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Sammanfattning 
 
De flesta av Sveriges kommuner har sedan länge sökt samverkan med närliggande 
kommuner för att uppnå kostnadsbesparingar och effektivisering. Ett av de områden som 
kommunerna söker samverkan kring är IT. Genom ett gemensamt förvaltningsnät, delad 
Internetuppkoppling och samkörning av informationssystem finns en förhoppning om att 
uppnå effektivisering och kostnadsbesparingar. 
  
Vi har i denna uppsats genomfört vad som kan liknas vid två fallstudier. De två fallen 
består av två kommunkluster. Det första kommunklustret består av tre kommuner; 
Köping, Kungsör och Arboga. Det andra kommunklustret består av fyra kommuner; 
Nora, Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg. Vi har genomfört sju intervjuer med IT-
chefer och IT-samordnare vid de kommuner som ingår i de studerade kommunklustren. 
Syftet med studien har varit att belysa vilka problem som kan hämma IT-samverkan 
mellan kommuner samt vilka positiva effekter IT-samverkan kan medföra. 
 
IT-samverkan i de två klustren består av ett gemensamt förvaltningsnät. Genom det 
gemensamma förvaltningsnätet samkör man ett antal verksamhetssystem. Genom att 
kommunerna delar på system har man uppnått en ökad kompetens och specialisering på 
respektive system. Eftersom man delar system effektiviseras driften av dem då man 
enbart behöver en server för varje system. Det här har även underlättat supporten.  
 
De problem och upphov till problem som vi identifierat är; bristande mål och direktiv, 
skilda referensramar, arbetsbelastning, prestige och revirtänkande, skilda 
grundplattformar samt motsträvigheter från leverantörer.  
 
De positiva effekter som vi identifierat är; kostnadsbesparingar, gemensam expertis, ökad 
kompetens, rationaliserad drift och att man kan genomföra upphandlingar gemensamt. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesbakgrund 
Under 1990-talet påbörjade många kommuner samarbeten med närliggande kommuner 
för att samordna kompetens och verksamhet i syfte att klara kommunens allt mer 
ansträngda budget.1 Samarbeten inleddes främst mellan mindre kommuner eftersom de 
hade svårast att klara av de besparingar som behövde göras. Kommuner slöt 
gemensamma avtal som innebar att de kunde dela på tjänster t ex inom räddningstjänsten 
och skolans område. Under 2000-talet har samarbeten mellan kommuner utvecklats 
ytterliggare. Motivet för samarbete har förändrats något och handlar nu mer om 
långsiktiga förändringar och identitetsskapande än 1990-talets tydliga mål om kortsiktiga 
kostnadsbesparingar. År 2000 gjordes en kartläggning över mellankommunal samverkan 
och där framkom att det fanns 645 pågående samarbeten av olika form. 
Samverkansformerna för de olika samarbetena varierar. Det handlar t.ex. om projekt, 
nätverk, aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, gemensamma nämnder eller 
kommunalförbund.2 
 
För att uppnå effektiviseringar och besparingar försöker kommuner även samverka kring 
IT-drift och system. Genom ett gemensamt förvaltningsnät finns möjlighet till 
samarbeten som innebär att kommuner delar på en teknisk plattform och använder 
gemensamma system och applikationer. Den här typen av IT-samverkan har utvecklats på 
olika sätt beroende på lokala och regionala behov.3 

1.2 Problemdiskussion 
När ett mellankommunalt samarbete inleds finns det många aspekter att ta hänsyn till. 
Alla de involverade kommunerna vill självklart få ut så mycket som möjligt av 
samarbetet och intressekonflikter kan följaktligen uppstå. Vi kan också tänka oss att man 
går in i en samverkansprocess med lite olika syften och mål, vilket förmodligen också 
kan leda till problem. Revirbevakande och brister i dialogen är även tänkbara faktorer 
som kan skapa problem för samverkan. 

1.3 Uppsatsbakgrund 
Arbetet med den här uppsatsen inleddes med att vi träffade Tibor Denes, som arbetar som 
strategi- och verksamhetskonsult för ett företag som heter Digital Government 
Development. Tibor arbetar bland annat med frågor som rör kommunal IT-samverkan. 
Han ser att allt fler kommuner startar samarbeten inom olika områden och har uppfattat 
ett behov av att göra en kartläggning över hur några befintliga kommunsamarbeten kring 
IT ser ut idag.  
 

                                                 
1 Montin Stig (2004), Moderna kommuner 
2 Ibid. 
3 Svensson Bengt, Sveriges Kommuner och Landsting (2005), E-förvaltning och samverkan 



 2 

1.4 Centrala begrepp 
Kommun 
En kommun är en territoriellt avgränsad enhet som har ett lokalt självstyre men som 
samtidigt är en del av staten. Det finns 290 kommuner i Sverige varav Stockholm är 
störst och Bjurholm minst i invånarantal.4  
 
IT (Informationsteknik) 
IT är samlingsnamnet för hanteringen av information mellan datorer. IT innefattar en stor 
mängd områden där nätverk och datakommunikation är inblandat.5 
 
Samverkan 
Samverkan innebär kortfattat att minst två parter interagerar om något i ett specifikt 
syfte. Se vidare stycke 5.1 Samverkansbegreppet.   
 
Samarbete 
Att arbeta tillsammans innebär att samarbeta. Ett samarbete är ett mer övergripande ord 
än samverkan. Samverkan är en typ av samarbete, så man kan även kalla en 
samverkansprocess mellan kommuner för ett samarbete även om det är på en mer 
övergripande nivå.6 
 
IT-samverkan 
Med IT-samverkan menar vi dels den informationsteknik som samkörs mellan kommuner 
i respektive kommunkluster, t ex ett verksamhetssystem, men även företeelser som direkt 
kan härledas till informationstekniken, t ex gemensam support och gemensamt nät. 
 
Mellankommunal samverkan 
Med mellankommunal samverkan avses samverkan mellan kommuner i form av 
interkommunala avtal, bolag, gemensamma tjänster, gemensamma nämnder och 
gemensamma förvaltningar (s.k. kommunalförbund). 
Nedan följer en förklaring av de olika stegen av samarbete kommuner kan ägna sig åt, det 
är endast en grovt schematisk bild men kan hjälpa till när man vill särskilja begreppen: 
 

1. Samråd - tillfälliga kontakter och informationsutbyte. 
2. Samordning - ömsesidig anpassning av kommunala beslut. 
3. Samkörning - gemensam drift av utvalda tjänster och institutioner. 
4. Samverkan - gemensam politik och/eller inriktning på ett eller flera områden. 

 
Samverkan är det sista steget i denna ”samarbetstrappa” och är den längst gående typen 
av samarbete som kommuner kan ägna sig åt. Se stycke 5.4 för vidare förklaring. 
 
 
 
 
                                                 
4 Montin Stig (2004), Moderna kommuner 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:IT 2006-04-25 
6 Hjert Christer (2004), Kartläggning av befintliga samverkansmöjligheter mellan kommuner 
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Kommunalförbund 
Ett offentligrättsligt, reglerat samarbetsorgan mellan kommuner. Medlemmarna 
överlämnar helt beslutanderätten i den eller de frågor för vilket kommunalförbundet 
bildas samt tillskjuter nödvändiga medel. Kommunalförbunden styrs av 
förbundsfullmäktige, vars ledamöter utses av medlemmarnas kommunfullmäktige. 
Denna form för samverkan kan kommuner använda för praktiskt taget vilken kommunal 
angelägenhet som helst.7 
 
Kommunkluster 
Ett antal kommuner som ofta angränsar till varandra geografiskt kan kallas för ett 
kommunkluster. 
 

1.4.1 IT-relaterade begrepp 
I uppsatsen kommer vi att nämna ett antal begrepp från IT-området. Nedan följer de IT-
relaterade begrepp som vi anser behöver förklaras vidare.  
 
