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OM PROJEKTET
DiSa – Digital Samhällsbyggnad är ett treårigt projekt som drivs av Region Gotland med
medel från EU:s regionalfond. 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 november 2021. Projektet omfattar 8
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 aktivitet har i sin
tur en aktivitetsledare (delprojektledare) och en arbetsgrupp med aktivitetsmedlemmar
(medarbetare vid förvaltningen). Arbetsrutiner har upprättats och för aktiviteterna 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.
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OM RAPPORTEN
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.
I denna rapport sammanfattas Rambolls fjärde och sista interna nedslag i projektet, som
är en del av den löpande uppföljningen. Syftet med rapporten är att följa upp hur
projektet påverkar utvecklingen inom förvaltningen. Det gör vi genom att skicka ut en
enkät till medarbetare som undersöker medarbetarnas uppfattning om den omställning
och de organisatoriska förändringar som DiSa medför. En annan del av enkätens syfte
är att involvera och engagera medarbetarna som berörs av förändringen.
Detta görs genom ett enkätutskick till samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare
och delprojektledare. Ramboll har även genomfört intervjuer med DiSa:s projektgrupp.
Eftersom detta är det sista interna nedslaget, och många av delprojekten är avslutade
eller i slutskedet, har enkäten till delprojektledare sett något annorlunda ut. De har fått
svara på fler frågor relaterat till måluppfyllelse och fortsättning efter projektet.
Rapporten är indelad i fyra delar. Först följer ett kapitel som redogör för frågor kopplat
till projektets genomförande. Sedan följer ett kapitel om måluppfyllelse. Därefter följer
ett kapitel som redogör för enkäten som gått ut till samtliga medarbetare, som vi kallar
för en ”readiness assessment. Slutligen följer ett avsnitt med samlade reflektioner och
rekommendationer.
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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, ickediskriminerande 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

GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE
RAMBOLLS BEDÖMNING
I följande kapitel bedöms i vilken utsträckning som projektet genomförs på ett ändamålsenligt
sätt givet projektets målsättningar.
PROJEKTETÄR I SLUTSKEDET OCH LÖPER I STOR UTSTRÄCKNING ENLIGT PLAN
DiSa-projektet börjar närma sig slutskedet och har hunnit avsluta flertalet delprojekt redan.
Genomförandet har trots personalförändringar, förändrade förutsättningar med
Coronapandemin och olika hinder på vägen fungerat mycket väl. Vid årsskiftet 2020/2021
hade sex delprojekt avslutats; Digital översiktsplan, Webbaserad kartportal och E-tjänster, 3Dvisualisering, E-arkivering och Digital brevlåda. Delprojekten Digitala detaljplaner och
Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser avslutas till sommaren 2021, enligt plan efter utökad
projekttid.
ORDINARIE UPPGIFTER HAR TAGIT ÖVER TID FRÅN PROJEKTET
En större andel än vid tidigare år instämmer i mycket hög grad i att de har tillräcklig tid att
arbeta med DiSa. Däremot beskriver två av fem delprojektledare att de i låg grad har haft
tillräckligt med tid att arbeta i DiSa. Det framkommer i textsvaren att det varit svårt att hinna
med projektarbetet, bland annat eftersom ordinarie uppgifter har tagit tid från projektet. En
ytterligare anledning var begränsningar i hur mycket av övriga arbetsuppgifter som kunnat
utföras av andra, som konsekvens av att nyrekryteringen för att ersätta de som ingår i
projektet främst har skett på andra enheter.

Jag har tillräckligt med tid för att arbeta med DiSa
(svarande 2018:7, 2019:7, 2021:5 personer)
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GENOMFÖRANDE – INVOLVERING AV REFERENSGRUPPER
RAMBOLLS BEDÖMNING
I vilken utsträckning har ni lyckats med att involvera
referensgrupper i delprojektet?

Projektet vill involvera referensgrupper i utvecklingen av olika lösningar för att säkerställa
tillgänglighet och icke-diskriminering.
TJÄNSTEDESIGN SOM PERSPEKTIV FÖR ATT BÄTTRE INVOLVERA ANVÄNDARE I
UTVECKLING
Som en del av arbetet att bättre ta hänsyn till användarnas behov har hela projektgruppen
utbildats i tjänstedesign. Ramboll bedömer att det har varit ett viktigt steg för DiSa för att
bättre kunna anpassa och förbättra de digitala tjänster som DiSa tar fram, med användarnas
behov i centrum. Projektet har efter utbildningen fortsatt arbetet med att praktiskt applicera
dessa principer i projektets olika aktiviteter. Vissa planerade interaktioner, som deltagande i
medborgardialoger runt om på Gotland, blev inställda på grund av pandemin men projektet
har ändå till del kunnat ställa om till digitala enkäter och inhämtande av synpunkter i våra
webbkartor.
DELPROJEKTLEDARNA HAR I VARIERANDE UTSTRÄCKNING INVOLVERAT REFERENSGRUPPER
Likt tidigare år så varierar delprojektledarnas svar avseende hur de lyckats involvera
referensgrupper. Svaren har förbättrats något sen samma fråga ställdes till delprojektledarna
år 2019. Att svaren varierar så pass mycket är svårt att dra några slutsatser om utifrån enkäten.
Delprojektledarna kan möjligen i varierande utsträckning lyckats omsätta kunskapen från
utbildningen, eller att de hade kunnat involvera referensgrupperi större utsträckning.

