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OM PROJEKTET OCH RAMBOLLS ROLL
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OM PROJEKTET
OM PROJEKTET
DiSa – Digital Samhällsbyggnad är ett treårigt projekt som drivs av Region
Gotland med medel från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands
regionala utvecklingsmedel 1:1. Projektet vill underlätta för företag, boende och
besökare på Gotland i kontakten med Regionen. Detta genom ett projekt som
digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det digitala flödet ska underlätta
ärendehantering, och bidra till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och
byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet,
skolor och universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande
projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet genomförs från januari 2018 till december 2020. Projektet omfattar 8
aktiviteter (fortsättningsvis delprojekt), framtagna i en förstudie. DiSas
organisation består av en styrgrupp, projektledning och en projektgrupp där alla
delprojektledare ingår. I stödfunktionerna till projektet ingår ekonomi, kommunikation,
kvalitet, juridik och IT. Varje delprojekt har i sin tur en delprojektledare och en
arbetsgrupp med projektmedlemmar. Arbetsrutiner har upprättats och för delprojekten
knyts olika medfinansiärer, fokusgrupper och samverkansparter som agerar
referensgrupper för olika aktuella frågor och tester. Styrgruppen har möte för
avstämning varje månad och projektgruppen varje vecka.
Region
Gotland
har
upphandlat
Ramboll
Management
Consulting
(fortsättningsvis Ramboll) för att löpande utvärdera DiSa. Rambolls utvärdering
har dels ett uppföljande syfte, och del ett utvecklingsstödjande syfte. Det
innebär att utvärderarna löpande dokumenterar hur projektet fortskrider och
värderar projektets resultat i förhållande till målsättningar samt gör insatser för
att bidra till ett kontinuerligt lärande i projektet och erfarenhetsspridning inom
och utanför projektet.

BUDGET

EU:s regionala
utvecklingsfond
Region Gotland

26.3 MSEK

Övriga aktörer
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RAMBOLLS ROLL - LÖPANDE UTVÄRDERING ENLIGT
TILLVÄXTVERKETS RIKTLINJER
Utvärderingen av DiSa utgår från Rambolls modell för löpande utvärdering av
regionalfondsprojekt. Modellen baseras på Tillväxtverkets riktlinjer (3P och 3N)
och våra tidigare erfarenheter från löpande utvärderingar av såväl
regionalfonds- som socialfondsprojekt. Figuren redovisar en övergripande plan
för Rambolls utvärdering.

•

Slutligen genomförs en slututvärdering av projektet som är både
summativ (sammanfattande) och formativ (lärande).

Rambolls utvärdering:
•

•

Rapporten fungerar även som ett
avstamp inför det fortsatta arbetet i
projektet och den löpande utvärderingen.

•

Under
projektet
kommer
Ramboll
genomföra löpande uppföljningar av
projektet parallellt med processtöd.

•

Rambolls utvärdering har två syften: ett uppföljande syfte och ett
utvecklingsstödjande syfte som bidrar till lärande i projektet.

I denna rapport sammanfattas Rambolls inledande nulägesanalys av
projektet som en del av uppstartsfasen. Syftet med rapporten är att ge
en beskrivning av projektet , bl.a genom projektlogiken och en nulägesbild
över projektets genomförandestatus och förutsättningar för implementering
under hösten 2018.

Uppföljning
•

Löpande dokumentera hur projektet fortskrider

•

Värdera projektets resultat och effekter i förhållande till målsättningar

Lärande

Löpande
uppföljning

•

Bidra till ett kontinuerligt lärande i projektet
genom avstämningar och rekommendationer

•

Bidra till erfarenhetsspridning både internt och
externt genom rapporter och presentationer

I utvärderingen ingår även kontinuerligt
lärande och erfarenhetsspridning,
genom att t.ex. bidra till opinionsbildning
(public debate)
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EN FÖRSTA BEDÖMNING AV PROJEKTET
Ramboll har genomfört följande utvärderingsaktiviteter under hösten och vintern 2018/2019; analys av projektdokumentation (projektbeslut, lägesrapportering etc.),
avstämningar med projektledningen; workshop kring projektlogiken och enkätundersökning till medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, projektledningen
och delprojektledare för DiSa.
Bedömningen utgår från OECD:s utvärderingskriterier relevans, effektivitet, måluppfyllelse och varaktighet. Ramboll använder utvärderingskriterier för att säkerställa
att rätt frågor ställs och besvaras i värderingen av projektet. Utifrån utvärderingskriterierna har Ramboll formulerat frågor som ska besvaras i nulägesanalysen.
Nulägesanalysen utgår även från Rambolls tidigare lärdomar från mer än 25 000 timmar av ESF/ERUF-projekt om vad som gör ett projekt framgångsrikt. I det här
stadiet görs en övergripande bedömning av vilka förutsättningar som finns på plats för att nå projektets mål.

MÅLGRUPPENS BEHOV:
Utgår projektet från målgruppens behov? Har de
fastställts i någon analys?

MÅLUPPFYLLELSE:
Har projektet förutsättningar att uppnå målen?*

PROJEKTETS ORGANISATION & DESIGN:
Bygger projektet på en rimlig logikkedja?

HÅLLBARHETSASPEKTER:
Har projektet integrerat hållbarhetsaspekter i
genomförandet?

GENOMFÖRANDE:
Genomförs projektet enligt plan?

VARAKTIGHET:
Har projektet förutsättningar att skapa varaktiga resultat
hos målgruppen? I den egna organisationen?

*Aspekten följs upp senare i utvärderingen.
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UTVÄRDERINGEN UTGÅR FRÅN EN PROJEKTLOGIK
Som en del av uppstartsfasen har Ramboll tagit fram en projektlogik för DiSa – Digital Samhällsbyggnad. Projektlogiken kan ses som en logisk karta, som beskriver
vad projektet önskar åstadkomma på lång sikt samt vilka aktiviteter och resultat på kort sikt som måste genereras för att nå det långsiktiga målet.