ATM - Asynchronous Transfer Mode 
Metod att överföra data främst över långa ledningar utan fast överföringshastighet. 
Lämpligt för videoöverföring eftersom informationen delas upp i mycket små delar så en 
liten störning märks inte så mycket.8 
 
Bandbredd  
Överföringskapacitet i ett nätverk för data eller telefoni. Mäts i bitar (bits) per sekund, 
bps. En fullskriven sida med text brukar vara cirka 16 000 bits vilket ett 28, kilobit/s 
modem klarar på en sekund. För att överföra rörliga bilder i fullskärmsstorlek krävs 
hastigheter uppåt 10 000 000 bits per sekund, det vill säga 10 Mbit/s. 9 
 
Fibernät 
Ett nätverk som använder sig av fiberoptik. Fiberoptik är en teknik som går ut på att man 
istället för att skicka elektriska signaler i en ledning, skickar signaler i form av ljus inne i 
en smal glasledning vilket går mycket fortare och ger bättre prestanda. 10 
 
Förvaltningsnät 
Förvaltningsnät är ett internt nät som är helt åtskiljt från annan trafik. Nätet kan användas 
för många olika typer av nätkommunikation; filöverföring av till exempel ritningar eller 
röntgenbilder och flöden i kommunens gemensamma system i form av ekonomi- och 
ordersystem. Förvaltningsnätet stödjer även streaming av video eller ljud, ip-telefoni och 
videokonferens.11 
 
 

                                                 
7 Svenska kommunförbundet et al (2002), Interkommunal samverkan 
8 http://guider.idg.se/glossary/ 2006-04-22 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 http://www.teracom.se/?page=5252 2006-05-24 
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IP-telefoni 
IP-telefoni innebär överföring av röstsamtal och dylikt via ett nätverk baserat på 
Internetprotokollet IP. Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen helt digitalt 
och är uppdelad i datapaket.12 
 
Standardsystem 
Ett administrativt standardsystem utgörs av ett eller flera administrativa datorprogram 
som är tillverkade av en leverantör och distribueras i samma standardskick till flera 
köpare. Standardsystemet kan därefter anpassas till en viss verksamhet men utgår alltså 
från en viss mall.13 
 
Teknisk plattform  
Benämning på en given processor och ett givet operativsystem. Den vanligaste tekniska 
plattformen är Intel-processorer med Windows som operativsystem. Vanliga 
operativsystem är Windows, NT, Unix, Mac OS, Novell netware och Linux.14 
 
Verksamhetssystem 
Begreppet verksamhetssystem används oftast när ett enda informationssystem används 
inom en viss organisation, i detta fall kommuner.15 Eftersom kommuner består av flera 
verksamhetsområden så används flera verksamhetssystem. 
Informationssystem är ett datorprogram eller en kombination av datorprogram och 
databaser som används för att lagra, söka eller på annat sätt bearbeta data.16 
 

1.5 Frågeställningar 
Våra frågeställningar lyder: 
 

• Vad kan kommuner samverka kring inom IT? 
 

• Vad kan hämma IT-samverkan? 
 

• Vilka positiva effekter kan IT-samverkan leda till? 
 

1.6 Analys av frågeställningar 
Med IT-samverkan menar vi dels den informationsteknik som samkörs mellan kommuner 
i respektive kluster, t ex ett verksamhetssystem, men även företeelser som direkt kan 
härledas till informationstekniken, t ex systemdrift.  
 
Med vad som kan hämma IT-samverkan syftar vi på händelser som försvårat eller 
bidragit till att samverkan inte fungerat på ett tillfredställande sätt.  
                                                 
12  http://sv.wikipedia.org/wiki/IP-telefoni 2006-04-26 
13 Dexner Peter (1995), Administrativa standardsystem 
14 http://guider.idg.se/glossary 2006-04-27 
15 http://www.ndg.se 2006-05-10 
16 http://susning.nu/Informationssystem 2006-04-28 
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Med positiva effekter menar vi sådant som underlättat det administrativa arbetet och som 
inneburit fördelar för verksamheten. 

1.7 Kunskapsbidrag 
Genom att studera två kommunkluster kommer vi att kunna presentera vad de samarbetar 
kring. Vi kommer också att åskådliggöra vilka problem som kommunerna har stött på 
under processen och vilka positiva effekter IT-samverkan medfört. Kunskapsbidraget kan 
sammanfattas som en samling erfarenheter från de studerade kommunklustren.    

1.8 Avgränsning 
Det område vi berör är stort, komplext och innefattar många faktorer, därför har vi varit 
tvungna att göra vissa avgränsningar. 
 
Uppsatsen bygger på de erfarenheter som kommit fram från de två samarbeten vi studerat 
och behandlar inte några andra samarbeten. De resultat, analyser och slutsatser som 
presenteras är således ett resultat av att ha studerat dessa samarbeten. 
 
Vi avser inte att fördjupa oss inom de olika tekniker som de studerade kommunerna 
använt. Vi kommer heller inte att fördjupa oss inom hur kommunerna löst uppkopplingen 
mot Internet. Vi kommer dock att ge en övergripande beskrivning över hur IT-samverkan 
ser ut i de två kommunklustren. 
 
Eftersom fokus ligger på en övergripande nivå kommer vi inte att undersöka hur 
slutanvändare av de gemensamma systemen påverkas.  

1.9 Intressenter 
Vi har identifierat följande intressenter som vi tror kan vara intresserade av vårt resultat: 
 

• Kommunchefer, förvaltningschefer och IT-chefer i olika kommuner som har 
planer på mellankommunal IT-samverkan. 

 
• Chefer i de kommuner som redan har ett mellankommunalt IT-samarbete. 

 
• IT-konsulter som arbetar med kommuner. 
 

Kommuner som funderar på att påbörja samarbete inom IT-området med andra 
kommuner kan vara intresserade av resultatet. Dessutom kan chefer i de kommuner som 
redan har ett etablerat samarbete se och jämföra sin egen kommun med andra kommuner 
som ingår i undersökningen, vilket de kanske inte har gjort tidigare. IT-konsulter som 
arbetar med att exempelvis stödja kommuner i planläggandet av ett framtida IT-
samarbete kan ha nytta av resultatet i denna uppsats eftersom de kan se tillbaks på andra 
samarbeten och blottlägga problem, samt dra lärdomar av dessa. 
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka problem som kan hämma IT-samverkan mellan 
kommuner och vilka positiva effekter IT-samverkan kan innebära. 

3. Perspektiv 
Vår egen förförståelse kommer att spela in när vi skriver denna uppsats och denna 
förförståelse kommer att forma vårt perspektiv, vilket kommer att påverka vilket resultat 
vi kommer fram till.  
 
Vår allmänna kunskap om kommuners verksamheter är begränsad. Vi hade innan 
uppsatsen påbörjades endast viss kännedom om hur kommuner är uppbyggda och hur de 
fungerar. En uppfattning som vi hade var att det ofta går sakta i kommuners 
beslutsprocesser och att det går trögt att förändra verksamheten. Med denna uppfattning i 
bakhuvudet så fick vi även en uppfattning om att det kan vara svårt att samverka 
kommuner emellan med tanke på att det kan medföra stora förändringar i kommunens 
verksamhet.  
 
I den empiriska undersökning som vi kommer att presentera kommer svaren bli från en 
IT-chefs perspektiv men samtidigt är det vi som har utformat frågorna efter den 
förförståelse och kunskap som vi har. 
 
Vår bakgrund är att vi är informatikstudenter som just nu studerar på C-nivå och har läst i 
flera år på Örebro universitet vilket gör att vi har en bra överblick på systemutveckling 
och datoranvändning i allmänhet. 
 
Vi vill även att människor som inte är tekniskt insatta ska kunna förstå och kunna läsa vår 
uppsats och därför har vi valt att inte gå in speciellt djupt på tekniken. Vi tror dock att en 
grundläggande IT-kunskap kan underlätta när man läser uppsatsen. De tekniska begrepp 
som vi ändå tar upp har vi samlat i en IT-relaterad begreppslista. 

3.1 Koppling till befintlig kunskap 
Vi har tagit del av ett antal uppsatsarbeten för att få en djupare förståelse inom 
ämnesområdet. Till att börja med letade vi i bibliotekets interna katalog efter lämplig 
information. Vi hittade ett antal böcker som tog upp samverkan ur olika aspekter. Vidare 
sökte vi i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och där hittade vi några uppsatser som 
kan relateras till vårt ämnesområde. Exempelvis en D-uppsats från Linköpings universitet 
som heter Inter-kommunal IT-samverkan som belyser bidragande faktorer, effekter samt 
framgångsfaktorer vid IT-samverkan. De effekter som framhålls är att IT-samverkan kan 
ge en utökad handlingskraft, skalfördelar och effektivisering vilka kan leda till 
kostnadsbesparingar. Rapporten visar även att resursdelningen kan ge effekter i 
kunskapsutbyte och kompetens förbättringar.17  
 

                                                 
17 Ragnar Pia-Lotta, Skill Kristin (2005), Inter-kommunal IT-samverkan  
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Ett annat bra dokument som behandlar IT-samverkan är E-förvaltning och samverkan – 
Verksamhetsutveckling med IT-stöd i kommuner och landsting, som är gjord av 
organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den presenterar en 
undersökning som gjorts under 2004 där man skickat ut enkäter till Sveriges kommuner 
och kartlagt de initiativ som gjorts inom området.18 Några av de viktigaste fördelarna och 
nyttoeffekterna av IT-samverkan som framhålls är: 
 

• Ekonomiska vinster och kostnadseffektivisering 
• Organisatoriska vinster i form av kvalitetsförbättringar 
• Personella vinster genom kompetensökning, täckning vid frånvaro och minskat 

dubbelarbete. 