(svarande 2019:6, 2021:5 personer)
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GENOMFÖRANDE - 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, mångfald
och bättre miljö.
DISA HAR GENOMFÖRT ETT STORT ANTAL INSATSER FÖR ATT STÄRKA ARBETET
MED HÅLLBARHETSASPEKTERNA
Projektet har genomfört flera insatser för att bättre integrera hållbarhetsaspekter till att bli
ett verktyg för att nå projektets mål. DiSa har bland annat tagit fram ett underlag för att
tydliggöra vilken nytta DiSa bidrar till, samt hur social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
adresseras. Där har även en nyttoberäkning för DiSa gjorts, t.ex. avseende CO2besparingar av projektet.
Projektet har även genomfört tillgänglighetstester i enlighet med de webbdirektiv som
DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har tagit fram. En dialog har även förts med
Tillgänglighetsrådet, som är Region Gotlands referensgrupp som fungerar som en
remissinstans/diskussionsforum för kunskapsutbyte i frågor som berör funktionsnedsattas
rättigheteroch förhållanden i samhället.
Delprojektet Digital översiktsplan har även fokuserat på att utveckla medborgardialoger,
där ett av målen med projektet var att öka delaktigheten och att fler personer från fler
medborgargrupper skulle kunna medverka i samhällsplaneringen. En studentuppsats som
utvärderade arbetet , ”E-deltagande för mer jämlik medborgardialog: en fallstudie av
Klintehamn 2030:s dialogprocess”, visade tydligt att medborgardialogen genom arbetet
med Program Klintehamn har breddats, med högre delaktighet till följd.

ARBETET MED HÅLLBARHETSASPEKTERNA ÄR INTE LIKA TYDLIGT BLAND
DELPROJEKTLEDARE
I DiSas resultat- och effektmål finns flera skrivningar som kan kopplas an till samtliga
hållbarhetsaspekter. Antalet insatser som projektet genomfört för att bättre integrera
hållbarhetsaspekter har ökat under projektets gång. Trots det upplever några av
delprojektledarna att de inte tydligt ser hur DiSa bidrar till hållbarhetsaspekterna. Över tid finns
en viss försämring att se i svaren från delprojektledarna. Ramboll bedömer att det sannolikt
hör ihop med hur enskilda delprojektledare upplever att aspekterna integrerats i sitt egna
delprojekt. Delprojektledarna har även svarat på frågan hur aspekterna har integrerats i
delprojekten. Där uppger en delprojektledare att hållbarhetsaspekterna är svåra, och en att
aspekterna inte alls är tydligt. För andra delprojektledare är det mycket tydligare och exempel
som minskad pappersanvändningoch ökad delaktighet och öppenhet lyfts.

I vilken utsträckning upplever du att det är tydligt hur DiSa bidrar till
hållbarhetsaspekterna?
(svarande 2018:6, 2019:7, 2021:5 personer)
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MÅLUPPFYLLELSE
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MÅLUPPFYLLELSE
RAMBOLLS BEDÖMNING
I följande kapitel bedöms i vilken utsträckning som projektet genomförs på ett ändamålsenligt
sätt givet projektets målsättningar.
DISA NÅR RESULTATMÅLEN, MED NÅGRA UNDANTAG
I takt med att delprojekt har avslutats har målen börjat nås. DiSa har övergripande en god
måluppfyllelse. Projektet har stött på några hinder under genomförandets gång, vilket gör att
några mål inte kommer att nås. För delprojektet Digital översiktsplan fanns en målsättning om
att släppa 25 % av plankartan som öppna data. Efter inventering av kartskikten blev det tydligt
att kvaliteten på dessa inte var tillräckligt höga/varierande. Därför valde projektet att istället
lägga ut alla digitaliserade detaljplaner som öppna data. Planen är dock att lägga ut samtliga
skikten i den nya digitala översiktsplanen som öppna data. Det senare av dessa kommer
däremot ske efter projekttiden i DiSa.
För delprojektet E-tjänsteplattform fanns en plan om att implementera Mina Sidor. I och med
den nya e-tjänsteplattformen kan användarna logga in och se sitt ärende, men man kan inte
följa det på det sätt som var planerat. Arbetet kommer att fortsätta i det kommande projektet
Digital dialog som genomförs 2021-2023.
För delprojektet Mina Meddelanden var ett mål satt om att 100% av alla utskick skulle gå
digitalt/via tjänsten. Projektet kommer inte att nå dit, bl.a. av tekniska skäl. Projektet arbetar
aktivt med att öka användandet av tjänsten.