•

•

En projektlogik…
•

Är en logisk karta över projektets design

•

Klargör projektets åtagande och målsättningar

•

Tydliggör hur projektets olika delar förhåller sig till varandra

•

Skapar grund för att mäta resultat och effekter

Projektlogiken är utgångspunkten för utvärderingen. Figuren nedan beskriver grundprinciperna i en projektlogik.

Behov

•

Aktiviteter

Utfall

Resultat

Effekter

Behov avser den problem- eller behovsbild som projektet utgår ifrån och som projektet är tänkt att svara upp mot. Med aktiviteter avses de konkreta insatser
som måste genomföras för att nå önskade utfall, resultat och effekter. Utfall och resultat avser de förändringar som måste uppnås på kort sikt för att uppnå
önskade effekter. Med effekter avses den förändring som projektet ytterst vill uppnå på längre sikt.
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MÅLGRUPPENS BEHOV
RAMBOLLS BEDÖMNING
I följande kapitel värderas i vilken utsträckning som projektet är relevant utifrån identifierade
behov. Ramboll gör bedömningen att DiSa möter identifierade målgruppers behov väl, såväl hos
medarbetare som hos medborgare och företag.
TYDLIG UTGÅNGSPUNKT I BEHOV HOS FÖRETAG, MEDBORGARE SAMT DEN
OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN
DiSa tar tydlig utgångspunkt i behov hos den offentliga förvaltningen, samt hos företag och
medborgare. För att på ett effektivt sätt svara mot företag och medborgares behov behöver
samhällsbyggnadsprocessen effektiviseras och göras mer tillgänglig och sammanhållen. Projektet
adresserar en samhällsomvandling som många verksamheter, offentliga som privata, står inför.
En digital omställning av samhällsbyggnadsprocessen och DiSas övergripande målsättning är
således väl motiverad. Region Gotland antog under en digitaliseringsstrategi under 2018. DiSas
aktiviteter och målsättningar ligger i linje med den regionala strategin.
GENOMFÖRD FÖRSTUDIE I SYFTE ATT DEFINIERA BEHOV BLAND MEDARBETARE
Projektets aktiviteter och fokusområden har definierats med hjälp av en förstudie av behoven
bland medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förstudien inleddes för att identifiera
de delprocesser som bygger upp samhällsbyggnadsprocessen. I förstudien har informationsflödet
i samhällsbyggnadsprocessen kartlagts och angränsande system och processer har identifierats
och beskrivits. Förstudien har agerat underlag för de 8 delprojekt som projektet nu genomförs i.
Utöver förstudien har enskilda delprojektledare ytterligare undersökt behoven bland
medarbetare. En enkätrespondent från projektledningen lyfter att ledningsgruppen har en viktig
roll att löpande samla upp medarbetarnas behov och föra vidare till projektet.
FÖRETAGS- OCH MEDBORGARSYNPUNKTER TILL GRUND FÖR PROJEKTET
Region Gotlands kundtjänst för bygglovsärenden har under förstudien kartlagt vilka frågor som
kommit in och om det varit några frågor som varit mer frekventa. De som ansökt om bygglov
har fått svara på en enkät som givit en god bild av vilka funktioner som bör utvecklas för att
underlätta för företagen.

Medborgarnas och företagens behov har inte
undersökts i samma utsträckning men samlade
erfarenheter och inkomna medborgar- och
företagssynpunkter, exempelvis i samråd, över tid
har bidragit till behovsbilden och målsättningen för
projektet. Det pågår flera initiativ för att säkerställa
att målgruppens behov beaktas. Till exempel ska
en enkät skickas ut till medarbetare för att
utvärdera översiktsplanens (ÖP) funktion och
användning och hur den skulle kunna förbättras
med en digital lösning.
Projektledningen har även identifierat behov
genom omvärldsbevakning, t.ex. på konferenser
och forum för kommunsamverkan.

”Behovet bland medarbetare
kom fram genom en förstudie
och från enhetschefer och
förvaltningschefen”

”Genom inkomna synpunkter
över tid samt samhällets
utveckling i övrigt”
- Om behovet bland medborgare
och företag

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FRAMÖVER
Medarbetarna på förvaltningen utgör en viktig målgrupp som också är en
förutsättning för att projektet ska lyckas implementera de nya
arbetssätten. Ramboll rekommenderar därför att projektet löpande håller
sig informerade om medarbetarnas behov för att ändra sina arbetssätt.
Använd referensgrupperna för att säkerställa användbarhet och att
tjänsterna är i linje med vad företag och medborgare efterfrågar.
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PROJEKTETS ORGANISATION & DESIGN
RAMBOLLS BEDÖMNING

Det är tydligt hur projektets delprojekt och aktiviteter bidrar till
projektets övergripande mål

Ramboll analyserar också projektets design och kopplingen mellan identifierade behov och
projektets målsättningar – projektlogiken. DiSa är uppbyggt i åtta delprojekt indelade i tre olika
delmål som bidrar till det övergripande projektmålet: Region Gotland har en sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering och bidrar till en jämställd,
öppen och hållbar planerings- och byggprocess. Ledorden är tillgänglighet, transparens och
delaktighet. Projektet förenklar statistisk redovisning och uppföljning.
DET FINNS EN RELATIVT GOD LOGIKKEDJA FÖR PROJEKTET
Ramboll bedömer att det finns en relativt god koppling mellan den identifierade behovsbilden,
projektets aktiviteter, samt förväntade resultat och effekter. Aktiviteter och målsättningar knyter på
ett tydligt sätt an till de behov och utmaningar som identifierats i förstudien. Projektet genomför
avgränsade och definierade aktiviteter som ska leda till rimliga och relevanta målsättningar på
resultat- och effektnivå. Projektet reviderade nyligen kopplingen mellan delprojekt och delmål,
vilket vi som utvärderare bedömer har gett en tydligare logik än den ursprungliga indelningen.
DET ÄR TYDLIGT FÖR MAJORITETEN AV PROJEKTRUPPEN HUR DELPROJEKTEN BIDRAR
TILL PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL
Av figurerna till höger framkommer att delprojektledarna upplever att det är tydligt hur
delprojekten hänger ihop med det övergripande målet för projektet. Förståelsen för projektlogiken
och hur delprojekt och aktiviteter hänger ihop är relativt hög bland styrgrupp och projektledningen,
men inte lika hög som bland delprojektledarna. Det är inte särskilt förvånande då styrgruppen inte
har samma detaljkunskap om innehållet i delprojekten som delprojektledarna.
VIKTIGT ATT BREDDA FOKUS I PROJEKTET FÖR ATT NÅ MÅLUPPFYLLELSE
Att utveckla och implementera tekniska lösningar för ett digitaliserat arbetssätt är ensamt inte
tillräckligt för att nå projektets mål. Exempelvis förutsätter delmålens uppfyllnad att medborgare
och företag använder sig av de digitala kanaler som tillgängliggörs i projektet. Under hösten 2018
har därför tre huvudsakliga fokusområden identifierats för DiSa; Genomförande av arbetspaketen,
implementering och kommunikation. De två sistnämnda har det hittills inte varit lika stort fokus på
och projektet kommer framöver ha en tydligare inriktning på implementering och kommunikation.

