulle behövas mer engagerade chefer och ledare, “Det 

är oftast en ledningsfråga att man sätter ner foten och säger att såhär ska det va. Ett 

förändringsarbete ute i verksamheterna.“ (R5).  

R2 tar upp att förvaltningscheferna tycker att detta är jätteviktigt, men att problemet 

däremot finns längre ut i verksamheterna på mellanchefsnivå. Samma respondent tog även 

upp att det varit ganska mycket gnäll från handläggarna som tycker att det känns jobbigt (R2).  

R3 menade på att motstånd inte finns, men att det ibland finns verksamheter som tycker 

att e-tjänsterna inte stämmer för dem, att de inte jobbar på det sättet och att det då är något 

de väljer att inte implementera.  
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Den sista kommunen sa angående motstånd att “Ja det är både och, alla vill erbjuda det här 

till medborgarna. Det som kan bli motstånd i vissa lägen, det är att det blir en bökigare 

hantering för oss i kommunen. Alltså just ärendehanteringen, det kan till och med bli mer eller 

en till parallell process som ska göras.” (R6). R6 tycker att handläggare mestadels är positiva 

men har upptäckt ett litet motstånd av att en del av dem inte förstår hur de ska byta arbetssätt 

och gärna vill vara kvar i det befintliga. R6 tar vidare upp att ett återkommande argument till 

de som visar motstånd är att det inte alltid kommer bli enklare internt men att det heller inte 

är deras uppdrag, utan det är i första hand att det ska bli bättre för medborgarna. Detta är även 

något som R3, R4 och R5 tydligt lyfter fram i sammanhanget. R5 tar även upp att då flera 

upplevt de interna e-tjänsterna hen aktiverat som så himla bra, så önskar hen att de sett att 

medborgarna troligtvis skulle tycka detsamma. Dock tror R5 att man även måste kunna sälja 

in att det underlättar för verksamheterna för att få dem på tå.  

5.3.2 Förändringsledning 

R1 ser att det finns ett jättestort tryck efter e-tjänster i sin kommun både från politiker och 

ledningsgruppen. Hen var däremot osäker på om det finns ett uttalat varför eller ett mål 

gällande detta, däremot finns ett intresse för det och man ser att det är ett behov i stort. Det 

R1 säger om förändringsledning är att de inte har kommit till det än. Som tidigare nämnts 

jobbar kommun 1 lite annorlunda än övriga kommuner genom att ha en grupp med ansvar, 

utspridda på respektive förvaltning. När något är på gång eller är av prioritet så mejlar R1 

övriga gruppmedlemmar om detta i deras egen interna kommunikationsplattform. Denna 

referensgrupp sitter inte tillsammans och diskuterar varje enskild e-tjänst då de inte är 

intresserade av samma e-tjänster, vilket gör att man inte diskuterar på detaljnivå vad 

verksamheterna behöver. R1 menar att man inte hinner besöka verksamheterna för att sälja in 

en e-tjänst, men tar samtidigt upp att det oftast är personerna i deras referensgrupp som själva 

är mest berörda av e-tjänsten, “Det är nästan som att jag bara behöver mejla och så får jag svar, 

jamen den här vill JAG ha. Det är ju så litet. [kommunen]” (R1).  

R2 anser att man har kompetens för att implementera e-tjänster, men att det fattas något 

inom förändringsledning, hur man jobbar för att få hela kedjan att hänga ihop. Detta är något 

R2 tagit upp med Kommunchefen, som en stor brist i kommunen. R2 säger vidare att hen 

personligen inte har någon utbildning i förändringsledning och har inget mandat att gå in till 

verksamheterna och begära att de ska ändra sitt arbetssätt. Däremot ska en förändringsstrateg 

anställas och önskemålet är att den personen är en förändringsledare. R2 ser 

förändringsledning som en stor utmaning, just att motivera folk som ska jobba med det här att 

tycka att det är bra.  

Gällande att skapa intresse säger R2 att de brukar kontakta de personer som är berörda av 

e-tjänsten först när den är färdigbyggd. Innan det menar R2 att de enbart informerat lite grann 

i det intranät som kommunen har, att hen inte varit ute och pratat med någon verksamhet 

under tiden en e-tjänst är under uppbyggnad för att få synpunkter om den då. Deras 

projektanställda, menade R2, brukar skapa sitt eget intresse, och har kollat upp inom sin 

verksamhet vad som behövts. R2 sa vidare att “Det handlar inte så mycket om att skapa 

intresse, det handlar om att lösa ett praktiskt problem.” (R2).  

R3 menade att de aldrig använder ordet förändringsledning utan de diskuterar egentligen 

verksamhetsutveckling. De har ingen speciell metodik för förändringsledning utan diskuterar 
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mer hur de ska göra för att folk ska våga digitalisera och hur de ska tänka kring 

förändringsutveckling, att “Man ska kunna våga digitalisera bort sig själv och ändå känna sig 

trygg.” (R3). För tillfället går diskussionerna kring att man behöver göra 

processkartläggningar. Detta har man ingen kunskap om men håller på att lära sig. Enligt R3 

jobbar de mycket med att sälja in digitalisering i stort. Just att tala om digitalisering tas tillvara 

på vid alla tillfällen som ges, t.ex. husmöten och som stående punkt hos kommunstyrelsen. R3 

talar även om digitalisering i chefsforum för att hjälpa cheferna att i sin tur förbereda deras 

medarbetare på e-tjänster, för att lättare få in e-tjänster där.  

Gällande hur R3 säljer in och skapar intresse är genom att tillsammans med verksamheten 

titta på e-tjänsteplattformen, vilka e-tjänster de har möjlighet att ta del av, och allmänt gå 

igenom hur det kommer fungera för dem, så får de tycka till om det. Vidare har R3, tillsammans 

med verksamheten, gått igenom hur e-tjänsten ser ut på baksidan så att de som ska jobba med 

det vet hur e-tjänsten är uppbyggd. Hen har även visat dem hur plattformen ser ut för 

medborgarna när de använder e-tjänsten. Sedan har R3 tillsammans med handläggare gått 

igenom utbildningsfilmer tillhandahållna av den administrerande kommunen, där de 

diskuterat samtidigt som de testat. En träff är ofta på ca 2 timmar, något som kan förlängas 

vid behov. Därefter förklarar R3 vad som kommer att hända framöver inför lansering. R3 

tycker det är viktigt att ta tid att diskutera vad en e-tjänst innebär för verksamheterna, för deras 

arbete och hur de ska lägga upp det, hur de ska tänka, vem de ska skicka till, hur de ska lägga 

upp statusar och liknande. R3 tycker att det är än viktigare att ta sig tid till detta med tanke på 

att deras verksamheter inte har fått lika lång tid att tänka igenom detta som den 

administrerande kommunens verksamheter, som är med i hela processen att skapa en e-tjänst.  

Gällande förändringsvilja säger R4 att ledningsgruppen är 100 % på. Strategerna är 100 % 

på. Chefer inom åtminstone två verksamhetsområden är 100 % på medan det går lite trögt 

inom något verksamhetsområde med traditionellt fysiskt arbetande personer och som har det 

tungt ekonomiskt. Gällande förändringsledning så finns det med i den 

verksamhetsutvecklingsgrupp som R4 tidigare har beskrivit. För tillfället rekryterar de en ny 

person i denna grupp som ska ha ansvar för just förändringsledning, då de anser att 

förändringsledningsstöd är något alla behöver. Däremot finns ingen i denna kommun som för 

tillfället besitter en bakgrund eller utbildning inom förändringsledningsmetodik, utan man 

plockar istället olika modeller här och där. R4 nämner olika modeller, men förespråkar “Vart 

är vi idag, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det. [...] En förändringssimplifierad modell.”.  

Gällande vilka i verksamheterna R4 kontaktar så berättade hen att i ett chefsforum har alla 

chefer fått generell information rörande e-tjänsterna. Förutom dem har R4 träffat handläggare 

som informerats när e-tjänsterna varit på gång. Samt under en halvdag visat handläggarna 

utbildningsfilmen och lite hur verktyget fungerar. När e-tjänsten senare ligger för granskning 

har R4 övergått till att informera via mejl. Om att sälja in eller skapa intresse för en e-tjänst 

ansåg R4 att de nog inte gjort så mycket, utan att de på fysiska möten pratat generellt om e-

tjänsterna. R4 menar att intresset för en specifik e-tjänst från prioriteringslistan redan är stort 

och finns hos handläggare, administratörer och chefer, så att skapa intresse tycker R4 inte är 

problemet. Utan att det handlar om att de inte har resurser, pengar eller personer i alla lägen. 

R4 menar att det däremot finns flera potentiella dominoeffekter i ett sånt här införande, där 

de inte har en tydlig roadmap just nu. 
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Den här kommunen är dock lik R3 genom att de pratar om digitalisering vid alla tillfällen 

som ges. R4 säger att man har pratat om digitalisering i 2 år nu men att hen ändå får 

kommentarer i form av “Du, när ska DU starta upp digitaliseringen?” istället för det man 

önskar få höra “Det är vi, vi ska se digitaliseringen som en möjlighet och tänka digitalt först.”. 

Detta är något som tynger R4 då de har väldigt mycket vilja i detta, de ser även att 

verksamheterna har viljan men att få till arbetssättet och göra dem redo för detta, det tar tid.  

