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Abstract:  The study deals with the importance of good communication and control 

in communal collaboration on digitalization, a new area in which more 
and more communes work together to meet challenges in the form of 
financial, human resources and digital solutions. The study aims to 
investigate how communication and control work in communal 
collaboration on digitization. To investigate this, the case was studied 
where the contact commune together with four other communes formed a 
central IT-department with the aim of collaborating on finances, human 
resources and digital solutions. 

 
The study is based on a qualitative study where one of the cooperating 
communes and the central IT-department is interviewed. A total of eight 
interviews have been conducted, seven with the commune administrations 
and one with the central IT-department. The selection was made through a 
convenience selection in which a total of fifteen persons were interviewed, 
thirteen from the commune and two from the central IT-department. The 
interviews were carried out with the help of semi-structured interviews, 
where seven interviews were conducted at the commune building and one 
at a distance with the central IT-department. The interviews were recorded 
and transcribed. The results of the interviews were analyzed and 
interpreted by theme analysis. 

 
The result also shows that collaboration on digitization between small 
communes is preferable to running the work of a small commune by its 
own. Collaboration as an organizational model has made it easier for 
communes to attract qualified skills, share knowledge, find common 
solutions and manage development together. There have also been areas 
where the communes today do not cooperate or have not come a long way 
in the collaborative work related to unclear governance and poor 
communication. The consequence of this has been that some solutions 
have become more expensive and that the collaboration work did not work 
as efficiently as the other areas. 

 
The study came to the following conclusions: 

 
- The level of communication varies depending on the area of 
administration 
- Clear control and organizational structure is needed to achieve a 
functioning communication in the collaboration group 
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- Control needs to be done through an organizational structure that  
clarifies the roles, responsibilities and mandates of the parties 
- Continuous communication has a crucial role for a functioning 
collaboration 

 
 
Nyckelord:  Kommunikation, styrning, kommunal samverkan, samverkan, digitalisering 
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1. Inledning 
 
Det blir allt vanligare med samverkan mellan mindre kommuner och allt fler kommuner 
söker nya arbetssätt att klara av de olika digitaliseringsutmaningar som de står inför 
(Mosseby, 2016). OCED (2018) skriver att digitaliseringsutvecklingen är ett område 
som växer och förväntningarna ökar utifrån internationella handlingsplaner men även 
invånarna på den digitala servicen. För mindre kommuner har det varit svårt att hänga 
med i den digitala utvecklingen, delvis på grund av stora utmaningar med att rekrytera 
kvalificerad kompetens men även på grund av de höga kostnaderna som digitaliseringen 
omfattar. Därför har Näringsdepartementet och Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) (2006) rekommenderat landets mindre kommuner att börja samverka om 
digitalisering för att klara av sina uppdrag.  
 
Resultat från tidigare studier om samverkan mellan mindre kommuner, 
(Näringsdepartementet, 2014; Mosseby, 2016; OCED, 2018; E-delegation, 2015; SKL, 
2006), visar att styrning och kommunikation är avgörande faktorer för en framgångsrik 
samverkan. Därför har denna studie som syfte att studera kommunikation och styrning 
vid kommunal samverkan om digitalisering. Med samverkan om digitalisering anses i 
den här uppsatsen hantering och utveckling av informationsteknologi, både hård- och 
mjukvara. Begreppet används i denna uppsatsen då det är vanligt förekommande inom 
offentlig sektor och används aktivt av SKL när kommuner uppmanas att samverka om 
IT-tjänster och utveckling av det.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Rahm och Ejes (2015) skriver att digitalisering innebär att kommunikation och 
information mellan människor, verksamheter och organisationer kan ske digitalt och 
utan fysisk närvaro. Vidare skriver författarna att vårt samhälle har under de senaste 
decennierna förändrats utefter digitalisering och påverkat förutsättningarna för vad 
människor gör och hur de gör det. Ärenden som shopping, bankärenden, sociala 
interaktioner och hantering av information kan numera skötas digitalt. Allt fler tjänster 
digitaliseras i syfte att underlätta den fysiska närvaron mellan människor, verksamheter 
och organisationer. Vidare menar författarna att kravställningen på företag, 
organisationer och myndigheter har nått en ny nivå när det kommer till digitalisering. 
Företagen måste börja digitalisera sina tjänster och ärenden för att både spara tid och 
göra dem lättillgängliga för invånarna, något som konsumenterna förväntar sig. 
Europeiska kommissionen (2014) skriver att den digitala ekonomin växer sju gånger 
snabbare än den övriga ekonomin, men än så länge bromsas den med anledningen av att 
EU-länderna är på väg att halka efter andra länder när det gäller digital utveckling. 
Därför lanserade EU-kommissionen en digital agenda för Europa 2010 i syfte att stärka 
ekonomin i EU med hjälp av hållbara ekonomiska och sociala fördelar som en 
gemensam digital marknad ger. Antalet jobb som kräver digitala kunskaper förväntas 
öka med 16 miljoner jobb mellan 2014 till 2020 och den digitala ekonomin växer med 
12 procent varje år och har nu blivit större än hela Belgiens nationella ekonomi.  
 



2 
 

Statistik från EU-kommissionen (2018) över 2017 års index för digitalisering visar att 
Sverige klättrat till en andraplats jämfört med tredjeplats året innan. Utmaningen om 
digitaliseringsutveckling inom offentlig sektor kvarstår, där Sverige stannat kvar på en 
åttonde plats i Europa, likt året innan. En undersökning genomförd 2018 av SIFO 
(2018) visar att tre av fyra svenskar är missnöjda med den digitala servicen inom 
offentlig sektor. Förbättringen jämfört med undersökningen som gjorde 2016 blev 
endast fyra procent. SKL (2015) noterar att förväntningarna är höga på den offentliga 
sektorn men att digitaliseringsutvecklingen inte utvecklas i tillräckligt snabb takt. 
Näringsdepartementet (2014) skrivet att ett samhälle med ökade informationsmängder 
och digital utvecklig ställer allt högre krav på att den offentliga sektorn ska utveckla 
sina verksamheter genom digitalisering. Medborgarna förväntar sig att den offentliga 
sektorn levererar lika effektivt som den privata sektorn. Enligt Näringsdepartementet 
kan den offentliga sektorn uppnå dessa krav genom att arbeta med 
informationshantering, samverkan över organisationsgränser, gemensam finansiering 
och tekniska standarder.  
 
Mosseby (2016) hävdar att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar och 
förväntningar på höjd kvalitet och effektivisering. En av de främsta faktorerna som kan 
uppfylla dessa förväntningar är digitalisering, som anses vara den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Författaren presenterar internationella 
undersökningar som visar att Sverige inte hänger med i digitaliseringens utveckling i 
samma takt som andra länder. Trenden går att vända genom gemensam utveckling och 
digital samverkan mellan landets kommuner. Mossby visar i sin rapport att tillgången 
till digital service blir allt bättre i de större kommunerna och allt fler medborgare och 
företag har möjlighet att kontakta kommunerna genom digitala verktyg. Rapporten visar 
att det är mindre kommuner som halkar efter i den digitala utvecklingen och att det är 
där som landets digitaliseringsutmaningar hamnar. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
OCED (2018) skriver att Sverige är ett av världens ledande länder när det gäller 
digitalisering och att de svenska företagen hänger med i utvecklingen. Dock brister 
Sverige när det gäller koordination av den digitala utveckling inom offentlig sektor, där 
lyfts den svenska modellen med självstyrande kommuner som största utmaningen.  
Vidare skriver OCED att landets decentraliserade styrelseskick med 290 kommuner, 21 
landsting och självständiga myndigheter gör det svårare att koordinera den digitala 
utvecklingen inom offentlig sektor. Näringsdepartementet har i flera rapporter påpekat 
vikten av samverkan i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Samverkan anses 
vara en framgångsfaktor till en bättre och snabbare service till medborgare och företag. 
Genom samverkad digitalisering kan den offentliga sektorn effektivisera sitt arbete och 
minska sina kostnader (Näringsdepartementet, 2015). 
 
E-delegation (2015) skriver att den privata sektorn i Sverige digitaliseras i snabb takt 
men för den offentliga har utvecklingen gått långsammare internationellt sett. Vidare 
skriver E-delegation (2015) att en av de stora anledningarna till långsammare utveckling 
är den svenska förvaltningsmodellens organisation. Sveriges är ett av de länder som har 
självständiga kommuner vilket gör det ännu svårare att skapa ett samarbete på en 
kommunövergripande nivå då samverkan bygger på frivillighet. Kommunernas 



3 
 

självstyre innebär i sin tur att de inte lika strikt måste implementera nationellt framtagna 
handlingsplaner som de statliga myndigheterna måste följa. Regeringen kan fastslå 
handlingsplaner och riktlinjer och därefter bestämmer kommunerna själva hur det ska 
implementeras och utföras. Självständighet och decentralisering blir i den här kontexten 
en kontrast till regeringens satsning på digitalisering. Gillquist (2017) anser att 
samverkan är en av framgångsfaktorerna vid verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering i kommuner, regioner och landsting. Gillquist skriver att samarbete med 
andra, delad information och kunskap och samutnyttja resurser är avgörande för att 
driva arbetet effektivt. För att nå bästa resultat behöver samverkansmålen vara 
definierade. Vilket innebär att den måste tydliggöra vilken nytta parterna får ut av 
samverkan, vilka spelregler som gäller samt hur beslut ska fattas och följas.    
  
I rapporten ”Färre kommuner?” (2006) konstaterar SKL och Finansdepartementet att 
det är landets mindre kommuner som står inför stora utmaningar inom offentlig sektor. 
De mindre kommunerna måste hantera sitt uppdrag trots lägre skatteintäkter, brist på 
kvalificerad kompetens och en åldrande befolkning. Därmed påpekas samverkan som en 
lösning på mindre kommuner utmaningar inom offentlig sektor om inga 
kommunsammanslagningar görs. Genom samverkan kan kommunerna få en effektivare 
resursanvändning, minska sina kostnader, utnyttja kvalificerad kompetens från olika 
håll och förbättra servicen till medborgarna. (Anell och Mattisson, 2009; Lindberg, 
2009; och Patel, Pettitt och Wilson, 2012), konstaterar att samverkan är en bra lösning 
på mindre kommuners utmaningar inom offentlig sektor men ser många hinder och 
utmaningar när det väl implementeras i praktiken. Gemensamma hinder i studier av 
(Anell och Mattisson, 2009; Lindberg, 2009; och Patel, Pettitt och Wilson, 2012), är 
roll- och ansvarsfördelning, brist på kommunikation, otydliga målsättningar, ekonomi 
och olika intressen. Patel, Pettitt och Wilson (2012) skriver att oklarheter vid samverkan 
leder till en lös styrning som bara förespråkar samverkan. Författarna menar att 
kommunikation och tydlig styrning är de faktorer som ökar vilja och motivation hos 
samarbetsparterna. Därefter kan parterna få till den effektivitet som samverkan 
eftersträvar. Flera forskningsrapporter av bland annat (Anell och Mattisson, 2009; 
Lindberg, 2009; och Patel, Pettitt och Wilson, 2012; Wilson, 2012), visar att samverkan 
inte alltid kan ses som en lösning på utmaningar i mindre kommuner. Rapporterna visar 
också att med samverkan uppkommer hinder och utmaningar. Även om större delen av 
utmaningarna kan vara lika för de flesta samverkansgrupperna behöver varje grupp 
studera det egna fallet och hitta sina utmaningar och problem.  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikation och styrning fungerar vid 
kommunal samverkan om digitalisering.  
 
För att undersöka detta behöver följande forskningsfrågor besvarar:  
 

Hur sker kommunikation om digitalisering mellan parterna i 
samverkansgruppen?  
  

Hur kan kommunikation och styrning utvecklas i samverkansgruppens 
arbete med digitalisering?  
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För att besvara dessa forskningsfrågor kommer jag att analysera samverkansarbetet i en 
kommunal grupp som samverkar om digitalisering. Mer om kontaktorganisationen och 
samverkansgruppen presenteras i kapitel tre och fyra.  
 
 
1.4 Disposition  
 
Uppsatsen är uppdelad i följande kapitel:  
 
Kapitel 2: Innehåller en översikt över relaterad forskning inom främst området 
kommunikation i samverkan. Därefter redogörs de teorier som denna studien bygger på 
som är; samverkan som organisationsmodell, samverkan inom offentlig sektor, styrning 
och kommunikation vid samverkan, informationsdelning samt resultat från liknande 
studier. 
 
Kapitel 3: innehåller en beskrivning av den kvalitativa metoden som använts i studien, 
varför den semistrukturerade metoden valts som intervjumetod, hur intervjuer 
genomförts och hur resultatet från intervjuerna analyserats.      
 
Kapitel 4: innehåller resultat som kommit fram från intervjuer och ger därefter en analys 
av resultatet. Resultatet och analysen redovisas i två sektioner, en sektion som handlar 
om lokalnivå och en om regional nivå.  
 
Kapitel 5: innehåller diskussion av resultatet om kommunikation och styrning med hjälp 
av uppsatsens teoretiska referensram och resultat från tidigare studier  
 
Kapitel 6: innehåller en metoddiskussion som beskriver en kritisk reflektion av 
fallstudie som undersökningsmetod och kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod.  
 
Kapitel 7: innehåller en redogörelse för de slutsatser som studien kommit fram till  
 
Kapitel 8: innehåller förslag till fortsatt forskning  
 
Kapitel 9: Innehåller en kort sammanfattning om uppsatsen  
 
 
1.5 Avgränsning  
 
Studien i denna uppsats avser undersöka kommunikation och styrning vid kommunal 
samverkan om digitalisering. Inom ramen för den här studien studerar jag inte enskilda 
tekniska verktyg, IT-kompetenser eller individers bakgrund inom digitalisering. Studien 
är begränsad endast till den centrala IT-funktionen för samverkansgruppen samt en 
kommun från samverkansgruppen. Utvalda informanter är personer verksamma inom 
IT-funktionen för samverkansgruppen och den utvalda kommunen, vilket innebär att 
ingen från de övriga kommunerna intervjuas. Avgränsningen till enbart informanterna  
från centrala IT-funktionen och en av kommunerna gjordes med anledning av brist på 
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tid. I uppsatsen lägger jag fokus på en mindre kommun som arbetar med 
digitaliseringsutveckling och samverkar både lokalt och regionalt. Detta är något som 
större delen av samverkande kommuner oavsett storlek kan komma att känna igen sig i 
och ha nytta av i sitt arbete med framtidens digitaliseringsutmaningar.  
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2.0 Teoretiskt ramverk 
 
I följande kapitlet presenteras tidigare forskning om samverkan inom offentlig sektor 
samt teorier om samverkan som organisationsmodell. Tidigare forskning och teorier 
behandlar hinder, utmaningar, möjligheter samt teorier och strategier vid samverkan 
som organisationsmodell.  
 