1

1

1

6

4

3

4

5 - Instämmer helt

5 - Instämmer helt

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

4

DELPROJEKTLEDARE

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FRAMÖVER
Förstudien pekade tydligt på behovet av samverkan, samordning och prioritering
som nyckel till projektets framgång då det annars snabbt kan skapas initiativ som
agerar i silos. En risk vid stora projekt med många delprojekt som DiSa är att
delprojekten agerar utifrån varje enskilt delprojekts logik. Styrgruppens och
projektledningens roll att bibehålla ett helikopterperspektiv blir viktig för att visa
delprojektledarna hur deras projekt är sammanlänkade och att vissa är beroende
av varandra.
Projektet har nyligen identifierat att implementering och kommunikation kommer
vara avgörande för projektets måluppfyllelse. Det kommer bli viktigt framöver att
fokusera på dessa aspekter, tillsammans med genomförandet i de 8 delprojekten.
Projektlogiken kan vara ett bra medel för att bibehålla fokus i projektet.
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ÖVERGRIPANDE PROJEKTLOGIK FÖR DISA
Aktiviteter

Utfall

8 delprojekt genomförs för
att utveckla digitala verktyg i
en iterativ process med
referensgrupp

Digitala verktyg och
arbetssätt är framtagna

Åtgärder för att skapa
förutsättningar för
implementering av digitala
verktyg och arbetssätt

Medarbetare utvecklar sitt
arbetssätt och använder sig
av de digitala verktygen

Samhällsbyggnadsprocessen
på Gotland är mer effektiv,
tillgänglig och rättssäker

Kommunikation och
informationsinsatser
gentemot medborgare och
företag

Medborgare och företag nås
av information om
möjligheterna att t ex söka
bygglov digitalt

Medborgare och företag
använder sig av digitala
kanaler i sin kontakt med
förvaltningen

Resultat

Kommentar:
Ramboll och delar av DiSas projektgrupp och styrgrupp genomförde en workshop för att ta fram en
projektlogik för projektet. Projektlogiken består av tre huvudsakliga spår, genomförande av 8
delprojekt, åtgärder för att skapa förutsättningar för implementering av digitala verktyg och
arbetssätt bland medarbetare och kommunikationsinsatser riktade till medborgare och företag.
Vissa delar i projektlogiken rör saker som delvis ligger utanför projektets verksamhet, t.ex.
förutsätter delmålens uppfyllnad att medborgare och företag använder sig av de digitala kanaler och
verktyg som tas fram inom ramen för projektet.

Resultat

Effekter

Delmål 1:
Medborgarnas delaktighet i
samhällsutvecklingen ökar, såväl
geografiskt mellan stad och landsbygd som
till fler medborgargrupper. Delaktigheten
gör samhällsplaneringen mer jämställd,
icke-diskriminerande och hållbar.

Projektmål
Region Gotland har en sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess, som
underlättar företagens ärendehantering
och bidrar till en jämställd, öppen och
hållbar planerings- och byggprocess.
Ledorden är tillgänglighet,
transparens och delaktighet.
Projektet förenklar statistisk redovisning
och uppföljning.

Delmål 2:
I en digital kartportal kan företag, boende
och besökare hämta
samhällsinformation och göra egna
analyser. Öppna geodata, som följer
nationell standard, bidrar till hållbar
utveckling och likabehandling.
Delmål 3:
Via digitala tjänster hanterar och följer
företag och privatpersoner sina ärenden.
Eftersom ärendehanteringen och
kommunikation är digital blir
handläggningen jämställd, mer effektiv
och företagens kostnader minskar.

Uppföljning
Enkät till delprojektledare om
status i delprojekten

Enkät till medarbetare och
delprojektledare avseende
implementation readiness
NKI, sammanvägda index för
tillgänglighet, rättssäkerhet,
effektivitet, möjlighet att
använda digitala tjänster.
Uppföljning av användning av
digitala tjänster, samt intern
statistik

DELMÅL 1
Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen ökar, såväl geografiskt mellan stad och landsbygd som till fler medborgargrupper.
Delaktigheten gör samhällsplaneringen mer jämställd, icke-diskriminerande och hållbar.
Delprojekt

Utfall

Digitala översiktsplaner

Digital plattform implementerad (2021)

25 % av informationen i Plankartan är
tillgänglig som öppna data (dec 2020)

Resultat

Resultat

Grundläggande samhällsinformation är
tillgänglig, interaktiv och uppdaterad
vilket främjar näringslivet och bidrar till
ökad sysselsättning. Digitaliserad
medborgardialog ökar möjligheten för
fler medborgargrupper att påverka
samhällsutvecklingen.

Delmål 1:
Medborgarnas delaktighet i
samhällsutvecklingen ökar, såväl
geografiskt mellan stad och landsbygd
som till fler medborgargrupper.
Delaktigheten gör samhällsplaneringen
mer jämställd, icke-diskriminerande
och hållbar.