REKRYTERINGEN AV EN FÖRÄNDRINGSLEDARE HAR VARIT EN STOR
FRAMGÅNGSFAKTOR
DiSa medför en stor omställning av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Under
projektet blev det tydligt att implementeringstakten var för långsam och för otydlig.
Förvaltningen rekryterade en förändringsledare, med ansvar för implementeringen, som
haft i uppdrag att vara drivande och ett stöd i implementeringsarbetet.
Förändringsledaren delade sin tid mellan att arbeta halvtid med projektets
kommunikation och halvtid med förändringsledning. På så sätt kunde projektets
kommunikationsarbete nyttjas i förändringsledningen och vice versa. Många gånger
uppstod en synergieffekt som var till nytta både i kommunikation och i
förändringsledningen.
DISA HAR VARIT UNDERLÄTTAT DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN UNDER
PANDEMIN
DiSa har även bidragit till oplanerade resultat och effekter. Att förvaltningen hunnit ställa
om ärendehanteringen till att bli digital lyfter projektledningen och medarbetare som en
avgörande förutsättning för att förvaltningen har kunnat klara pandemin bra och relativt
enkelt kunna ställa om till att arbeta hemifrån. I intervjuer med projektledningen lyfts även
att mycket kompetensutveckling har genomförts inom ramen för projektet, t.ex. avseende
tjänstedesign, att skriva enligt klarspråksprinciper och att arbeta agilt.
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MÅLUPPFYLLELSE – MEDARBETARNAS PERSPEKTIV
RAMBOLLS BEDÖMNING

Medarbetarnas uppfattning om huruvida DiSa har inspirerat
till förbättring av verksamheten
(77 personer, 2021)

I enkätundersökningen ombads medarbetarna svara på två frågor rörande projektets
måluppfyllelse. Båda frågorna var öppna frågor som besvarades i löpande fritextsvar.
•

Hur har DiSa inspirerat dig till att förbättra din verksamhet?

•

Upplever du att de digitala arbetsprocesserna på Samhällsbyggnadsförvaltningen har
förenklat dina arbetssätt?

25%
MAJORITETEN AV MEDARBETARE TYCKS HA INSPIRERATS AV DISA
I figuren till höger har vi kategoriserat samtliga fritextsvar i enkäten. 65% av medarbetare har
svarat med exempel på hur DiSa inspirerat dem till att förbättra verksamheten, alternativt
uttryckts sig positivt. Av de som är positiva framkommer att de mest inspirerande
aspekterna av DiSa varit att se vilka möjligheter som finns med digitalisering, snabbare
navigering av information, förenkling av arbete, nya tankesätt som LEAN och att utgå mer
från kunders behov, arbete med utveckling av modellstudier. E-tjänster och digitala kartor
återkommer som inspirerande digitala tjänster.

DiSa har inspirerat till
förbättring

10%

65%

DiSa har inte inspirerat till
förbättring
Vet ej

Ungefär en fjärdedel uppger att de inte vet hur DiSa har inspirerat dem till att förbättra
verksamheten. En tiondel av medarbetarna menar att DiSa inte inspirerat dem och fem av
dem uttrycker en negativ inställning. De som är negativa menar att enheten inte påverkats
eller att vissa saker fungerar sämre eftersom det är många system som är svåra att arbeta i.

”DiSa ger hopp om förändring och framtidstro förvaltningsledningen tvingas med på tåget, vilket är
bra.”
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MÅLUPPFYLLELSE - MEDARBETARNAS PERSPEKTIV
RAMBOLLS BEDÖMNING
Upplever du att de digitala arbetsprocesserna på
samhällsbyggnadsförvaltningen har förenklat dina
arbetssätt?

EN STARK MAJORITET AV MEDARBETARNA TYCKER ATT DE DIGITALA ARBETSPROCESSERNA HAR FÖRENKLAT DERAS ARBETSSÄTT I NÅGON GRAD
Ungefär 70% av medarbetarna tycker att de digitala arbetsprocesserna på
samhällsbyggnadsförvaltningen har förenklat deras arbetssätt. Av dem har sju av tio svarat
”Ja” på frågan, medan resterande tre av tio har uttryckt att processerna förenklat arbetet till
viss del.

(75 personer, 2021)

Medskick som framkommer av fritextsvaren är att det är viktigt att behålla möjligheter till
analoga alternativ, att dubbla arbetssätt i övergången inte förenklar och att hemarbete har
underlättats av de digitala arbetsprocesserna. Olika enheter verkar ha påverkats i olika grad
av de digitala arbetsprocesserna. Bland annat uppger en respondent att de som arbetar på
Livsmedel inte har påverkats särskilt mycket av projektet.

”Utan DiSa så hade vi inte kunnat arbeta
hemifrån i den utsträckning vi har gjort.”
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”Ja, framförallt när de är färdiga och fungerar
bra. Under övergången kan det ju bli lite dubbla
arbetssätt, vilket inte förenklar just då.”
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MÅLUPPFYLLELSE – DELPROJEKTLEDARNAS PERSPEKTIV
RAMBOLLS BEDÖMNING
I enkätundersökningen ombads delprojektledarna svara på frågor rörande projektets
måluppfyllelse. Vissa av frågorna ställdes som öppna frågor med fritextsvar medan
respondenterna i andra frågor ombads ge en ranking (1-5) på ett påstående.
•

I vilken utsträckning bedömer du att ditt delprojekt kommer nå/har nått sina mål?

•

Vilka resultat har arbetet resulterat i som varit viktiga för att nå uppsatta mål?