2.1 Samverkan som organisationsmodell  
 
Emerson (2012) skriver att samverkan innebär att minst två eller fler deltagare 
integrerar, varav minst en från offentlig sektor, att varje deltagare ska kunna förhandla 
för sin egen räkning, bidra med resurser och att samtliga deltagare har ett gemensamt 
ansvar för resultaten av samverkan. Medan Blomqvist (2012) beskriver begreppet 
samverkan med samarbete, samråd, samsyn och samordning men menar att det inte 
finns någon enhetlig definition i litteraturen utan att det snarare är sammanhanget som 
förtydligar definitionen. Henning (2005) skriver att samverkan kan beskrivas som 
styrning genom att skapa en organisationsmodell inom ett sakområde. Genom att skapa 
en ny organisationsmodell har parterna möjlighet att styra utvecklingen inom området 
mot sina särskilda mål. Genom samverkan kan ledningen välja formen på 
organisationen och använda modellen för att distribuera arbetsuppgifter och resurser 
mellan deltagarna. Denna organisationsmodell beskrivs som ett effektivt sätt att uppnå 
ledningens mål. Vidare skriver Henning att trots att synen på samverkan som styrmedel 
är dominerande, har tidigare studier visat att samverkan i praktiken haft stora problem 
med att uppnå de uppsatta målen. Författaren menar att samverkan kan ses som en 
modern organisationsmodell som kan användas av ledningen för att uppnå sina mål och 
att genom samordning av verksamheten uppnå ökad ordning och effektivitet. Enligt 
Henning visar studier inom områden där modellen tillämpats att den inte alltid påverkar 
samordningen av kärnverksamheterna, utan ger en viss inverkan på beslut, policy, 
riktlinjer och inom avgränsade avdelningar i organisationen. Henning skriver att 
samverkan ses som ett styrmedel som kan användas för att styra deltagare mot sina 
särskilda mål. Synsättet ger deltagaren möjligheten att självständigt välja samverkan 
som styrmedel på ett område. När denna form av organisation har valts kan deltagaren 
påverka andra deltagares beteenden.  
 
I litteraturen framförs tre huvudargument för samverkansmodellen som är; att 
finansiera, styra och påverka. Emerson (2012) skriver att modellen kan ses som ett 
medel för att kunna finansiera något som en enskild organisation inte har möjlighet att 
finansiera med egen budgetram. Syftet är att parterna tillsammans ska kunna driva en 
gemensam verksamhet som är mer kostnadseffektiv än om samtliga parter driver i sin 
egen regi. Genom styrning kan parterna arbeta mot samma mål inom området även om 
parterna från början haft andra mål, då syftet är att stimulera en gemensam regional 
utveckling. Genom att samverka kan parterna påverka varandra för att arbeta mot de 
uppsatta målen.  
 
Samverkansmodellens struktur varier i litteraturen och studier och strukturen kan anses 
vara beroende av samverkansparter och det område som de ska samverka inom. I 
rapport ”strategier för samverkan” som publicerats av Tillväxtverket har modellen fokus 
på gemensamma målsättningar, utvecklingsstrategier och dialog mellan parterna. I 
rapporten ”samverkansmodellen för långsiktig kunskapsutveckling” publicerad av SKL 
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lyftes också målsättningar och dialog som viktiga delar i modellen dock påpekas 
rollfördelning samt tydlig ledning och styrning som viktiga aspekter för en 
framgångsrik samverkan.  
 
2.2 Samverkan inom offentlig sektor   
 
Under 2006 utredde SKL tillsammans med Finansdepartementet mindre kommuners 
situation och möjligheten till ökad kommunal samverkan. I Rapporten ”Färre 
kommuner?” (2006) konstaterar båda parterna att den offentliga sektorn står inför stora 
utmaningar då betydligt fler människor förväntas leva mer än 85 år, vilket kommer leda 
till högre kostnader och lägre skatteintäkter för kommunerna. De som drabbas mest är 
framför allt mindre kommuner som har betydligt fler äldre procentmässigt. SKL skriver 
i rapporten att många kommuner länge samverkat i någon form. Vanligast är att mindre 
kommuner helt eller delvis köper gymnasieplatser från större kommuner. I samma 
rapport skriver parterna att är möjligt med motsvarande samverkansarbete även inom 
andra större områden. Genom samverkan kan kommunerna effektivisera användning av 
resurser, underlätta rekrytering av personal och därigenom förbättra kvalitén på sin 
service till invånarna. SKL och Finansdepartementet ser samverka  som en lösning på 
små kommuners framtida utmaningar framför en kommunal sammanslagning under 
2017. I rapporten påpekar inte parterna vilka utmaningar och hinder som kan 
förekomma i samverkansarbete.  
 
Anell och Mattisson (2009) skriver att ökade behov av alltmer specialiserade tjänster 
och organisationer inom offentlig sektor visar en tendens att öka samverkansbehovet. 
Förändringar i samhället ställer nya krav på kommunerna som i sin tur måste 
tillhandahålla invånarna en service som bemöter det efterfrågade behovet. Genom 
samverkan kan flera kommuner tillgodose det nya behovet samtidigt och genom 
gemensamma resurser.  Författarna skriver att utmaningen i samverkan mellan 
kommunerna ligger i att arbetet måste utvecklas från en vertikal till horisontell styrning 
som utgångspunkt snarare än den egna organisationens. Vilket innebär att fler aktörer 
kan samarbeta för gemensam styrning och utveckling istället för den egna 
organisationen. Vidare konstaterar Anell och Mattiasson att det kan förekomma att 
samverkansparterna har egna målsättningar och uppfattningar om behov som ska 
prioriteras. Konsekvensen blir att samverkansparterna prioriterar och investerar på olika 
sätt. Från samverkansparterna krävs det att parterna gemensamt identifierar 
målsättningar och prioriteringar som är tydliga att följa. Dock anser författarna att det 
ännu inte finns tillräckligt med studier och kunskap om samverkan för att det ska kunna 
rekommenderas i hög grad. Författarna ser behov av fler teoretiskt förankrade studier 
med kritiskt förhållningssätt till samverkan. Anledningen till det är att slutsatserna i 
studierna är begränsade och riktade mot ett visst område. Anell och Mattisson menar att 
mer forskning inom området skulle kunna leda till att det finnas bättre underlag för 
diskussion och analys av samverkan inom offentlig sektor. Den tidigare forskningen 
från (Anell och Mattisson, 2009; Bridges m.fl., 2011; Crawford, 2012;  Lindberg, 2009 
och Patel, Pettitt och Wilson, 2012), visar att de konflikter och dilemman som 
uppkommit mellan samverkansparterna har oftast varit kopplade till dålig 
kommunikation och olika uppfattningar om inom området. För framgångsrik samverkan 
rekommenderar Anell och Mattisson att samverkansparterna tillsammans identifierar 
skillnaderna mellan sig, för att kunna få kännedom om skillnaderna och vad de kan 
innebära för samverkansarbetet. Skillnader mellan parterna kan också ses som en 
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möjlighet för samverkansparterna, exempelvis att utbyta kunskap och information som 
de kan ha nytta av i sin egen verksamhet.   
 
Bridges m.fl. (2011) skriver i sin studie att samarbetet mellan olika samverkansparter 
kan utvecklas genom en gemensam styrmodell, som i sin tur har en påverkan på 
parternas organisationsstruktur- och kultur. Det påverkar i sin tur gruppdynamiken i de 
olika parternas arbetsgrupper och kan effektivisera samverkansarbetet. Även Crawford 
(2012) skriver om utmaningar med dynamiken i en organisationsstruktur och hur de kan 
vara ett hinder för samverkan.  Crawford påpekar att de vanligt hinder för samverkan är: 
brist på stöd från ledningen, att samtliga parter inte är delaktiga från start, att parterna 
har olika uppfattningar om samarbetet samt att det saknas en koppling mellan vision och 
mål till utförande. Anell och Mattisson (2009) skriver att mycket av data som finns om 
samverkan är byggd på studier om samverkan inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänstens, där flera myndigheter eller kommuner samverkar inom ett av dessa 
områden. Inom hälso- och sjukvården behövs samverka för att effektivisera och 
underlätta hjälpen till patienterna. Inom socialtjänsten sker samverkan bl.a. för att 
myndigheter eller kommuner behöver samverka i syfte att underlätta stöd och 
behandling till individer. Det förekommer skillnader i hur samverkan behöver 
struktureras beroende på området som parterna ska samverka inom.  
 
2.3 Styrning och kommunikation vid samverkan som organisationsmodell 
 
Blomqvist (2012) skriver att en stabil samverkan kräver en tydlig styrning, struktur och 
rollfördelning. Han menar att samverkan är en komplex organisationsmodell som kräver 
prioriteringar, kunskapsdelning och planering. Styrningen syftar till att ge samverkan en 
stabilitet på alla nivåer. Strukturen ger tydlighet i de gemensamma målen och 
ansvarsfördelning mellan parterna och underlättar den långsiktiga planeringen. 
Rollfördelningen ger en tydlighet i vilka roller och mandat olika professioner har och 
ger ett effektivare arbetsflöde. Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att samverkan är 
en organisationsmodell som är nödvändig för att verksamheten inom ett visst område 
ska kunna fungera på bästa sätt. De gemensamma målen är viktiga för att samverkan 
ska fungera, de ska vara tydliga och uttalade för samtliga parter. Författarna presenterar 
fyra aspekter som visat sig vara centrala vid en fungerade samverkan. Det första är att 
organisationsmodellen måste tala om tydligt för parterna om vilka gränser som finns 
vilket menas med hur arbetsfördelningen ska ske, hur parterna ska samarbeta, vilka 
ansvar och roller de har samt vilka metoder som ska användas. Det andra innefattar hur 
parterna gemensamt går tillväga för att lösa en specifik uppgift eller ett problem. Det 
tredje innefattar att lyfta fram syftet med samverkan, varför parterna samverkar och i 
vilken utsträckning. Det fjärde innefattar att samordningen mellan parterna är god och 
att samverkansarbetet fungerar. För att de fyra aspekterna ska kunna fungera behöver 
informationsflödet ske i en form som involverar samtliga parter.   
 
Heide och Simonsson (2005) skriver att organisationer består av individer som skapar 
sociala system och som hålls ihop genom gemensam kultur. Organisationer består också 
av olika strukturer som präglar organisationers arbete och beteende. Strukturen visar hur 
organisationen är uppbyggd och vilka avdelningarna den består av och ju större en 
organisation är desto fler avdelningar och desto mer komplex blir den. Den dedicerar 
hur resurser och arbetsuppgifter ska fördelas och genomföras i syfte att uppnå 
organisationens mål och skapa fasta ramar för arbetsgrupper. Det leder i sin tur till att 
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beteenden i organisationen blir effektiva och den regelbundenhet som uppstår genom 
dessa ramar tenderar att göra beteenden förutsägbara och skapar därmed en stabilitet.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver att strukturen i en organisation kan ändras vid 
införande av nya arbetssätt, rutiner, riktlinjer, organisationsledning. Författarna skriver 
att samspelet mellan organisationens struktur och kultur påverkar det dagliga arbetet 
samt framtida förändringar. En viktig faktor som Heide och Simonsson (2012) påpekar 
inom organisation och strukturområdet är kommunikation. Författarna skriver att 
strukturen påverkar hur individer kommunicerar och skapar vägledning för hur den 
interna och externa kommunikationen ska ske. Yusuf, Srhadi och Gunasekaran (1999) 
skriver att strukturer kan över tid skapa gränser mellan olika arbetsgrupper och leda till 
att kunskap stannar i gruppen. Lösningen till det är en agil organisationsstruktur, som är 
en plattare organisationsform. Med det menas att organisationen dekonstruerar de 
organisatoriska hinder som begränsar kunskapsdelning över organisationens gränser. En 
organisationsavdelning kan öppna upp för samarbete med andra avdelningar eller 
externa aktörer i syfte att dela kunskap. Därmed möjliggörs ett strategiskt utbyte för att 
underlätta arbetet för parterna. Interna agila processer kan vara att medarbetare som har 
samma uppdrag men arbetar på olika avdelningar träffas i olika forum i syfte att dela 
kunskap. Syftet med den agila organisationsstrukturen är att göra dold kunskap explicit 
och effektivisera arbetet i organisationen. 
 

2.3.1 Hinder och utmaningar vid samverkan 
 
Lindberg (2009) skriver att hinder inom samverkan varierar beroende på de specifika 
fenomenets inriktning och fokus. Däremot förekommer det hinder och problem vid 
samverkan oavsett område. Vidare skriver författaren att ett av de förekommande 
problemen vid samverkan, som oftast beskrivs som det största är samverkansstrukturen. 
Det som händer när parterna börjar samverka är att målsättningar och olika synsätt från 
parterna krockar med varandra. Det leder i sin tur till att den effektivitet som parterna 
eftersträvat med samverkan inte kan uppnås eller förverkligas. Lindbergs skriver att 
grundtanken med samverkan är att parterna ska samverka inom ett specifikt område och 
skapa gemensamma ramar. Lindeberg (2009) skriver att den problematiken som uppstår 
vid samverkan är att det inte är självklart för samtliga parter om vad de egentligen 
samverkar om. Det står inte alltid tydligt i överenskommelsen om vad samverkan består 
av och vilka roller samverkansparterna har. Det gör att varje part skapar en egen 
uppfattning och agerar utefter den. Lindberg ser kommunikation som det viktigaste 
verktyget i den inledande fasen, då det handlar om att lära känna de övriga parterna. Då 
kan parterna gemensamt tydliggöra de strukturer och målsättningar som behövs för att 
få till den effektivt som samverkan eftersträvar. Här kan parterna tydliggöra 
verksamhets uppbyggnad, hur beslutsfattandet ska ske, regler för hur parterna bör agera 
och hur samverkan kan vidareutvecklas. Lindberg skriver att olikheter mellan parterna 
kan innebära ett hinder för samverkan och anser att parterna bör identifiera de olikheter 
som finns emellan och hitta lösningar på hur de ska hanteras. Patel, Pettitt och Wilson 
(2012) anser också att kommunikation och etiska förhållningssätt är viktiga faktorer vid 
starten av en samverkan. Författarna skriver att det inte går att beordra eller tvinga fram 
samverkan utan ser gemensamma arbetsmetoder och mål som viktiga faktorer som kan 
öka motivationen och viljan till att samverka. Vidare skriver Patel, Pettitt och Wilson att 
oklara mål leder till en lös styrning som bara förespråkar samverkan. Genom 
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gemensamma mål kan samverkansgruppen främja de hinder och problem som 
framkommer senare under samverkansarbetet.  
 
Danemark (2000) lyfter otydliga målsättningar som ett av de områden som visat sig 
vara vanligt förekommande i forskning om samverkan som organisationsmodell. 
Författaren skriver att otydliga målsättningar påverkar samverkansarbetet på så sätt att 
arbetsprocessen blir svår att styra. Arbetsgruppen bedriver i sin tur samverkansarbetet 
utifrån en egen tolkning av målsättningen vilket kan leda till ett resultat som till en 
början inte varit önskvärt. Därför påpekar Danemark vikten av att parterna gemensamt 
sätter upp och reviderar målsättningarna för att underlätta bedrivandet av 
arbetsprocessen och styrning mot de uppsatta målen. Att komma överens om 
gemensamma mål är inte alltid lätt då parterna behöver kompromissa för att hitta rätt 
mål och värderingar för samverkan. Även Lindberg (2009) likt Danemark (2000) 
påpekar vikten av att i tidig fas klargöra olika parters synsätt på de gemensamma målen 
och hur de ska uppnås. Det menar Danermark är viktigt för att öka förtroendet mellan 
parterna och underlätta samarbetet i längden.   
 
SKL (2007) samt Ansvarskommittén och Finansdepartementet (2007) hävdar att de 
gemensamma målen är något som är viktigt för samverkande kommuner, då tidigare 
forskning visat att samverkan inte fungerat när parterna strävat efter olika mål. Dock ser 
SKL, Ansvarskommittén och Finansdepartementet samverkan som en nödvändig 
lösning på mindre kommuners framtida utmaningar inom offentlig sektor. Utan 
samverkan kommer de mindre kommunerna utmanas med ekonomi, 
kompetensförsörjning och hantering av de kommunala uppdragen. Hultberg (2007) 
menar att även om kommuner samverkar inom ett område för att effektivisera en viss 
uppgift kan det fortfarande uppstå hinder som gör att den eftersträvade effektiviteten 
inte kan uppnås. Författaren skriver att oklara roll- och ansvarsfördelningar kan leda till 
att parterna skjuter över ansvaret till varandra eller tar på sig ansvaret för något som de 
inte har ansvar för. Här anser författaren att parterna har som uppgift att i startfasen 
kartlägga arbetsprocessen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningar. Anell och 
Mattisson (2009) skriver att oklara ansvarsfördelningar kan leda till att olika parter 
börjar konkurrera om vem som får bestämma istället för att börja samverka. Det skulle 
också kunna leda till att ingen part tar ansvar när problem uppstår.  
 