En rutin/metod för aktualisering av ÖP
framtagen (var fjärde år) (2021)

Digitala detaljplaner

Alla (775 st) detaljplaner är digitaliserade
och följer Boverkets standard (jan 2021)

Digitala detaljplaner återfinns i
kartportal som klarar tillgänglighetstest
(jan 2021)

Förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser

Med digitala detaljplaner kan företagen
planera och bygga kostnadseffektivt.
Handläggning av ärenden är rättssäker
och jämlik.

718 detaljplaner har kontrollerad
gränskvalitet (dec 2020)
Information om gränserna finns
tillgängliga via Lantmäteriets digitala
registerkarta (dec 2020)

Hållbar byggprojekteringen genom
effektivare samhällsbyggnadsprocess och
större rättssäkerhet i de beslut som tas.

DELMÅL 2
I en användarvänlig digital kartportal kan företag, boende, besökare och Region Gotlands handläggare hämta samhällsinformation och göra
egna analyser. Öppna geodata, som följer nationell standard, bidrar till hållbar utveckling och likabehandling.

Delprojekt

Utfall

Webbaserad kartportal

En tillgänglig kartportal är framtagen
och lanserad externt respektive internt
(dec 2020)

10 öppna data-tjänster finns tillgängliga
på Region Gotlands webbplats (dec
2020)

Tre webbkartor med medborgardialog
har genomförts (dec 2020)

Resultat

Resultat

Förenklad tillgång till relevant och aktuell
information leder till besparingar och
effektivisering. Öppna geodata bidrar till
innovation och tillväxt.

Delmål 2:
I en användarvänlig digital kartportal kan
företag, boende, besökare och Region
Gotlands handläggare hämta
samhällsinformation och göra egna
analyser. Öppna geodata, som följer
nationell standard, bidrar till hållbar
utveckling och likabehandling.

Sökbar metadatahantering finns på plats
och ansvarig utsedd (dec 2020)

3D-visualisering

Tre grundmodeller för 3D-visualisering
framtagna (juni 2020)

Två plattformar för 3D-visualisering
framtagna (juni 2020)

3D-modeller underlättar medborgardialog
och projektering, och utgör bättre
underlag för beslut.

DELMÅL 3
Via digitala tjänster hanterar och följer företag och privatpersoner sina ärenden. Eftersom ärendehanteringen och kommunikation är
digital blir handläggningen jämställd, mer effektiv och företagens kostnader minskar.

Delprojekt

Utfall

E-tjänsteplattform

50 % av ansökningarna på SBF
inkomna via e-tjänster (jan 2021)

Alla SBFs blanketter finns som e-tjänst
(jan 2021)

Resultat

Resultat

Ökad tillgänglighet till kommunala
tjänster, kortare handläggningstider och
förenklad dialog mellan sökande och
myndighet

Delmål 3:
Via digitala tjänster hanterar och följer
företag och privatpersoner sina ärenden.
Eftersom ärendehanteringen och
kommunikation är digital blir
handläggningen jämställd, mer
effektiv och företagens kostnader
minskar.

Kunder kan följa och få uppdaterad
information om sitt ärende löpande via
Mina Sidor (jan 2021)

Mina meddelanden

100 % av SBFs utskick går via Mina
meddelanden (jan 2021)

30 % kostnadsbesparing på postutskick
för SBF (jan 2021)

E-arkivering

Dokumenthanteringsplanen fastställd i
nämnden (feb 2019)

Ingen dubbellagring av nya ärenden
(jan 2019)

Ökad Nöjd Kund Index när kundernas
kontakt med Regionen förenklas och
digitala kanaler ökar jämställdhet och
likabehandling.

Ökad transparens, tillgänglighet och
effektivisering, bl. a. genom minskad
pappersförbrukning (dec 2020)

HÅLLBARHETSASPEKTER
RAMBOLLS BEDÖMNING
Samtliga projekt med stöd från regionalfonden ska integrera så kallade hållbarhetsaspekter
som ett verktyg för att nå projektets mål. Hållbarhetsaspekterna är jämställdhet,
likabehandling och icke-diskriminering och bättre miljö.
INTEGRERING AV HÅLLBARHETSASPEKTER ÄR DELVIS UTMANANDE
I DiSas resultat- och effektmål finns flera skrivningar som kan kopplas an till samtliga
hållbarhetsaspekter. Hur projektet i praktiken ska integrera målformuleringarna i
projektgenomförandet är dock utmanande enligt några i projekt- och styrgruppen. En
enkätfråga ställdes till projekt- och styrgruppen om det är tydligt hur DiSa bidrar till
hållbarhetsaspekterna samt hur de ska arbeta med hållbarhetsaspekterna. Svaren skiljer sig
delvis mellan projektledningen och styrgruppen och delprojektledarna. Delprojektledarna
upplever i större utsträckning att det är tydligt, medan det bland projektledningen och
styrgruppen finns en mer varierad bild.
”Jag förstår inte riktigt hur hållbarhetsaspekterna ska integreras i
mitt projekt eller vad det betyder att integrera en hållbarhetsaspekt.”
För flera i projektgruppen är det tydligt hur resultatet av DiSa kan bidra till
hållbarhetsaspekterna. Exempelvis genom minskad påverkan på miljön då pappershantering
minskar och större tillgänglighet för olika samhällsgrupper när information finns tillgänglig via
digitala kanaler dygnet runt. DiSa har påbörjat att formalisera arbetet med
hållbarhetsaspekterna, men en fortsatt diskussion och kunskapsdelning mellan delprojekten
kan gynna projektet framöver. Ett sätt som DiSa redan nu arbetar med hållbarhetsaspekterna
är genom referensgrupper. Ramboll bedömer det som positivt att projektet har ett tydligt tänk
kring representation i referensgrupperna, då det annars finns en risk att vissa gruppers
perspektiv är överrepresenterade i samhällsbyggnadsprocessen och de samrådsprocesser som
genomförs i den fysiska planeringen. Medborgare från olika samhällsgrupper engageras för att
testa lösningar och ge förbättringsförslag som sedan integreras i arbetspaketen. En
delprojektledare nämner att referensgrupperna kan användas för att testa hur lösningen
fungerar för olika funktionsgrupper. På så sätt kan så många olika aspekter som möjligt tas i
åtanke och bidra till likabehandling och icke-diskriminering.