•

Har det funnits hinder som påverkat projektets måluppfyllnad?

•

Upplever du att de digitala arbetsprocesserna på samhällsbyggnadsförvaltningen har
förenklat dina arbetssätt?

MÅLUPPFYLLELSE I LINJE MED TIDIGARE FÖRVÄNTNINGAR
Fyra av fem delprojektledare uppger att delprojekten kommer nå/har nått sina mål. En
person anger en trea. I jämförelse med förra nedslaget år 2019 är uppskattningen i årets
nedslag lika i antal som angett 4:or och 3:or. Däremot fanns det två fler respondenter år 2019
och två av delprojektledarna det uppgav i det nedslaget att de helt säkert trodde att deras
delprojekt skulle nå sina mål.
ARBETET I PROJEKTET HAR RESULTERAT I VIKTIGA RESULTAT FÖR ATT NÅ
UPPSATTA MÅL
Arbetet i projektet har resulterat i viktiga resultat för att nå uppsatta mål. Delprojektledarna
lyfter i fritextsvar en ökad insikt och insyn i tillgänglig data. De har även fått en ökad
förståelse för vilken kvalitet den håller samt hur den kan förbättras i framtiden. I tillägg anges
införandet av en metadataportal med tillhörande inventering av data och metadata som
viktiga insatser för att nå uppsatta mål.

I vilken utsträckning bedömer du att ditt delprojekt kommer
nå/har nått sina mål?
(svarande 2019:7, 2021:5 personer)
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”Övergripande målet visade sig en bit in i
delprojektet vara omöjligt att nå, men
med den justeringen i åtanke har målen
nåtts med råge.”
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MÅLUPPFYLLELSE – DELPROJEKTLEDARNAS PERSPEKTIV
RAMBOLLS BEDÖMNING

5 av 5

ALLA DELPROJEKTLEDARE ANSER ATT DET ÄR TYDLIGT HUR PROJEKTETS
DELPROJEKT OCH AKTIVITETER BIDRAR TILL PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL
Fem av fem delprojektledare uppger att det är tydligt hur delprojekten och aktiviteter bidrar
till projektets övergripande mål. Fyra av fem har angett 5 av 5 på denna fråga, medan den
femte delprojektledaren angett 4 av 5.

delprojektledare tycker att det är tydligt hur
delprojekten och aktiviteter bidrar till
projektets övergripande mål

DET FRÄMSTA HINDRET FÖR MÅLUPPFYLLELSE ÄR RESURSBRIST
Det genomgående svaret på frågan om hinder för måluppfyllelse, pekar på resursbrist.
Reursbristen gäller både brist på personal och tid på enheterna och tid i egen tjänst. En av
delprojektledarna tar upp konflikten mellan löpande verksamhet och delprojektledning som
ett hinder. Utöver resursbrist anger delprojektledarna att hindren för måluppfyllelse rör lagar
och teknikproblem med de system som används. Det framkommer att det rått personalbrist
under projekttiden, att det varit svårt att behålla personal och att man inte
ersättningsrekryteradetillräckligt i projektets början.

4 av 5

FYRA AV FEM DELPROJEKTLEDARE UPPLEVER ATT DE DIGITALA ARBETSPROCESSERNA HAR FÖRENKLAT DERAS ARBETSSÄTT
Fyra av fem delprojektledare upplever att deras egna arbetssätt har förenklats av de digitala
arbetsprocesserna. Den femte delprojektledaren menar att de egna arbetssätten inte
förenklats, men att processerna kommer att förenkla arbetssätten för många andra.

delprojektledare upplever att de digitala
arbetsprocesserna har förenklat deras arbetssätt

”Vi upptäcker fel och missar idag vi inte upptäckt annars. Och
vi har möjligheten att jobba digitalt och utvecklas digitalt som
vi inte hade tidigare.”
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FÖRVALTNINGENS FORTSATTA DIGITALISERING
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RESULTAT
Tycker du att förvaltningen ska fortsätta utvecklingen av
digitala verktyg och tjänster även efter DiSa?

RAMBOLLS BEDÖMNING

(77 personer, 2021)

I figuren till höger redovisas resultaten angående medarbetares uppfattning om fortsatt
digitalisering av förvaltningen efter DiSa-projektets avslut. Fritextsvaren har kategoriserats av
Ramboll.
•

Både medarbetare och delprojektledare ställdes frågan ”Tycker du att förvaltningen ska
fortsätta utvecklingen av digitala verktyg och tjänster även efter DiSa? ” med svar i fritext.