I kommun 5 så jobbar inte R5 med förändringsledning och hen visste inte heller om det var 

något kommunen jobbade med. Det, menade hen, är i så fall något som kommunledningen 

gör. De gick en utbildning som R5 trodde hette “Leda i digital förändring”, men hen vet inte 

hur de diskuterar ämnet på ledningsträffarna.  

När vi frågade om hur informationen från Samverkan förs tillbaka till berörda personer i 

den egna kommunen lät R5 besviken. Hens önskan för hur det ska gå till är att när den 

administrerande kommunen flaggar att en e-tjänst är på gång så ska hen besöka den berörda 

verksamheten och skapa intresse för den, och när de är inne i testfasen att de skulle kunna gå 

igenom e-tjänsten tillsammans. Tyvärr finns inte den tiden, menade R5. Som det fungerar nu 

mejlar R5 ut till verksamheterna när en e-tjänst är på gång, men hen anser att det inte är ett 

särskilt framgångsrikt sätt då ett mejl lätt kan hamna långt ner i mejllistan. De e-tjänster som 

kommun 5 har lanserade i nuläget är uppdelade i två paket, där R5 sa att ena paketet lades ut 

utan någon direkt kontakt med verksamheten mer än en förfrågan om de ville ha den, medan 

med det andra paketet så gick R5 igenom och testade lite tillsammans med handläggarna. R5 

har haft utbildning med handläggarna tillhörande dessa två e-tjänstepaket men menade på att 

de även skulle behöva någon som är ute i verksamheterna och pratar om e-tjänsterna och 

skapar intresse tidigare. Att man då hade kunnat få in dem på ett annat sätt än i dagsläget. 

Även att sälja in digitalisering i stort i kommunen är inget som görs då digitaliseringsgruppen 

inte finns i praktiken.  

Vidare till kommun 6 har de arbetsroller som tidigare beskrivits. En av dessa roller har 

cheferna och de har fått ansvaret för förändringsledning, då R6 menar att “[...] som i alla 

sammanhang när något ska förändras i en verksamhet så är det ju chefens ansvar. [...] jag har 

ju ett uppdrag att vara kontaktperson och hjälpa till vid införandet men jag har inte ansvaret 

att argumentera för dom i alla lägen.” (R6).  

Får R6 in en e-tjänst så tar hen kontakt med berörda verksamheter och pratar om den. Vill 

de exempelvis inte ha den pratar de om varför. Visas motstånd mot något nytt försöker R6 lyfta 

fördelar med det nya och att det om inte annat vore bra för medborgaren. Så R6 påminner om 

fördelar medan cheferna ansvarar för förändringsledning, men om de följer en speciell 

metodik vet R6 inget om.  

Att sälja in en e-tjänst till verksamheterna blir oftast först när den finns för granskning och 

möjligheten finns att testa den. R6 brukar då sitta tillsammans med dem och gå igenom e-

tjänsten och skriva ner kommentarer kring den. Hen menar att detta steg också handlar om 

att bemöta dessa kommentarer och att påminna dem om att det är medborgarnyttan som går 

i första hand. R6 har även hållit utbildningar för några handläggare.  

Förändringsvilja och hur det går att skapa intresse tycker vi kan kopplas samman med vilka 

som har en digitaliseringsgrupp eller inte. Som vi uppfattar, har verksamheter, ledning och 

handläggare generellt sätt en bättre inställning hos de kommuner med en digitaliseringsgrupp 
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eller där det pratas mycket om digitalisering i olika forum. Genom att viktiga personer i 

kommunen talar om digitalisering verkar det även gå lättare att få med de personer i 

verksamheterna som är mest berörda av e-tjänster och förändringarna som de medför. De som 

håller på att skapa en digitaliseringsgrupp, digitaliseringsstrateg, någon som tar rollen som 

förändringsledare eller liknande, verkar ha förstått att det är ett nästa steg att ta för att det ska 

gå bättre. I det fallet är R3 ett bra exempel på lyckat koncept då de har lyckats “sälja in” 

digitaliseringen i kommunen och därmed stöter hen knappt på motstånd. R4 jobbar mycket 

med att tala om digitalisering, vilket än så länge inte fullt nått fram, men med tanke på hur 

kommun 3 jobbar så tror vi ändå att sättet kommun 4 arbetar på kommer att löna sig i längden. 

Även att sitta tillsammans med handläggarna och titta på e-tjänsterna och plattformen tror vi 

kan ge en större förändringsvilja. Att om man på det sättet för in e-tjänster till de berörda 

verksamheterna kanske handläggarna är med på bytet direkt. Detta tillsammans med att i ett 

tidigare skede prata om digitalisering och om e-tjänsten tror vi kan leda till att de kanske inte 

stöter på lika mycket motstånd eller ointresse.  

Däremot är det inte konstigt att kommunerna stöter på motstånd mot förändring och 

samverkan (Lindblad-Gidlund et al. 2010). Vi tror att med tanke på att denna Samverkan 

fortfarande är så pass ny och att e-tjänster kan medföra stora förändringar av de nuvarande 

arbetssätten, så kommer det ta tid innan problemet är löst. Men, som vi tidigare nämnt, vi tror 

att det finns sätt att lösa detta på.  

Kommun 6 är en kommun som fördelar ansvaret på chefer att stå för förändringsledning. 

Att lägga ansvaret på rätt person att leda förändringen tror även vi är viktigt. Flera har nämnt 

att det är chefer eller högre uppsatta personer som behöver göra det. Vi har uppfattat att det 

inte är så lätt för de kontaktpersoner som vi intervjuat att göra detta, då de inte sitter med den 

befattningen eller det mandatet som krävs, samt att vi tror att det slår högre om en person med 

högre befattning gör detta. Några kommuner tar upp att de tycker att det är just ute hos 

verksamhetscheferna, eller på mellanchefsnivå, som det kan “glappa” något. Att det är när man 

kommer tillbaka till sin egen kammare som det kan ta stopp. Skulle man där ge 

verksamhetschefen rollen, likt R6 har gjort, och låta denne stå för förändringsledning kanske 

det inte skulle vara ett problem längre.  

5.4 Utmaningar 

5.4.1 Blanketthimlen 

Det finns ett överhängande hot om att Blanketthimlen4 ska stängas. Blanketthimlen är något 

som många kommuner använder och R1 och R2 beskriver det hotet som en bidragande orsak 

till att de varit tvungen att komma igång med e-tjänsterna. R1 tror att det hade tagit längre tid 

att komma igång om inte det hotet funnits, att det är moroten som funnits och att de utan den 

inte visste vad de skulle ha börjat med. R2 menar att det blev en katalysatoreffekt, att utan det 

hotet hade det nog tagit längre tid att komma igång.  

Kommun 5 har inte Blanketthimlen men istället hotet om att Inera-tjänsterna ska stängas 

och de har, förutom att de ska få tillgång till dessa tjänster och blanketter (e-blanketter och 

PDF-blanketter) under hösten, ingen strategi hur de ska lösa det då Inera tidigare ansvarat för 

                                                      
4  Blanketthimlen är en e-tjänstplattform för att digitalisera blanketter. 
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uppdateringar osv. R4 har både Blanketthimlen och Inera, men det enda de sa var att de ska 

föra över dessa blanketter till plattformen. R3 tog inte upp något kring detta.  

R6 pressas även dem av Blanketthimlen och ser en risk i att Samverkan kan bli lite 

spretigare än vad som från början var tänkt, att många kommuner är otåliga och vill lösa det 

problemet snabbt. R6 tar upp att detta har varit en svårighet att då den administrerande 

kommunen inte kunnat bygga alla e-tjänster som motsvarar de från Blanketthimlen har 

kommunerna antingen byggt själva, kanske importerat från andra eller, som R6 funderar på, 

om man ska ta ett steg tillbaka till att göra vanliga PDF-blanketter som inte ens är 

ifyllningsbara. R6 hade önskat att allt var certifierat av den administrerande kommunen, att 

de hade haft resurser att vara moderator och slutgranska det som övriga 

samverkanskommuner bygger på egen hand, och att man på det sättet får e-tjänster att se 

likadana ut som de den administrerande kommunen bygger. Att när man kommer till 

Västerbottens kommuners e-tjänster så är de byggda på samma sätt (R6).  

Något som vi noterat är att flera respondenter verkar tro att om hotet med Blanketthimlen 

inte funnits så hade det nog stått still längre, alternativt att många verkar ha fått fart på grund 

av det. Något som vi tycker är noterbart är att det var Blanketthimlen som fick flera kommuner 

att starta upp arbetet och inte Samverkan. Detta tror vi dels kan bero på att de ofta tar det som 

är mest akut då de har många andra arbetsuppgifter. Men även som flera säger att de inte visste 

riktigt hur de skulle börja och att Blanketthimlen blev något som alla tillsammans inom sin 

kommun kände var ett tydligt mål. Däremot tolkar vi det som att flera verkar tro att nu när de 

kommit igång så kan det fortsätta på liknande sätt, trots att Blanketthimlen inte längre 

kommer att vara en morot.  

5.4.2 Integration 

En generell utmaning som flera respondenter tar upp är avsaknaden av integrationer mellan 

de olika systemen som man jobbar med (R1; R2; R3; R5; R6). I vissa fall har detta gjort att det 

stannat upp då de som ska jobba med systemet velat ha integrationen på en gång, medan andra 

har kört på utan integration men hoppats att detta ska komma framöver.  