3.2 Alternativa perspektiv 
Det fanns möjlighet att skriva uppsatsen ur ett mer tekniskt perspektiv; gå in mer på 
detaljer och fackspråk och därmed göra så att endast en IT-kunnig skulle kunna ta till sig 
informationen. Detta skulle innebära att uppsatsen skulle lämpa sig mest för just denna 
expertis inom området och inte vara en övergripande undersökning som näst intill vem 
som helst kan sätta sig in i, vilken är vår tanke med uppsatsen.  
 
Man skulle kunna tänka sig att göra uppsatsen ur ett kommunledningsperspektiv, där man 
utgår från kommunchefers perspektiv på IT-samverkan genom intervjuer med 
kommunchefer. Vi tror ändå att vi kan få ut bättre information om hur själva IT-
samverkansprocessen gått till genom att istället intervjua IT-chefer.  
 
Ett annat perspektiv som man kan tänka sig att skriva uppsatsen ur är från ett 
slutanvändarperspektiv, dvs. att man exempelvis gör ett antal intervjuer med användarna 
av de informationssystem som har påverkats av samverkansprojektet. Om de är positivt 
inställda eller negativt inställda till IT-samverkan etc. Eftersom vi ville ha en mer 
övergripande bild över samverkansprojekten så valde vi att inte använda detta perspektiv. 
 

4. Metod 

4.1 Val av metod 
Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar man skilja mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Skillnaden dem emellan kan grovt urskiljas på vad man lägger tyngden vid 
under insamling och analys av data. I en kvalitativ forskningsstrategi läggs vikten oftare 
på ord jämfört med en kvantitativ forskningsstrategi där tonvikten läggs på siffror. En 
annan skillnad som vanligtvis framställs är vilken roll teorin bör spela i relation till 
forskningen. Här talas om ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. Enligt Bryman 
innebär ett deduktivt angreppssätt att man prövar teorier och används framför allt inom 
kvantitativ forskning. Inom den kvalitativa forskningen används huvudsakligen istället ett 
induktivt angreppssätt där målet är att generera teorier.19 

                                                 
18 Svensson Bengt, Sveriges Kommuner och Landsting (2005), E-förvaltning och samverkan 
19 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
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Vid insamlingen av våra data har vi genomfört intervjuer och tagit del av dokument från 
respektive kommunkluster. Datan kan ses som kvalitativ eftersom den består av 
respondenternas uttalade och skrivna ord. Datan har även analyserats på ett sätt som kan 
betraktas som kvalitativt, se kapitel 4.7. Vår forskningsstrategi kan i huvudsak liknas vid 
en induktiv strategi, eftersom vi utifrån våra insamlade data kommer att dra lärdomar och 
öka förståelsen kring IT-samverkan inom kommunkluster. Vi har även använt oss av ett 
deduktivt inslag, eftersom vi i vår analys jämfört teori med våra empiriska data. Mot 
bakgrund av de ovan nämnda faktorerna menar vi att vår studie är av kvalitativ art. 
 
Vårt val av metod är en följd av uppsatsens syfte och frågeställningar. Våra 
frågeställningar, kapitel 1.5, innebär att vi vill förklara och med ord beskriva hur IT-
samverkan mellan kommuner ser ut samt belysa de problem som hämmat samverkan och 
de positiva effekter IT-samverkan inneburit. Eftersom vårt syfte är att belysa vilka 
problem som kan hämma IT-samverkan och visa vilka positiva effekter IT-samverkan 
kan innebära såg vi ett behov av att få en djupare insikt i hur IT-samverkan ser ut och 
fungerar. Detta tyder på att en kvalitativ studie är att föredra. För att lyckas med det har 
vi valt att genomföra intervjuer med respondenter vid kommuner som ingår i IT-
samverkansprojekt. Genom att genomföra intervjuer är vår uppfattning att datan som 
genereras kan förväntas bli relevant och utförlig eftersom möjlighet finns till att ställa 
följdfrågor och utveckla de svar respondenten levererar. En annan fördel som vi ser med 
intervjuer är att man har möjlighet att förklara frågor vid de tillfällen respondenten inte 
uppfattar dem korrekt. Dessa möjligheter ansåg vi vara viktiga eftersom vår förförståelse 
inom området var begränsad.  

4.1.1 Alternativ metod 
Denna studie skulle ha kunnat göras genom en kvantitativ undersökning. Om vi hade valt 
detta angreppssätt hade vi förmodligen valt att använda oss av enkäter för att samla in 
data. Nackdelen med detta, som vi ser det, är att det begränsar respondenten från att ge 
utvecklande svar, vi hade inte haft möjlighet att förklara frågor som respondenten inte 
förstår samt ställa följdfrågor. Fördelen med en kvantitativ metod kunde ha varit att vi 
kunnat få svar från många fler respondenter och kunnat göra generaliseringar. Vår 
uppfattning är dock att en kvantitativ metod hade inneburit att vi inte skulle lyckas få 
fram lika mycket relevant information som en kvalitativ metod erbjuder. En kvantitativ 
metod är vanligtvis ute efter att göra någon form av generalisering vilket inte har varit 
vårt mål med denna studie.20  

4.2 Fallstudie 
Den huvudsakliga strukturen för en så kallad fallstudie består av en detaljerad 
undersökning av ett enda fall. Termen ”fall” syftar oftast på en fallstudie av en viss plats 
eller ”lokal”, exempelvis ett bostadsområde, en kommun eller en organisation. 
Betoningen i undersökningen ligger för det mesta i granskningen av miljön eller 
situationen i fråga.21 Datainsamlingen i en fallstudie består i de flesta fall av flera typer, 

                                                 
20 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
21 Ibid. 
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så som djupintervjuer, survey-undersökningar, deltagarobservationer, dokumentanalyser 
etc.22 En kritisk åsikt som framförts mot att göra en fallstudie är huruvida ett enda fall 
kan vara representativt och ge resultat som kan tillämpas mer generellt även på andra fall. 
De som förespråkar fallstudien som metod håller inte med i de åsikter som framförts av 
kritiker om att de resultat som läggs fram är begränsade. De hävdar att syftet med en 
fallstudie inte är att generalisera till andra fall eller andra populationer. Istället är målet 
att genomföra ett ingående studium av ett enda fall, och utifrån resultaten av studien 
generera teoretiska utsagor.23 
 
Vi har i vår undersökning fokuserat oss på kommunkluster vilket kan ses som det som 
Bryman beskriver som fall eftersom det handlar om en grupp med kommuner som finns 
på en viss plats och som bildar en form av samhörighet. Fokus i vår studie har legat på 
IT-samverkan inom kommunklustren. Detta kan ses som att vi har studerat miljön och 
situationen i fråga vilket kan liknas vid den beskrivning som Bryman ger av en fallstudie. 
Målet med vår studie har inte varit att generalisera utan att utifrån de studerade fallen 
genomföra en analys och utöka förståelsen kring IT-samverkan inom kommunkluster. 
Även detta går att koppla till den bild som Bryman ger av en fallstudie. Mot bakgrund av 
detta menar vi att tillvägagångssättet i vår undersökning kan liknas vid fallstudier men att 
de inte bör ses som typiska fallstudier eftersom fallen inte har studerats i tillräckligt stor 
utsträckning. Om studien hade genomförts under en längre tid och flera typer av 
datainsamling hade gjorts hade studien antagligen kunnat ha klassats som en fallstudie.    