I vilken utsträckning upplever du att det är tydligt hur DiSa
bidrar till hållbarhetsaspekterna?

2

3

4

5 - I mycket stor utsträckning

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

4

Vet ej/ej relevant

DELPROJEKTLEDARE

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FRAMÖVER
Det går inte att räkna med att hållbarhetsarbetet ”sker av sig själv”. Fortsätt
diskutera hållbarhetsaspekterna på de regelbundna möte som projektet har. De
flesta delprojektledare upplever att det är tydligt. Dela kunskap mellan delprojekt
och använd varandra för att hitta vägar att arbeta med hållbarhetsaspekterna.
Överväg möjligheten att plocka in särskild kompetens om projektet inte lyckas
integrera det på egen hand.
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GENOMFÖRANDE

17

GENOMFÖRANDE
RAMBOLLS BEDÖMNING
I följande kapitel bedöms i vilken utsträckning som projektet genomförs på ett ändamålsenligt
sätt givet projektets målsättningar. Ramboll gör bedömningen att projektgenomförandet går
enligt plan, men att
GENOMFÖRANDET ÄR ÄNDAMÅLSENLIGT MEN RESURSER BEHÖVER SÄKRAS
Ramboll bedömer vid tiden för nulägesanalysen att projektet genomförs på ett ändamålsenligt
sätt men att resurser behöver säkerställas framöver. Bedömningen baseras bland annat på att
inte alla i projektgruppen upplever att projektet genomförs enligt plan, framförallt bland
delprojektledare. Projektledningen och styrgruppen har därtill en mer positiv bild än
delprojektledarna. Två delprojektledare har rapporterat en tvåa på en femgradig skala. I enkäten
uppges tidsbrist vara en utmaning och att ordinarie arbete tar tid från projektet. En
delprojektledare uppger att rekryteringen tog längre tid än förväntat. En annan delprojektledare
uppger att personal- och kompetensbrist påverkar genomförandet. DiSa har genomfört en
omfattande SWOT-analys med tillhörande åtgärder för att bättre möta de utmaningar och risker
som finns i genomförandet av projektet.
PROJEKTGENOMFÖRANDET ANPASSAS EFTER BEHOV
Projektet har ett flexibelt angreppssätt och anpassas efter de behov som uppstår. Under
projektets första år identifierades ett behov av att tydligare fokusera på implementering av de
tekniska lösningar som utvecklas inom ramen för projektet. Projektledningen har därför behövt
göra vissa justeringar och bredda bilden av vad som ska genomföras i projektet. Ramboll ser att
detta är en mycket viktig insikt. Att dessa behov identifierats innebär att det nu finns
förutsättningar att göra justeringar för att skapa förutsättningar för en framgångsrik
implementering.

I vilken utsträckning upplever du att DiSa löper enligt
plan?
2
3
3

3

2
4

5 - I mycket stor utsträckning

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

2

3

4

DELPROJEKTLEDARE

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FRAMÖVER
Säkerställ god kommunikation mellan delprojektledarna och projektledningen.
Följ och delge varandra erfarenheter kring vilken vägledning och verktyg som
behövs bland medarbetarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning har en viktig roll i att kommunicera
varför ett projekt som DiSa görs, och vilken nytta förvaltningen ar av det. Av
SWOT-analysen framgår att det finns planer att engagera enhetschefer i olika
insatser, vilket Ramboll tror kommer bli viktigt framöver.
SWOT-analysen bör även användas för att ha beredskap för potentiella
utmaningar och att utnyttja de styrkor som projektet har identifierat. Använd
enhetscheferna för att fånga upp utmaningar och motsättningar bland
medarbetare i förvaltningen.
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GENOMFÖRANDE
TID ATT ARBETA MED DISA
RAMBOLLS BEDÖMNING
1

1

1

2

1 - Instämmer inte alls

•
•

4

3

3

5 - Instämmer helt

2

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

3

4

DELPROJEKTLEDARE

STÖD FRÅN CHEF ATT DRIVA FÖRÄNDRING
1

1

3

3

2

2

2

3

5 - Instämmer helt

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

3

4

I den enkätundersökning som har gått ut till projektgruppen och styrgruppen har vissa
delaspekter i genomförandet belysts. Respondenter fick ta ställning till följande
påståenden enligt en femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer
helt.

5 - Instämmer helt

DELPROJEKTLEDARE

Jag har tillräckligt med tid för att arbeta med DiSa
Jag har det stöd jag behöver från min chef för att driva igenom förändringar av
förvaltningens arbetssätt som DiSa medför

DELPROJEKTLEDARE UPPLEVER TIDSBRIST
Två av sju delprojektledare har svarat en tvåa på en femgradig skala, vilket indikerar att
dessa inte har tillräcklig tid att arbeta med projektet. I projektledningen och styrgruppen
är det en enkätrespondent som angett att personen inte alls instämmer i att det finns
tillräckligt med tid för projektet. I frisvaren nämns just tidsbrist som hindrande för
genomförandet.

DET FINNS STÖD FRÅN CHEFER ATT DRIVA IGENOM DISA
Hälften av delprojektledarna och av respondenterna instämmer helt i att de har det stöd
som de behöver för att driva igenom förändringar av arbetssättet i förvaltningen som
DiSas aktiviteter innebär. Delprojektledarna upplever något starkare stöd än vad
projektledningen gör. Att ledningen och chefer stödjer förändringen som DiSa medför är
avgörande för att projektet ska kunna få genomslag.
Att förändringen är av strategisk vikt, kräver förändrade arbetssätt och tar lång tid att
genomföra innebär att det är en komplex förändring som DiSa måste genomdriva. Mot
bakgrund av detta spelar också ledningen en viktig roll i att kommunicera värdet av DiSa
internt.
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GENOMFÖRANDE
TILLGÅNG TILL VÄGLEDNINGAR & VERKTYG
RAMBOLLS BEDÖMNING
1