2.4 Informationsdelning 
 
Barratt och Oke (2007) definierar informationsdelning som en aktivitet där olika 
individer delar information mellan varandra. Informationsdelning i en organisation kan 
ske horisontellt eller vertikalt. Med det menas att informationsdelningen kan exempelvis 
ske internt, extern eller till flera parter. Syftet med informationsdelning är att öka 
kunskap och medvetenhet hos andra individer. Ökad kunskap och medvetenhet leder till 
ett effektivare arbete och förbättrar försörjningskedjan i en organisation som i sin tur 
leder till minskning av onödiga problem som uppstår på grund av otillräcklig 
information.  
 
Heide och Simonsson (2005) skriver att informationsdelning handlar om att göra 
information lättillgänglig för andra individer genom att hitta olika system att överföra 
det mellan olika individer. Vilket sätt som är lämpligast att överföra information på är 
beroende av organisationens struktur och kultur. I en del organisationer används IT-
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system för att göra information lättillgänglig och andra ser sociala sammanhang mellan 
individer som det mest lämpliga sättet att dela information. Större delen av stora 
organisationer skapar en kombination mellan information i IT-system och sociala 
sammanhang för att överföra information.  
 
Paquette och Desouza (2011) skriver att information i organisationer är under konstant 
förändring, därför måste metoder som används för informationsdelning vara flexibla 
och anpassningsbara. Författarna påpekar vikten av möten, nätverksträffar och 
mentorskap som viktiga tillfällen för delning av tyst kunskap medan tekniska system för 
överföring av explicit kunskap. Idéer, råd och annan explicit kunskap kan hanteras 
digitalt och i vissa fall kan även små delar av tyst kunskap. Medan att ha konversation 
ansikte mot ansikte har visat sig vara det bästa sättet att dela tyst kunskap och ökad 
kvalité i den kunskap som delas mellan individer. Därför måste organisationsledare 
kunna skilja på vilka kanaler som används vid informationsdelning samt vilken typ av 
information som kommer att delas för att välja den mest lämpliga kanalen. Utmaningen 
för dagens organisationer ligger i att göra den tysta kunskapen explicit och lätt 
tillgänglig för övriga individer i organisationen. Heide m.fl (u,å) skriver att steget mot 
att förstå den strategiska kommunikationen i en organisation är genom att börja studera 
kommunikation i organisationen och därefter föreslå förslag på förbättringar och 
förändringar utifrån den information som framkommit. Författarna menar att stor del av 
tidigare forskning har utgått från hur den strategiska kommunikationen ska vara och 
därmed haft för höga förhoppningar på organisationerna som de inte kunnat leva upp 
till. Heide m.fl menar att strategisk kommunikation handlar om att skapa förtroende 
genom respekt och varaktiga relationen med såväl interna som externa intressenter och 
samhället i stort. Författarna anser att studier i framtiden bör inledas med att studera vad 
som sker mellan en organisation och dess intressenter, vilka de är och av vilka skäl. 
Vidare i rapporten skrivs det att en kommunikativ organisation kännetecknas av att den 
inte strävar efter att styra sitt kommunikativa beteende utan snarare effektivt leda 
värdenätverken. 
 
2.4.1 Intern och extern kommunikation  
 
Chmielecki (2015) skriver att en fungerande intern kommunikation är ett viktigt verktyg 
för att en organisation ska fungera. Han beskriver intern kommunikation som 
transaktioner mellan olika individer eller grupper i en organisation, det kan ske på olika 
nivåer och inom olika områden. Vidare skriver författaren att via kommunikation kan 
organisationer hålla sina medarbetare informerade om vad som sker i organisationen 
och vilka förändringar som är planerade, på så vis minskar risken för motstånd och 
ostabilitet. Genom öppen kommunikation kan de anställda vara med och påverka det 
strategiska arbetet som planeras för framtiden. De får också en bättre förståelse för 
varför en organisation är ständigt i en förändring och varför det är nödvändigt med 
organisationsförändringar. Målet är att på ett effektivt sätt dela information mellan olika 
individer och grupper om nya förändringar eller sprida ökad förståelse inom ett visst 
område.  
 
Kataria, Kataria och Garg (2013) skriver att organisationer bör genom intern 
kommunikation sträva efter att identifiera, skapa och upprätthålla ett bra förhållande 
mellan organisationens medlemmar. Intern kommunikation kan till stor fördel skapa en 
samverkan mellan olika individer i organisationen och bidra till ett effektivt arbete, en 
icke fungerande intern kommunikation kan bidra till det motsatta och skapa oreda. En 
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förutsättning som intern kommunikation uppfyller är att minska osäkerhet hos 
medarbetarna och ge svar på frågor eller är till nytta för medarbetaren. Vidare 
konstaterar författarna att intern kommunikation kan ske genom många olika kanaler 
och är beroende av organisationsform- och kultur.  Den interna kommunikationen kan 
ske genom fysiska möten, digitala medier, spridning av information på intranät eller via 
mailutskick. Vilka kommunikationskanaler som bör användas är beroende av 
organisationens uppbyggnad och arbetssätt, men kommunikationsverktygen bör 
planeras och utvärderas för att skapa förutsättning för god kommunikation och effektiv 
informationsdelning. Heide m.fl (u,å) skriver att intern kommunikation är avgörande för 
organisationens utveckling och hållbarhet där samtliga av organisationens grenar är 
inkluderade. Den kommunikativa organisationen bearbetar sin kompetens för att 
utveckla relationer med externa parter. En sammanslagning av den interna- och externa 
kommunikation skapar i sin tur en kommunikativ organisation som löser problem och 
utvecklar relationer internt och externt.  
 
Falkheimer och Heide (2011) skriver att den externa kommunikationen innebär för en 
organisation, all kommunikation som sker med omvärlden. Informationen kan handla 
om i princip allt, så länge den sker utanför organisationens ramar. Falkheimer och Heide 
konstaterar att en fungerande intern kommunikation är nyckeln till en effektiv och 
fungerande extern kommunikation. Vidare konstaterar författarna att extern 
kommunikation är något som händer i organisationer dagligen och som organisationen 
och omgivningen förväntar sig ska fungera. Förväntningarna är det som har lett till att 
allt fler organisationer satsar på strategisk extern kommunikation. Falkheimer och Heide 
skriver att extern kommunikation syftar till att skapa kontakt med kunder, intressenter, 
institutioner, myndigheter och andra organisationer. Den externa kommunikationen i en 
organisation kräver information om produkter och tjänster från leverantörer, kunder och 
samarbetsparter. Det kan också handla om att övertyga de externa parterna om de egna 
produkter och tjänsterna,  klargöra leverantörernas uppgifter och ge en bild av den egna 
organisationen.  
 
2.5 Resultat från liknande studier  
 
Gutlic (2015) har i sin studie analyserat möjligheter, utmaningar och hinder i 
samverkansarbetet mellan fyra kommuner. I studien framför hon att otydliga 
målsättningar och riktlinjer, olika synsätt och roller, dålig kommunikation utgör ett 
hinder för samverkan och olika ekonomiska förutsättningar. Gultic drar slutsatsen att 
kommunerna måste investera i långsiktiga lösningar tillsammans, prata samma språk 
och tolka mål och utmaningar på samma sätt för att kunna dra tydliga vinster från 
samverkansarbetet. Resursfördelning är inte balanserad och motiverad i 
samverkansarbetet och behöver förtydligas för att minska oklarheter mellan parterna. 
Informanterna i denna studie statligt engagemang i samverkansarbetet, då arbetet 
innebar högre kostnader och utökade resurser i startfasen. De fördelar som samverkan 
innebar för kommunerna var att det innebar lättare verksamhetsförändring, ökad 
attraktivitet vid rekrytering och stordriftsfördelar. Något som de mindre kommunerna 
hade svårt att klara av på egen hand. Resultatet från Gultics studie visar att 
kommunikation och styrning är viktiga faktorer som samverkansparterna aktivt måste 
arbeta med för att kunna samarbeta och få ut den fulla effekten som samverkan 
eftersträvar. I studien framför hon att oklara riktlinjer, otydligt syfte från ledningen och 
dålig kommunikation har varit hinder för samverkan. Samverkansparterna har påpekat 
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vikten att i tidig fas hålla kontinuerliga dialoger för att kunna hantera konflikter, 
planering och utveckling av verksamheten. En annan grundläggande faktor för 
framgångsrik samverkans ansågs vara informationsutbytet mellan parterna. Parterna såg 
det som värdefullt då de kunde diskutera problem, dra nytta av varandras erfarenheter, 
dela erfarenhet och lösa problem tillsammans. Här menade parterna att för en mindre 
kommun var det svårt att hinna med att lösa samtliga problem på egen hand och att 
samverkan underlättade arbetet då parterna kunde ta del av varandras lösningar.  
 
Vest (2012) har i sin studie analyserat möjligheter och hinder för samverkan inom 
offentlig sektor. Han framför att samverkansparter inom flera områden fokuserat på det 
egna uppdraget framför att samverka, orsaken har oftast varit att verksamheterna inte 
haft tillräckligt med tid att utreda möjlighet till samverkan samt att det varit 
kommunikationsbrist mellan parterna. Det har i sin tur resulterat i att 
samverkansparterna hittat lösningar enbart för den egna kommunen. För en fungerande 
samverkan krävs det enligt författaren att de gemensamma målen är i fokus hos samtliga 
parter istället för var för sig. Vest (2012) likt Gutlic (2015) påpekar vikten av 
gemensamma mål och ett tydligt syfte som involverar samtliga samverkansparter. 
Styrningen lyfts också upp som en viktig faktor för en fungerande samverkan, här anser 
författaren att brister framkommer i ledningens hantering av diskussionsforum, 
konflikter och förtroende mellan parterna. Konflikter ses i denna studien som ett stort 
hinder för samverkan. Inom styrningen anser författaren att ledningen bör tydliggöra för 
samverkansparterna syftet med samverkan och vilka fördelar som samtliga parter vinner 
på. Fördelarna som Vest (2012) framför i studien är lik tidigare studier (Mosseby, 2016; 
SKL och Finansdepartementet, 2006; Anell och Mattisson, 2009; Huhtajabgas och 
Pohjanen 2017),  att samverkan underlättar möjligheten till att rekrytera kompetent 
personal och att parterna har kunnat dela kunskap och information i sin tur gynnat 
verksamhetens utveckling. Organisationsstruktur lyfts upp som en grundfaktor för 
framgångsrik samverkan. Informanterna uttrycker behov av tydligare roller, riktlinjer 
och struktur för att få en balans i sin roll och uppfylla syftet med samverkan. Eftersom 
samverkan var inom vård och omsorg blev även sekretess ett hinder för samverkan.  
 
Huhtajabgas och Pohjanen (2017) har i sin studie analyserat samverkan mellan olika 
myndigheter som arbetar med barn och ungdomar. De konstaterar att 
personalomsättningen har lett till att samverkansformen måste bildas om på nytt för att 
de nya ska få den roll som krävs. Vidare konstaterar författarna att samverkan kräver en 
tydlig styrning med dokumenterade krav för parterna för att ett stabilt arbetssätt ska 
kunna skapas där samtliga parter känner till sina roller. I studien lyfts kommunikation 
och samordning av gemensamma mål upp som nödvändiga faktorer för framgångsrik 
samverkan. Huhtajabgas och Pohjanen (2017) skriver att samverkansgruppen har 
mycket att vinna i form av kunskap och informationsbyte som underlättar parternas 
arbete men det dagliga verksamhetsarbetet har bromsats av ett ostrukturerat arbetssätt, 
otydliga roller och dålig kommunikation.   
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3. Metod 
 
I metodkapitel presenteras studiens design, valet av fallstudie som undersökningsmetod 
och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsteknik.  I kapitlet beskrivs också hur 
genomförande av intervjuer har gått till och hur data har analyserats tematiskt.   
 
 
3.1 Studiedesign  
 
Studien har som syfte att undersöka hur kommunikation och styrning fungerar vid 
kommunal samverkan om digitalisering. Med ambitionen att uppnå detta syfte har ett 
kvalitativt angreppssätt tillämpats. Jag har använt mig av en deduktiv ansats, som enligt 
Trost (2010) innebär att forskaren utgår från en teoretisk referensram inom område. 
Därmed grundar jag mina förväntningar om kommunikation och styrning vid kommunal 
samverkan om digitalisering på teorier och tidigare forskning som finns inom området.  
 
Trost (2010) skriver att forskningen i ett projekt eller en studie bygger på insamling av 
data i olika former. Han påpekar vikten av att i en tidig fas ta avstamp i hur studiens 
data ska samlas in för att sedan gå vidare till en teoretisk ansats att utgå ifrån. Vidare 
påpekar Trost vikten av att välja en lämplig ansats till uppsatsen, som beskriver hur 
datainsamlingen ska ske och hur bearbetningen av data ska se ut. Trost skriver att en 
djupare förståelse för det undersökta fenomenet bör avgöra valet av 
undersökningsmetoden. Han menar att kvantitativa metoder är att föredra när studien 
ämnar fokusera på stor mängd av information medan kvalitativa metoder är att föredra 
när studien ämnar att fokusera på djupare förståelse av individers, gruppers eller 
organisationers erfarenheter. Eftersom denna studie har som syfte gå på djupet för att 
belysa, beskriva och förklara hur kommunikation och styrning sker i den utvalda 
organisationen använde jag mig av en kvalitativ metod för genomförande av 
empiriinsamling. Enligt Bryman och Bell (2015) är ett kvalitativt angreppssätt 
tillämpligt när forskningsfrågorna utgår från hur något ska påverka ett fenomen, 
och/eller när forskaren är intresserad av att skapa en djupare förståelse av fenomenet.  
 
 
3.2 Fallstudie 
 
Bryman (2011) skriver att en fallstudie kännetecknas av att ett fenomen avgränsas till 
ett fall, som sedan undersöks för djupare förståelse. En fallstudie är att föredra när 
forskaren ämnar detaljerad undersökning av ett fall i en organisation eller inom ett 
specifikt område. Vidare skriver Bryman att resultatet från en fallstudie inte kan 
användas för att dra generella slutsatser eller kontrolleras och kan vara ett svagt 
underlag till forskningen men däremot kan det användas för att illustrera antaganden 
inom området. En fördel är att forskaren har möjlighet att i senare skede ställa olika 
fallstudier mot varandra för att se likheter och skillnader. För att kunna belysa, beskriva 
och förklara kommunikation och styrning i den utvalda organisationen använde jag mig 
av en kvalitativ fallstudiemetod. Valet gjordes för att den kvalitativa metoden ger 
möjligheten att på detaljerad nivå nå kärnan i det fenomen som studeras, det görs genom 
att förstå informanternas erfarenheter av och kunskap om samverkan om digitalisering. 
Bryman (2011) skriver att en fallstudie tillåter forskaren att förstå ett komplext socialt 
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fenomen och ger möjligheten att fokusera på det enskilda fallet för att sedan kunna 
illustrera antaganden om liknande fall.   
 