4.3 Jämförande design genom en multipel fallstudie 
Jämförande eller komparativ design innebär att man tillämpar mer eller mindre identiska 
metoder för ett studium av två eller flera olika kontrasterande fall. Genom denna 
jämförelse förväntas man få en bättre förståelse av en viss social företeelse än om endast 
ett fall skulle undersökas.24 
 
Enligt Bryman har ett flertal författare på senare tid förespråkat att man oftare ska 
använda sig av fallstudier som omfattar fler än ett fall. Man kan kalla detta en multipel 
fallstudie. Det huvudsakliga argumentet för denna typ av undersökning är att studien 
underlättar teoriutvecklingen. Forskaren kan få bättre grund för att utforma en teori som 
håller.25 
 
Vår studie baserar sig på undersökningar av två fall, två kommunkluster, och kan således 
liknas vid en multipel fallstudie. Vi har valt att undersöka två fall eftersom vår 
uppfattning är att det ger oss ett bättre underlag till att uppnå uppsatsens syfte (se kapitel 
2 Syfte). Valet att ta med två fall i vår undersökning innebär även att vi till viss del kan 
använda det som Bryman kallar för jämförande design. Vid insamling av data från 
respektive kommunkluster har vi använt oss av samma tillvägagångssätt vilket innebär att 
vi kan ställa de två fallen mot varandra. Den jämförande designen kommer att 

                                                 
22 Svenning Conny (2003), Metodboken 
23 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
24 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
25 Ibid. 
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genomföras genom att vi i analysen uppmärksammar de områden och faktorer där vi kan 
identifiera likheter och skillnader mellan de två fallen.    

4.4 Urval 
Enligt Svenning handlar urvalet i en kvalitativ undersökning alltid om ett selektivt urval 
eftersom undersökningens syfte är att exemplifiera, till skillnad mot en kvantitativ 
undersökning som har syftet att generalisera. Det finns inte några bestämda regler för hur 
ett sådant urval bör gå till men däremot kan det vara förståndigt att titta på hur andra har 
gjort och att urvalet görs på teoretiska grunder.26 
 
I vår studie har vi genomfört ett selektivt urval och valt ut två kommunsamarbeten, 
KNÖL-kommunerna och KAK-kommunerna. Som vi tidigare nämnt, kapitel 4.3 
Jämförande design, förespråkar många författare att man bör använda sig av mer än ett 
fall vid fallstudier och på grund av studiens tidsram ansåg vi inte att vi hade möjlighet att 
studera fler än två. Baserat på dessa två aspekter valde vi att studera två samarbeten. Den 
teoretiska grunden för urvalet av de två specifika klustren var att de har pågått under en 
längre tid (KNÖL startade 1999 och KAK 2000). Tidsaspekten ansåg vi som viktig 
eftersom man förmodligen samverkar kring flera delar samt att det är lättare att se 
effekter av samverkan efter en längre tid. 
 
Inom de två klustren valde vi sedan ut respondenter till våra intervjuer. Vi beslutade oss 
för att intervjua en person från varje kommun och att respondenterna alla skulle vara IT-
chefer eller IT-ansvariga inom respektive kommun. Detta val grundar vi på vår 
uppfattning om att personer på de nämnda posterna är bäst insatta i hur samverkan kring 
IT bedrivs. En person valdes inledningsvis ut från respektive kluster. Som kriterium för 
det valet hade vi att personen skulle ha varit med från början, då IT-samverkan inleddes, 
detta för att den inledande intervjun skulle ge oss så mycket ”kött på benen” som möjligt. 
 
Resultatet av vårt urval blev således: 
 
KAK-kommunerna (Kungsör, Arboga, Köping) 
Björn Andersson, IT-strateg – Kungsör 
Ivan Jaska, IT-chef – Köping 
Mikael Lehmann, IT-chef - Arboga 
 
KNÖL-kommunerna (Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors)       
Ulf Zetterlund, IT-chef – Nora 
Anders Widegren, IT-ansvarig - Lindesberg 
Lars Örtlund, IT-chef – Hällefors & Ljusnarsberg 
Göte Grund, IT-ansvarig - Ljusnarsberg 

                                                 
26 Svenning Conny (2003), Metodboken 
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4.5 Etik 
Vi har använt oss av Brymans riktlinjer angående etik när vi har genomfört vår 
kvalitativa undersökning. Bryman tar upp några etiska grundprinciper; 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
Dessa krav styr hur forskaren bör behandla de deltagare som deltar i en studie.27  
 
Informationskravet har uppfyllts genom att respondenterna blivit informerade om vad det 
inspelade intervjumaterialet skall användas till. Vi har muntligt informerat 
intervjurespondenten om vad resultatet ska användas till innan intervjun påbörjats.  
 
Alla som blivit intervjuade har gjort detta frivilligt utan att bli tvingade, detta genom att 
vi har tillfrågat den tilltänkte respondenten via e-post samt telefon innan intervju bokats 
in. I och med detta uppfyller vår studie även samtyckeskravet. När det gäller 
konfidentialitetskravet så har vi tillfrågat respondenten om vi kan använda dennes namn 
och annan personlig information när vi skriver vår uppsats och självklart tagit hänsyn till 
om personen inte vill ha med sin personliga information i uppsatsen. 
 
Nyttjandekravet innebär att respondenten skall bli informerad om att informationen från 
undersökningen endast ska användas till just denna uppsats. Vi har muntligt informerat 
om att vi ämnar göra en c-uppsats och utgått från att respondenterna har förstått att det är 
endast till denna studie som svaren kommer att användas. 

4.6 Datainsamling 
 
Sekundärdata 
Data som sedan tidigare insamlats av någon annan brukar benämnas sekundärdata. 
Sekundärdata kan t.ex. vara offentligt material eller tidigare slutförda forskningsprojekt.28 
 
Vi har tagit del av sekundärdata i form av teori som berör samverkan, kommuner och IT. 
Insamling har skett genom att vi gjort utsökningar i Örebro universitetsbiblioteks katalog 
och genom att ta del av referenslistor från tidigare arbeten. Vi har även genomfört 
utsökningar på Internet via sökmotorn Google.  
 
Teorin fungerade inledningsvis som ett medel att utöka vår förståelse kring området. Den 
har även verkat som stöd i utformningen av frågor till intervjuerna samt använts i 
analysen av den insamlade primärdatan. Beträffande teorin kring IT har empirin fungerat 
som utgångspunkt och allt eftersom vi stött på begrepp och uttryck som vi ansett behöver 
en förklaring har vi antingen bett respondenten förklara innebörden av begreppet eller så 
har vi sökt litteratur som kan förklara det. Detta har resulterat i den IT-relaterade 
begreppslista som återfinns i kapitel 1.4.1.  
 
Primärdata 

                                                 
27 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
28 Svenning Conny (2003), Metodboken 
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Primärdata är data som insamlats för en specifik studie.29 Våra primärdata har insamlats 
genom att vi genomfört intervjuer med respondenter vid respektive kommunkluster och 
erhållit dokument ifrån dessa. 

4.6.1 Semi-strukturerade intervjuer 
En semi-strukturerad intervju är en intervju där forskaren har ett antal punkter eller teman 
som ska beröras i samtalet, detta underlag kan enligt Bryman kallas för en intervjuguide. 
Frågorna behöver inte ställas i någon bestämd ordning och även frågor som ligger utanför 
de teman som är bestämda kan ställas om intervjuaren känner att det behövs.30 
 
Vi har valt denna typ av intervju eftersom vi, samtidigt som att ha ett antal frågor färdiga 
att ställa, vill kunna ställa följdfrågor och andra frågor som kommer upp under intervjun. 
Om en undersökning rymmer flera fall, kommer man enligt Bryman sannolikt att 
upptäcka att det krävs ett visst mått av struktur för att kunna jämföra de olika fallen med 
varandra.31 
 
Vi har valt att göra djupare intervjuer med en respondent från varje kommunkluster; IT-
strategen från Kungsörs kommun samt IT-chefen från Nora kommun. Med de övriga 
kommunerna har vi utfört telefonintervjuer. Eftersom vi fick mycket information om hur 
samverkan ser ut genom de djupa intervjuerna, så ansåg vi att telefonintervjuer med de 
övriga kommunerna var tillräckligt.  

4.6.2 Förberedelse inför intervjuer 
Innan vi bokade in våra två första intervjuer valde vi att skicka några allmänna frågor till 
respondenterna via e-post för att vi skulle bli något mer insatta i just det samarbetet och 
för att kunna ställa bättre frågor vid intervjutillfället (Se Bilaga 3, E-postfrågor). Detta 
kan även ha hjälpt respondenterna att uppfatta vilket fokus vi hade och därmed vara 
bättre förberedda. 
 
Inför de djupare kvalitativa intervjuerna förberedde vi en intervjuguide (se Bilaga 1, 
Intervjuguide). Frågorna till intervjuguiden utformades i samråd med Tibor Denes som 
dels gav oss förslag på frågor men även kommenterade de frågor som vi identifierat. 
Frågorna identifierades med utgångspunkt i våra frågeställningar och utifrån relevant 
litteratur, se kapitel 5 Teori.  
 