Avsaknaden av integration med system är något som vi förstått, i många fall har gjort att de 

intervjuade fått anstränga sig mer för att lyfta att det är medborgaren som går i första hand 

och att i de fall e-tjänsten inte upplevs som en stor förändring internt, så har de fått peka på 

att det får komma i andra hand. Det R5 säger om att man måste kunna sälja in att det ska 

underlätta för verksamheterna också, är något vi förstått att man inte alltid kunnat göra i 

nuläget. Detta tror vi kan ha påverkat varför vissa kommuner inte lyckats lika bra med 

förändringsvilja och att skapa intresse hos vissa förvaltningar. Däremot håller, som vi förstått, 

den administrerande kommunen på att titta på en integration (I2). Läggs det tid på att skapa 

integrationer så tror vi även att det kommer underlätta problemet med att skapa 

förändringsvilja och intresse.  

5.4.3 Återkoppling under uppbyggnad av e-tjänst 

Något som I4 sagt och som vi har sett med tanke på att vi har behörighet till Trello är att alla 

inte lämnar feedback på de e-tjänster som är under uppbyggnad. Detta hör till Steg 2 och 3 i 

processen att införa en e-tjänst (se avsnitt 3.3). Under dessa steg önskar I4 att kommunerna 

lyfter sådant som är specifikt för deras verksamheter, någon funktion de tycker är viktig att ha 
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med för att deras verksamhet ska fungera, eller något de inte vill ska glömmas. “Även om vi 

har samma grundverksamhet och går efter samma lagstiftning så kan det vara lite skillnad vad 

en verksamhet i en lite större kommun har tagit på sig och vad en mindre har tagit på sig.” (I4). 

I4, som är e-tjänsteutvecklare i den administrerande kommunen, önskar att de hade fått fler 

kommentarer redan under steg 2 och 3 så att de lättare kan utforma e-tjänsterna rätt från 

början, då det kan vara svårare att göra ändringar när e-tjänsten ligger för granskning. Hen 

har förståelse för att det är lättare för kommunerna att lämna feedback i steg 4 när det är mer 

konkret, men önskar att det lämnas under tiden som e-tjänsten byggs.  

Detta anser många beror på att det går så fort från att “vår förståelse av uppdraget” skickas 

ut till att e-tjänsterna är redo för granskning (R1; R3; R4; R6). Vilket har lett till att de flesta 

inte lämnat feedback förrän en granskningslänk finns tillgänglig för testning. R6 hade heller 

inte uppfattat att kommentarer skulle ges i ett så tidigt skede. R1 menar även att det i många 

fall inte kommer någon respons från verksamheterna, då de har fullt upp med de redan 

befintliga e-tjänsterna och inte hinner tänka på vad eventuella framtida e-tjänster ska 

innehålla. R2 har inte frågat berörda verksamheter om synpunkter under tiden den 

administrerande kommunen bygger utan informerar ofta verksamheterna när e-tjänsten 

redan är färdig. Detta menar R2 beror på att det är svårt att ge feedback på något man inte 

riktigt vet hur det kommer att se ut. Att “Ju mer konkret något är desto lättare att ge konkret 

feedback.” (R2). R2 tar däremot upp att när en annan samverkankommun byggde var 

verksamheterna med och testade och lämnade feedback, detta på grund av att där fanns en 

testversion, samt att den kommunen var väldigt tydliga gällande vilken vecka granskningen 

skulle ske (R2). R3 skickar ut beställningsunderlaget via mejl och där har det kommit några 

kommentarer kring detta. “[...] det går så fort från att vi vet att något är på gång till att det är 

klart så ofta kan man nästan säga att vi börjar prata om det här [intresset] när e-tjänsten är 

klar eller på slutet när man ska börja på granska dom.” (R3). R4 lyfter även ett problem i att 

då de är en liten kommun med oftast bara en handläggare, så kan man ha otur att den personen 

inte har tid den veckan som kommentarer önskas, och då får de heller inga kommentarer på e-

tjänsterna. “Sen har jag inte heller skickat iväg alla e-tjänster då jag har tänkt att vi tar det här. 

Det känns skönt att andra kommuner tittar på tjänsterna också så då behöver inte vi känna 

den pressen.” (R4). R5 är inne på liknande spår som vissa andra gällande dålig respons från 

verksamheterna som en anledning att de helt enkelt inte kunnat skicka tillbaka någon feedback 

till den administrerande kommunen vid detta skede.  

Största problemet gällande återkoppling till den administrerande kommunen under 

uppbyggnad av e-tjänster anser vi verkar bero på att kommunerna inte hinner. Lämnar ingen 

återkoppling på de e-tjänster som den administrerande kommunen bygger så tror vi inte att 

det kommer hålla i längden. Speciellt som I4 tar upp att de inte med säkerhet har liknande 

verksamheter trots samma grund. En lösning på detta tror vi skulle kunna vara att helt enkelt 

ge samverkanskommunerna mer tid. Något vi även funderar på är hur det skulle fungera i 

Samverkan om de övriga kommunerna också skulle tänka och göra som R2 och R4.  

Om kommunerna nu inte lämnat återkoppling, är det något den administrerande 

kommunen behöver vara tydligare med? Att dels förtydliga vad de önskar för feedback, samt 

tydligt lägga fram när de vill ha återkoppling, något som i nuläget inte har getts förrän e-

tjänsten funnits tillgänglig för granskning. R2 tog upp, precis som I4 antydde, att det är enklare 
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att ge feedback på något man vet hur det ser ut. Om den administrerande kommunen tidigare 

skulle kunna skicka ut en form av prototyp av e-tjänsten som mer konkret visar på hur den ser 

ut så skulle kanske fler kommuner ge feedback.  

Att få återkoppling från verksamheterna tror vi även det hör ihop med att tidigt skapa 

intresse och få verksamheterna att vilja delta aktivt i utvecklingsarbetet. Om 

kontaktpersonerna inte tidigt har förberett verksamheterna på vad som är på gång eller enbart 

skickat ut ett mejl tror vi det är större risk att de inte får tillbaka någon feedback heller under 

steg 2 och 3 i processen. Detta kopplas återigen tillbaka till att tid inte alltid finns eller 

prioriteras på rätt sätt hos samverkanskommunerna.  

Detta tror vi även kan kopplas till om man upplever att den administrerande kommunen 

tar hänsyn till deras behov eller inte. Att det, som I4 sa, är svårare att förändra i e-tjänsten om 

feedback tillkommer för sent i processen. Går det då inte att göra ändringarna som önskas kan 

det nog upplevas som att hänsyn inte tas.  

5.4.4 Trello  

Något vi genom I4 fått reda på var att det fanns en oro från den administrerande kommunen 

om manualer, checklistor och material som de förser samverkanskommunerna med via Trello 

kanske inte hjälper. Att de lägger ner mycket tid på detta stödmaterial tillsammans med 

support, personligt stöd och kringarbete när det egentligen är något annat de hellre behöver 

förse dem med.  

Till att börja med säger R1 att de är nöjd med Trello, och tror inte att det finns ett mycket 

bättre sätt. Hen har däremot inte använt det så flitigt. Materialet som finns är de nöjda med 

men menar att då många kanske inte sätter sig ner självmant och tittar på filmer så ordnade 

hen istället en utbildning med den administrerande kommunen.  

R2:s tankar gällande Trello är att det fungerar som en envägskommunikation för dem mer 

än ett hjälpverktyg, och att Trello är “skitbra” som informationspridningsverktyg, och att “[...] 

få alla dom här, vart vi är i processen och vilka tjänster som är aktuella, och vilka tjänster som 

finns för testning.” (R2). Att materialet i sig är bra, att de har gjort ett utförligt arbete. Dock 

anser hen att den administrerande kommunen istället skulle ha lagt tid på att åka ut till 

kommunerna och haft utbildning på plats, “Handlar det om ekonomi så borde dom ha 

prioriterat det i den här Samverkan.” (R2). R2 tycker också att det är bättre att få skriftligt hur 

man gör än att kolla igenom en lång film. Hen nämnde också att skriva ut i Trello vad deras 

kommun behöver är inget som görs, då hen inte orkar få kritik från andra kommuner om att 

de skulle behöva andra saker istället.  

R3 kollade tidigt igenom Trello så hen hade koll på exakt varje manual och film för att känna 

sig trygg. Hen tycker att materialet är lätt att följa och har utgått från det när hen har träffat 

verksamheterna, både vid informationsträffar och utbildningar av handläggare.  

Även R4 är nöjda med Trello och allt material. “Filmerna är ju jättebra, toppen.” (R4). 

Tycker även handläggarinformationen är jättebra. Filmer som finns har skickats ut till 

handläggare och R4 har även vid ett tillfälle tittat på dem tillsammans med handläggare.  

R5 tycker att Trello är bra men har inte haft tid att utnyttja det fullt ut och har inte hunnit 

kolla igenom allt material, exempelvis vid importering och aktivering av en e-tjänst lärde sig 

hen det på egen hand. Men R5 menar på att det material som hen hunnit ta del av har varit 

jättebra. Utbildningsmaterial har bland annat använts vid handläggarutbildningar.  
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R6 tycker väldigt bra om Trello, att det är ett väldigt hjälpsamt verktyg i sammanhanget och 

menar att det inte hade fungerat att göra detta via mejl eller liknande. R6 tycker att det är bra 

att se vad andra tycker, och att få respons på vad man själv tycker. Av materialet på Trello har 

bland annat filmerna använts vid handläggarutbildningar och hen menar att allt stödmaterial 

för införande, filmer, demos och handledningar har varit till väldigt stor hjälp.  