Syftet med min undersökning är att söka förståelse för hur kommunikation och styrning 
fungerar i den utvalda organisationens samverkansarbete om digitalisering. Det gör jag 
genom att intervjua informanter och samla in deras upplevelser och komplettera det 
med dokumentstudie från den utvalda organisationen. Denna studien bygger på ett fall 
där fem kommuner bildat en gemensam IT-avdelning i syfte att samverka om 
digitalisering. Det finns en stor variation av studier om samverkan mellan kommuner 
bestående av olika storlekar och antal men behandlar andra områden. Eftersom det inte 
har gjorts vetenskapliga studier på liknande fall med samverkan om digitalisering 
mellan flera mindre kommuner valde jag att endast fokusera på det fallet. Fallet med att 
endast fokusera på fallet om samverkan om digitalisering motiveras med att 
digitalisering skiljer sig från andra områden som kommuner samverkar om så som; 
handläggning inom socialtjänsten, delade tjänster inom socialtjänsten eller hantering av 
hemtjänst.  
 
Enligt Oates (2005) finns det tre olika typer av fallstudier som forskaren bör ta hänsyn 
till och utvärdera för det egna fallet. De  tre fallstudietyper som Oates presenterar är; 
förklarande, utforskande och deskriptiva. Den förklarande ämnar att studera varför ett 
visst resultat uppstår från en situation, det innebär att forskaren studerar de faktorer som 
genom interkorrelationer har en påverkan på varandra och leder till ett visst resultat. 
Den utforskade ämnar att studera en frågeställning som behöver analyseras för att sedan 
kunna användas i studien. Denna typ av forskning ger stöd åt forskaren att förstå ett 
fenomen för att kunna senare kunna avgränsa forskningsområdet. Den deskriptiva 
ämnar undersöka en detaljerad analys över ett specifikt fall. Den detaljerade analysen 
innehåller information om vad som händer i fallet och varför olika individer eller 
grupper har olika uppfattningar om inom fallet. Den deskriptiva fallstudietypen var den 
som var mest lämpad till min studie då den enligt Oates (2005) hjälper forskaren att på 
detaljerad nivå nå kärnan i ett fenomen och samtidigt förstå olika människor eller 
organisationers uppfattningar om fenomenet. Min studie går ut på att förstå olika 
individers uppfattningar av samverkan om digitalisering och den deskriptiva 
fallstudietypen hjälpte mig förverkliga detta.  
 
 
3.3 Fallbeskrivning 
 
Kontaktorganisationen är en kommun med mindre än 30 tusen invånare som har under 
2010 tillsammans med fyra grannkommuner bildat en gemensam IT-avdelning i syfte 
att samverka om IT-tjänster. Grannkommunerna har också en befolkning med mindre 
än 30 tusen invånare. Tillsammans har kommunerna bildat en Central IT-funktion och 
blivit sex parter i en grupp som samverkar om digitala tjänster och produkter.   
 
Kommunen är uppdelad i 7 förvaltningar och de samarbetare i olika forum beroende av 
förvaltningens frågor och behov av IT-tjänster. Kommunens större förvaltningarna 
består av flera hundra anställda och de mindre förvaltningarna består av tio talet 
anställda. Det ligger därmed stor skillnad i hur förvaltningarna arbetar med 
digitaliseringsfrågor och hur mycket resurser de har blivit tilldelade för att jobba med 
digitalisering. De större förvaltningarna har IT-utvecklare som jobbar med IT-frågor 
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medan i de mindre är det förvaltningschefer eller underchefer som har det liknande 
uppdraget. 

 
Figur 1: kommun A:s position i samverkansgruppen 

 
 
Den centrala IT-funktionen är i grunden kommunernas drift- och supportavdelning. 
Kommunernas relation med IT-avdelningen är reglerad i ett grundavtal. För att dra 
maximal nytta av IT-funktionen är ambitionen att kommunerna i större utsträckning ska 
samverka med varandra i respektive områden. Maximal nytta dras när kommunerna 
tillsammans kommer överens om en gemensam lösning istället för att utveckla egna 
lösningar var för sig. Det är stor variation i hur mycket kommunens förvaltningarna 
börjat samverka med andra kommuners förvaltningar innan de vänder sig till IT-
funktionen för beställning eller hjälp med genomförande av en förändring. Huvudsyftet 
med samverkan är att effektivisera och samarbeta kring ekonomi, IT och kompetens och 
det är anledningen till att politikerna i dessa kommuner tagit beslutet om att samordna 
IT-funktionen. 
 
 
3.4 Semistrukturerade intervjuer 
 
Den semistrukturerade intervjumetoden var mest lämpat till min studie då studien har 
som fokus att belysa och beskriva individers och gruppers upplevelser med 
utgångspunkt i den kontext som studerats. Den semistrukturerade intervjumetoden 
innebär enligt Bryman (2011) att forskaren använder sig av förskrivna intervjufrågor 
som stöd under intervjuer med informanter. De förskrivna frågorna är öppna frågor och 
ger informanterna stor frihet i att besvara frågorna hur de vill. Den innebär också att 
forskaren kan välja att styra när olika frågor kan ställas och har möjligheten att ställa 
följdfrågor om en viss fråga eller ett svar behöver utvecklas. Metoden möjliggjorde för 
mig att sätta in mig i informanternas verklighet och få en förståelse av den erfarenhet de 
har inom området. Vilket instämmer med det som Bryman skrev, att den gav mig 
möjligheten att ställa följdfrågor och på så sätt hålla en öppen diskussion med 
informanterna och förstå svaren till studiens frågeställningar. Bryman skriver att 
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intervjufrågorna i en semistrukturerad metod ska utarbetas utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Eftersom uppsatsen ämnar studera kommunikation och styrning vid 
regional samverkan om digitalisering har jag utarbetat intervjufrågor utifrån temat 
kommunikation och styrning på kommunal- och regional nivå.  
 

Jag valde metoden i syfte att låta fokus i samtalen vara på informanternas upplevelser 
och låta dem tala fritt om sina erfarenheter och åsikter. För att informanternas 
upplevelser skulle bli jämförbara och samtidigt kunna ge en grundlig bas till 
undersökning använde jag mig av samma intervjuguide med de olika informanterna från 
förvaltningarna. Ejvegård (2009) skriver att samma intervjuguide ska användas under 
intervjuerna för att svaren ska vara jämförbara och kunna analyseras inom ramen för 
studieområdet. Bryman (2011) skriver att fördelen med semistrukturerade intervjuer är 
att forskaren har stort utrymme för att anpassa intervjun efter informanterna och ställa 
följdfrågor tills intervjufrågorna känns besvarade. Syftet med metoden är att forskaren 
ska kunna få en detaljerad bild av informanternas erfarenheter. Därför rekommenderar 
Bryman att intervjuerna sker på en plats där informanterna känner sig bekväma och kan 
hålla fokus på att beskriva sin verklighet utan att bli påverkade av forskaren. Det 
tillämpade jag genom att låta intervjuerna ske i ett mötesrum på kommunhuset, en plats 
som samtliga informanter kände till. Detta underlättade för informanterna att hitta 
platsen, endast lägga ner den tid som krävdes och förhoppningsvis känna sig trygga i 
den miljö de befann sig i.  
 
Intervjufrågorna var utformade i syfte att samla in tillräckligt med data för att besvara 
uppsatsens syfte som är; att undersöka hur kommunikation och styrning fungerar vid 
kommunal samverkan om digitalisering. Genom att studera hur varje förvaltning 
arbetade med digitalisering i sin egen avdelning, samarbetet med andra förvaltningar, 
hur beslut fattades och hur man planerade förändringar i förvaltning kunde jag studera 
hur kommunikation och styrning fungerade internt i kommunen. Frågorna ställdes 
också om hur arbetet skedde på regional nivå, hur beslutsfattandet och planering av 
förändringar gick till regionalt för att studera hur kommunikation och styrning 
fungerade i samverkansgruppen. En av intervjuerna gjordes med IT-chef och IT-
utvecklare från den centrala IT-funktionen där fokus låg på kommunikation och 
styrning inom samverkansgruppen. Intervjuguiden i studien har använts systematiskt för 
att fånga erfarenheter och kunskap hos informanter och sedan koppla till 
kommunikation och styrning. I intervjufrågorna använder jag orden lokalt istället för 
internt och regionalt istället för externt, samarbete istället för intern kommunikation, 
kännedom om riktlinjer och mål istället för informationsdelning, beslutsmandat och 
ansvar istället för styrning. Anledningen till att jag ersatt begreppen har varit att 
använda sig av andra vardagliga begrepp som används i organisationen. 
Kommunikation och styrning är breda begrepp och hade kunnat tolkas och beskrivas på 
olika sätt av olika informanter. Genom att använda vardagliga begrepp som används i 
organisationen följer jag Brymans (2011) råd om att skapa en trygg miljö för 
informanterna för att de ska kunna beskriva sin verklighet utan att påverkas av andra 
faktorer.  
 
Kvale och Brinkman (2014) påpekar vikten av att vid intervjuer hålla en öppenhet för 
informanterna och inte styra intervjun mot något håll som kan påverka resultatet. För att 
minimera risken att resultatet skulle påverkas av mina tidigare erfarenheter la jag stor 
vikt vid att låta informanterna tala fritt om sina erfarenheter och uttrycka sina åsikter. 
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Detta lyckades jag med genom att ha väl förberedda och öppna frågor som inte krävde 
många följdfrågor och det gjorde att  svaren blev långa och täckte en stor del av det som 
efterfrågades.  
 

3.5 Urval  
 
Jag kom i kontakt med den utvalda kommun efter att ha lämnat in ett uppsatsutkast till 
IT-strategen som genom en annons sökte en student som kunde skriva sin uppsats med 
organisationen. I den inledande fasen skedde all kontakt med IT-utvecklare och IT-
strategen som har den centrala funktionen för digitaliseringsfrågor i kommunen. De var 
också mina kontaktpersoner under hela uppsatsens resa och kunde besvara mina frågor 
och vägleda mig till rätt verksamhet i kommunen. De var behjälpliga med att boka in 
mina intervjuer med samtliga förvaltningar i kommunen och organiserade tidschemat 
vilket underlättade mitt arbete otroligt mycket då jag kunde lägga full fokus vid 
informationsinsamling från informanterna.  
 
Gällande urvalsmetoden  blev bekvämlighetsurval den mest lämpade metoden. Bryman 
(2011) skriver att metoden bygger på vad som är passande för forskaren och rapporten. 
Denna urvalsmetod används främst när urvalsgruppen är liten och självklar för det 
undersökta ämnet. Den utvalda kommunen är uppdelad i olika förvaltningar och varje 
förvaltning har en ansvarig IT-utvecklare som ansvarar för utveckling av IT-frågor och 
en ansvarig chef som har beslutsmandat för genomförande av förändringar och budget 
inom området. Därmed blev det ett självklart val att just dessa befattningar skulle 
intervjuas med tanke på att de använder sig av IT som verktyg i det dagliga arbetet och 
har som uppgift att arbeta med digitalisering i förvaltningens arbete. Trost (2010) 
skriver att antalet intervjuer bör vara mellan fyra till åtta då informationsinsamlingen  
efter intervjuer kan bli omfattande och ta lång tid att hantera och analysera. Det rådet 
följde jag och insåg att antalet intervjuer med informanter i kommunen skulle bli sju 
och en med den centrala IT-avdelningen vilket gjorde att jag håll mig till en hanterbar 
nivå.  
 
Stort fokus lades på IT-utvecklare och förvaltningschef är för att IT-utvecklaren är den 
som gör omvärldsbevakning gällande digitaliseringsförändringar i sin förvaltning och 
förvaltningschefen är den som har beslutsmandatet. I de mindre förvaltningarna fanns 
ingen IT-utvecklare utan förvaltningschefen fick agera som bl.a. IT-utvecklare i sin 
förvaltning. Dessa har jag bedömt inneha relevanta positioner för att kunna bidra med 
nödvändig information till studien.  
 
I studien har jag i samråd med kontaktorganisationen valt att anonymisera 
informanterna men nämna titel och verksamhetsområde. Totalt intervjuades femton 
informanter och en intervju per förvaltning, informanter och förvaltningar är följande:  
 
Från Kommunen:  

- IT-utvecklare och E-strateg, kommunledningsförvaltningen 
- IT-utvecklare och Bitr. förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
- IT-utvecklare och förvaltningschef, socialförvaltningen 
- IT-utvecklare och förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 
- Bibliotekarie och förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 
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- IT-utvecklare och planchef, tekniska chefen kunde inte delta, tekniska 
förvaltningen 

- Förvaltningschef, miljö och byggnadsförvaltningen 
 
Från den centrala IT-funktionen för samverkansgruppen:  

- IT-chef och IT-strateg  
 
 
3.6 Genomförande av intervjuer   
 
Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom semistrukturerade intervjuer 
och dokumentstudie. Syftet med intervjuerna var att fånga informanternas upplevelser 
och erfarenhet av det undersökta fenomenet. Inför intervjuerna formulerades 
intervjufrågor med koppling till studiens problemformulering och frågeställningar. 
Syftet med frågorna var att samla in tillräckligt med kvalitativ data för att kunna 
analysera datainsamlingen med hjälp av de teorier och tidigare forskning som 
presenteras i arbetet och därmed besvara uppsatsens frågeställningar. Totalt 
genomfördes åtta intervjuer och dessa utgör basen för studien, där sju är genomförda 
med den utvalda kommunens förvaltningar och ett med den centrala IT-funktionen för 
samverkansgruppen. Informanterna fick information om att det kunde bli ytterligare en 
ytterligare intervju om den insamlade informationen upplevdes som otillräckligt. Efter 
intervjuerna bedömde jag att inga ytterligare intervjuer behövdes då den insamlade 
datan kändes tillräcklig för att besvara uppsatsens syfte. Kvale och Brinkman (2014) 
skriver att kvalitén på intervjuer är viktigare än antalet genomförda intervjuer, det 
viktigaste är att den insamlade datan är tillräcklig för att besvara uppsatsens syfte.  
 
Ejvegård (2009) påpekar vikten av att hålla intervjuerna i en miljö som informanterna 
känner sig trygga i. Det håller därmed bort informanterna från att distraheras i nya 
miljöer och istället fokuserar på intervjufrågorna.  Intervjuerna skedde i ett mötesrum på 
kommunhuset, en plats som samtliga informanter kände till. Detta underlättade för 
informanterna att hitta platsen, endast lägga ner den tid som krävdes och 
förhoppningsvis känna sig trygga i den miljö de befann sig i.  
 
Eftersom jag använde mig av en semistrukturerad intervjumetod hade jag förberett två 
olika intervjuguider, en till intervjuer med IT-utvecklare och förvaltningschefer från 
kommunen och en till IT-chef och IT-strateg från den centrala IT-funktionen. Bryman 
(2011) skriver att den semistrukturerade intervjumetoden innebär att intervjuaren 
använder sig av en intervjuguide och kompletterar den med följdfrågor. Vidare skriver 
Bryman att intervjuguiden ska innehålla få men breda frågor för att inte begränsa 
informanternas frihet i svaren. Informanterna hade genom mina kontaktpersoner på 
organisationen fått information om vad intervjuerna skulle innehålla för typ av frågor 
och vilket ämne som skulle diskuteras. Jag började varje intervju med att berätta om 
min yrkes- och studiebakgrund samt uppsatsens syfte och innehåll.  Samtliga intervjuer 
var inbokade under en timmes tid och pågick mellan 45-60 minuter. Intervjufrågorna 
var konstruerade i syfte att ta cirka 45 minuter, även om det är svårt att veta hur lång tid 
de skulle ta på förhand.  
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Vid inledningen av intervjuerna informerades informanterna om rätten att förbli 
anonyma i uppsatsen. Trost (2010) påpekar vikten av att ge informanter möjlighet till 
anonymitet i en forskningsrapport. Han anser att det leder i sin tur till att informanterna 
ges möjligheten att beskriva ett fenomen ur sin roll och erfarenhet utan koppling till det 
individuella tyckandet. Widerberg (2002) skriver att forskaren bör se varje informant 
som en meningsbärande representant för det fenomen som studien ämnar belysa. Detta 
synsätt försökte jag tillämpa genom att inleda intervjun med att förklara att 
informanternas roll och kunskap inom området är en del av den datainsamling som 
behövs för att besvara uppsatsens frågeställningar. Därför tillfrågades samtliga 
informanter om de var bekväma med att intervjuerna spelades in. Inspelningen gjordes 
via mobilen och gav mig fördelen att koncentrera på intervjufrågor istället för 
anteckning av svaren. Det hjälpte också till med att hålla koncentrationen på 
informanternas svar, få en bild av den erfarenhet som de besitter och ställa relevanta 
följdfrågor.   
 