Till telefonintervjuerna förändrade vi intervjuguiden något (se Bilaga 2, Intervjuguide 
telefonintervju) på grund av den utförliga information vi redan fått från de djupa 
intervjuerna. 
 
Vi lånade en diktafon inklusive medföljande mikrofon från teknisk service på Örebro 
universitet för att kunna spela in intervjuerna. 

                                                 
29 Ibid. 
30 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
31 Ibid. 
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4.6.3 Genomförande av intervjuer 
De två första intervjuerna som genomfördes utfördes på plats i kommunhuset i den 
kommun som respondenten arbetade i. Först gjordes en intervju med IT-strategen från 
Kungsörs kommun som precis var på väg att gå i pension. Han hade varit mycket 
involverad i KAK-samarbetet, främst tillsammans med IT-chefen från Köpings kommun. 
Intervjun spelades in och vi fick ta del av den dokumentation som fanns om samarbetet. 
Den andra intervjun genomfördes med IT-chefen på Nora kommun och från honom fick 
vi bra information om KNÖL-samarbetet.  
 
De övriga intervjuerna, med respondenter från Arboga, Köping (KAK) samt 
Ljusnarsberg, Hällefors och Lindesberg (KNÖL) gjordes som telefonintervjuer, och även 
här spelades intervjuerna in på band. Kort tid efter det att intervjuerna genomförts så 
transkriberades dessa. 

4.6.4 Dokumentation från kommuner 
Vi har fått ett antal olika dokument från de undersökta kommunerna som ingår i vår 
studie. Dokumentationen består av några PowerPoint-presentationer, PDF-filer samt 
Word-dokument med olika innehåll och utformning.  
 
När det gäller KAK-samarbetet har vi fått bra dokumentation genom beslutsunderlag som 
legat till grund för deras IT-samverkan och även sammanträdesanteckningar samt 
tidsplan över projektet. 
 
KNÖL-samarbetet har vi inte fått tag i lika mycket relevanta dokument från. Vi fick ett 
dokument som handlade om deras IP-telefoniprojekt och fick ett kalkylblad om 
kommunala tjänster samt en PowerPoint-presentation om de system som delas mellan 
kommunerna. Vi fick tyvärr inga beslutsunderlag eller tidsplaner.  

4.7 Fallbeskrivningar och dataanalys 
Utifrån våra insamlade data, det vill säga den data som genererats utifrån de intervjuer vi 
genomfört och den dokumentation vi tagit del av, har vi utarbetat en fallbeskrivning för 
respektive studerat kommunkluster. Framställningsstrategin för detta kan liknas vid det 
som Nylén kallar för ”Den sammanhållna fallbeskrivningen”. Enligt Nylén syftar denna 
strategi till att; ”presentera data som en sammanhållen helhet byggd på en logisk 
struktur”.32 Framställningsstrategin strävar mot att förmedla kunskap om den studerade 
verkligheten till läsaren. Detta görs genom en sammanhållande beskrivning varvat med 
citat från de dokumenterade intervjuerna. Vi har även identifierat uttalanden som 
uppfattats som positiva effekter av samverkan och problem som har hämmat samverkan 
samt företeelser som skiljer sig och likheter som finns mellan de två fallen. 
 
Tillvägagångssättet för framställningen av fallbeskrivningar och analys har gått till på 
följande vis: 
 

                                                 
32 Nylén Ulrica (2005), Att presentera kvalitativa data, sid. 70 
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Upprepad genomläsning av insamlad data 
Vi läste igenom den insamlade datan ett flertal gånger för att ytterliggare sätta oss in i de 
studerade fallen och de svar vi fått från intervjuerna. 
 
Identifiering av sorteringskategorier 
Efter genomläsningen identifierade vi fem kategorier som vi uppfattade skulle bilda en 
logisk struktur samt ge en bra grund för fallbeskrivningarna. De kategorier som vi 
identifierade var; bakgrund, motiv, gemensamma nätet, gemensamma system och övriga 
aspekter som kan kopplas till problem och möjligheter kring IT-samverkan. 
 
 
Insortering av uttalande till respektive kategori 
Utifrån de identifierade kategorierna markerades och sorterades uttalanden från 
respondenterna in under respektive kategori. 
 
Sammanställning av fallbeskrivningar 
Fallbeskrivningarna sammanställdes genom en presentation i löpande text varvat med 
citat från respondenterna. 
 
 
Sammanställning och diskussion kring uttalade problem och positiva effekter 
Vi sammanställde de problem och positiva effekter som uttalats i intervjuerna och 
behandlade dessa var för sig.  
 
Sammanställning och diskussion kring likheter och skillnader mellan fallen 
Vi identifierade företeelser som skiljer sig och likheter som finns mellan de två fallen.   
 
Nylén menar att en sammanhållen fallbeskrivning kan fungera som ett självständigt 
slutmål för forskningen eftersom den beskriver och återspeglar den studerade 
verkligheten. Eftersom vår första frågeställning handlar om just detta, hur IT-samverkan 
ser ut i de studerade kommunklustren, har vi inte belyst denna frågeställning ytterliggare 
då vår uppfattning är att den behandlas genom de fallbeskrivningar vi presenterar i 
kapitel 6, Fallbeskrivningar. De problem och positiva effekter som har identifierats har 
däremot lyfts ut och behandlas under egna underrubriker. Under dessa rubriker analyseras 
och diskuteras respektive fenomen och relationer till teorin redogörs. Vi har även en egen 
rubrik för jämförelser där vi belyser skillnader och likheter mellan de två fallen.          
 
Genom detta tillvägagångssätt är vår uppfattning att vi presenterat vår empiri på ett 
strukturerat, logiskt och trovärdigt sätt. Vi har tagit ut de delar som vi anser vara viktiga 
för att ge en beskrivning över hur IT-samverkan ser ut i respektive kommunkluster. Vi 
har även genomfört en form av kvalitativ dataanalys. Enligt Bryman finns det inte några 
klara regler för hur en sådan ska gå till men däremot finns det vissa riktlinjer man bör 
följa. Genom att vi delat upp våra insamlade data och strukturerat upp den i kategorier 
kan vårt analysarbete liknas vid det som Bryman kallar för kodning.33 I vår presentation 

                                                 
33 Bryman Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder 
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och analys har vi även använt oss av citat vilket vi anser öka trovärdigheten till uppsatsen 
med tanke på att det är respondenternas egna ord som presenteras.  

4.8 Validitet & reliabilitet 
Validitet  
Validitet handlar om undersökningens förmåga att mäta det man avser att mäta.34 
Eriksson & Wiedersheim-Paul definierar begreppet som ”ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som man avser att det ska mäta”.35 Det handlar alltså om att man i sin 
undersökning verkligen mätt det man har tänkt mäta. Inom begreppet validitet brukar 
man prata om inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om hur man lägger upp de 
olika delarna i sitt projekt och att det finns en koppling mellan teori och empiri. Det 
handlar t.ex. om att man ställer rätt frågor och till rätt personer. Yttre validitet handlar om 
hela projektet i stort och huruvida man kan göra generaliseringar utifrån sin studie och 
om studien är förankrad i en vidare ram. 36 
 
Vår yttre validitet skulle förmodligen kunna vara bättre, eftersom troligtvis ett bättre 
urval kunnat göras om vi haft en längre tidsperiod att studera olika samverkansprojekt. 
Om vi exempelvis hade haft tid att studera alla IT-samverkansprojekt kommuner emellan 
i hela Sverige så skulle vi nog kunnat välja ut de kommuner som kommit längst i sin 
samverkan och därmed få en bättre bild över vilka fallgropar och fördelar som de har 
varit med om. Vi har strävat efter att uppnå bra validitet i våra intervjuer genom att välja 
ut frågorna så att de ska kunna besvara våra frågeställningar men även så att de är 
förankrade i teorin. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att de resultat man kommer fram till ska vara tillförlitliga. Det här 
innebär att om man skulle genomföra samma studie igen vid ett senare tillfälle ska man 
komma fram till samma resultat, om inte några förändringar i populationen har skett. En 
undersöknings reliabilitet gäller inte lika hårt för en kvalitativ studie som en kvantitativ 
beroende på att en kvalitativ undersökning är mer exemplifierande än generaliserande.37 
 
Med tanke på att vår undersökning är av kvalitativ art så är det, som Svenning skriver, 
svårt att replikera samma studie med tanke på förändringar som kan ha skett.38 
Informationen om vad kommunerna har gjort historiskt sett när det gäller IT-samverkan 
kommer dock att vara densamma, men vid en framtida undersökning så kan 
förutsättningar för samverkan ha ändrats och nya samverkansformer kan ha bildats 
kommunerna emellan. 
 