ALLA DELPROJEKTLEDARE TYCKER ATT FÖRVALTNINGEN SKA FORTSÄTTA
UTVECKLINGEN AV DIGITALA VERKTYG OCH TJÄNSTER
Alla delprojektledare tycker att förvaltningen ska fortsätta utvecklingen av digitala verktyg och
tjänster även efter DiSa-projektets avslut. Två förstärker sin positiva uppfattning med
superlativen ”Absolut” och ”Självklart”.
BLAND MEDARBETARE ÄR NÄSTAN ALLA POSITIVA TILL EN FORTSATT
DIGITALISERING AV FÖRVALTNINGEN
92% av medarbetarna uttrycker att förvaltningen ska fortsätta utveckla digitala tjänster och
verktyg även efter DiSa. Bland dessa finns det variation i hur positivt de uttrycker sig om en
fortsättning. De flesta svarar ”Ja” och 15% uttrycker det som att en fortsättning är en
självklarhet, genom att beskriva det som en nödvändighet eller genom att använda superlativ.
Några få av respondenterna tycker att digitalisering av förvaltningen ska fortsätta förutsatt att
vissa villkor uppfylls. Dessa villkor inkluderar att personalen måste övertygas om nyttan med
digitaliseringen och att det måste finnas detaljkunskap om utmaningar. Bland de som är kluvna
till fortsättningen uppges risker med en alltför ”långt gången” digitalisering.
MEDARBETARNA EFTERFRÅGAR MER RESURSER I FORM AV TID OCH
KOMPETENSSTÖD
I respondenternas fritextsvar framkommer att brist på resurser och kompetensstöd är
anledningar som gör medarbetare tveksammatill förvaltningens fortsatta digitalisering.

0%

20%

40%
Ja

Delvis

60%
Vet ej/kluven

80%

100%

Inget svar

”Absolut, vi ligger redan i framkant och kan vi bli bättre så är
det super.”

”Ja, men bara om man tillsätter tillräckligt med extra
resurser till detta. Upplever att den ordinarie verksamheten
har fått stå tillbaka under Disa-projektets gång. Många har
fått jobba dubbelt med att täcka upp för de som arbetat
med Disa. Jag tycker inte att man drar igång ett projekt
innan man har rekryterat alla resurser.”

MEDSKICK I FORTSATT DIGITALISERING

Medarbetarna egna ord belyser värdefulla styrkor, medskick och risker i förvaltningens fortsatta
arbete med digitalisering.
”Ja, då äger vi processen och kan
prioritera den.”
”Absolut, vi ligger redan i framkant och
kan vi bli bättre så är det super.”
”Ja, och förvaltningsstöd ska framförallt
finnas kvar. Det är en jättebra och viktig
grupp och funktion inom SBF.”
”Ja verkligen, SBF ligger så långt före
övriga förvaltningar och det ska vi vara
stolta över och även sträcka ut en hand
till övriga förvaltningar. Ni kan tänket så
jag lovar ni kommer komma långt med
arbetet om ni får möjlighet att göra
uppdraget.”

”. . . det känns som att vi har en del att
göra med information, tjänster och
verktyg på hemsidan för att öka
användbarheten för kund. Tror också
att det skulle förenkla handläggarnas
vardag om vi fick mer tid (och ev.
kompetensstöd) att jobba med detta.”
”/…/ ha kvar traditionella alternativ för
den som vill det.”
”Olika digitala guider på hemsidan för
att förenkla för medborgarna ser jag
stora utvecklingsmöjligheter i.”

”Ja, men bara om man tillsätter
tillräckligt med extra resurser till detta.
Upplever att den ordinarie
verksamheten har fått stå tillbaka under
Disa-projektets gång. Många har fått
jobba dubbelt med att täcka upp för de
som arbetat med Disa. Jag tycker inte
att man drar igång ett projekt innan
man har rekryterat alla resurser.”
”Jag ser det som en förutsättning att
arbetet fortsätter och att resurser
avsätts för fortsatt arbete då delar av
förvaltningens ansvarsområden inte
varit särskilt prioriterade inom ramen
för DISA.”
”Ja, så länge det inte tar resurser från
den faktiska verksamheten.”
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IMPLEMENTERING
- READINESS ASSESSMENT
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Som en del i uppföljningen har Ramboll skickat ut en enkät till medarbetare och delprojektledare vid
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med enkäten är att undersöka förutsättningarna som behöver vara på plats för
den omställning och de organisatoriska förändringar som DiSa medför. En annan del av enkätens syfte är att involvera
och engagera medarbetarna som berörs av förändringen, undersöka hur kommunikationen fungerat och få insikt i
eventuella resultat. Enkäten utgör ett fortsatt underlag för diskussioner kring förutsättningarna och behoven att
underlätta förändringen för förvaltningen, och att säkerställa effekten av projektet. Till skillnad från tidigare nedslag
innehåller enkäten skickad till delprojektledare inte lika många frågor om förutsättningar för implementering.
Totalt har enkäten haft en god svarsfrekvens på 75 procent (varav 5% har angett några svar), vilket är en uppgång sen
senaste enkäten med 73% svarsfrekvens, men en nedgång sedan uppstartsenkätens svarsfrekvens på 89 procent. I
enkäten har alla medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen fått ta ställning till ett antal påståenden och svarat på
flervals- och öppna frågor. Nedan presenteras frågorna där respondenterna har fått ta ställning till följande enligt en
femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt. De påståenden som berör förutsättningar för
implementering av DiSa-projektet listas nedan, tillsammans med vilket tema påståendet tillhör.