Intervjun med den centrala IT-funktionen för samverkanskommunerna skedde över 
Skype på grund av tidsbrist och längre avstånd mellan mig och informanterna. Det 
enklaste för oss var att ta intervjun över Skype. Eftersom den avdelningen har som 
uppgift att verkställa kommunernas beställningar och vara en stödfunktion innebär det 
att de har en helt annan roll än kommunernas förvaltningar. Därmed formulerades andra 
semistrukturerade intervjufrågor som var lämpade för den avdelningen, se bilaga 6.0. 
Skypeintervjun var inbokad under 2 timmars tid för att säkerställa att vi hann med 
samtliga frågor då kommunikationen skedde på distans och kunde påverkas av den 
tekniska utrustningen.  
 
Intervjuerna transkriberades i efterhand för vidare analyser. Ejvegård (2009) skriver att 
fördelen med semistrukturerade intervjuer vid en kvalitativ metod är att den ger 
forskaren en viss frihet att ändra sina frågeställningar och infallsvinklar under intervjun. 
Denna metod hjälpte mig att utveckla mina intervjufrågor när ny information och 
uppgifter framkom under intervjuerna. 
 
 
3.7 Dokumentstudie 
 
Under intervjuerna framkom det att organisationen följde samverkansavtalet om IT-
tjänster som kommunerna gemensamt undertecknat 2010 när politikerna beslutade om 
att bilda en gemensam IT-avdelning. Avtalet har en viktig roll i digitaliseringsarbetet 
och styr hur kommunerna ska och får agera. Därmed såg jag vikten av att komplettera 
intervjuerna med avtalet för att studera om det hade någon påverkan på kommunikation 
och styrning i samverkansarbetet. Bryman (2011) skriver att en dokumentstudie kan 
vara viktig för en studie om dokumenten har en väsentlig roll över arbetet i 
organisationen. Det kan exempelvis vara: policy, avtal, riktlinjer eller rutiner inom ett 
visst område och styr därmed hur vissa arbetsuppgifter ska hanteras inom det området. 
Dokument kan också innehålla viktig information som inte kommer fram vid intervjuer 
eller som inte alltid syns i organisationens arbete. Efter intervjuerna fick jag tillåtelse av 
kontaktpersonerna från organisationen att få studera samverkansavtalet om 
digitalisering, avtalet skickades till mig via mejl. Dokumentet användes som 
komplettering till genomförda intervjuer för att lättare förstå hur avtalet styrde beslut, 
mandat och olika deltagares ansvar och skyldigheter.  
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3.8 Hantering av datamaterial och anonymitet  
 
Inom ramen för all forskning är det av ytterst vikt att de informanter som ställer upp i 
undersökningen också får rätten att förbli anonyma i studiens sammanställning, (Trost, 
2010). Det innebär att informanternas identitet anonymiseras i rapporten samt att svar 
till frågor som presenteras i resultatkapitlet inte kopplas med individens namn. Bryman 
(2011) presenterar fyra grundläggande etiska krav som en forskare bör ha med sig under 
sammanställning av rapporten. Det första är informationskravet, att forskaren bör 
informera informanterna om informationsinsamlingens syfte. Detta gjorde jag genom att 
presentera mig själv samt uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar. Det andra är 
samtyckeskravet, att informanter meddelas om möjlighet till att själva få bestämma över 
sin medverkan och identitet. Detta krav följdes genom framtagning av en 
samtyckesblankett för hantering av personuppgifter under studietiden. Det tredje är 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att all informationen och erhållet material 
behandlas konfidentiellt och att endast forskaren och handledaren får ta del av det. Det 
fjärde är nyttjandekravet, information och material som samlas in får endast användas i 
forskningssyfte. Informanterna fick under intervjuerna skriva under en 
samtyckesblankett som innebar att författaren och högskolan fick tillåtelse att hantera 
relevant information om informantens arbete under uppsatsens gång. De blev också 
informerade via blanketten om att informationen raderas efter att uppsatsen blivit 
godkänd. Till informanter som intervjuades över Skype skickade jag blanketten över 
mail.  
 
 
3.9 Analys av data  
 
Bryman (2011) redogör för hur data i en forskning kan organiseras och skriver att 
uppdelningen kan bestå av tre delar; insamling, analysering och slutligen tolkning av 
data. I praktiken följde jag just dessa tre steg, där större delen av tiden gick åt att läsa på 
och samla in data för att sedan analysera och tolka data. Trost (2010) skriver att ett sätt 
att tolka och analysera data är genom att utgå från tidigare forskning och teorier som 
presenteras inom områden och sedan göra en koppling mellan teori och empiri. I denna 
studien grundar jag mina förväntningar om kommunikation och styrning på tidigare 
forskning om samverkan om digitalisering inom offentlig sektor.  
 
För att utnyttja empirin i dess fullhet har jag använt mig av den tematiska 
analysmetoden, som innebär att insamlade datan struktureras upp i olika teman, 
(Langemar, 2008). Dessa teman kan antingen vara bestämda i förväg, eller arbetas fram 
utifrån insamlad data. Eftersom jag innan utförandet av intervjuerna hade ett tydligt 
syfte och en grund bestående av teori och tidigare forskning valde jag att bestämma 
preliminära teman i förväg. Valet gjordes för att kunna hålla fokus på de viktigaste 
teman i uppsatsen, som är kommunikation och styrning. Langemar skriver att den 
tematiska analysmetoden kan göras i olika steg, de steg som ansågs passa till studien 
har valts och använts vid analysarbetet. De stegen är: 1. Transkribering av data:  efter 
intervjuerna transkriberades de inspelade intervjuerna till text för att lättare kunna kodas 
och sorteras inom de tematiska delarna. 2. Genomgång av transkriberingen och 
sortering utefter en förutbestämd struktur. Jag använde mig av frågorna i intervjuguiden 
(se bilaga 5.0 och 6.0) vid transkriberingen för att snabbare kunna identifiera svaret till 
en fråga och kunna jämföra olika informanters svar på frågan. 3. Sortering av 
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transkriberingen i olika delar genom att utgå från preliminära teman. Preliminära teman 
som exempelvis ”intern kommunikation” och ”extern kommunikation” låg i sin tur 
under huvudtemat ”kommunikation”. Svar så som ”samtliga IT-utvecklare i kommunen 
träffas en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor och dela med sig av vad som 
är aktuellt i den egna förvaltningen” hamnade under preliminärtemat ”intern 
kommunikation”. 4. Kondensera preliminära teman till huvudteman. Den slutliga 
tematiseringen gjorde genom att slå ihop de preliminära teman till huvudteman. Till 
exempel kondenserades de preliminära teman ”roll i samverkan”, ”beslutsmandat och 
ansvar på lokal nivå”, beslutsmandat och ansvar på regional nivå”, ”mål riktlinjer och 
rutiner på lokal nivå”,  ”mål riktlinjer och rutiner på regional nivå”,  till huvudtemat 
”Styrning”. 5. Utveckla antaganden och hypoteser genom att relatera huvudteman till 
varandra, tidigare forskning och de teorier som finns inom området. Huvudteman bestod 
av två delar, som var ”kommunikation” och ”styrning”. Genom att relatera huvudteman 
eller de preliminära teman under huvudteman med tidigare forskning och teorier kunde 
jag analysera empirin och dra slutsatser som presenteras i kapitel 5 och 6.   
  



23 
 

4.0 Resultat och analys  
 
I detta kapitel presenteras kontaktorganisationen som är en av kommunerna i 
samverkansgruppen samt   IT-funktionen för samverkansgruppen, vilka har intervjuats 
för insamling av data till uppsatsen. Jag har valt att börja med en beskrivning av 
samverkansarbetets uppbyggnad för att läsaren ska få en bättre förståelse för hur 
samverkansarbetet går till idag. Jag har även skapat egna figurer som ger en bild  över 
arbetet för att läsaren ska kunna få en bättre förståelse av hur kommunikation och 
styrning sker idag. Därefter presenteras resultat av hur kommunikation och styrning 
fungerar i kommunens och centrala IT-gruppens arbete med digitalisering.   
 
 
4.1 Beskrivning av kontaktorganisationen och samverkansgruppen 
 
Kontaktorganisationen är en kommun som likt andra kommuner har som uppgift att 
vara servicefunktion åt medborgare. Kommunen ligger i södra delen av landet, har en 
befolkningsmängd med drygt 30 000 invånare och beskrivs oftast som en kyrkby. 
Kommunen är stor till yta och känd som en industrikommun. Kommunen har under 
2010 tillsammans med fyra grannkommuner bildat en gemensam IT-avdelning i syfte 
att samverka om IT-tjänster. Grannkommunerna har också en befolkning med mindre 
än 30 tusen invånare. Tillsammans har kommunerna bildat en Central IT-funktion och 
tillsammans blir dessa sex parter en samverkansgrupp.  
 
 

 
Figur 1:1: kommun A:s position i samverkansgruppen 

 
 
4.1.1 Kommunens förvaltningar 
 
Kommunen är uppdelad i 7 förvaltningar eller ibland så kallade verksamhetsområden. 
Det är stor variation i hur många förvaltningar landets kommuner består av. Oftast har 
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antalet förvaltningar en koppling till kommunens storlek. I större kommuner ökar 
antalet verksamhetsfrågor med koppling till invånarfrågor vilket gör att antal  
verksamhetsområden växer och därför behöver kommunen bestå av betydligt fler 
förvaltningar än den utvalda kommunens. I nuläget ser samarbetet olika ut mellan olika 
förvaltningar, vilket oftast har en koppling till förvaltningens frågor och behov av IT-
tjänster. Två förvaltningar som arbetar med liknande frågor och använder sig av samma 
system samverkar i större utsträckning än med förvaltningar som de inte har något 
gemensamt med. Men det finns också områden som berör samtliga av kommunens 
förvaltningar och där representanter från förvaltningarna samarbetar för att hitta 
gemensamma lösningar och utveckla olika områden tillsammans. Där tas 
ärendehanteringssystemet upp som ett exempel. Dock förekom det områden som 
berörde samtliga förvaltningar där hade de ännu inte lyckats samarbeta tillräckligt och 
har därför olika metoder för hantering, här lyftes kassasystemet upp som ett exempel.  
 
 
4.1.2 Arbetet med digitalisering på lokal nivå 
 
På frågan om hur förvaltningen jobbar med digitalisering i den egna verksamheten var 
alla informanter tydliga med att invånarna alltid var i fokus och att det i första hand 
handlade om att underlätta den digitala servicen för invånarna. Majoriteten av 
informanterna beskrev det som en del av förvaltningens verksamhetsutveckling, där 
digitaliseringen är en del av verksamhetsutveckling för att underlätta arbetet för 
medarbetarna, förbättra den digitala servicen till medborgarna och följa nya lagar och 
riktlinjer. Ett exempel kan vara att förvaltningen arbetar med E-tjänster för att 
medborgarna ska kunna använda tjänsten för att uträtta olika ärenden. Det innebär att 
medborgarna digitalt kan uträtta olika ärenden istället för att göra det fysiskt via 
kontoren, ringa eller skicka brev.   
 
Kommunens större förvaltningarna bestod av flera hundra anställda och de mindre 
förvaltningarna bestod av tio talet anställda. Det ligger därmed stor skillnad i hur 
förvaltningarna arbetar med digitaliseringsfrågor och hur mycket resurser de har blivit 
tilldelade för att jobba med digitalisering. De större förvaltningarna har IT-utvecklare 
som jobbar med IT-frågor medan i de mindre är det förvaltningschefer eller underchefer 
som har det liknande uppdraget. En sårbarhet för de mindre förvaltningarna är att de 
inte har möjligheten att utreda om en idé kan vara värd att satsa på då de många gånger 
saknar IT-kunskapen och kompetensen som krävs för att hantera IT-frågor på den nivån. 
Informanterna menar att det kan vara tidskrävande då de måste läsa in sig på det som 
ska utredas. Det har funnits tillfällen där verksamheterna fått ta in den centrala IT-
funktionen som konsult för att utreda om en förändring var möjlig att genomföra.  
 
 
4.1.3 kommunikation och styrning på lokal nivå 
 
Kommunens förvaltningarna är till stor del självständiga och avgör själva vilka system 
de vill satsa på, IT-funktionen för samverkansgruppen hjälper till med att anpassa 
systemen och säkerställer att det fungerar för verksamheten. Oftast är det 
förvaltningschefen som beslutar om införande av nytt system eller om en förändring ska 
ske, men det kan också beslutas av enhetschefer när det berör en mindre avdelning eller 
när en mindre förändring ska göras.    
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En följdfråga var om kommunen hade en sammanställning över samtliga förvaltningars 
arbete med digitalisering samt framtida planer. Svaret jag fick var att det i dagsläget inte 
går att få fram allt som är på gång inom IT-utvecklingsområdet då kommunen idag 
saknar verktyg för sammanställning. Informanterna säger att kommunledningsgruppen 
diskuterar samtliga av kommunens områden och har numera fått en utvecklingschef 
som kommer att hjälpa till med att utreda olika områden i uppdrag av förvaltningar och 
kommunledningen. I kommunledningsgruppen sitter en representant som har det 
övergripande ansvaret för IT-frågor i kommunen. Den information som förvaltningarna 
rapporterar till representanten redovisas för kommunledningsgruppen. På så sätt får de 
information om vad som är på gång, vilka utmaningar de står inför och vilka planer de 
har. Kommunen kan också välja att prioritera olika områden vilket innebär att en 
kommun kan lägga stort fokus vid skolområdet ett visst år medan en annan kommun 
väljer vård och omsorg under samma år. Detta lyftes fram av ett par informanter som ett 
hinder för samverkan, då det kan bromsa en förvaltnings arbete med digitalisering inom 
ett specifikt område om en av samverkansparterna valt att prioritera ett annat område 
det året.   
 
Representanter från den utvalda kommunens förvaltningar träffas lokalt, oftast en gång i 
månaden i syfte att diskutera det som är aktuellt i den egna förvaltningen och samtidigt 
har de möjlighet att ställa frågor. I de lokala träffarna finns det en representant från 
varje förvaltning men även representanter från den centrala IT-funktionen. Under dessa 
träffar diskuteras det som påverkar samtliga förvaltningar, som tidigare nämnt exempel; 
ärendehanteringssystemet. 
 
 
4.2 Beskrivning av den centrala IT-funktionen för samverkansgruppen 
 
Den centrala IT-funktionen är i grunden kommunernas drift- och supportavdelning. 
Kommunernas relation med IT-avdelningen är reglerad i ett grundavtal. I 
samverkansavtalet framgår det att kommunerna avropar de IT-tjänster som de behöver, 
som är prissatta i en tjänstekatalog. IT-avdelningen driftsätter kommunernas 
verksamhetssystem. För att dra maximal nytta av IT-funktionen är ambitionen att 
kommunerna i större utsträckning ska samverka med varandra i respektive områden. 
Maximal nytta dras när kommunerna tillsammans kommer överens om en gemensam 
lösning istället för att utveckla egna lösningar var för sig. I nuläget har olika 
verksamhetsområden kommit olika långt, mer om verksamheternas arbete beskriv i 
nästa avsnitt.   
 