                                                 
34 Svenning Conny (2003), Metodboken 
35 Eriksson et al. (2001), Att utreda, forska och rapportera, sid. 38 
36 Svenning Conny (2003), Metodboken 
37 Svenning Conny (2003), Metodboken 
38 Ibid. 
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4.9 Metodöversikt 
Följande modell är en översikt över det tillvägagångssätt som vi har använt oss av i denna 
uppsats. 
 

  
Figur 1 Metodöversikt (egen) 

 
Utifrån den insamlade empirin har vi sammanställt fallbeskrivningar och belyst problem, 
positiva effekter samt gjort jämförelser. Den här sammanställningen kan liknas vid en 
kvalitativ analys eftersom vi har lyft ut och kategoriserat delar från vår empiri. Teori har 
valts ut utifrån vad vi uppfattade som intressant med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 
frågeställningar och har fungerat som ett stöd i arbetet. Det som vi har kommit fram till 
har vi sedan sammanfattat i våra slutsatser. 
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5. Teori 
Detta teoriavsnitt kommer att förklara begreppet samverkan i allmänhet, beskriva vad 
som kan främja och hämma samverkan, och även gå in specifikt på samverkan mellan 
kommuner.  

5.1 Samverkansbegreppet 
Samverkan har ingen entydig definition som gäller i alla situationer, men när det gäller 
samverkan i en tydlig organisatorisk kontext så ges följande definition av Danermark: 
 

Samverkan innebär att minst två parter interagerar om 
något i ett specifikt syfte.39  

 
Utan de tre huvudbyggstenarna interaktion, föremål för samverkan och syfte med 
samverkan så handlar det inte om samverkan, utan rör sig enligt Danermark om något 
annat. För att vidare förklara samverkansbegreppet väljer vi att definiera dessa tre 
begrepp.  
 
Att interagera betyder att i någon form ha utbyte av något. När det gäller 
samverkansprocesser så rör det sig ofta om utbyte av information. Interaktion kan man, 
enligt Danermark, dela upp i olika former. Till att börja med kan begreppet delas upp i 
formell och informell interaktion. Den formella interaktionen utgörs av exempelvis 
regelbundna sammankomster och den informella av diverse ostrukturerat småprat på 
exempelvis kafferaster. Det organisatoriska sammanhanget påverkar också interaktionen. 
Om det skapas en speciell projektorganisation för samverkan så för detta ofta med sig att 
de som ska interagera lyfts ut ur sina vardagliga sammanhang – den ordinarie 
verksamheten.40 
 
Föremålet för samverkan är det man samverkar om. Det finns ingen anledning att 
samverka om man inte vet vad det är man skall samverka om. Det kan råda delade 
uppfattningar om hur det man skall samverka om definieras men det finns alltid något 
som har skapat samverkansbehovet. Danermark redogör att vi i en grundläggande mening 
kan tala om att handlingar i en samverkan alltid kan bedömas utifrån dess intentioner. Det 
finns en gräns för när andra aktörer upplever att handlingar inom en samverkansprocess 
inte längre utförs med direkta intentioner mot det man avser samverka kring. När detta 
händer så fungerar inte samverkan längre.41 
 
Syftet med samverkan besvarar varför man går in i en samverkansprocess. Det är ytterst 
viktigt att man i ett inledande skede av samverkan har klargjort syftet man har med 
samverkan. Det finns en mängd olika syften med att man vill samverka och vanligast är 
att det är kopplat till resursmässiga skäl på något sätt. Denna strävan efter resursbesparing 
kan, enligt Danermark, ta sig flera olika uttryck. Ett exempel är att genom samverkan 

                                                 
39 Danermark Berth (2004),  Samverkan – en fråga om makt 
40 Ibid. 
41 Ibid. 



 18 

undvika dubbelarbete och ”rundgång i systemet”. Beroende på syftet kan vissa 
samverkansprocesser leda till effektivitetsvinster och på sikt minskade kostnader. Andra 
kan innebära ökade kostnader i form av att fler aktörer i målgruppen fångas upp och 
erbjuds kvalificerat stöd. Det kan finnas underliggande, dolda syften att en aktör går in i 
en samverkan för att övervältra kostnaderna på någon annan aktör. Detta kallar 
Danermark för ett ”Svarte Petterspel”.42 

5.2 Faktorer som kan hämma samverkan 
Problem och möjligheter med samordnande eller samverkande aktiviteter mellan olika 
myndighetsområden är, enligt Danermark, fortfarande ett relativt outforskat 
forskningsområde. Han har dock själv definierat ett antal faktorer som kan hämma 
samverkan i sin bok Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform. Han sammanfattar 
faktorerna i följande punkter:43 
 

• Vagt formulerade mål 
• Olika kunskapstraditioner och professionella mål 
• Olika ekonomiska intressen 
• Skilda organisatoriska strukturer 
• Oklar ansvarsfördelning 
• Asymmetrisk relation mellan de samverkande 
• Skild etisk praxis 
• Dålig samordning 
• Hög personalomsättning 
• Stor arbetsbelastning 

5.3 Faktorer som kan främja samverkan 
Danermark går även in på faktorer som kan gynna samverkansprojekt. Han redogör att 
Lagerberg och Sundelin (1990) hävdar att alla framgångsrika samverkansprojekt är 
konkreta och bygger på att klart avgränsbara målgrupper går att identifiera. Vidare 
viktiga förhållanden som Lagerberg och Sundelin tar upp enligt Danermark är:44 
 

• Klarhet finns i frågor som rör gemensamma målsättningar  
• Gemensamma regler 
• Klar ansvarsfördelning 
• Klar kostnadsfördelning 

 
En annan författare som Danermark tar upp åsikter från är Westrin (1986b). Han menar 
att det är av största vikt att alla aktörer i samverkansprojektet har en gemensam 
utgångspunkt och gemensamma referensramar. Han håller med övrig litteratur i att man 
behöver ett gemensamt mål och förklarar vidare att gemensamma principer och etiska 
förhållningssätt även bör vara väl genomtänkta innan samverkan påbörjas.45  

                                                 
42 Danermark Berth (2004),  Samverkan – en fråga om makt 
43 Danermark Berth (1999), Samverkan – välfärsstatens nya arbetsform 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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5.4 Mellankommunal samverkan 
Med mellankommunal samverkan avses samverkan mellan kommuner i form av 
interkommunala avtal, bolag, gemensamma tjänster, gemensamma nämnder och 
gemensamma förvaltningar (sk kommunalförbund), en typ av samverkan som ökat 
påtagligt sedan 1980-talets slut. Enligt Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet (2000 & 2002) deltar samtliga kommuner i landet i någon typ av 
samverkan.46 
 
Termen samverkan kan som vi tidigare konstaterat tolkas på flera olika sätt, men något 
som är gemensamt mellan definitionerna är att det handlar om någon form av samarbete. 
När det gäller kommuner så kan den mer övergripande termen samarbete, enligt Hjert, 
delas upp i följande former eller steg: 
 
1. Samråd - tillfälliga kontakter och informationsutbyte. 
2. Samordning - ömsesidig anpassning av kommunala beslut. 
3. Samkörning - gemensam drift av utvalda tjänster och institutioner. 
4. Samverkan - gemensam politik och/eller inriktning på ett eller flera områden. 
 