Överlag verkar Trello inte användas så mycket som många önskar, vilket verkar bero på, 

vad som tidigare nämnts, att de inte alltid har kommentarer att lämna från verksamheterna. 

Materialet är det ingen som klagar på utan kontaktpersonerna är väldigt nöjda med det och 

använder det vid främst handläggarutbildningar. Däremot säger R2 att de hade velat att den 

administrerande kommunen även skulle besökt dem. Hen tycker inte att det är något fel på 

materialet i sig, utan vill helt enkelt ha mer. Något som vi tror är svårt att ge alla i en samverkan 

som har så pass många kommuner och med långa avstånd mellan dem.  

Gällande just distansen skulle den kunna vara en utmaning i en så stor samverkan, men 

som vi nämnt tidigare så är det väldigt vanligt för mindre kommuner att samverka och vad vi 

har förstått sker även mycket kommunikation just via kommunikationsverktyg då avstånden 

är så långa (I4). Detta är något som vi tror borde vara något positivt för Samverkan och dess 

kommunikation då kommunerna är vana att inte alltid behöva ha fysiska möten. 

Något som bara R2 tar upp och som kan bli ett problem i längden är att hen inte orkar få 

kritik från andra samverkanskommuner på Trello gällande vilka e-tjänster som kommunen vill 

ha. Om det är flera som tycker så men inte säger det kan ju det vara en orsak till att verktyget 

inte utnyttjas fullt ut till just kommunikation.  

5.4.5 Varför/varför inte man lanserat 

Till att börja med så behövdes plattformen installeras i respektive kommun. R1 trodde att den 

var uppe våren 2018 i sin kommun. Två var osäker på exakt tid, men trodde att de var några 

av de första som fått upp plattformen (R3; R5). De tre resterande hade sin plattform igång 

under hösten 2018 (R2; R4; R6). Att notera är att R4 lånat ut sin plattform till den 

administrerande kommunen för uppgradering vid årsskiftet 2018/2019. Detta för att R4 inte 

hade kommit igång ännu och heller inte skulle hinna det innan plattformen skulle byta 

utseende. Detta är något som R4 angav som en anledning till att de inte lanserat någon extern 

e-tjänst.  

En gemensam åsikt från de tre kommuner som ännu inte lanserat någon e-tjänst, är att de 

helt enkelt inte hunnit längre, men även avsaknad av resurser (R1; R4; R6). Två av de tre ville 

även gärna leverera flera e-tjänster samtidigt till medborgarna i marknadsföringssyfte, istället 

för att portionera ut en åt gången. De menar att de hade kunnat lansera några enkla e-tjänster 

redan idag men vill inte lansera så få (R1; R4). Den tredje kommunen sa att hen fått signaler 

från ledningen att det inte är panik, utan att det är bättre att alla är med och att det blir bra än 

att det går för snabbt, “[...] vill inte bara tryck på knappen och lägga ut, utan vi vill ha införandet 

i varje förvaltning.” (R6). Dessa tre intervjupersoner nämnde att ytterligare anledningar till att 

de inte lanserat e-tjänster var, implementeringsstrul, säkerhetsfrågor kring informationen 

som rörde deras medborgare och deras transaktioner, GDPR kom med interna 

säkerhetsfrågor, bekymmer med personalbyte etc. hos verksamheter, samt att prioritera e-

tjänster i förhållande till sina ordinarie arbetsuppgifter. R4 har även ett samarbete med en 

annan kommun, i form av en gemensam nämnd. Hen känner sig ganska trygg när det kommer 
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till bara deras e-tjänster, men upplever en svårighet i samarbetet med den andra kommunen 

som av olika anledningar har bromsat upp deras egen e-tjänstelansering. R1 tar även upp att 

det de har mindre resurser till är att bygga upp strukturen bakom en e-tjänst. Att de 

verksamheter som redan har blanketter även har strukturen internt och då lättare kan byta till 

en e-tjänst, medan det blir ett helt annat arbete bakom hos dem som inte redan har denna 

struktur. Ett arbete som R1 menar att de ännu inte jobbat med. “Att skapa 

organisationsförändring och process[kartläggning], där är vi inte nu.” (R1).  

Gällande de tre övriga kommunerna beskrev de att de bidragande faktorerna till varför de 

lanserat e-tjänster som tillgång till resurser och tid (R2; R3), och “Att jag är så het på gröten.” 

(R5). R2 pekade också på, som tidigare nämnt, att utan hotet om Blanketthimlen så hade det 

nog tagit längre tid för dem. R2 ser även en fördel i att just hen har rollen som kontaktperson 

i sin kommun, då hens närmaste chef är kommunchefen. Skulle det sitta fast finns en direkt 

kanal till denne, som upplevs stödjande och tycker att Samverkan är viktig. Även R3 kan gå 

direkt till kommunchefen om det är något, och behöver inte gå via något mellanled.  

Utifrån det som tagits fram gällande varför eller varför inte de olika kommunerna lyckats 

lansera e-tjänster så tror vi att en framgångsfaktor är att personerna bakom har haft tid eller 

kunnat ta sig tid för att jobba med detta. Däremot som tidigare nämnt tror vi inte att det är 

enda anledningen till att de som lanserat e-tjänster gjort det.  

För både R2 och R3 är tid och resurser avgörande för att de har lanserat. Däremot har R5 

lanserat flera e-tjänster på väldigt kort tid. Detta tyder på att det går att lansera e-tjänster utan 

avsatt tid. Däremot säger R6 att det är bättre att det blir bra än att det går fort, och R1 och R4 

vill lansera flera e-tjänster samtidigt i marknadsföringssyfte. Detta kan vara ett tecken på att 

de gör arbetet grundligt i bakgrunden utan att det syns utåt med lanserade e-tjänster.  

5.5 Behov och önskemål  

5.5.1 Tar den administrerande kommunen hänsyn till övrigas behov och 

önskemål? 

Alla kommuner säger att de har fått vara med och lämna åsikter till den administrerande 

kommunen gällande vilka e-tjänster som ska prioriteras att byggas. Gällande vad man önskar 

för e-tjänster så har R1, R2 och R6 utgått ifrån hotet om Blanketthimlen. R2 har dock även 

gjort en undersökning bland verksamheterna gällande vilka e-tjänster de är i behov av medan 

R6 frågat förvaltningarna vad de vill ha utifrån Blanketthimlen. R4 och R5 beskrev inte tydligt 

hur de kom fram till deras önskemål, men att de ändå har lämnat, och R3 säger att oavsett vad 

det gäller tar man reda på vad verksamheterna vill ha. Kommun 1 har inte lämnat så mycket 

åsikter, detta på grund av att den administrerande kommunen bygger i en sådan takt att de 

nästan inte hinner få upp en efterfrågan.  

Fyra kommuner tycker att den administrerande kommunen har tagit hänsyn till deras 

behov och önskemål gällande vilka e-tjänster som ska prioriteras att byggas (R3; R4; R5; R6). 

R1 fick vi inte fram tydligt om deras behov och önskemål tas hänsyn till, däremot är de nöjda 

med utbudet. Medan R2 menar att de absolut fått lämna åsikter, men undrar om det är något 

den administrerande kommunen tagit hänsyn till och tagit tillvara på.  

R3 är en av de intervjuade som menade att den administrerande kommunen tar hänsyn till 

deras önskemål, men R3 har också förståelse för att den administrerande kommunen måste 
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ha någon att jobba mot och då mot de verksamheter närmast sig, vilket R3 inte tycker är något 

konstigt med. Hen menar också att även om hänsyn tas till de samverkande kommunernas 

önskemål så kan inte varje kommun få sin vilja igenom, för då kommer de inte att få några e-

tjänster. Handlar det om mindre förändringar kan de själva kontakta den administrerande 

kommunen och be om hjälp. Likt R3 har R4 förståelse för att de inte kan kräva alltför 

kommunspecifika e-tjänster. Att deras handläggare har fått förstå att det inte går att gå in och 

göra om en e-tjänst om det endast handlar om en kryssruta eller liknande, utan menar på att 

fungerar en e-tjänst i andra kommuner så fungerar den i deras kommun också. Få dem att 

förstå att de här e-tjänsterna utgår från en Samverkan med en demokratisk process som styr. 

R4 menar även att de vill ha en enhetlighet av e-tjänster kommuner emellan ifall att deras 

kommun skulle lösas upp för att ingå i en annan kommun. Även R6 är, som tidigare nämnt, 

inne på att det är bra om e-tjänsterna inte skiljer så mycket i utseende och funktion för 

medborgarens skull. R5:s inställning kring behov och önskemål i Samverkan är att “[...] är det 

okej för de andra kommunerna så är det säkert okej för oss också.”.  

R2, däremot, tar upp delar som tyder på att de inte är inne på samma spår som övriga 

kommuner. R2 funderade på om den administrerande kommunen har kört på med vad de vill 

ha och att de övriga samverkanskommunerna har fått nöja sig med “smulorna” som blivit kvar. 

R2 berättade även att något som skapat en negativ stämning gällande samverkansprojektet i 

hens kommun är att många i kommunen tycker att den administrerande kommunen inte 

förstår hur de övriga kommunerna har det. Hen menade att detta skulle kunna överbryggas 

med ett personligt besök för att dämpa polariseringen mellan den administrerande kommunen 

och övriga samverkanskommuner som finns på grund av skillnad på kommunstorlek, 

geografiskt läge, förutsättningar och ekonomi.  