READINESS
ASSESSMENT
DISA

MEDARBETARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag känner till syftet och målen 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)
Jag har det stöd jag behöver från min chef för att göra efterfrågade förändringar av mitt arbetssätt som DiSa medför
(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)
Jag har de vägledningar och verktyg jag behöver för att förändra mitt arbete till att arbeta digitalt(Tillgång till
kompetens)
Jag förstår hur DiSa kommer att påverka mitt eget arbete (Insikt)
Jag vet vem eller vilka jag kan vända mig till när jag har frågor om DiSa (Tydliga kontaktvägar)
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RESULTAT - MEDARBETARE
RAMBOLLS BEDÖMNING
I figuren till höger redovisas resultaten för enkätundersökningen till medarbetare 2021, rörande
förutsättningar för implementering av projektet. 79 medarbetare har svarat på enkäten.
HÖGST BETYG I OMRÅDENA TYDLIGA KONTAKTVÄGAR OCH INSIKT I HUR DISA KOMMER
ATT PÅVERKA ARBETET
Medarbetarna anser att det är mycket tydligt vem de ska vända sig till om de har några frågor om
DiSa (betyg 4,5 av 5). Majoriteten har även mycket god insikt i hur DiSa kommer att påverka deras
eget arbete (betyg 3,8 av 5). I jämförelse med alla svarsområden ger medarbetare högst betyg i
dessa områden.
LÄGST BETYG I SVARSOMRÅDET ROLLER OCH ANSVAR OCH TILLFÄLLE FÖR REFLEKTION
Resultaten indikerar att medarbetarna upplever en brist på tillfälle för reflektion inom projektet,
samt en otydlighet kring vilken roll och ansvar medarbetaren har i att bidra till DiSas mål. Inom
dessa områden finns alltså utrymme för ytterligare förbättring, även om resultaten motsvarar
marginella förbättringar inom respektive svarsområde sedan år 2019 (+0,2 respektive +0,3).
MEDARBETARE BEHÖVER MER VÄGLEDNINGOCH TILLGÅNGTILL KOMPETENS
Från fritextsvar framkommer att det finns behov för mer kompetensstöd i form av uppdatering av
kunskaper för personer som arbetat länge i projektet, samt vägledning av personer som är nya i
projektet. För svarsområdet Motivation, där det skett en försämring sen tidigare nedslag, nämns en
brist på detaljkunskap samt brist på kunskap hos person som är ny i projektet.

Resultat per delområde, 2021
(78 personer, 2021)

Tydliga kontaktvägar
Insikt
Attityd digitalisering
Syfte och mål
Motivation
Prioritet från ledning
Tillgång till kompetens
Tillfälle för reflektion
Roller och ansvar
0

1

2

3

1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

4

5

RESULTAT - MEDARBETARE
RAMBOLLS BEDÖMNING

Resultat per delområde, år 2019 och 2021
(svarande 2019:73, 2021:78 personer)

I figuren till höger visualiseras resultaten från nedslaget år 2021 med resultaten från nedslaget år
2019.
FÖRBÄTTRINGARPÅ 4 AV 9 SVARSOMRÅDEN SEDAN 2019
Mellan 2019 och 2021 har resultaten bland medarbetarna förbättrats på 4 av 9 svarsområden.
Störst förbättring ser vi inom områdena Tydliga kontaktvägar (+0,3) och Insikt (+0,6). Inom de fem
områdena som har försämrats sedan 2019 har det skett marginella försämringar på max -0,2.,
förutom inom områdena Attityd digitalisering ochMotivation där utvecklingen är tydligt negativ
MÄRKBARA FÖRSÄMRINGAR INOM MOTIVATION OCH ATTITYDDIGITALISERING
På svarsområdena Attityd digitalisering och Motivation har det skett en märkbar försämring sedan
nedslaget år 2019. Jämfört med andra kategorier får svarsområdena relativt hög ranking år 2021,
men utvecklingen är en försämring på -0,7 (Attityd digitalisering) respektive -0,5 (Motivation).
MÄRKBARA FÖRBÄTTRINGARINOM TYDLIGA KONTAKTVÄGAROCH INSIKT
På svarsområdena Tydliga kontaktvägar och Insikt har det skett en märkbar försämring sedan
nedslaget år 2019. Jämfört med andra kategorier får svarsområdena högst, respektive näst högst
ranking, år 2021. Förbättringen inom Insikt är på +0,3, medan den största förbättringen är på +0,6
inom svarsområdet Tydliga kontaktvägar.
MEDARBETARE BEHÖVER MER VÄGLEDNINGOCH TILLGÅNGTILL KOMPETENS
Från löpande fritextsvar framkommer att det finns behov för mer kompetensstöd i form av
uppdatering av kunskaper för personer som arbetat länge i projektet, samt vägledning av personer
som är nya i projektet. Även i fritextsvaren tillhörande svarsomårdet Motivation, där vi ser en
märkbar försämring, nämns en brist på detaljkunskap samt brist på kunskap hos person som är ny i
projektet.

Syfte och mål
Tillgång till kompetens

5

Roller och ansvar

4
Tillfälle för reflektion

3
2
Motivation

Prioritet från ledning

1

Insikt
Attityd digitalisering
Tydliga kontaktvägar

1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

2021

2019

UTVECKLING 2018-2021
MEDARBETARE
RAMBOLLS BEDÖMNING
I figurerna till höger redovisas den genomsnittliga utvecklingen mellan år 2018 och år 2021, samt resultat
per svarsområde i varje års medarbetarundersökning.