Uppdelningen som gjorts ovan är endast en grov schematisk bild över de olika formerna 
av samarbete som finns. Samverkan är alltså det sista steget i denna ”samarbetstrappa” 
och är den längst gående typen av samarbete som kommuner kan ägna sig åt.47 
 
Flera politiker har framfört åsikter om att kommunsammanslagningar behövs eftersom 
många kommuner är för små för att ekonomiskt och administrativt kunna klara av alla de 
åtaganden som en kommun bör klara av. Den svenska regeringen avstår dock från att 
föreslå en hopslagning av kommuner, och det finns flera skäl till detta. En omformning 
av Sveriges kommunsammansättning skulle kunna uppfattas som ett hot mot, eller ett 
övergrepp på, det kommunala självstyret. Efter att den senaste kommunreformen gjordes 
på sent 70-tal så tillkom en lag om att det är regeringen som beslutar om nya 
gränsdragningar, men om någon av de berörda kommunerna motsätter sig en 
sammanslagning så krävs ”synnerliga skäl” för att den ska genomföras. Istället för att 
göra en ny kommunreform så rekommenderar regeringen att kommunerna ska samverka. 
Genom samverkan kan två eller fler kommuner genomföra en partiell 
kommunsammanslagning, vilket innebär att man inom vissa uppgiftsområden simulerar 
att man är en större kommun genom att ha gemensam förvaltning och ha tillgång till 
större resurser.48 

5.4.1 Kommunala samverkansformer 
Det finns olika typer av samverkansformer när man talar om kommuner. Svenska 
kommunförbundet delar in kommunal samverkan i tre olika kategorier: kommunal-
rättsliga, privaträttsliga och löst reglerade former.49 
 
                                                 
46 Gossas Marcus (2005), Den svenska nätverksstaten 
47 Hjert Christer (2004), Kartläggning av befintliga samverkansmöjligheter mellan kommuner 
48 Gossas Marcus (2003), Kommunen som nätverksaktör 
49 Ibid. 
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Kommunalrättslig samverkan 
Kommunalrättslig samverkan regleras i kommunallagen, och innebär att man har en 
gemensam nämnd eller ett gemensamt kommunalförbund. En gemensam nämnd fungerar 
som en vanlig kommunal nämnd förutom att den delas av två eller flera kommuner. Varje 
medverkande kommun måste utse minst en ledamot som ska sitta i nämnden. 
 
Ett kommunalförbund är betydligt mer självständigt i förhållande till de samverkande 
kommunerna än en gemensam nämnd. Förbundet övertar uppgifter från de samverkande 
kommunerna och är därmed huvudman med egen budget för verksamheten. De 
samverkande kommunerna har dock ansvar för att förbundets ekonomi fungerar.50 
 
Privaträttslig samverkan 
Med samverkan i privaträttslig form avses ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag, 
stiftelse och ideell förening. Bildandet av interkommunala företag är omgärdat av olika 
juridiska begränsningar. Företagets verksamhet måste vara inom ramen för den 
kommunala kompetensen och stora delar av kommunernas obligatoriska verksamhet får 
inte föras över på ett företag. En verksamhet som omfattar myndighetsutövning får endast 
överlämnas om det finns uttryckligt lagstöd för detta.51 
 
Löst reglerad samverkan 
En löst reglerad samverkan innebär att kommunen samverkar i projekt, nätverk eller 
genom avtal. Denna typ av samverkan var den vanligast förekommande 
samverkansformen under år 2002 med 72% av den inrapporterade samverkan som 
utfördes. Med projekt menas en arbetsuppgift som ska genomföras inom vissa givna 
ramar, exempelvis i fråga om tid, ekonomi eller arbetsinsatser.52 
Nätverk har ofta syftet att verka för kompetenshöjning samt att vara ett forum för utbyte 
av idéer och erfarenheter där man i första hand försöker skapa en gemensam vision 
snarare än att arbeta tillsammans med specifika projekt.53 
Interkommunala avtal används ofta för att köpa och sälja tjänster mellan kommuner. I ett 
avtal skall avtalstid, uppsägning, samråds- och insynsregler samt frågan om hantering av 
tvister ingå. 

5.4.2 Motiv till samverkan 
Det finns flera motiv för kommuner att börja samverka. Ett motiv kan vara att öka 
kommunens faktiska självstyre, att med stordrift minska kostnader och därmed göra 
kommunen mindre beroende av statliga bidrag. Gossas redogör att de vanligaste motiven 
bakom samverkan är ekonomiska, det handlar helt enkelt om att spara pengar genom 
rationaliseringar och stordrift.54  
 
Ett uttalat motiv bakom flertalet samverkansprojekt är enligt Gossas en strävan efter ökad 
handlingskraft, det vill säga att kommuner samverkar för att påverka sin omgivning, 

                                                 
50 Gossas Marcus (2003), Kommunen som nätverksaktör 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet (2002), Interkommunal samverkan 
54 Gossas, Marcus (2003), Kommunen som nätverksaktör 
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exempelvis statliga myndigheter och företag. I flera fall har man en offensiv framtoning 
som uttrycks genom mål som ”Skapa en aktiv och slagkraftig enhet med större resurser” 
och ”gemensamt agera i strategiska framtidsfrågor”. En undersökning av 42 
samverkansprojekt som deltog i tävlingen om ”Sveriges bästa samverkanskommun” visar 
att rationaliseringar, stordrift och kostnadsbesparingar ingår som en del i 
målbeskrivningen i endast 10 av projekten. Det vanligaste målet, som fanns med i 24 av 
projekten, handlar istället om ”utveckling”, vilket är ett mångtydigt begrepp. 
Snarare än besparingar genom stordrift vill man enligt denna undersökning utöka 
kommunens handlingsutrymme, skapa nya institutioner, skapa en gemensam röst för 
påverkan, skapa en interkommunal gemenskap etc.55  
 
Sveriges kommuner och Landsting släppte 2005 en rapport som grundar sig i en enkät 
kring samverkan med IT-stöd som 137 kommuner besvarat. Dessutom har man 
kompletterat detta med telefonintervjuer med IT-chefer i landstingen. Man har även haft 
ett antal seminarier och rådslag som tillsammans med enkäten borde ge en sammansatt 
bild över hur kommuner samverkar. Generellt kan man ur undersökningen utläsa följande 
motiv till samverkan:56 
 

• Mindre kommuner vill effektivisera och finna skalfördelar genom att dela på 
teknik och verksamhet med andra kommuner. 

 
• I län med en större kommun och flera mindre tar den större kommunen ett 

regionalt utvecklingsansvar och har ofta en ambition att stödja de mindre genom 
att utveckla samverkan. 

 
• Landstingen och ett ökande antal kommuner strävar efter en gemensam 

informationshantering. De söker samverkan för att kartlägga administrativa 
processer och finna lösningar på mer generella tjänster, t ex elektronisk 
identifiering, standarder för informationsutbyte och nationell patientöversikt. 

 
 
 
 
 

                                                 
55 Gossas, Marcus (2003), Kommunen som nätverksaktör 
56 Svensson Bengt, Sveriges Kommuner och Landsting (2005), E-förvaltning och samverkan 
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6. Empirisk analys 
I detta kapitel redovisas det som vi fått fram genom intervjuer och dokumentation från de 
olika kommunerna som ingår i respektive kommunkluster. Vi har valt att lyfta ut de 
problem som hämmat samverkan och de positiva effekter som kommit fram efter att ha 
beskrivit båda IT-samverkansprojekten. Kapitlet avslutas med en kortfattad jämförelse 
mellan de båda fallen. 

6.1 KAK-kommunerna (Kungsör, Arboga, Köping) 

6.1.1 Översikt 
 
Samverkande kommuner: Köping, Arboga och Kungsör  
Samverkansform: Kommunalförbund 

(VMKF, Västra Mälardalens kommunalförbund) 
Projektstart: 2000 
Nätverk: De tre kommunerna sitter ihop via ett gemensamt 

förvaltningsnät med gemensam Internetaccess. 
Gemensamma verksamhetssystem:  Diariesystem 

Ekonomisystem 
Lönesystem 
M fl. 

Övrigt:  Gemensam IP-telefoni 
 
 

 
Karta over KAK-kommunerna 
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6.1.2 Fallbeskrivning 

6.1.2.1 Bakgrund 

De så kallade KAK-kommunerna samverkar idag inom många olika områden. De tre 
kommunerna har tillsammans bildat kommunalförbundet Västra Mälardalens 
kommunalförbund (VMKF). Genom VMKF samverkar kommunerna inom flera 
områden, exempelvis finns en gemensam räddningstjänst, löneavdelning och även en 
upphandlingsfunktion som är gemensam för de tre kommunerna. Samverkan kring IT 
bedrivs också inom ramarna för kommunalförbundet. Arboga kommun är i dagsläget inte 
med i den gemensamma driftmiljön utan samverkar enbart kring vissa 
verksamhetssystem. Det är således i huvudsak Köping och Kungsörs kommun som 
samverkar kring IT. IT-samverkan mellan Köping och Kungsör inleddes vid årsskiftet 
2000-2001. 
  