2

3
2

3
1
3

2

4

3

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

4

5 - Instämmer helt

DELPROJEKTLEDARE

PLAN FÖR KOMMUNIKATION
1

1

2

För att projektet ska nå sina mål krävs att medarbetare förändrar sitt arbetssätt samt att
medborgare och företag känner till och använder de nya digitala kanalerna. För
medarbetare behöver vägledningar och verktyg tillgängliggöras för att understödja
omställningen. I enkätundersökningen till projektgruppen och styrgruppen har de även
fått ta ställning till påståenden om kommunikation och vägledningar och verktyg
(femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt).
Följande påståenden:
• Jag vet vad för typ av vägledningar och verktyg som behöver tas fram för mitt
delprojekt för att få förvaltningen att arbeta mer digitalt
• Jag vet hur och till vilka vi behöver kommunicera arbetet med DiSa för att nå önskade
mål
VARIERAD INSIKT KRING VILKA VÄGLEDNINGAR OCH VERKTYG SOM BEHÖVS
Delprojektledarna är de som har bäst koll på de enskilda delprojekten. De uppger i större
utsträckning än projektledningen att de vet vilken typ av vägledning och verktyg som
behövs för att genomföra omställningen för förvaltningen. Det finns dock variationer inom
gruppen och det är viktigt att få med alla delprojektledare. Givet att projektet är i en så
pass tidig fas så finns det tid att hitta rätt verktyg för att nå önskad effekt i organisationen.

2

2

2

4

5 - Instämmer helt

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

4

3

4

5 - Instämmer helt

TYDLIGT VILKEN KOMMUNIKATION SOM BEHÖVER SKE
När det gäller kommunikation så är det tydligare för projektledningen och styrgruppen hur
och till vilka projektet behöver kommunicera till för att nå önskade resultat.
Projektledningen har en resurs som arbetar med kommunikation så det högre resultatet i
denna grupp är väntat. För att säkerställa att medborgare och företag nyttjar de nya
digitala lösningarna i sin interaktion med förvaltningen krävs vidare att dessa
kommuniceras externt.

DELPROJEKTLEDARE

20

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IMPLEMENTERING
- READINESS ASSESSMENT

21

Som en del i uppstartsfasen har Ramboll skickat ut en enkät till medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen för att undersöka deras
uppfattning om de förutsättningar som behöver vara på plats för den omställning och de organisatoriska förändringar som DiSa medför.
Syftet med enkäten är således dels att ta tempen på förvaltningen, men även att involvera och engagera medarbetarna som berörs av
förändringen. Enkäten kan vara underlag för diskussioner kring förutsättningarna och behoven att förbereda och underlätta förändringen
för förvaltningen samt att bemöta eventuella motsättningar så att önskvärda effekter kan nås.
Enkäten har haft en mycket god svarsfrekvens på 89 %. I enkäten har alla medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen fått ta ställning
till ett antal påståenden. Respondenter har fått ta ställning till följande enligt en femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 =
Instämmer helt.

READINESS
ASSESSMENT
DISA

•
•
•
•
•
•
•

Jag känner till syftet och målsättningen med projektet DiSa
(Syfte och mål)
Det är tydligt för mig vilken roll och ansvar jag har i att bidra till
DiSas mål (Roll och ansvar)
Digitalisering är en prioriterad fråga för
samhällsbyggnadsförvaltningens ledning (Prioritering från
ledning)
Digitalisering är en viktig fråga för att skapa en effektiv,
tillgänglig och rättssäker samhällsbyggnadsprocess (Attityd
digitalisering)
Jag känner mig motiverad att utveckla förvaltningens
arbetssätt för en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
(Motivation)
Inom förvaltningen har vi haft möjlighet att diskutera och
reflektera över hur DiSa kommer att ändra våra arbetssätt
(Tillfälle för reflektion)
Jag har den kompetens jag behöver för att arbeta med digitala
verktyg (Tillgång till kompetens)

Syfte och mål
5

Tillgång till kompetens

4

Roller och ansvar

3
2
1

Prioritet från ledning

Tillfälle för reflektion

Motivation

Attityd digitalisering
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RESULTAT
Syfte och mål
5

RAMBOLLS BEDÖMNING

Tillgång till kompetens

I figuren till höger redovisas resultaten för enkätundersökningen. Frågor redovisas separat
för medarbetare samt projekt- och styrgruppen (i figuren omnämnda projektledning).

MEDARBETARE OCH PROJEKT- OCH STYRGRUPPEN HAR I LÄGRE UTSTRÄCKNING
HAFT MÖJLIGHET ATT REFLEKTERA OCH DISKUTERA HUR DISA PÅVERKAR
ARBETET
Tillfälle för reflektion är en aspekt som både projekt- och styrgruppen (3,2) och
medarbetare (2,6) skattar lägre. De lägre poängen inom Roller och ansvar bland
medarbetare kan möjligen länkas till att förvaltningen inte har diskuterat hur DiSa kommer
att påverka arbetssätt eller hur medarbetare har en roll i förändringen. Det är i nuläget
relativt otydligt för medarbetarna vilken roll eller ansvar de har i att bidra till DiSas mål. I
nuläget är inte medarbetarna avgörande i projektet men allt eftersom att projektet fortlöper
blir det viktigt att förtydliga vilken roll medarbetarna har i att bidra till DiSas målsättning.

Roller och ansvar

3

MEDARBETARE HAR GENOMGÅENDE ETT LÄGRE GENOMSNITT ÄN PROJEKT- OCH
STYRGRUPPEN
Projekt- och styrgruppen rankar genomgående de inkluderade aspekterna högt.
Förvaltningens medarbetare rankar genomgående aspekterna lägre, men följer liknande
mönster som bland projekt- och styrgruppen. Påståenden kring projektets Syfte och mål,
Motivation och Attityd digitalisering är de områden som rankas högst av såväl medarbetare
som projekt- och styrgruppen. Det område som skiljer sig allra mest är aspekten Roller och
ansvar.
HÖG MOTIVATION OCH GOD INSTÄLLNING TILL DIGITALISERING
Både projekt- och styrgrupp och medarbetare är motiverade att utveckla förvaltningens
arbetssätt till en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. En stor andel av
respondenterna instämmer helt i att digitalisering är en viktig fråga för att skapa en effektiv
tillgänglig och rättssäker samhällsbyggnadsprocess. Att det finns en positiv attityd till
digitalisering och en hög motivation att utveckla förvaltningens arbetssätt är en stor fördel
för projektet i implementeringen av DiSa.