Bildandet och sammanslagningen gjordes 2010 då politikerna beslut om att bilda en 
gemensam IT-funktion. Det innebar att personal flyttades från kommunerna till en 
central IT-funktionen som skulle ge service åt samtliga kommuner. Informanterna 
påpekade svårigheter i arbetet till en början då det var en ny organisation med en ny 
modell och ett nytt arbetssätt som involverade personal från olika kommuner. Fem 
tekniska plattformar byggdes om till en och det tog flera år att få till ett fungerande 
arbetssätt.  
 
Den övergripande bild om samverkan som beskrevs under intervjuerna var att 
kommunens förvaltningar hade ansvar för utredning av IT-lösningar och samverkan 
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med liknande förvaltningar och att den centrala IT-funktionens hade ansvar för att 
tillgodose behovet genom tekniska lösningar. Dock var det olika uppfattningar mellan 
informanterna i denna fråga. En minoritet av informanterna hade uppfattningen om att 
det var den centrala IT-funktionen för samverkansgruppen som hade som uppgift att 
säga till att kommunerna samverkade om gemensamma digitala lösningar.  

 
Figur 2: Centrala IT-funktionen för samverkansgruppen 

 
 
4.3 Kommunikation i samverkansarbetet 
 
I frågan om hur kommunikationen sker utanför kommunen med likande förvaltningar 
och den centrala IT-funktionen blev svaret lik de från övriga informanter om att med 
den externa kommunikationen inom samverkansgruppen sker den via mejl, telefon och 
ärendehanteringssystem där beställningar kan ske och frågor om den dagliga driften kan 
ställas. Kontakten sker oftast när verksamheterna behöver hjälp eller har frågor som 
berör den egna förvaltningen. Det var stor variation i hur mycket kommunens 
förvaltningarna hade börjat samverka med andra kommuners förvaltningar innan de 
vänder sig till IT-funktionen för beställning eller hjälp med genomförande av en 
förändring. Informanterna menar att anledningarna har varit olika och varierat från 
förvaltning till förvaltning. Några av de anledningar som togs upp under intervjuerna 
var:  
 

- att arbetsbelastningen är hög på IT-funktionen samtidigt som förvaltningen har 
bråttom och behöver hitta en lösning snabbt. Under tiden ska IT-funktionen 
hinna utreda problemet och komma med förslag på olika lösningar samtidigt 
som förvaltningen börjar planera om sitt arbetssätt  

- att kommunernas förvaltningar upphandlat olika system och har vant sig vid det 
vilket gör att de inte vill ändra till ett nytt, det gör att det kan finnas olika system 
trots att förvaltningarna har liknande uppdrag  

- att förvaltningarna från olika kommuner inte kommer överens om en gemensam 
lösning 
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- att det finns en otydlighet i ansvar och roller och hur tillvägagångssättet för att 
hitta gemensamma lösningar ska ske  

- att det saknas diskussionsforum där förvaltningen kan diskutera ett specifikt 
problem med liknande förvaltningar   

 
Under intervjuerna framkom det att det idag finns tvärkommunala nätverk där 
förvaltningar inom samma verksamhetsområde samverkar om digitalisering och har det 
som punkt på agendan vid sina träffar. Här har de stora förvaltningarna 
socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen 
lyckats hitta ett arbetssätt för samverkan. Vid dessa träffar finns det en representant från 
varje kommuns förvaltning som är med och representerar den egna förvaltningens 
arbete och utmaningar. Informanter från större förvaltningar menar att syftet med dessa 
träffar är att dela information och kunskap, tillsammans diskutera aktuella problem och 
hitta gemensamma lösningar på aktuella problem. De mindre förvaltningarna har 
tvärkommunala nätverksträffar i olika konstellationer, men digitalisering är sällan en 
fast punkt på agendan vid träffarna. Informanterna menar att när det gäller mindre 
förvaltningar har de inte lyckats bilda några nätverksträffar med fokus på IT, en stor 
anledning är att IT-frågorna inte varit lika stora eller lika många. Dock ser 
informanterna ett behov av det och menar att det kan finnas många fördelar med det. En 
lösning som en informant presenterar är att IT-representanterna från mindre 
förvaltningar inte behöver träffas ofta, utan att det kan räcka med att kommunikationen 
sker ett par gånger om året eftersom det finns väldigt mycket att vinna på det. Vidare 
säger informanten att nätverksträffen skulle kunna ske över Skype och på så sätt slipper 
representanterna resa runt till varandra. En annan informant menar att samverkan borde 
ses som en självklarhet mellan likande förvaltningar eftersom uppdraget är till stor del 
samma för samtliga kommuner men ändå finns det väldigt många olika system. Här 
togs det upp ett exempel från SKL som ibland arbetar med att hitta en lösning som 
samtliga av landets kommuner kan använda sig av och menade att även här skulle det 
kunna göras på liknande sätt.  
 
 
4.3.1 Kommunikationens roll i samverkansarbetet 
 
Informanterna säger att de får störst nytta i nätverken med liknande förvaltningar från 
andra kommuner. Utbyte av kompetens och gemensamma problemlösningar tas upp 
som några exempel. En informant menar att det finns möjlighet att arbeta med 
samverkan i ett större perspektiv och tar upp gemensamma utbildningar som exempel. 
Här menar informanten att de på så sätt kommer att bygga relationen emellan men 
också använda kunskapen för att tillsammans arbeta med olika problem. Det kan också 
finnas situationer där representanterna gått olika utbildningar och sitter på kunskap som 
kan vara till nytta för liknande förvaltningar. En annat exempel som tas upp av ett par 
informanter är att nätverksträffarna kan skapa möjlighet för studiebesök hos varandra, 
bygga relationer och se om det finns arbetssätt som går att implementera i den egna 
verksamheten. Större delen av informanterna instämmer med att kommunikation är en 
avgörande faktor för framgångsrik samverkan. De lyfter fram att dialoger med liknande 
förvaltningar som är med i samverkansgruppen underlättar arbetet med planering, ger 
bättre beslutsunderlag, möjlighet till kunskapsdelning och minskar risken för konflikter 
och oklarheter i samverkansgruppen. Informanterna är eniga om att utan dialoger blir 
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det svårt att utveckla ett gemensamt synsätt och hitta gemensamma lösningar på 
problem.  
 
I följdfrågan om varför de mindre förvaltningarna inte tagit initiativet till att skapa ett 
nätverk för mindre förvaltningars arbete med digitala frågor svarar en del informanter 
med att det är osäkerheten i hur arbetet ska bedrivas eftersom det inte finns några 
tydliga riktlinjer för representanterna att följa. Därmed hamnar representanten i en 
situation där den blir osäker på om arbetet är till nytta för samtliga kommuner och om 
det är rätt väg att gå. En annan informant menar att det handlar om att någon behöver ta 
ansvar och säga till att få ihop ett samverkansarbete mellan förvaltningarna. 
Osäkerheten i hur arbetet ska gå till har gjort att ingen representant tagit initiativet att 
bilda ett sådant forum. Det har funnits situationer där kommunerna mindre förvaltningar 
skaffat sig olika system trots att de har samma uppdrag att hantera. Skälet har varit att 
de inte lyckats enas om en gemensam lösning, vilket en informant påpekar som 
konsekvensen av dålig kommunikation. En informant menar att framgångsrik 
samverkan kräver en god kommunikation och att det är en faktor som behövs för att 
syftet med samverkan ska uppfyllas. Vidare menar informanten att en fungerande 
kommunikationen i sin tur kräver att det finns en tydlighet i struktur, roller och ansvar 
mellan nätverksgruppen för att det inte ska uppstå oenigheter och konflikter.  
 
 
4.4 Styrning i samverkansarbetet  
 
Vid styrning på regional nivå som i denna studien menas mellan samverkansparter som 
är med i samverkansgruppen om digitalisering beskrivs huvudsyftet och orsaken med 
samverkan som tydliga för informanterna, vilka är att samverka kring ekonomi, IT och 
kompetens. Det menar informanterna är orsaken till att politikerna tog beslutet om att 
samordna IT-funktionen. Det som däremot inte påpekats som otydligt för informanterna 
har varit modellen för styrning och ledning som omfattar samtliga sex parter. Ansvaret 
har istället legat på medarbetare, där representanter från fem kommuner och en central 
IT-funktion fått hitta ett arbetssätt som funkar för att tillgodose huvudsyftet med 
samverkan.     
 
De informanter som varit med i samverkansarbetet under en längre tid har erfarenhet av 
att kommuner som ska börja samverka måste lyfta varför ska de ska börja samverka, 
vilka är de gemensamma vinsterna och vad det innebär att samverka. För att utefter det 
upprätta spelregler, en organisationsbild och argumentation som alla är överens om. 
Vidare menar end del informanter att otydlig styrning leder i sin tur till otydlighet i 
roller, ansvar och mandat hos samverkansparterna. Dessa faktorer upplevs ha en stor 
påverkan på samverkansarbetet och är kritiska för en framgångsrik samverkan. I frågan 
om det fanns mål för digitaliseringsarbete svarade informanterna att det finns mål som 
är politiskt beslutade, nationellt digitala strategier som kommunerna försöker följa på 
regionnivå, samverkansnivå och kommunnivå. Dock uppfattar informanterna en 
svårighet i att förhålla sig till och jobba utefter målen eftersom de saknar en tydlig 
samverkansmodell på plats som talar om hur samverkan hänger ihop. En informant 
menar att målen kan vara meningslösa så länge verksamheterna inte har fått en tydlighet 
i hur samverkan ska ske. Informanten menar att vägen till att sätta upp mål och följa upp 
dessa kräver en bra organisationsmodell som talar om hur representanter från olika 
kommuner möts, vilka forum som finns, ansvar, roller och mandat som olika parter har. 
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Vidare menar informanten att med en tydlig modell på plats kan de få verksamheterna 
att gå i takt och satsa på målen, men så länge ramarna för samarbetet är oklara och 
oidentifierade och verksamheterna inte hinner få en balans i arbetet är det svårt att satsa 
på gemensamma mål. Informanterna uttrycker vikten av tydligt uttalade- och 
gemensamma målsättningar, de menar att det är ett steg i att skapa ett gemensamt 
synsätt mellan samverkanskommunerna. Vikten av gemensamt uppsatta mål upplevs 
som viktig men samtidigt beskrivs som svåra att jobba med när övriga detaljer är oklara. 
Informanterna instämmer med att gemensamma mål och ett tydligt syfte är viktigt för 
samverkansarbetet. Här menar en informant att syftet och målen bör revideras under 
tiden som samverkansarbetet utvecklas, de bör följa det aktuella läget och syfta till att 
styra samverkansarbetet mot önskad riktning.  
 
 
4.4.1 Kunskapsdelning genom kommunikation 
 
I fråga om vem som har ansvar att samordna digitaliseringen varierar svaren mellan 
informanterna. En del anser att IT-funktionen är experten inom området och tycker att 
de bör ansvara för samordningen medan andra ser att förvaltningarna har beslutsmandat 
och verksamhetskunskap och är de som ska ta ansvaret. De verksamhetsområden som 
har lyckats skapa diskussionsforum mellan kommunerna och kommit långt i 
samverkansarbetet har gjort det genom att medarbetarna har tagit initiativet att bilda 
gruppen och skapat det forum som de själva såg behovet av. Detta har inte gjorts utefter 
några riktlinjer eller en modell, men erfarenheten och resultatet som framförs är att 
arbetssättet har varit till nytta för samtliga parters digitaliseringsarbete. Informanterna 
menar att det är viktigt att samtliga kommuners åsikter kommer fram och att alla 
samverkansparter får ta del av det, på så sätt kan parterna utveckla ett gemensamt 
synsätt, vilket är en framgångsfaktor för samverkan. Det gör också att parterna skapar 
bättre relationer och får större förtroende för varandra när de ska lösa problem 
tillsammans. Informanterna ser en nytta i att dialogerna sker öppet och att parterna är 
öppna för förändring i sitt arbetssätt för att det ska gå att lösa problem tillsammans. 
Även om en del kommuner utmanas med ekonomiska resurser inom ett visst område 
blir det tydligare när det sker i dialog med övriga kommuner som arbetar inom samma 
område.  
 
 
4.4.2 Tydliga roller underlättar kommunikation och styrning    
 
I frågan om hur informanterna upplever att samverkansarbetet kan utvecklas fick jag 
blandade svar. En del informanter hade svårt att säga exakt hur samverkan kunde 
utvecklas då de inte kände till samtliga detaljer i samverkansrama och menade att de 
behöver förtydligas för att samverkansarbetet ska kunna utvecklas. Andra informanter 
ansåg att de behövde samverka i större utsträckning inom en del områden som de idag 
inte samverkar i. Utmaningen låg i vem som skulle ta ansvar för samverkansarbetet och 
hur det skulle gå till. Otydligheten i rollfördelning upplevs också av informanterna som 
ett hinder för samverkan. En del av informanterna menar att det har försvårat 
samverkansarbetet och gjort att verksamheten blivit osäker i hur den ska agera och ta 
ställning i en del situationer. En situation kan vara att ett verksamhetsområde ska införa 
en förändring och ska införa ett nytt system, då dyker osäkerheten upp i hur de 
förväntas samverka och vilket ansvar de har i den situationen. Därför efterlyser en del 
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informanter tydlighet i roller och ansvar för att kunna följa den riktning som 
samverkansarbetet eftersträvar. Utan tydlighet i roll- och ansvarsfördelning finns risken 
att samverkan endast sker i de områden där representanterna själva tar ansvar och 
skapar egna roller. Oklarheten har också lett till att informanterna har byggt upp olika 
uppfattningar om vilken grupp som har som ansvar att leda uppdrag och vem som har 
beslutsmandat i frågan. En informant säger att när en grupp får en tydligare roll i sitt 
uppdrag blir det också lättare att följa upp och utvärdera resultatet från uppdraget.  
 
 
4.5 För och nackdelar med samverkan om digitalisering   
 
Sista frågan till informanterna var om de tyckte att samverkan var en lösning på mindre 
kommuners digitala utmaningar. Samtliga informanter svarade ja på den frågan och 
många behövde inte vänta med sitt svar. Informanterna menade att mindre kommuner 
inte kommer kunna attrahera eller få tag i någon kvalificerad kompetens på egen hand. 
Vidare säger några informanter att de kommer inte heller skulle kunna täcka en 
heltidstjänst då vissa områden kräver ett mindre arbete. För den som får ansvaret i en 
mindre kommun kan det bli väldigt sårbart, brett och komplicerat och personen kan inte 
heller bli experter i alla frågor som uppstår. Mindre kommuner kommer istället förlita 
sig på nyutexaminerade som stannar i ett par år och med risken att de lämnar när de fått 
den erfarenhet som arbetsmarknaden eftersöker. En mindre kommun kan inte bära allt 
som vi pratat om under intervjuerna och få de nyttoeffekter som samverkan ger, 
exempelvis den kunskapsdelning och lättnad som kommunerna får när de kan vända sig 
till en central IT-funktion. Det gör att de istället kan fokusera på sitt uppdrag. 
Kompetensrekrytering ses som en stor framgångsfaktor i denna samverkan. 
Informanterna anser att kompetensen utnyttjas effektivare och bättre i samverkan än vad 
en enskild kommun hade utnyttjat på egen hand. Även stordriftsfördelar förekommer 
inom en del områden, speciellt där kommunerna lyckats hitta gemensamma lösningar. 
Exempelvis när kommunerna hittat en gemensam lösning som de kan satsa på och 
utveckla tillsammans.  
 