Alla kommuner menar att de har fått möjlighet att lämna åsikter gällande vilka e-tjänster 

som ska prioriteras, medan en inte är så säker på om åsikterna sedan tas tillvara på. Detta är 

en ganska stor Samverkan och skulle den administrerande kommunen bygga 

kommunspecifika e-tjänster till var och en av samverkanskommunerna skulle det ta tid. Vi 

anser att inställningen i kommun 2 kan tyda på att de inte riktigt har rätt tänk när det kommer 

till att samverka och hur upplägget i denna Samverkan ska vara. Vi har förståelse för att de vill 

ha e-tjänster som fungerar optimalt i deras kommuner och för alla deras medborgare. Men att 

det i en samverkan är än viktigare att förstå att alla kommuner inte alltid har samma behov 

som de övriga och att en förståelse måste finnas av att man inte kan få allt som önskas om det 

ska fungera i längden. Att se möjligheterna med denna Samverkan och uppskatta det den ger 

istället för att se begränsningarna med den tror vi är ett vinnande koncept i längden.  

5.5.2 E-tjänster av kommuner utanför Samverkan 

R2 hade fått uppfattningen om att kommunerna i Samverkan inte får använda sig av de övriga 

e-tjänster som finns i Open ePlatform, dvs. sådana som är byggda av andra kommuner utanför 

denna Samverkan, och menade på att om de inte får använda dessa e-tjänster så borde det på 

något sätt gå att blockera dessa från Samverkan. “Nu har de som lagt ut en godispåse som vi 

då inte ska få äta av.” (R2). Vi frågade fyra andra kommuner om detta, där alla hade uppfattat 

att de får ta från andra, däremot ville de flesta hellre vänta på det den administrerande 

kommunen bygger. “Har vi klarat oss utan så länge så kan jag hellre vänta på [den 

administrerande kommunen], då vi får in samma tanke [plus support].” (R3). Och som R5 
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säger “Så att vi får samma kvalitet på tjänsten [...]”. Vad I2 sa om detta är att de får hämta hem 

e-tjänster från hela Sverige, att de inte lägger några värderingar i det, men däremot får de ingen 

support från Samverkan då.  

Att flera kommuner vill vänta på att den administrerande kommunen bygger e-tjänster 

tycker vi kan kopplas till det vi tidigare nämnt, att flera tycker att det vore bra om det ser 

liknande ut för att underlätta för medborgarna och inte bli för spretigt kommuner emellan. Att 

de vill vänta verkar även kopplas till att e-tjänsterna är rätt gjorda och att de får support. Hos 

R4 tycks vi även ana ett mer långsiktigt tänk då de nämner att de skulle kunna upplösas och 

ingå i en annan kommun och att de därför vill ha just enhetlighet.  

5.5.3 Invånarnas behov och önskemål 

Fem av sex kommuner hade inte gjort någon undersökning för att se hur medborgarnas behov 

och önskemål såg ut. Kommun 4 har, som tidigare nämnt, gjort en variant av en 

användarundersökning genom att hålla workshops. Utifrån det material de samlade på sig där 

ansåg R4 att de har en relativt god sammanställning av vad medborgarna önskar.  

Två av de fem kommunerna som inte hade gjort en användarundersökning menade att trots 

det är medborgarnas behov ändå indirekt noterat. Genom att kolla upp vilka av deras “gamla” 

tjänster som har flest ärenden, kan de på det sättet prioritera vilka som behöver göras om till 

e-tjänster (R1; R6). En av de fem kommunerna menade att de inte gjort en undersökning än 

men “lär” göra det (R2).  

R3 sa att om den administrerande kommunen har byggt en e-tjänst så utgår de från 

någonting. Nu när Pappersfri Skolstart är på gång, har de utgått från vad man har för behov 

som förälder i samband med skolstarten. R3 tyckte att det inte borde vara så stor skillnad på 

invånarnas behov i de båda kommunerna, och har den administrerande kommunen gjort en 

användarundersökning borde det vara något så när likt i den egna kommunen. I plattformen 

finns det möjligheten att aktivera en användarundersökning där användarna kan lämna 

feedback efter att de använt en e-tjänst. Detta tillägg är något som R3 och R5, vad vi förstått, 

än så länge har aktiverat, dock fick vi bara reda på att R3 ännu inte gjort något av den 

statistiken.  

Gällande just att invånarna i kommunerna borde ha liknande behov som den 

administrerande kommunen, var de fler än R3 som tog upp. Detta lyfte också R4 och R5, men 

till skillnad mot R3, under frågan om varför just deras kommuner behöver e-tjänster. Att trots 

mindre storlek än den administrerande kommunen har deras medborgare samma behov och 

krav på sin kommun. Storleken spelar ingen roll, “Bara för att vi är en inlandskommun så 

springer inte folk runt och skriver ut papper utan man använder sin telefon och dator lika 

mycket här.” (R4). Detta verkar höra ihop med det Lindblad-Gidlund et al. (2010) säger om att 

mindre kommuner trots mindre volym av ärenden, ändå vill satsa resurser för att hänga med 

i utvecklingen.  

Som tidigare nämnt säger flera respondenter att ledning och politiker i kommunen vill ha 

e-tjänster och är väldigt positiva till det, men intressant att notera är att kommunerna överlag 

inte vet vad medborgarna vill, trots att alla är eniga i att det är för medborgarna e-tjänsterna 

skapas. Många verkar lita på att om den administrerande kommunen har gjort en noggrann 

undersökning, så ska den fungera i deras kommun också.  
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I samverkansavtalet (u.å.) finns ett delmål att “Kundnöjdheten på framtagna tjänster ska 

vara minst 8,0 på en 10 gradig skala”. Om det inte gör någon typ av användarundersökning 

eller använder undersökningen som finns på plattformen, hur ska de då ta reda på om det 

målet är uppnått?  

5.5.4 Värde/Effekthemtagning  

Fyra av sex kommuner (R1; R3; R5; R6) sa tydligt att de inte har kollat eller hunnit kolla upp 

vilket värde det ger att skapa/byta till en e-tjänst. En av de övriga kommunerna gav ett lite mer 

oklart svar, men menade att om plattformen och e-tjänsterna används på det sättet som de ska 

användas på, att man gör det man ska och får till integrationerna med verksamhetssystemen 

finns ett enormt värde på sikt. Att effektivisera och förenkla internt, men också för 

medborgarna (R2).  

R4 menar på att nyttorealisering har varit hens käpphäst under hela utvecklingen, att de 

tagit ekonomistyrningsverkets modell och med hjälp av den administrerande kommunen 

byggt om den flera gånger. R4 har funderat hur de på enklaste sätt ska kunna värdera det som 

de gör idag. Hen menar att de kan använda det i budgetsammanhang och visa på hur mycket 

de tror att de kommer spara med hjälp av digitaliseringen men menar på att “kvantifieringen 

håller så tunt i det läget.” (R4). R4 tror hellre på en tidsstudie om hur lång tid det tar från att 

någon fyller i en ansökan på papper till att ärendet har hamnat i någons pärm, något som skulle 

kunna göras på 30 sekunder.  

Gällande effekthemtagning så är det egentligen bara kommun 4 som vi förstått verkar ha 

gjort detta. Utifrån vad vi tror R4 menar kan detta bero på att det är tidskrävande att arbeta 

med nyttorealisering, och är tveksamt om det är värt att göra det jobbet för en mindre 

kommun. Något som vi anser är i linje med det Lindblad-Gidlund et al. (2010) tar upp om att 

det generellt sett är svårare för mindre kommuner att lika tydligt se effekten av en utvecklad 

e-tjänst. Däremot som I1 säger, kan det i längden vara avgörande att se vilket värde dessa e-

tjänster ger kommunen. Något vi tror behövs för att bland annat skapa en större 

förändringsvilja.  

5.6. Framtiden 

Samverkan har i skrivande stund varit aktiv i ungefär ett år, om vi räknar från det datum då de 

olika kommunerna skrev under avtalet. Vi valde att fråga kommunerna om hur de såg på 

framtiden med Samverkan och alla sex svarade att de kommer att fortsätta med detta. “Vi är 

helt beroende av Samverkan” (R5). De tre kommunerna som inte ännu har lanserat pekade 

alla på att ett mål med framtiden var att lansera fler e-tjänster. Två av de övriga tre 

kommunerna funderade på att en risk kan vara att de kommuner som ännu inte lanserat någon 

e-tjänst kan komma att hamna på efterkälken och att det då kan bli tuffare för dem (R2; R3). 

R2 menade att om det skulle bli en typ av division ett och två i Samverkan kan det bli svårt att 

motivera de mindre kommunerna att ta kostnaden för att delta. Hen menade också att då alla 

har olika behov kan det på sikt bli svårt att tillfredsställa alla kommuners behov.  

R6 var den enda respondent som nämnde att de påbörjat ett arbete med att kartlägga sina 

processer. Detta sa hen var något som alldeles nyligt tagits fram av den administrerande 

kommunen som stöd till samverkanskommunerna. R6 beskrev det som att deras förvaltningar 

nu har gjort flödesprocessbeskrivningar av sina nuvarande e-tjänster och blanketter för att se 
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vilka steg de genomför när ett ärende kommer in. Det de sedan ska göra är att analysera hur 

den processen blir när det kommer in en e-tjänst istället. Att man därefter kan se vilka 

nuvarande steg som behöver strykas eller läggas till innan de kan göra kommunspecifika 

inställningar i den nya e-tjänsten (R6). Hen ser detta som ett sätt att hjälpa verksamheterna 

att se vilka möjligheter som finns.  