RESULTATEN HAR ÖVERLAG UTVECKLAS POSITIVT SEN STARTEN 2018
Vi ser en stadig förbättring över åren inom svarsområdena Roller och ansvar, Tillfälle för
reflektion och Insikt. I området Tydliga kontaktvägar är utvecklingen positiv, med en markant
förbättring mellan år 2019 och 2021. Vi ser en stadig försämring sen start inom området
Prioritet från ledning. Området Syfte och mål ligger på samma nivå som 2018, men med en
försämring sedan år 2019.
PRIORITET FRÅN LEDNING OCH TILLGÅNG TILL KOMPETENS ÄR SÄMRE ALLA ÅR
EFTER 2018
Dessa två områden är sämre än år 2018, och Prioritet från ledning har dessutom sett en stadig
negativ utveckling sedan det första nedslaget i projektet. Tillgång till kompetens har
förbättrats marginellt sedan år 2019.
DET FÖRSÄMRADE RESULTATET INOM MOTIVATION KAN FÖRKLARAS AV FLERA
SAKER
Bland de som rankat Motivation lägst beskriver ett fåtal respondenter en tekniktrötthet och
brist på kunskap i fritextsvar. Det går inte att säga att tekniktrötthet är den förklarande
faktorn till ett lägre genomsnittlig ranking av svarsområdet i detta nedslag. Däremot är det
sannolikt att den generella tekniktröttheten ökat i samhället med anledning av att pandemin
tvingat många till digitalt arbete. Respondenterna uttrycker att vissa saker tar längre tid efter
digitalisering, och att det bör finnas utrymme för icke-digitala arbetssätt där det är lämpligt
och fungerar bättre. Denna uppfattning återkommer bland respondenter med högre rankad
motivation, som även tar upp att förvaltningsledningen inte är tillräckligt engagerad.

Resultat per svarsområde 2018-2021
(svarande 2018:97, 2019:73, 2021:78 personer)
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2018
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1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt

MÅL OCH ORGANISERING
SYFTE OCH MÅL
I figurerna redovisas de delaspekter som rör mål och organisering. I stapeldiagrammen
redovisas medarbetares svarför svarsresultaten2018, 2019 och 2021
2018

3,7

2019

3,9

•
•
•

2021

3,7

•

ROLLER OCH ANSVAR

SYFTE OCH MÅL
Syftet och målsättningen med DiSa är även vid detta nedslag välkänt bland medarbetare
men en minskning på 0,2 punkter kan ses från nedslaget 2019. Detta är ett oväntat resultat
eftersom att kännedomen om ett pågående projekt bör öka över tid.

MEDARBETARE

2018

2019

2,7

ROLLER OCH ANSVAR
Måttliga förbättringar kan ses sett till roller och ansvar kopplade till bidragandet till DiSas mål.
Bland medarbetare har denna ökat med +0,3, jämfört med en ökning på +0,1 mellan
nedslaget 2018 och 2019.

2,8

2021

3,1

PRIORITET FRÅN LEDNING
Bland medarbetare har det skett en försämring (-0,2) i hur det uppfattas att ledningen
prioriterar digitalisering. Utvecklingen ser likadan ut över tid och medarbetare har upplevt en
stadig försämring av prioritet från ledning över tid (2018-20121).

LEDNING PRIORITERAR DIGITALISERING

2018

4,1

2019

2021

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 (Roller och
ansvar)
Digitalisering är en prioriterad fråga för samhällsbyggnadsförvaltningens ledning
(Prioritering från ledning)
Jag har det stöd jag behöver från min chef för att göra efterfrågade förändringar av mitt
arbetssätt som DiSa medför (Prioritering från ledning)

3,7

3,5

I graferna: 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt
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KULTUR
I figurerna redovisas de delaspekter som rör kultur. I stapeldiagrammen redovisas
medarbetares svar. Detta görs för både svarsresultaten 2019 och 2021. I figurerna redovisas
följande påståenden:

ATTITYD DIGITALISERING

•
2018

4,3

2019

2021

4,4

•

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
En märkbar minskning på -0,7 har skett mellan 2019 och 2021 sett till hur medarbetare ser
digitalisering som en viktig fråga för att skapa en effektiv, tillgänglig och rättssäker
samhällsbyggnadsprocess. Attityden till digitalisering är märkbart lägre än den varit i alla
tidigare nedslag.

3,7

MOTIVATION ATT UTVECKLAARBETSSÄTT
Motivationen att utveckla förvaltningens arbetssätt för en digitaliserad process har sjunkit
med -0,5 punkter sedan senaste nedslaget. Fritextsvaren indikerar att den mest
framträdande indikationen för brist på motivation är tekniktrötthet och att digitalisering
överanvänds. Denna uppfattning illustreras i citaten nedan. Andra fritextsvar med låg
skattning av motivation pekar på egen brist på detaljkunskap och att förvaltningsledningen
inte är tillräckligt engagerad.