Samtliga informanter tycker att samverkan är den en lösning att föredra för att hantera 
digitaliseringsutmaningar. Utan samverkan kommer kommunerna utmanas i betydligt 
större utsträckning än vad de gör idag, vilket innebär att allt måste hanteras i egen regi. 
Samtidigt tycker många att det finns utvecklingsmöjligheter inom samverkansarbetet 
men även utmaningar, som kan hanteras genom tydligare ledning och styrning. En 
informanter jämförde samverkansarbetet med en fotbollsplan och menade att det ibland 
kan kännas som en fotbollsplan utan linjer. Utan några linjer och tydliga spelregler blir 
det svårt att spela fotboll, eftersom informationen är otillräcklig kommer alla att springa 
åt olika håll och göra det de tror är rätt utifrån den information de har. 
Sammanfattningsvis har fem begrepp återupprepats under intervjuerna och anses vara 
kritiska faktorer för en fungerade samverkan vilka är; styrning, ledning, roller, ansvar 
och mandat. Majoriteten av informanterna framhåller att det krävs ett engagemang och 
intresse för de som vill ha insyn i samverkansarbetet och skapa en framgångsrik 
samverkan. Genom en tydlighet inom dessa områden underlättas arbetet för 
verksamheterna vilket i sin tur leder till att de kan följa ett arbetssätt som är uppbyggt 
utefter en samverkansmodell.   
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5.0 Diskussion  
 
I följande kapitel diskuteras det empiriska materialet med hjälp av studiens teoretiska 
referensram och tidigare forskning inom området. Kommunikation och styrning är de 
områden som uppsatsen syftar att undersöka och står därför i fokus i detta kapitel.  
 
5.1 Kommunikationens- och styrningens roll i samverkan  
 
Emerson (2012) skriver att syftet med att flera organisationer samverkar inom ett 
specifikt och bildar en ny organisation är oftast att effektivisera, finansiera och styra 
mot gemensam riktning. Vidare skriver författaren att modellen kan ses som ett medel 
för att kunna finansiera något som en enskild organisation inte har möjlighet att 
finansiera med egen budgetram. Syftet är att parterna tillsammans ska kunna driva en 
gemensam verksamhet som är mer kostnadseffektiv än om samtliga parter driver i sin 
egen regi. Detta instämmer med vad som framkom i intervjuerna som beskriv att huvud 
syftet och orsaken med samverkan som tydliga för informanterna, vilka är att samverka 
kring ekonomi, IT och kompetens. Det var orsaken till att politikerna tog beslutet om att 
samordna IT-funktionen mellan fem kommuner. 
 
Eftersom kommunikation och styrning ansågs i tidigare forskning vara de största 
faktorerna till en framgångsrik samverkan blev uppsatsens syfte att kartlägga 
kommunernas samverkansarbete om digitalisering utifrån dessa faktorer. Det empiriska 
materialet visar att kommunerna ser stora fördelar med samverkansarbetet, samtliga 
informanter såg positivt på samverkansarbetet och menade att det var den mest lämpade 
lösningen för kommunerna under nuvarande förutsättningar. Kommunerna har genom 
samverkan kunnat rekrytera kompetent personal och fördela resurserna på ett bättre sätt. 
Helhetsbilden har varit att samverkan har varit lösningen på kommunernas 
digitaliseringsutmaningar. Detta överensstämmer med tidigare forskningens analyser av 
fördelarna med samverkan som presenterats av (Finansdepartementet, 2006; 
Lindesberg, 2009; Danermark, 2000; Hultberg, 2007; Gutlic, 2015; Vest, 2012). 
Resultatet från denna studien överensstämmer även med Hennings (2005) beskrivning 
av att samverkan kan användas som en organisationsmodell för samordning, 
effektivisering och styrning mot gemensamma mål. Även om en del utveckling återstår i 
samverkansarbetet har kommunerna lyckats genom användning av modellen attrahera 
kompetent personal, ta del av varandras kunskap och hitta gemensamma lösningar för 
utveckling av sin verksamhet. Henning skriver att organisationsmodellen är ett effektivt 
sätt för flera parter att uppnå gemensamma mål, genom samordning kan parterna uppnå 
högre effektivitet och ordning inom det specifika området. Det menar även 
informanterna om att den möjligheten finns och att högre effektivitet kan uppnås inom 
flera områden genom samordning mellan flera parter.  
 
Tidigare forskning har visat att det finns stora ekonomiska fördelar med samverkan som 
organisationsmodell då det kan bidra till att kommunerna kan minska sina kostnader 
genom gemensamma lösningar, (Finansdepartementet, 2006; Gultic, 2015; Vest, 2012; 
SKL, 2007). Detta överensstämmer i denna studien  avsett till personalkostnader men 
inte i samtliga situationer avsett till driftkostnader. Resultatet visar att en tjänst kan 
utnyttjas av flera kommuner samtidigt vid samverkan och på så sätt fördelas kostnaden 
på kommunerna. Hade kommunen drivit frågan i egen regi hade de utmanats med att 
dels få tag i kvalificerad kompetens men också fylla en tjänst tillräckligt med 
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arbetsuppgifter för att komma upp i en heltidstjänst. Personalen lyfts fram som en av de 
största fördelarna med samverkansarbetet både vad gällde kostnad och kompetens.  
 
När det gällde driftkostnader rådde det delade meningar om huruvida förvaltningarna 
upplevde lägre kostnader eller inte. Emerson (2012) och Henning (2005)  beskriver 
organisationsmodellen som ett effektivt sätt att samordna ekonomi mellan olika parter 
och därigenom ge parterna ekonomiska fördelar. Bortsett från de höjda kraven på den 
digitala servicen fanns det olika åsikter mellan informanterna om hur samverkan 
påverkade driftkostnaderna. I en del förvaltningar hade verksamheterna lyckats hitta 
gemensamma lösningar vilket kortsiktigt kunde innebära högre kostnader eftersom en 
del kommuner behövde byta sina system, men långsiktigt innebar det lägre kostnader då 
samtliga kommuner använde samma lösning och den centrala IT-funktionen endast 
behövde driftsätta systemet. Dock fanns det situationer där en kommun avvek från att 
använda samma lösning som övriga kommuner, konsekvensen kunde bli att den 
gemensamma lösningen blev något dyrare. Det framkom också exempel på områden där 
kommunerna använde fem olika system trots att grunduppdraget var samma. Resultatet 
från denna studien visar att samverkan inte alltid innebär lägre kostnader så länge 
kommunerna inte samverkar eller inte väljer gemensamma lösningar. Utmaningen 
ligger i att hitta ett arbetssätt som underlättar tillvägagångssättet vid samverkan och 
valet av gemensamma lösningar samt vad olika lösningar kan ge för ekonomiska 
konsekvenser. Likt de modeller som framförs av Tillväxtverket (u,å) och SKL (2015) 
för samverkan behöver varje samverkansgrupp anpassa modellen utefter sin 
organisationsstruktur och sina frågor för att uppnå det som samverkan eftersträvar. I 
rapporterna är det stor skillnad i vilka områden och faktorer myndigheterna lyfter fram 
som viktiga i samverkansmodellen, som har sin koppling till sakområdet. Eftersom 
modellen är bred och ger parterna stor frihet i att anpassa den utefter det önskade 
arbetssättet, har även myndigheterna anpassat den utefter sakområdet. Detta instämmer 
med vad informanterna lyfter fram om det behov som finns för att förtydliga syftet med 
samverkan och parternas roller i samverkan.  
 
 
5.2 Kunskapsdelning genom kommunikation   
 
En annan stor fördel som lyfts fram med organisationsmodellen är att den ger större 
utrymme och fler möjligheter för information- och kunskapsdelning mellan parterna 
enligt (Finansdepartementet, 2006; SKL, 2007; Gultic, 2015; Vest, 2012; Danermark, 
2000; Anell och Mattisson, 2009). Informanterna instämmer med det och menar att 
samverkansarbetet öppnar upp möjligheten till information- och kunskapsbyte. Genom 
samverkan har de kunnat diskutera problem och hitta gemensamma lösningar.  
Informanterna har dock olika erfarenheter av informations- och kunskapsbytet, vilket 
visar sig vara kopplat till de olika arbetssätt som finns mellan olika förvaltningar. 
Mellan de större förvaltningarna finns det som tidigare nämnt bestämda forum där IT-
utvecklare från samtliga kommuner och representanter från den centrala IT-avdelningen 
träffas för att diskutera digitaliseringens problem och utmaningar inom de specifika 
verksamhetsområden. Medan i de mindre förvaltningarna träffas representanter från 
kommunerna i olika forum för erfarenhetsutbyte, dock är digitaliseringen inte en 
fastställd punkt på agendan men kan komma att diskuteras i forumen. Anledningen är 
att representanterna inte alltid arbetar med IT-frågor och inte alltid har den kunskap 
eller kompetens som krävs för att kunna arbeta med frågorna. Linderberg (2009) lyfter 
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fram kommunikationen som nödvändig mellan parterna för att en fungerande 
samverkan ska falla på plats. Han menar att likheter och skillnader mellan parterna 
framkommer i kommunikationen mellan parterna och ser den som nödvändig för både 
lärande men också för samarbete istället för konflikter och oenigheter.  
 
 
5.3 Tydliga roller underlättar kommunikation och styrning  
 
Blomqvist (2012) och Jacobsen och Thorsvik (2008) påpekar vikten av tydlighet i roll- 
och ansvarsfördelning vid samverkan som organisationsmodell. De menar att tidigare 
forskning har visat att otydlighet inom dessa områden kan skapa oenigheter och 
förvirring i samverkansgruppen. Författarna skriver att samspelet mellan 
organisationens struktur och kultur påverkar det dagliga arbetet samt framtida 
förändringar. Organisationsmodellen måste tala om tydligt för parterna om vilka gränser 
som finns vilket menas med hur arbetsfördelningen ska ske, hur parterna ska samarbeta, 
vilka ansvar och roller de har samt vilka metoder som ska användas. Detta stämmer 
överens med vad som framkom i empirin där informanterna menar att otydliga roller, 
ansvar och mandat har skapat en viss osäkerhet i hur samverkansarbetet ska fungera. 
Inom de områden som verksamheterna kommit långt i samverkansarbetet har det 
snarare handlar om engagemang från olika professioner än riktlinjer som förklarat hur 
gruppen ska samverka. Grupperna har inte till en början fått några direktiv om vad de 
har ansvar för och måste  samverka om utan har snarare sett det som ett bra arbetssätt att 
tillsammans hantera problem och utmaningar. Medan i de områden där verksamheterna 
inte kommit långt i samverkansarbetet har det handlat om brist på tydlighet i fördelning 
av roller, ansvar och mandat. Ingen inom dessa områden har haft ansvaret att driva 
samverkansfrågor vilket har lett till att verksamheterna inte samverkar i lika 
utsträckning som de borde. Detta har även framkommit i tidigare studier där 
informanterna önskat utarbetning av riktlinjer i den mån det går för att underlätta 
samverkansarbetet på sikt, Gultic (2015) och Vest (2012). Informanterna menar att med 
tydligare riktlinjer och kontinuerlig kommunikation kan samverkansgruppen arbeta mot 
gemensamma mål och lösningar. Jacobson och Thorsvik (2014) menar att 
kommunikation är en viktig faktor som har en stor inverkan i organisationsstrukturen. 
Genom kommunikation kan olika synsätt, professioner, erfarenhet och kunskap mötas 
och på sikt bidra med balans till samverkan, minska oenigheter och förvirring samt 
skapa goda relationer mellan samverkansparterna. Vilket stämmer med hur 
informanterna ser på diskussionsforumen som finns mellan samverkansparterna. De 
grupper som har haft sådana diskussionsforum för arbete med digitaliseringsfrågor har 
en positiv erfarenhet och menar att de får mycket nytta av det. Det har hjälpt 
verksamheterna att komma längre i sitt utvecklingsarbete och hjälper till på vägen när 
de fastnar i olika problem.  
 
 
5.4 Dålig kommunikation ett hinder till samverkan 
 
Paquette och Desouza (2011) skriver att information i organisationer är under konstant 
förändring, därför måste metoderna som används för informationsdelning vara flexibla 
och anpassningsbara. Författarna påpekar vikten av möten, nätverksträffar och 
mentorskap som viktiga tillfällen för delning av tyst kunskap medan tekniska system för 
överföring av explicit kunskap. Gultic (2015) skriver i sin studie att kommunikation inte 
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framkommit som ett stort hinder i samverkan i litteraturen men att hennes studie visar 
tydligt hur stor påverkan kommunikationen har på samverkan. Detta instämmer även i 
denna studien då informanterna hade olika synsätt inom sina områden som kan kopplas 
till kommunikationen i de samverkansgrupperna. Ekonomin var inte alltid störta hindret 
till samverkan, utan många informanter upptog otydligheten i samspelet mellan 
samverkansparterna som det största hindret. De grupper som hade god kommunikation 
hade bättre samsyn och kunde lättare diskutera problem och hitta gemensamma 
lösningar. Det gjorde att flera parter kunde enas om en eller flera lösningar.  
 
Yusuf, Srhadi och Gunasekaran (1999) skriver att samarbetet över organisationens 
gränser innebär en agil organisationsstruktur som möjliggör kunskapsdelning mellan 
inblandade parter. Denna typ av kunskap anses vara viktig då den möjliggör att dold 
kunskap blir explicit för parterna som i sin tur kan innebära effektivare arbete för 
organisationen. Författarna anser att interna agila processer innebär att medarbetare som 
har samma uppdrag men arbetar på olika avdelningar eller organisationer kan dela dold 
kunskap och lösa problem tillsammans. Detta instämmer med arbetet som sker mellan 
större förvaltningar i samverkansgrupper där representanter från varje förvaltning träffas 
för att dela kunskap, lösa problem och hitta gemensamma lösningar.  Informanterna 
lyfte fram att dialoger med liknande förvaltningar underlättar arbetet med planering, ger 
bättre beslutsunderlag och möjlighet till kunskapsdelning. Representanterna delar 
kunskap i syfte att lösa problem som berör samtliga parter.  
 
Organisationsstruktur lyfts fram i litteraturen som en avgörande faktor för en 
fungerande samverkan, Danermark (2000) och Jacobsen och Thorsvik (2014).  Heide 
och Simonsson (2005) skriver att strukturen visar hur organisationen är uppbyggd och 
vilka avdelningarna den består av och ju större en organisation är desto fler avdelningar 
och desto mer komplex blir den. Det instämmer med det som framkommit i denna 
studien då resultatet visar att de grupper som hunnit bygga upp en struktur har kommit 
längre i samverkansarbetet än de grupper som inte har en gemensam struktur. Några 
informanter menar att otydligheten i ansvarsfördelning och mandat har gjort att det 
svårare att bygga upp en struktur för samverkan. Med tydligare direktiv till 
verksamheterna blir det lättare att bygga upp en struktur som berör samtliga parter och 
som har i syfte hitta gemensamma lösningar. Informanterna menar att strukturen måste 
vara tydlig i verksamhetsplanen för att de ska kunna få bättre insyn i sina roller de 
mandat som olika parter har.  
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6.0 Metoddiskussion 
 
I detta kapitlet presenterar jag en kritisk reflektion av valet på fallstudie som 
undersökningsmetod och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Vidare 
diskuterar jag valet av informanter som är verksamma inom en och samma organisation.   
 