Processkartläggning tillsammans med tjänstedesign är något som I1 tidigare nämnt att 

projektet Vägledande Principer ska handla om. Att dels se processen utifrån medborgarens 

perspektiv men även se hur mycket manuell påläggning som görs. Då kommunerna relativt 

nyligt försetts med stöd kring processkartläggning tror vi att det är fler än kommun 6 som när 

som helst kan börja med detta. Vi tror att fler verksamheter kommer att vilja förändra sitt 

nuvarande arbetssätt om de, som R6 säger, får se vilka möjligheter som finns. Att låta 

verksamheterna jämföra sina nuvarande processer med vad en e-tjänst skapad via Samverkan 

kan tillföra tror vi kan få flera verksamheter att vilja förändra sig. Vi tror även att detta gör att 

förändringsledningen blir enklare då det går att visa på vad som faktiskt kommer att hända om 

en e-tjänst införs och inte bara säga att såhär ska det vara.  

Då Samverkan inte varit aktiv alltför länge och arbetsuppgifter ska prioriteras och 

omprioriteras för att e-tjänster ska kunna lanseras så kan en förståelse skapas i de kommuner 

som ännu inte lanserat någon e-tjänst. Vi tror att om Samverkan fortlöper så kan de som ännu 

inte lanserat e-tjänster vilken dag som helst lansera flera stycken.  

6. Slutsats 

6.1 Kan inte mäta framgång med antal lanserade e-tjänster  

Vi har, som tidigare nämnt, baserat vårt urval utifrån antal lanserade e-tjänster. Att det anses 

framgångsrikt att ha lanserat e-tjänster. Efter analys av materialet har vi kommit fram till att 

det inte är ett rättvist mått att mäta framgång på. Att strukturen och organiseringen bakom är 

vad som är viktigt att lyfta fram. Att det arbete i bakgrunden, som ännu inte har visat sig utåt 

i form av lanserade e-tjänster, i längden kan vara det som räknas som framgång. Detta är något 

vi uppmärksammat på olika sätt. Vad vi har uppfattat har de kommuner som inte lanserat, 

istället för att trycka ut e-tjänster fort, försökt göra mer förändringsledningsarbete, tänkt 

igenom bakomliggande struktur genom att ha byggt upp organisationen i form av att skapa 

arbetsgrupper (R1) eller rollfördelning (R6), samt jobbat med att sprida digitaliseringstänk 

inom kommunen i olika sammanhang (R4). Där tror vi, utan att veta säkert, att dessa 

kommuner har byggt en betydligt stabilare grund för att lyckas på sikt.  

Jämförelsevis med de kommuner som har lanserat e-tjänster har två kommuner av dessa 

lanserat väldigt fort. Den ena var knappt i kontakt med verksamheterna gällande detta och 

verkar inte prata om digitalisering i kommunen, medan den andra uttrycker en stor utmaning 

kring förändringsledning och att motivera de som ska jobba med detta, samt att det “glappar” 

på mellanchefsnivå ute i verksamheterna. Så trots att de har lanserat e-tjänster har de 

fortfarande problem med arbetet bakom. Däremot har den tredje kommun som har lanserat 

e-tjänster jobbat väldigt mycket med digitalisering och R3 har personligen åkt ut till 

verksamheter och jobbat mycket tillsammans med dessa, vilket verkar ha lönat sig och som vi 

även tror kan vara ett framgångsrikt koncept för andra. Även om de har lanserat eller inte så 
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verkar alla stå inför liknande utmaningar, vilket ytterligare tyder på att framgång inte kan 

mätas med lanserade e-tjänster. Även om vissa kommuner ligger efter nu gällande lanserade 

e-tjänster så kan de ha bättre chanser att lyckas än de som har tryckt ut e-tjänster fort.  

Vad vi förstått så kan man i princip lansera en e-tjänst över natten, då det inte behövs någon 

programmeringskunskap. Att det egentligen bara är några knapptryckningar bort att lansera 

de e-tjänster som den administrerande kommunen skapar. Men om man bygger upp 

organisationen och gör arbetet med förändringsledning ordentligt så tar det tid. Vilket kan 

vara en anledning till att kommun 1, 4 och 6 inte lanserat e-tjänster ännu.  

6.2 Förändringsledning  

Ska dessa kommuner få någon riktig effekt, speciellt när det gäller mer avancerade e-tjänster 

som förändrar flera delar i verksamhetsprocessen är förändringsledning extra viktigt. I det 

fallet skulle man som verksamhet vilja veta vad effekten blir vid införande av en e-tjänst, t.ex. 

“har vi den här e-tjänsten så ersätter den de här momenten”.  

Något vi kan se att alla har problem med är just förändringsledning. På ett sätt så har den 

administrerande kommunen redan gjort förändringsledningsarbetet åt kommunerna när de 

byggt e-tjänsterna åt dem. Dock tycks vi kunnat se att två av de kommuner som har lanserat 

väldigt snabbt inte ser ut att ha gjort något större förändringsledningsarbete. Den sista av de 

som har lanserat e-tjänster jobbar däremot mycket med verksamheterna med att beskriva hur 

den administrerande kommunen har tagit fram e-tjänster, hur detta gynnar dem, osv. Det vi 

även kan se är att alla tre kommuner som inte lanserat jobbar på ett sätt som vi tror kan gynna 

dessa i längden. Att de skapar en organisering och struktur bakom med ett tydligare arbetssätt 

och tydligare roller för att stå bättre förberedd för förändring. 

Då det tas upp att det inte bara handlar om ointresse hos handläggare utan ibland även hos 

verksamhetscheferna så kanske det inte bara handlar om att förändra tänket hos handläggarna 

utan även hos cheferna. Sitter problemet i inställningen hos verksamhetschefen så borde 

ansvaret för förändringsledning istället kanske läggas på någon högre upp i kommunen. Hur 

ska kommunen lyckas ändra tankesättet hos sina verksamhetschefer, så att de i sin tur kan 

ändra tankesättet hos sina handläggare? Är det vinnande konceptet att göra som kommun 3 

och 4 gör, att ta varje tillfälle i akt att prata om digitalisering och förändringen den kan 

medföra? Eller finns det något annat de olika kommunerna kan göra för att få med alla 

verksamheter och anställda på tåget?  

6.3 Center of Excellence  

Vad flera kommuner tagit upp är att de via denna Samverkan får tillgång till kompetens från 

den administrerande kommunen som de inte besitter på egen hand. R4 beskrev det tydligt 

genom frågan vad de får ut mest av Samverkan “Jättemycket. Det är helt fantastisk. Just den 

här Samverkan tycker jag är jätte jättebra. För vi har ju inte tillgång till experter.” (R4). På det 

sättet kan man säga att den administrerande kommunen blir som ett projektkontor för de 

mindre kommunerna, en form av Center of Excellence. Detta är något som stora företag och 

organisationer ofta har egna varianter av med anställda som är duktiga på projektledning, 

metodik och arbetssätt m.m. som jobbar åt andra enheter. I denna Samverkan blir den 

administrerande kommunen en form av virtuellt projektkontor för hela Västerbotten, som 
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besitter både kompetens men även utbildar och står för support till övriga 

samverkanskommuner.  

Det vanligaste sättet för kommuner är oftast att köpa standardsystem och på det sättet 

skaffa e-tjänster. På detta sätt kan kommunerna inte själva påverka utformningen av e-

tjänsterna, kvaliteten på e-tjänster kan variera och man kan ge olika gränssnitt vid kontakt 

med sina medborgare. I denna Samverkan med detta projektkontor finns möjligheten att få e-

tjänsterna formade efter sin kommuns önskemål. Detta gör inte bara att gränssnittet i sin egen 

kommun blir enhetligt, utan även i ett helt län.  

6.4 Enhetlighet  

Flera kommuner uttrycker att de gärna vill vänta på de e-tjänster som den administrerande 

kommunen bygger, detta för att de vet att de är framtagna på ett bra sätt. En kommun menar 

att enhetlighet är bra då det kan underlätta för medborgare som huserar i flera kommuner 

(R6). En annan nämner att om deras kommun skulle lösas upp och ingå i en annan kommun 

så är det bra om det finns likhet i e-tjänsterna (R4). Däremot har flera kommuner en press på 

sig gällande Blanketthimlen och kan antingen ha byggt själva eller importerat från andra 

kommuner i Sverige och modifierat dessa på egen hand. Vad skulle det betyda för kommuner 

som vill framåt fort att få restriktioner på sig att avvakta för att få en enhetlighet av e-tjänster 

inom hela länet? Alternativt att få krav på sig att utveckla på ett visst sätt?   

6.5 Processkartläggning  
Fördelar för de mindre kommunerna är uppenbara, de får draghjälp och tillgång till 

kompetensen, medan en nackdel kan vara att då de får en färdig e-tjänst, får de inte per 

automatik även förändringsledning eller processkartläggning, utan det måste de på något sätt 

göra själva. Är det då värt om man har små volymer att göra en processkartläggning och lägga 

x antal dagar på det eller ännu kostsammare, hyra in en konsult som ska göra det. Detta tyder 

på två sidor, där den ena är att de betalat en fast summa och kan med den få så mycket e-

tjänster och kompetens de vill utan att behöva betala något extra. Medan de å andra sidan inte 

får verksamhetsutveckling och förändringsledning, utan det är något de måste sköta själva.  