4

2

1

Prioritet från ledning

Tillfälle för reflektion

Medarbetare
Projektledning

Motivation

Attityd digitalisering

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FRAMÖVER
•
•
•

•

I samband med att de digitala lösningarna utvecklas blir det viktigt att förtydliga hur
förvaltningen bör tillämpa dem och vad som förväntas från medarbetarna.
Sätt in kompetensutvecklingsinsatser till medarbetarna när nya lösningar sjösätts och
säkerställ att det finns tillgänglig personal som kan svara på frågor inledningsvis.
Ledningen har en viktig roll i realiseringen av DiSas ambitioner och det är därför viktigt att
det finns en nära dialog mellan ledning och projektledning. Det blir också viktigt med tydlig
kommunikation till medarbetare om vikten av att digitalisera förvaltningens arbetssätt och
tillämpa nya digitala och innovativa lösningar i samhällsbyggnadsprocessen.
Under omställningsperioden finns en risk att medarbetarna upplever utvecklingen som
negativ. Då blir det viktigt att peka på varför förändringen behövs. Den positiva attityden
till digitalisering är en stor fördel för DiSa. För att öka motivationen hos medarbetare blir
det viktigt att visa på vilka nyttor och effektivitetsvinster som digitaliseringen kan ge för
medarbetarna.
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MÅL OCH ORGANISERING
SYFTE OCH MÅL*
MEDARBETARE

I figurerna redovisas de delaspekter som rör mål och organisering. I cirkeldiagrammen
redovisas medarbetares, delprojektledarnas och projektledningen & styrgruppens svar
separat.

DELPROJEKTLEDARE

3,7

•
•

4,9

•

ROLLER OCH ANSVAR
MEDARBETARE PROJEKTLEDNING & STYGRUPP

DELPROJEKTLEDARE

2,5
4,4

4,7

LEDNING PRIORITERAR DIGITALISERING
MEDARBETARE

3,6

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

4,0

DELPROJEKTLEDARE

Jag känner till syftet och målsättningen med projektet DiSa (Syfte och mål)
Det är tydligt för mig vilken roll och ansvar jag har i att bidra till DiSas mål (Roll och
ansvar)
Digitalisering är en prioriterad fråga för samhällsbyggnadsförvaltningens ledning
(Prioritering från ledning)

SYFTE OCH MÅL
Syftet och målsättningen med DiSa är välkänt bland delprojektledarna (4,9). Även bland
medarbetare tycks målen och syftet med DiSa vara relativt känt med ett genomsnitt på
3,7 av 5.
ROLLER OCH ANSVAR
Det är tydligast för projektledarna vilken roll och ansvar de har för bidra till DiSas mål
(4,7), tätt följt av projektledningen och styrgruppen (4,4). Medarbetare har svårare att
uppfatta vilken roll de har i att bidra till DiSas mål (2,5). Det är det påståendet som får
allra lägst rankning från medarbetare, samtidigt som projekt- och styrgruppen har en
tydlig bild av deras roll och ansvar.
PRIORITET FRÅN LEDNING
För påståendet om huruvida digitalisering är en prioriterad fråga för ledningen är
delprojektledarna de som rankar påståendet högst (4,6). Därefter projektledningen och
styrgruppen (4,1). Medarbetarna upplever inte att digitalisering är en prioriterad fråga i
samma utsträckning som de som arbetar närmst DiSa (3,6).

4,6
*Frågan ställdes endast till delprojektledarna.
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KULTUR
ATTITYD DIGITALISERING
MEDARBETARE

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

DELPROJEKTLEDARE

I figurerna redovisas de påståenden som rör kultur. Svaren redovisas separat för
medarbetare, delprojektledare samt projektledning & styrgrupp.
•
•

4,1

4,9

5

MOTIVATION ATT UTVECKLA ARBETSSÄTT
MEDARBETARE

3,8

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

DELPROJEKTLEDARE

4,8

5

Digitalisering är en viktig fråga för att skapa en effektiv, tillgänglig och rättssäker
samhällsbyggnadsprocess (Attityd digitalisering)
Jag känner mig motiverad att utveckla förvaltningens arbetssätt för en helt digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess (Motivation)

ATTITYD DIGITALISERING
Såväl delprojektledarna (4,9) som projektledningen och styrgruppen (5,0) instämmer helt
i att digitalisering är en viktig fråga för att skapa en effektiv, tillgänglig och rättssäker
samhällsbyggnadsprocess. Även medarbetare uppger att digitaliseringen är en viktig fråga
med ett högt genomsnitt (4,1).
MOTIVATION ATT UTVECKLA ARBETSSÄTT
Motivationen att utveckla förvaltningens arbetssätt för en digitaliserad process är mycket
hög bland projekt- och styrgruppen och indikerar ett stort engagemang. Medarbetarna har
ett genomsnitt lägre motivation men är ett av de påståenden som rankas allra högst (3,8)
bland medarbetarna.
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KOMPETENSER OCH ARBETSSÄTT
TILLFÄLLE FÖR REFLEKTION
MEDARBETARE

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

DELPROJEKTLEDARE

I figurerna redovisas de påståenden som rör kompetenser och arbetssätt. Svaren
redovisas separat för medarbetare, delprojektledare samt projektledning & styrgrupp.
•

2,6

•

3,2

3,1

TILLFÄLLE FÖR REFLEKTION
Både medarbetare (2,6), delprojektledarna (3,1) samt projektledning och styrgruppen
(3,2) uppger att i relativt låg utsträckning att förvaltningen har haft möjlighet att diskutera
och reflektera över hur DiSa kommer att påverka arbetssätten på förvaltningen. Det låga
genomsnittet hos alla grupperna vittnar om att förvaltningen behöver mer tid att diskutera
och reflektera över hur DiSa kommer att påverka arbetet.