6.1 Metodkritik och diskussion  
 
Uppsatsens metoddesign bygger på en kvalitativ fallstudie där datainsamlingen gjordes 
genom semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudie av samverkansavtalet. 
Bryman (2011) skriver att denna typen av studier har sin svaghet i att inte kunna leda 
till ny forskning eller kunskap med anledning av en mindre datainsamling. En annan 
kritik som riktas mot denna typ av forskning är att antalet informanter är väldigt 
begränsade vilket gör att svaren till forskningsfrågorna kan skilja sig mycket när de 
ställs mot varandra. I den här studien har jag kunnat fånga upplevelser, beskrivningar 
och diskussioner som framkommit under de intervjuer som ägde rum och ställt dessa 
mot varandra för att hitta mönster i empirin. Helt andra upplevelser och beskrivningar 
kan komma fram om studie görs med andra informanter från annan organisation. För 
mig har utgångspunkten varit att i enlighet med Brymans (2011) redogörelse, att fånga 
upplevelser, beskrivningar och ta del av diskussioner i den aktuella kontexten genom ett 
strategiskt urval av informanter snarare än en bred publik och statistiskt vederlagd 
kunskap.  
 
Trost (2010) skriver att faktorer som uppmärksamhet, välmående och humor kan ha 
påverkningar på den kunskap som kommer fram under intervjuer med informanterna. 
Detta kan i sin tur leda till att fel kunskap börjar studeras och analyseras och får en plats 
i uppsatsen som den inte förtjänar. En alternativ metoddesign hade varit att bygga 
uppsatsen på en kvantitativ studie där data samlas in genom enkäter och med en större 
volym informanter och organisationer. Eftersom syftet med studien har varit att få en 
djupare förståelse av informanters upplevelser och kunskap i den utvalda organisationen 
har den kvalitativa fallstudiemetoden varit den mest lämpade. Det har också varit viktigt 
för mig att under uppsatsens gång ha med den kritik som riktas mot denna typen av 
metoddesign för att därigenom arbeta fram noggrannare intervjuer, transkriberingar och 
analyser.  
 
Det finns både en styrka och svaghet i att jag vänt mig till informanter som är 
verksamma inom en och samma organisation. Informanterna jobbar åt olika 
förvaltningar och har helt olika syften med digitalisering samtidigt som de har i uppdrag 
att samarbeta om digitalisering och omfattas av organisationens digitaliseringsvisioner. 
Därmed bör studien ses som en ansats till att lyfta upplevelser och beskrivningar hos 
individer som arbetar med digitaliseringsutveckling på lokal nivå i en offentlig 
verksamhet snarare än en bild över läget i en hel region. Det fanns inte heller tid eller 
utrymme inom uppsatsramen att göra liknande intervjuer med informanter från övriga 
kommuner som är med i samverkansgruppen. Jag valde att intervjua informanter från 
den centrala IT-avdelningen för att få en helhetsbild av hur de ser på 
samverkanskommunernas arbete vilka utmaningar de stött på under de senaste åren.  
 
Mot bakgrund till metodkritiken som beskrivits ovan är det också viktigt att se studiens 
resultat som en möjlighet till att förstå det undersökta fenomenet och de upplevda 
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problemområden som bör forskas ytterligare. Studiens resultat behöver följas upp av 
större studier med mer kvantitativt underlag innan några generella slutsatser kan dras. 
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7.0 Slutsats 
 
I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser och förslag till vidare forskning. Syftet 
med uppsatsen har varit att undersöka hur kommunikation och styrning fungerar vid 
kommunal samverkan om digitalisering. Därmed ger detta kapitel ett djupare svar 
uppsatsens frågeställningar som i sin tur besvarar uppsatsens syfte. Uppsatsens 
frågeställningar är:  
 

Hur sker kommunikation om digitalisering mellan parterna i 
samverkansgruppen?  
  

Hur kan kommunikation och styrning utvecklas i samverkansgruppens 
arbete med digitalisering?  
 
7.1 kommunikationsnivån varierar beroende på förvaltningsområde  
 
Resultatet från denna studien visar att kommunal samverkan skapar möjlighet för 
mindre kommuner att föra dialoger, diskutera problem och hitta gemensamma digitala 
lösningar, vilket ses som en av de största fördelarna med samverkan. Eftersom dålig 
kommunikation påpekats som ett hinder för framgångsrik samverkan blev syftet med 
denna frågan att undersöka hur kommunikationen sker mellan kommunens 
förvaltningar, med förvaltningar från andra kommuner som är med i 
samverkansgruppen och den centrala IT-funktionen för samverkansgruppen. Resultatet 
visar att kommunens förvaltningar har kontinuerliga träffar för diskussioner om vad de 
har på gång och vilka utmaningar de står inför, vilket visar att kommunikationen är god 
och funkar i kommunen. Dock anser informanterna att det är från forum med liknande 
förvaltningar från övriga kommuner som de kan dra störst nytta till verksamheten. I 
dessa forum diskuteras frågor som endast berör den egna förvaltningen och där 
representanterna från olika kommuner kan dela information och kunskap, planera, 
utreda, lösa problem och hitta gemensamma lösningar. De förvaltningar som saknar 
dessa forum har inte möjlighet att i lika stor utsträckning ta del av varandras kunskap 
och hitta gemensamma lösningar. Avsaknaden av dessa forum kan vara en anledning till 
att det är skillnad i vilka lösningar dessa förvaltningar väljer, trots att uppdragen är lika. 
Otydligheten i hur samverkansarbetet ska gå till är också en anledning till att ingen tagit 
på sig ansvaret för att skapa ett forum.  
 
7.2 kommunikation kan förbättras genom tydligare styrning  
 
Kommunikationen kan utvecklas inom samtliga områden genom en tydligare styrning 
som talar om för representanterna om hur, vad och när de ska samverka. Utan tydlig 
styrning och struktur hamnar ansvaret på representanter från förvaltningarna att ta 
ansvar för samverkan och hålla de dialoger som behövs. Konsekvensen av en otydlig 
styrning blir att en del representanter tar ansvar och engagerar sig i samverkansarbetet 
medan andra fokuserar enbart på sitt område och väljer en lösning som passar den egna 
förvaltningen. Informanterna ser positivt på dialoger med liknande förvaltningar och 
menar att även om slutresultatet inte blir en gemensam lösning ger dialogerna möjlighet 
att förstå förvaltningarnas arbetssätt, dela information och kunskap samt bygga 
relationer. Samverkansgruppen måste därmed säkerställa att varje förvaltning har rätt 
forum för att diskutera digitaliseringsfrågor samt förtydliga syftet med samverkan och 



38 
 

representanternas roller, ansvar och mandat. På så sätt kan parterna få ut den nytta som 
de eftersträvar med samverkansarbetet.  
 
7.3 Styrning behöver ske genom tydligare information 
 
Grunden i styrningen är tydlig enligt informanterna, vilken är att kommunerna 
samverkar om resurser för att hantera sina uppdrag. Men när det gäller samverkan om 
gemensamma lösningar finns det stor otydlighet i hur styrningen ska ske och en stor 
frihet för kommunerna att avgöra om de vill engagera sig i arbetet med att hitta 
gemensamma lösningar. Det är här som större delen av informanterna ser en 
utvecklingsmöjlighet i styrningen av samverkansarbetet, att göra styrningen tydligare 
för parterna och visa hur samverkansarbetet kan nyttja samtliga parter. Om syftet med 
samverkan är att parterna ska hitta gemensamma lösningar måste styrningen ske på ett 
sätt som styr samverkansarbetet mot gemensamma lösningar. Detta kan möjliggöras 
enligt informanterna genom tydlig styrning och ledning och en organisationsstruktur 
som i sin tur förtydligar informanternas roller, ansvar och mandat i samverkansarbetet.  
 
7.4 Kontinuerlig kommunikation är nyckeln för en fungerande samverkan 
 
Det har visat sig tydligt i tidigare studier (Anell och Mattisson, 2009; Crowford, 2012; 
Lindberg, 2009; Huhtajabgas och Pohjanen, 2017 och Gult, 2015)  och även i denna att 
samverkansarbetet inte resulterar i stora ekonomiska fördelar och ett effektivare 
arbetssätt på kort sikt. Samtidigt har de mindre kommuner som infört denna 
organisationsmodell positiv erfarenhet av det och ser det som en av få lösningar på 
framtidens digitala utmaningar. För framgångsrik samverkan krävs det långsiktiga 
gemensamma lösningar som nyttjar samtliga parter, både små och stora förvaltningar 
samt kommuner. Syftet måste vara tydligt och involvera samtliga parter, konsekvensen 
av att en part avviker från en gemensam lösning påverkar i sin tur övriga parter. 
Eftersom samverkan involverar många områden och parter bör utvecklingen ske i en 
takt som möjliggör för alla att hänga med. Genom kontinuerliga dialoger kan parterna 
diskutera gemensamma utmaningar, bygga relationer, dela kunskap och hitta 
gemensamma lösningar på problem. Parter som ingår i samverkansgruppen har nu ett 
läge att göra det och dra maximal nytta av samverkan.   
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8.0 Förslag till vidare forskning  
 
I denna studien har jag undersökt kommunikation och styrning i samverkansarbetet om 
digitalisering på en övergripande nivå utan noggrannare granskning av specifika fall och 
situationer. Studiens resultat visar att en tydlig styrning och kontinuerliga dialoger är 
framgångsfaktorer för en fungerande samverkan. Samverkansgruppen har kommit en 
bra bit i digitaliseringsarbetet och samtliga informanter ser positivt på samverkan som 
organisationsmodell inom IT-området och menar att det definitivt är en lösning på små 
kommuners digitaliseringsutmaningar. Eftersom denna studien ämnar att endast studerat 
samverkansarbetet på en övergripande nivå har det inte varit möjligt att göra 
noggrannare granskning av specifika fall  och situationer. En noggrannare granskning 
hade möjliggjort jämförelsen mellan att en kommun gör en beställning enskilt i 
förhållande till att beställningen görs för en hel samverkansgrupp eller av flera 
kommuner. Därmed blir ett förslag till vidare forskning att:   
 

- fokusera på specifika fall och analysera dessa för att visa vilka ekonomiska och 
organisatoriska skillnader de innebär när en kommun väljer en egen lösning 
istället för en gemensam lösning för samverkansgruppen  

 
Den här studien har enbart haft fokus på en samverkansgrupp som samverkar om 
digitalisering. Även om det inte skulle finnas några större organisatoriska skillnader 
mellan denna gruppen och andra samverkansgrupper i landet som samverkar om 
digitalisering, kan det finnas skillnader i styrning, ledning, ansvar- och rollfördelning, 
mandat och samverkan för gemensamma lösningar. En jämförelse mellan två olika 
samverkansgrupper kan visa likheter och skillnader inom dessa områden som i sin tur 
kan bidra med nytta till samverkansgrupperna. Grupperna kan ta del av varandras 
arbetssätt utan att på egen hand behöva komma på lösningar till problem. Därmed blir 
förslaget till vidare forskning att:  
 

- jämföra likheter och skillnader i kommunikation och styrning mellan två olika 
samverkansgrupper 
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9.0 Sammanfattning  
 
Studien handlar om betydelsen av en bra kommunikation och styrning vid kommunal 
samverkan om digitalisering, ett nytt aktuellt område där allt fler kommuner samverkan 
för att klara utmaningar i form av ekonomi, personalresurser och digitala lösningar. 
Studien syftar till att undersöka hur kommunikation och styrning fungerar vid 
kommunal samverkan om digitalisering. För att undersöka detta studerades fallet där 
kontaktkommunen tillsammans med fyra andra kommuner bildat en gemensam IT-
avdelning i syfte att samverka om ekonomi, personalresurser och digitala lösningar.  
 
Studien bygger på en kvalitativ studie där en av de samverkande kommunerna och den 
centrala IT-funktioner intervjuas. Totalt har åtta intervjuer genomförts, varav sju med 
kommunens förvaltningar och ett med den centrala IT-funktionen. Urvalet har skett 
genom ett bekvämlighetsurval där totalt femton personer intervjuats, tretton från 
kommunen och två från den centrala IT-funktionen. Intervjuerna genomförde med hjälp 
av semistrukturerade intervjuer, där sju intervjuer genomfördes på kommunhuset och ett 
på distans med den centrala IT-funktionen. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Resultatet av intervjuerna analyserades och tolkades genom temaanalys.  
 
Resultatet visar också på att samverkan om digitalisering mellan små kommuner är att 
föredra framför att driva arbetet av en liten kommun. Samverkan som 
organisationsmodell har gjort det lättare för kommunerna att locka till sig kvalificerade 
färdigheter, dela kunskap, hitta gemensamma lösningar och hantera utvecklingen 
tillsammans. Det har också funnits områden där kommunerna idag inte samarbetar eller 
inte har kommit långt i samarbetsarbetet med anknytning till otydlig styrning och dålig 
kommunikation. Konsekvenserna av detta har varit att vissa lösningar har blivit dyrare 
och att samarbetsarbetet inte fungerade lika effektivt som de andra områdena. 
 
Studien kom fram till följande slutsatser:  
 

- Kommunikationsnivån varierar beroende på förvaltningsområde 
- Det behövs tydlig styrning och organisationsstruktur för att få till en 

fungerande kommunikation i samverkansgruppen 
- Styrning behöver ske genom en organisationsstruktur som tydliggör parternas 

roller, ansvar och mandat 
- Kontinuerlig kommunikation har en avgörande roll för en fungerande 

samverkan 
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Bilagor 
 
Bilaga 3. Intervjufrågor till kommunens förvaltningar 
 
Tema: introduktion  

• Kan ni berätta lite kort om er själva och er roll i förvaltningen?  
• Hur jobbar ni med digitalisering i er förvaltning? 

 
Primärtema: intern och extern kommunikation 

• Hur går ni tillväga vid genomförandet av en digital förändring/beställning 
av en IT-tjänst?  

• Hur ser samarbetet ut mellan förvaltningen i den egna kommunen och 
liknande förvaltningar i samverkansgruppen? 

• Känner ni till riktlinjerna om hur och när ni ska samverka med andra 
förvaltningar och i vilka ändamål?  

• Vem har ansvaret för att samordna kommunernas arbete med 
digitalisering?  

• Planeras framtida förändringar? Görs det i samverkan med andra?  
 
Primärtema: intern och extern styrning  

• Hur ser samverkansmålen ut på lokal och regional nivå?  
• Hur ser ledningen ut? Vem fattar beslut om införandet av/upphandling av 

nytt system eller en digital förändring?  
• Vad har ni för upplevelser av strukturen för samverkan på lokala och 

regional nivå? Vad funkar bra och vad kan förbättras? 
 
Primärtema: utveckling  

• Hur uppfattar ni att samverkan om digitalisering kan utvecklas?  
 

Avslutningsfråga: Uppfattar ni att kommunal samverkan kan vara en lösning på mindre 
kommuners digitaliseringsutmaningar?  
 
 
 
Bilaga 4. Intervjufrågor till centrala IT-funktionen för samverkansgruppen 
 
Tema: introduktion  

• Kan ni berätta lite kort om er själva och er roll i IT-funktionen? 
• Vad har ni för roll i samverkansarbetet? 

 
Primärtema: intern och extern kommunikation 

• Hur går kommunerna tillväga vid genomförandet av en digital förändring? 
• Vad har ni för upplevelser av samverkansarbetet hittills? 
• Hur samverkar kommunerna och den centrala IT-funktionen? 
• I vilka forum träffar ni kommunerna? Vad har ni för roll i dessa forum?  

 
Primärtema: intern och extern styrning 

• Finns det gemensamma mål, riktlinjer och rutiner för hur samverkan ska ske?  
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Primärtema: utveckling  

• På vilka sätt kan kommunerna underlätta och effektivisera IT-funktionens arbete?  
• Vilka hinder och problem har ni stött på under samverkansarbetet? 
• Hur uppfattar ni att samverkansarbetet kan utvecklas? 

 
Avslutningsfråga: Uppfattar ni att kommunal samverkan kan vara en lösning på mindre 
kommuners digitaliseringsutmaningar?  
 
 

 
 
 