Då det verkar som att nästa steg för kommunerna är att jobba med processkartläggning och 

då de nu får stöd i detta genom projektet Vägledande Principer kanske jobbet för dem med 

förändringsledning och verksamhetsutveckling kan förenklas. Detta tror vi kan medföra en hel 

del fördelar. Dels att det blir enklare att se om e-tjänsten passar in i deras nuvarande process 

eller om processen behöver förändras på grund av införandet av e-tjänsten. Dels kan det bli 

enklare att framföra sina behov till den administrerande kommunen då man ser tydligare vad 

man behöver. En annan fördel kan vara det som I1 och I2 pratat om, att i framtiden kunna dela 

handläggare mellan kommunerna. Detta är möjligt då det går att jämföra processer med 

varandra. Finns det likadana processer kommuner emellan så blir det också mycket enklare 

att handlägga ärenden då det sker på samma sätt. Bara för att kommunerna är liknande i 

storlek betyder inte det att de jobbar på exakt samma sätt. Har de då kartlagt processerna kan 

de lättare jämföra mellan varandra. Att dela handläggare skulle göra att de kan hjälpa varandra 

ytterligare med resurser och kompetens. Något som både respondenterna och Lindblad-

Gidlund et al. (2010) tagit upp som en av kommunernas största utmaningar.  
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Bilaga 1: Informantintervjufrågor till I1, I2 och I3 

• Vad jobbar du med? 

• Vilka arbetsuppgifter har du? 

• Hur länge har du jobbat med detta? 

• Vilka arbeten har du haft innan detta? 

• Vad är din roll i denna Samverkan?  

- Vad har du för arbetsuppgifter i Samverkan?  

 

Samverkan: 

• Hur uppkom idén till Samverkan?  

• Vem eller vilka låg bakom idén?  

• Vilka var drivande i framtagningen av Samverkan?  

• Vilka personer var involverade i skapandet av Samverkan? 

- Och vilka roller hade de? 

• Hur delaktiga/engagerade var de övriga/mindre kommunerna i skapandet av Samverkan? 

- Hur mycket kunde de övriga kommunerna säga till om i skapandet av Samverkan? 

- Vilka positioner/titel/roll har de inblandade i respektive kommun? 

- Vi vet att kommuncheferna skrivit under, men hur inblandade har de egentligen 

varit? 

• Finns det någon politisk inblandning i Samverkan? 

 

Samverkan syfte/mål 

• Hur länge höll ni på innan ni fick fram det slutgiltiga avtalet för Samverkan? 

- Hur ofta under den perioden hölls möten?  

• Vem har satt upp syfte och mål med denna Samverkan?  

- Hur sattes syfte och mål upp? 

• Vad innebär Samverkan för de kommuner som är med? 

• Hur är arbete organiserat? (dvs. vem gör vad?)  

• I vilken form sker samarbetet? (ex. Regelbundna mötet, erfarenhetsutbyte, etc.?) 

• När ni skapade Samverkan, hur lyckades ni enas om en Samverkan som passade alla 

kommuners behov/önskemål?  

• När Samverkan var färdig, hur gick det till när de mindre kommunerna fick avtalet? 

• Hur väl informerade var de övriga kommuner om vad Samverkan innebar när de skrev 

under avtalet? 

• Hur fick ni med alla kommuner på tåget?  

• Hur lång tid hade kommunerna på sig att bestämma om de ville vara med i denna 

Samverkan? 

 

Prioriteringar 

• Hur bestäms vilka e-tjänster som prioriteras när man ska börja att utveckla?   

• Vem eller vilka gör prioriteringarna?  

• Hur gjordes de första prioriteringarna? 

• Hur vet ni vilka e-tjänster som kommunerna är i behov av?  
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• Hur har ni kollat upp vilket värde dessa e-tjänster ska ge till de mindre kommunerna, 

dvs. hur mäter ni deras nytta (effekthemtagning)?  

 

E-tjänster  

Om man kollar på ex [kommunnamn], så har de över x antal e-tjänster på sin webbsida men 

endast ca 10 av dom är skapade via Samverkan och de tjänster som [den administrerande 

kommunen ] tillhandahåller.  

• Vad ser du att skillnaden skulle bli för [kommunnamn] om de gör om de tjänster som inte 

är skapade via Samverkan till en e-tjänst via Samverkan?  

- Och vad vinner kommunerna på att byta?  

• Om det finns tjänster med små volymer. Vad ser ni för vinning i att göra dem till e-

tjänster/digitalisera? 

• Hur fungerar e-tjänsterna skapade via Samverkan?  

• Vad tror du det beror på att vissa kommuner har implementerat e-tjänster och andra inte?  

  

Framtiden 

• Hur jobbar ni med att utveckla denna Samverkan? 

• Hur ser du på att [kommunnamn] inte är med i denna Samverkan, vet du varför? 

 

Vi vet att avtalet snart går ut, 20 april.  

• Har du koll på vad som görs och hur snacket går kring avtalet just nu? 

• Vad tror du om framtiden för Samverkan?  

• Vet du vilka som är involverade kring detta?  

• Hur är du delaktiga i hur Samverkan ska fortsätta? 

• Vad är det långsiktiga målet med Samverkan?  

• Har ni följt upp och utvärderat denna Samverkan något? 

• Som vi har förstått det så bygger Inera e-tjänster för kommuner och landsting. Hur har de 

varit delaktiga i Samverkan? 

• Finns det fler organisationer likt Inera som ni använder er av på liknande sätt?  

• Hur är ni beroende av Inera/dessa?  

• Vi skulle vilja veta lite mer om hur ni förhåller er till Sambruk. Är det på något sätt kopplat 

till Samverkan?  

- Finns det information kring Sambruk som ni tar hjälp av i Samverkan?  

- Finns det andra liknande organisationer ni tar hjälp av?  

• Har ni kollat upp hur en Samverkan med så här många kommuner inblandade som bäst ska 

hanteras?  
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Bilaga 2: Informantintervjufrågor till I4 

• Är det någon av de kommuner du rekommenderade som du inte har daglig kontakt med/ 

ingen kontakt med alls? 

• Vi har sett att ni har en ny uppdaterad “Att införa en e-tjänst”. Det var bara några små 

korrigeringar som vi kunde se?  

• Är det annat uppdaterat material eller något ni förändrat i Samverkan som påverkar vad vi 

ska fråga kommunerna?  

 

Frågor kring processen “Att införa en e-tjänst”.  

Steg 2: Vad kan det vara för typ av kommentarer som ni får?  

• Är det vanligt att ni får kommentarer?  

Steg 3: Är det oftast bara via Trello ni får kommentarer eller kan man skicka på annat sätt?  

• Hur övervakar ni Trello?  

Steg 4: Form av prototyp/förhandsgranskning? Är e-tjänsten färdig bara inte aktiverad?  

[Den administrerande kommunens] sista steg: Vad kan tillhörande material vara?  

Steg 5. Är det egentligen bara att informera om att en e-tjänst finns tillgänglig? För 

verksamheterna har bara visat intresse än så länge men inte bestämt sig, vad vi förstår?  

Steg 6. Följ manualen att importera en e-tjänst i Trello. Är det kontaktpersonen som gör 

det?  

Steg 7-8. Är det nu man ska sälja in den till verksamheten, eller har man redan gjort det i ett 

tidigare steg, vad gör man då här? 

Steg 9. Vad är det som kan tänkas redigeras? Är det små ändringar utifrån just den 

verksamheten?  

 

• Vad ser du som för- och nackdelar med processen?  

• Vet du vad kommunerna tycker om den här processen? Fått någon feedback?  

• De kommuner som utvecklat egna e-tjänster på plattformen, har de också använt metoden?  

• Vet du hur konsekvent metoden används, dvs. används den vid all e-tjänsteutveckling på 

plattformen eller skippar man den i vissa fall? Varför i så fall?  

 

Trello  

• Hur länge har kommunerna haft tillgång till materialet i Trello? (Alltså haft tydliga 

instruktioner på hur man ska göra vid införande av en tjänst).  

- Hur gjorde dom i början innan material kom upp?  

• Blir det rörigt bland kommentarerna? Hur gör ni så att de som skickat en kommentar vet 

att den är sedd/granskad?  

 

Övrigt 

 

• Är det något du kan rekommendera oss att fråga kommunerna?  

- Är det något specifikt/speciellt som du vill att vi ska ta reda på?  

• Vad sades på senaste mötet? Vad såg de som svårigheter? Vad blir de troliga målen för 

2019? Är det något vi kan behöva ta del av?  
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• Vi ställde en fråga till våra informanter angående om det finns någon politisk inblandning i 

Samverkan från [den administrerande kommunen], och undrar hur du svarar på det? Både 

vid den tidpunkten när ni valde att gå med i Samverkan och hur det ser ut nu?  

• Stod att samverkanskommunerna rekommenderas en referensgrupp, vad är det?  

• Vad anser du är skillnaden på en e-blankett och en e-tjänst via Samverkan?   
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Bilaga 3: Respondentintervjufrågor 

• Vad jobbar du med i kommunen? Hur länge har du jobbat med detta? 

• Vilka arbetsuppgifter har du? (Både vanligt och i Samverkan?) 

• Vilka arbeten har du haft innan detta?  

• Vad är din roll i denna Samverkan?  

 

Samverkan 

• Var ni på något sätt delaktiga i skapandet av Samverkan? 

Om delaktiga: 

• Vem/vilka personer från er var involverade i skapandet?  

- Vad har de för roll? 