TILLGÅNG TILL KOMPETENS
MEDARBETARE

3,3

PROJEKTLEDNING & STYRGRUPP

4,6

Inom förvaltningen har vi haft möjlighet att diskutera och reflektera över hur DiSa
kommer att ändra våra arbetssätt (Tillfälle för reflektion)
Jag har den kompetens jag behöver för att arbeta med digitala verktyg (Tillgång till
kompetens)

DELPROJEKTLEDARE

TILLGÅNG TILL KOMPETENS
Projektledningen och styrgruppen är den grupp som i högst utsträckning uppger att de
har den kompetens de behöver för att arbete med digitala verktyg (4,6).
Delprojektledarnas genomsnitt är något lägre (4,0) än projektledningen och styrgruppen.
Tillgång till kompetens är bland de påståenden som medarbetarna rankar som lägst. Det
kan därför bli viktigt framöver att analysera och ha löpande dialog om medarbetarnas
behov av stöd i övergången till att arbete med digitala verktyg.

4
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FRÅGOR TILL MEDARBETARE

INSIKT

TYDLIGA KONTAKTVÄGAR

MEDARBETARE

MEDARBETARE

Utöver de frågor som ställts till hela förvaltningen (inklusive projekt- och styrgrupp) har
tre ytterligare frågor ställts till medarbetare som inte arbetar direkt med DiSa. I figurerna
redovisas följande påståenden:
•
•
•

3,1

3,9

KOMMUNIKATION OCH
INFORMATION
MEDARBETARE

3

Jag förstår hur DiSa kommer att påverka mitt eget arbete (Insikt)
Jag får löpande den information jag behöver om DiSa (Kommunikation och
information)
Jag vet vem eller vilka jag kan vända mig till när jag har frågor om DiSa (Tydliga
kontaktvägar)

INSIKT OM HUR DISA PÅVERKAR ARBETE
Medarbetarnas insikt kring hur DiSa kommer påverka arbetet är relativt varierad, med ett
relativt lågt genomsnitt på 3,1. Möjligen finns ett samband mellan en lägre insikt om hur
DiSa påverkar medarbetares arbete och det lägre genomsnittet inom tid för reflektion då
det också rankas lågt bland medarbetare.
TYDLIGA KONTAKTVÄGAR
Medarbetare har i relativt god utsträckning koll på vem de kan vända sig till när det gäller
frågor om DiSa (3,9).
KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
Enkätundersökningen visar även ett ganska lågt resultat bland medarbetare när det gäller
information om DiSa. Det finns en relativt stor spridning bland svaren, vilket bidrar till det
lägre genomsnittet (3,0). Tydligare kommunikation kan potentiellt bidra till en bättre insikt
bland medarbetarna.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

DISA INNEBÄR EN OMFATTANDE FÖRÄNDRING AV FÖRVALTNINGEN
DiSa
innebär
på
många
sätt
en
genomgripande
förändring
av
hur
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar. För att förändringen ska upplevas som positiv bland
medarbetare är det viktigt att tidigt skapa förståelse för varför projektet görs och vilka
potentiella nyttor det kan ge. Att förändringen är av strategisk vikt, kräver förändrade
arbetssätt och tar lång tid att genomföra innebär att det är en komplex förändring som DiSa
måste genomdriva. Mot bakgrund av detta spelar också ledningen en viktig roll i att
kommunicera värdet av DiSa internt. Mot bakgrund av detta rekommenderar Ramboll:
Förbered för förankringsarbete
Involvera och informera medarbetare löpande om progressionen i projektet
för att skapa acceptans och förståelse. Projektet behöver även vara lyhörda
för vilka vägledningar och metodbeskrivningar som behöver tas fram. Inom
ramen för exempelvis APT:er och andra möten bör medarbetare ges tillfälle
att reflektera över hur DiSa kommer att påverka förvaltningens arbetssätt.

Vikten av digitalt ledarskap
Ledarna i förvaltningen är de som sätter prägel på kulturen och hur
prioriterad omställningen upplevs vara. Ledningen har en viktig roll i
realiseringen av DiSas ambitioner och det är därför viktigt att det finns en
nära dialog mellan ledning och projektledning. För att lyckas framåt tror vi
att arbetet nu behöver få in ett tydligare förändringsledningsperspektiv.
Kommunikation till medarbetare om vikten av att digitalisera förvaltningens
arbetssätt och tillämpa nya digitala och innovativa lösningar i
samhällsbyggnadsprocessen är en viktig möjliggörare för att mobilisera
kring projektet och omställningen.

UPPFÖLJNING ÄR VIKTIGT FÖR ATT VISA PÅ NYTTAN AV DISA
En viktig del i att visa på nyttan av DiSa och värdera om projektet bidrar till önskad
förändring är att ha en stringent uppföljning av projektet. Förvaltningen har genom
återkommande NKI-mätningar flera användbara indikatorer för att följa resultatet av DiSa. I
uppstartsfasen har projektet tillsammans med Ramboll identifierat ytterligare aspekter som
kan behöva följas upp och förtydligas. Dels behöver hållbarhetsaspekterna förtydligas och
dels finns ett par tydliga potentiella nyttor med DiSa som idag saknar lämplig uppföljning.
Mot bakgrund av detta rekommenderar Ramboll:
Fokusera på hållbarhetsaspekterna
Flera intervjupersoner upplever att det är otydligt hur projektet ska arbeta
med hållbarhetsaspekterna. Projektet bör därför fokusera på att fortsatta
integrera hållbarhetsaspekter i projektet, t.ex. i kommunikation som når
målgruppen,
och
i
arbetet
med
referensgrupperna.
Lyft
hållbarhetsaspekterna i de regelbundna avstämningarna för projektet.

Möjliggör uppföljning för projektet genom att förbereda indikatorer
Förbered för uppföljning och att vissa indikatorer går att följa upp, t.ex.
belastning hos kundtjänst och pappersförbrukning. Det ger dels projektet
information om hur det ligger till men kan också vara ett sätt att kunna
kommunicera projektets nytta till målgrupperna.
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