MOTIVATION ATT UTVECKLA ARBETSSÄTT

2018

4,0

2019

4,0

”Vissa saker tar i dag längre tid efter digitalisering.”
”Digitalt så långt det är behjälpligt, men det måste även finnas utrymme för "ickedigitala" arbetssätt där det är eller fungerar bättre”

2021

3,5

I graferna: 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt
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KOMPETENSER OCH ARBETSSÄTT
TILLFÄLLE FÖR REFLEKTION
I figurerna redovisas de delaspekter som rör kompetenser och arbetssätt. Svaren redovisas
för både svarsresultaten för 2018, 2019 och 2021. I figurerna redovisas följande påståenden:
2018

2019

2,8

•
•

3,1

•
2021

3,3

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)
Jag har de vägledningar och verktyg jag behöver för att förändra mitt arbete till att
arbeta digitalt (Tillgång till kompetens)
•

TILLFÄLLEFÖR REFLEKTION
Den mest markanta förbättringen mellan 2019 och 2021 har skett inom denna aspekt kopplat
till DiSa. Bland medarbetare är resultatet 3,5 för 2021 jämfört med 3,1 för 2019.

TILLGÅNG TILL KOMPETENS

2018

3,5

2019

3,32

2021

3,30

TILLGÅNG TILL KOMPETENS
Resultaten vid årets mätning bland medarbetare reflekterar en marginell försämring på -0,02.
Några förbättringsområden som framkommer av fritextsvaren är utbildningsinsatser innan
nya verktyg/funktioner implementeras, bristande teknik samt vägledning för personer som är
nya i projektet.

I graferna: 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt
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KOMMUNIKATION
INSIKT
I figurerna redovisas de delaspekter som rör insikt och kontaktvägar. Svaren redovisas för
både svarsresultaten för 2018, 2019 och 2021. I figurerna redovisas följande påståenden:
2018

3,3

2019

•
•
3,5

2021

INSIKT OM HUR DISA PÅVERKAR ARBETE
Medarbetarnas insikt kring hur DiSa kommer påverka arbetet har förbättrats något, från 3,5
år 2019 till 3,8 år 2021. Möjligen är denna ökning kopplat till den ökning som också kan ses
kring aspekten tillfälle för reflektion, som mellan mätperioderna ökade med +0,4 på den
femgradiga skalan.

3,8

TYDLIGAKONTAKTVÄGAR
En förbättring ses även för aspekten tydliga kontaktvägar, som bättrats från 3,9 år 2019 till
4,5 under 2021.

TYDLIGA KONTAKTVÄGAR

2018

2019

2021

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

3,2

3,9

4,5

I graferna: 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

DiSa befinner sig i slutskedet av projektgenomförandet och ser redan nu
tydliga resultat från arbetet. DiSa innebär på många sätt en stor omställning
för samhällsbyggnadsförvaltningen, både vad gäller arbetssätt, kultur och
organisering. Ramboll bedömer att projektet har goda förutsättningar att nå
sina mål, med vissa justeringar.
Utöver projektets utpekade mål har DiSa lett till ytterligare resultat. Ett
tydligt exempel är att DiSas arbete med att ställa om ärendehanteringen till
att bli digital har varit en avgörande förutsättning för att förvaltningen har
kunnat klara pandemin bra och relativt enkelt kunna ställa om till att arbeta
hemifrån. DiSa har även bidragit till att lyfta nya perspektiv, vilket också syns i
fritextsvar från medarbetare. T.ex. avseende innovation i verksamheten och
ligger i framkant vad gäller t.ex. användarinvolvering och tjänstedesign.
Att nio av tio medarbetare uttrycker sig positivt om förvaltningens fortsatta
digitaliseringsarbete ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.
Förutsättningarna finns på plats för en fortsatt implementering och
nyttogörande av DiSas resultat. Framöver bör ett fortsatt fokus på
användarperspektivet och att realisera kundnytta finnas med i det fortsatta
arbetet, inte minst i projektet Digital dialog.

Vi har vid tidigare nedslag lyft fram att det krävs att förvaltningsledningen
visar att det är en prioriterad fråga. och att det är en kontinuerlig
förbättringsprocess som förvaltningen ställer om till. Det är en komplex
förändring som DiSa ska och i stor utsträckning har drivit igenom. Prioritet
från ledning är den faktorn där medarbetare uppger en försämring i stor
utsträckning under projektets gång. Ramboll vill därför återigen lyfta att
ledningen har en viktig roll i att kommunicera värdet av DiSa och
digitalisering internt. Men även säkerställa att arbetet som genomförts inom
ramen för projektet kan få fortleva och vidareutvecklas även efter projektets
avslut. Ramboll bedömer att det krävs en tydligare kommunikation från
ledning att det är en prioriterad fråga.
Öka engagemang från förvaltningsledningen
Ledarna i förvaltningen är de som främst sätter prägel på hur prioriterad
omställningen upplevs vara. Medarbetare uppger att det skett en försämring
sett till hur prioriterat digitalisering är för ledningen. Kommunikation till
medarbetare om vikten av att digitalisera förvaltningens arbetssätt samt
tillämpa nya digitala och innovativa lösningar i samhällsbyggnadsprocessen
är en viktig möjliggörare för att mobilisera kring den fortsatta omställningen.
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