- Kände ni att ni fick med eran kommuns behov/önskemål? 

- Var ni väl informerade om vad Samverkan innebar när ni sen skrev under avtalet? 

Om inte delaktiga: 

• Var ni på något sätt engagerade alls när samverkansavtalet skapades? 

- Kände ni att ni fick med eran kommuns behov/önskemål? 

- Var ni väl informerade om vad Samverkan innebar när ni sen skrev under avtalet? 

- Vilka personer från er var involverade när ni gick med i Samverkan och pushade för 

den? Vad har de för roll?  

• Varför ville ni vara en del i Samverkan?  

• Vad var ert syfte och mål med att gå med?  

• Varför behövde ni hjälp med införandet av e-tjänster? 

• Nu när ni är med i Samverkan. Vad känner ni att ni får ut mest av den?  

• Vem/vilka hos er står för kontakten med [den administrerande kommunen]?  

• Finns en referensgrupp hos er som kontaktpersonen jobbar tillsammans med? 

• Hur jobbar du/ni med att föra tillbaka information kring Samverkan till berörda personer i 

er kommun? Hur går det?  

• Hur många från er jobbar med allt som hör till Samverkan?  

- Är det tillräckligt många?  

• Hur mycket tid i veckan har ni till att lägga på Samverkan och e-tjänster? Avsatt tid?  

• Har ni en digitaliseringsgrupp?  

- Om inte: Hur pratar ni om digitalisering i kommunen?  

• Finns det motstånd från något håll kring denna Samverkan? 

- Verksamheter (anställda och ledning), ledning i kommunen och politiker? 

• Hur mycket stöd och resurser får ni från ledningshåll? Känns det tillräckligt? 

- Om ja: På vilket sätt visar dom det? Vad gör dom för att visa det?  

- Vad är det för resurser ni får som du anser är viktiga? 

- Är det några resurser ni saknar?  

• Känner du att ni i kommunen har den kompetens som behövs att driva det här? Även 

personligen? 

  

E-tjänster 

• Hur tar ni reda på vilka e-tjänster som kommunen är i behov av? 
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• Finns det invånares behov/önskan med i detta?  

• Med tanke på att ni är en mindre kommun. Varför anser du att eran kommun behöver e-

tjänster? Vad ser ni för vinning?  

• Hur kollar ni upp vilket värde det ger att skapa en e-tjänst? dvs. hur mäter ni deras nytta 

(effekthemtagning)? (för verksamheterna och för kommunen i stort).  

• Hur bra koll har ni på volymer av de tjänster ni har idag? (Även om de inte är e-tjänster).  

 

Prioriteringar 

Vad vi kan se på eran plattform så har ni [X antal] e-tjänster.  

• Vad är det för e-tjänster ni har?  

• Har ni några interna e-tjänster? (Som inte syns för oss).  

• Blanketthimlen, är det något ni haft?  

• Hur prioriterar ni vilka e-tjänster som ska implementeras?  

- Om inte: Hur tänker ni göra framöver?  

- Vem eller vilka gör prioriteringarna?  

• Utifrån de e-tjänster som [den administrerande kommunen] har skapat. Är ni nöjda med 

utbudet?  

• Hur aktiva är ni med att lämna åsikt om vilka e-tjänster som ska byggas/prioriteras? 

- Känner ni att ni får vara delaktiga i prioriteringarna? 

 

Om de ej har lanserat 

• Vad tror du att det kan bero på att ni inte har lanserat några e-tjänster via Samverkan 

medan vissa andra kommuner har kommit igång och lanserat flera?  

• Vad tror du behövs för att ni på ett bättre sätt ska komma igång?  

Om de har lanserat 

• Vad tror du att det kan bero på att ni har lanserat e-tjänster via Samverkan medan vissa 

andra kommuner inte har kommit igång och lanserat någon?  

 

Arbetsprocess 

• Kan du beskriva hur ni har arbetat kring Samverkan sedan starten. Vad gjorde ni från 

början, i höstas, under våren? Och hur det ser ut nu? (ev. händelser som sticker ut)  

- Vad har lett att ni var på ett ställe då och (ev) ett annat ställe nu? 

Om de inte har gjort någonting: 

• Varför har ni inte gjort någonting? 

• Vart sitter det fast? 

• Vem driver på Samverkan i eran kommun?  

 

Process till införande av e-tjänster 

• Har ni följt stegen i processen “Att inför en e-tjänst”? 

- Om inte: Hur har ni gjort då? Har ni gjort på ett annat sätt? Hur ser den processen 

ut? Varför har ni gjort på ett annat sätt?  

• Vad tycker ni om den här processen?  
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Frågor till stegen: “Att införa en e-tjänst” 

•  Hur går ni tillväga med att informera berörda verksamheter om att en e-tjänst är på gång?  

- I vilket skede informerar ni verksamheterna? 

- Vem/vilka inom verksamheten kontaktar ni? 

•  I vilka forum brukar ni informera om detta? 

- Vilka inom verksamheten brukar delta? 

• Hur brukar ni skapa intresse för en e-tjänst?  

- Om inte nu, när? (När tjänsten är pågång eller klar).  

• Hur brukar intresset från verksamheten vara vid detta första möte/steg? 

På flera än just det här steget i metoden ska ni boka möte med verksamheterna. 

- Hur har det gått hittills att få kontakt med de olika verksamheterna? 

- Tar det lång tid att boka ett möte? 

• Hur håller ni fortsatt kontakt med verksamheten? 

• Vad ser ni som svårigheter med detta steg? 

 

2. Skicka dokument till verksamhet, efterfråga kommentarer på 

beställningsunderlaget 

• Brukar ni få mycket kommentarer från verksamheterna utifrån deras behov och krav? 

- Dom önskemålen ni har, tycker ni att dom tas om hand av? Känner ni att de ses?  

• På vilket sätt tar ni reda på dessa kommentarer?  

 

3.  Ställ även om man inte följer steg 1-4. 

• Hur fungerar det att kommunicera via Trello? 

• Är ni nöjd med detta sätt att kommunicera? Om inte: Skulle ni önska ett annat sätt?  

• Vad känner ni att ni får ut av kommunikationen via Trello? 

• Känner ni att era kommentarer blir sedda eller vill ni gärna skicka mejl också? 

• Tittar ni på vad andra har för synpunkter och tar hjälp av det? 

• Har ni haft tid att sätta er in i materialet?  

- Om ja: Hur använder ni er av materialet?  

- Om ja: Får ni användning av allt stödmaterial såsom filmer och manualer? 

 

4. Granskningslänk  

• Hur går granskningen till? 

• Utefter vilka kriterier kollar ni att e-tjänsten uppfyller krav och behov hos verksamheten?  

• Till detta steg rekommenderas 3 punkter att följa i bilagan, följer ni dessa? 

- Har ni ytterligare punkter ni lagt till själva? 

• Brukar ni få några synpunkter om e-tjänsterna? 

• Brukar verksamheterna hinna göra denna granskning? 

 

5. Informera berörd verksamhet att e-tjänsten finns tillgänglig. (Fråga om man 

följt steg 1). 

• Är det någon skillnad på detta steg mot det första? Gällande kontaktperson, forum, hur ni 

informerar, vilka som deltar. 



 

54 
 

• Hur brukar intresset från verksamheten vara vid detta steg? Brukar det vara ett större 

intresse här gentemot första steget när en e-tjänst är på gång? 

• Vad ser ni som svårigheter med detta steg? 

 

6. Följ manualen ”Att importera en e-tjänst” i Trello. 

• Denna manual tillsammans med “Att aktivera en e-tjänst”, är de lätta att följa? 

 

7-8. Skapa intresse och förändringsvilja/förändringsledning.  

• Är det något ni jobbar med?  

• Hur? Följer ni någon speciell metodik? Något speciellt verktyg? 

• Vid förändringsledning: Om ni gör detta, vilka är inblandade i det?  

• Hur går det att skapa förändringsvilja på ledningsnivå som då lättare sprider sig ner i 

verksamheten?  

• Vilka i verksamheten träffar ni och vilka i ledningen? Kommunledningen?  

 

9. Inställningar och redigering. 

• “Att aktivera en e-tjänst”. Vem gör detta? Om du: Gör du detta med verksamheten? 

 

10. Utbilda handläggare  

• Hur gör ni för att utbilda handläggare? 

• Går det bra att utbilda handläggare? 

• Är handläggarna positiva till e-tjänster? (I allmänhet och för den egna kommunen).  

• Görs det någon uppföljning hur det går för dem? 

 

12. Redigera webbplats och förbered för marknadsföring.  

• Hur marknadsför ni era e-tjänster? Vem gör detta? 

• Vilka metoder/aktiviteter använder ni? 

• Finns det några svårigheter i det här steget?  

 

• Vi skulle gärna vilja ha en uppskattning av hur lång tid det tar att följa dessa steg i 

processen? Är det något steg som tar extra lång tid?  

• Har några svårigheter upptäckts under processen?  

 

Efter lansering 

• Har ni följt upp med verksamheterna hur det har gått? I så fall hur?  

• Görs det någon uppföljning/utvärdering av hur medborgarna uppfattar e-tjänsterna? 

- Om så är fallet, hur? 

- Vem gör det?  

• Är funktionen om användarsynpunkter påslagen?  

 

Övrigt  

• Utveckling av egna e-tjänster. Är det något ni lägger tid på? Om ja: Vem/vilka gör det?  

• Vad du tror om framtiden i Samverkan för eran kommun?  