”IT-samverkan började min kollega i Köpings kommun, Ivan Jaska, och jag samtala om 
lite löst vid millennieskiftet. Vid årsskiftet 2000-2001 började linjerna klarna och vi 
tecknade ett samverkansavtal mellan kommunerna.”  
Respondent - Kungsör 
 
Utgångsläget för samverkan var gynnsamt för Kungsör och Köping eftersom de arbetade 
med samma tekniska plattformar i sina nät. Kungsör och Köping använde Novell-
produkter medan Arboga arbetade i en Microsoft-miljö. Detta är huvudorsaken till varför 
Arboga inte finns med i den gemensamma driftmiljön. 
 
”De har ju en Novell-miljö och vi har en utpräglad Microsoft-miljö. Det innebär stora 
problem när man har olika plattformar. Vi tycker att Microsoft på något sätt är 
defactostandard och vi skulle inte kunna tänka oss att kliva tillbaka till Novell-miljön.” 
Respondent - Arboga 
 
Initiativet till IT-samverkan kom från Björn Andersson och Ivan Jaska som är IT-strateg 
respektive IT-chef i Kungsörs- och Köpings kommun. De presenterade ett förslag för 
kommuncheferna. 
 
”Vi tog fram ett underlag och träffade våra kommunchefer och drog det för dom.” 
Respondent - Kungsör 
 
För att få igenom ett beslut var det viktigt att ha ”mycket på fötterna” och att det 
presenterades på rätt sätt. 
 
”Vi lyckades få med oss politikerna redan från början eftersom vi kunde påvisa 
kostnadsbesparingar och så.” 
Respondent - Köping 
 
Gemensamma kostnader för IT-samverkan delas upp mellan kommunerna främst efter 
antalet datorer och användare: 
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”Vi har skapat en prestationsnyckel som utgår från antalet pc, användare. I vissa fall är 
det detta och i vissa fall antal portar.” 
Respondent - Kungsör 

6.1.2.2 Motiv till IT-samverkan 

Motiven till att bedriva samverkan kring IT är flera. Det grundläggande motivet var att 
man genom samverkan skapar förutsättningar för minskade kostnader. Man såg även 
risker och begränsningar som kommunerna hade var för sig utifrån aspekterna; sårbarhet, 
tillgänglighet och framförallt kompetens. Sårbarhet uppfattades speciellt som en risk för 
Kungsörs kommun eftersom man hade få anställda på IT-sidan och att det innebär 
svårigheter att upprätthålla kompetens inom en mindre kommun. 
 
”Verksamheten ska inte stå och falla med att vissa personer försvinner. Större 
personalstyrka innebär mindre sårbarhet” 
Respondent - Kungsör 
 
Kommunerna såg ett behov av standardisering av verksamhetssystem och 
specialistkompetens samtidigt som de ville minska sårbarheten, dvs. att exempelvis när 
folk blir sjuka eller slutar så ska det inte innebära att verksamheten står still. Målen som 
gjordes upp för de två kommunerna tillsammans var: 
 

• Minskad sårbarhet 
• Förbättrad användarsupport 
• Förbättrad systemintegration 
• Kompetenshöjning hos personalen 

6.1.2.3 Gemensamt förvaltningsnät 

Som grund för IT-samarbetet har kommunerna byggt ett nytt förvaltningsnät där alla tre 
kommunerna ingår (KAK-net). Till det nya nätet har kommunernas befintliga 
förvaltningsnät integrerats. Kapaciteten i nätet är i dagsläget 100 Mbit och räcker gott och 
väl till den datatrafik som finns men kan lätt utökas om det skulle behövas. Till det 
gemensamma nätet har man även en gemensam uppkoppling mot Internet.  
 
Kommunerna kallar sitt förvaltningsnät för ett multiservicenät, det är för att man vill 
poängtera att det går att använda till mycket annat än enbart datadrift; exempelvis IP-
telefoni och videokonferenser.  
 
”För våran del är det främst data och telefoni, men det skapar möjlighet att använda det 
till mycket annat t ex mediadistribution överhuvudtaget, film och videokonferenser. Det 
finns mycket man kan använda sig av.” 
Respondent – Kungsör 

6.1.2.4 Gemensamma verksamhetssystem 

Till det gemensamma förvaltningsnätet har ett antal verksamhetssystem anslutits.  
Ekonomisystem samt Diariesystem körs mellan alla tre kommuner medan Kungsör och 
Köping samverkar kring de flesta system som kommunerna har gemensamt som 
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exempelvis personal & lönesystem. De system som köps in och används är enbart 
standardsystem: 
 
”Vi har som policy att bara använda standardsystem för att vi inte ska hamna i knäet på 
någon utvecklare som sen tar huvudet med sig och flyttar.” 
Respondent - Kungsör 
 
Trots att det är standardsystem det handlar om innebär det ganska mycket jobb med att 
anpassa dem och få in dem i organisationen.  
 
”Det är egentligen bara en kärna man köper sedan byggs och anpassas systemet på 
plats” 
Respondent - Kungsör 
 
Övergången till att köra gemensamma system har varit smidig. De flesta 
systemleverantörer har bra rutin på att föra in nya system. Genomförandet av detta går till 
genom att man stoppar all inloggning och läser in all gammal data och för över det till det 
nya systemet.  
 
Den gemensamma driften resulterar även i att endast en server behöver administreras och 
underhållas istället för två eller tre. Genom att använda gemensamma system kan man 
även samordna utbildningar för de olika systemen. Kompetensen i systemen ökar också 
eftersom det blir en större organisation som arbetar i dem. Kommunerna kan också göra 
en enda upphandling tillsammans istället för att varje kommun gör varsin. 
 
”En fördel när man går samman är att man kan göra en upphandling tillsammans istället 
för att varje enskild kommun ska göra en” 
Respondent - Kungsör     
 
Beslut gällande inköp av nya verksamhetssystem har tagits av kommunstyrelsen. Inköp 
av nya verksamhetssystem innebär vissa problem eftersom man måste rätta sig efter lagen 
om offentlig upphandling (LOU). LOU innebär att alla offentliga verksamheter och 
myndigheter inte bara kan gå ut och köpa ett system utan måste göra en upphandling och 
konkurrensutsätta. Upphandlingen genomförs i grova drag genom att man upprättar en 
kravspecifikation och sedan måste man köpa in systemet från den leverantör som bäst 
uppfyller kravspecifikationen samt har den lägsta kostnaden. 
 
”Man kan tvingas att anta ett system som man egentligen inte vill ha för att den 
leverantören har svarat bäst på kravspecifikationen och uppfyller kraven bäst och då 
måste man anta det budet” 
Respondent - Arboga 
 
Fokus för IT-samverkan har hela tiden legat på att den ska tillföra nytta och effektivitet 
för även andra verksamheter inom kommunerna. 
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”Vi ser oss som en serviceorganisation, IT-driften i sig har ju inget egenvärde, den utför 
sina tjänster för kommunernas verksamheter, det är dom som ska tjäna på det, det är det 
viktigaste.” 
Respondent - Kungsör   
 
Ett problem som har identifierats är att arbetet med IT-samverkan har hamnat lite vid 
sidan om eftersom de involverade människorna alla har sina vanliga arbetsuppgifter att 
sköta. 
 
” Det är lätt att arbetet blir skjutet åt sidan eftersom vi alla har våra vanliga 
arbetsuppgifter. Arbetet skulle bli effektivare om man hade någon som fungerade som 
motor och sköt på det hela.” 
Respondent - Kungsör 
 
Framöver finns en vision och övertygelse om att även Arboga kommer att finnas med i 
den gemensamma driftmiljön.  
 
”Jag är helt övertygad om att på lite sikt har vi en gemensam driftmiljö.” 
Respondent - Arboga  
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6.2 KNÖL-kommunerna (Kommuner i Norra Örebro Län) 

6.2.1 Översikt 
 
Samverkande kommuner: Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg 
Samverkansform: Löst reglerad 
Projektstart: 1999 
Nätverk: De fyra kommunerna sitter ihop via ett 

gemensamt förvaltningsnät och har 
gemensam Internetaccess. 

Gemensamma verksamhetssystem: Bibliotekssystem 
Skolsystem  
Ekonomisystem 
Personalsystem 
M fl 

Övrigt:  IP-telefoni delas mellan 3 av 4 kommuner 
    
    

 
Karta över KNÖL-kommunerna. 

6.2.2 Fallbeskrivning 

6.2.2.1 Bakgrund 

Knölgruppen som består av kommuncheferna och kommunalråden i respektive kommun 
bildades 1996. KNÖL-gruppen är ingen officiell konstellation men de träffades 
regelbundet för att försöka hitta olika sätt att samarbeta kommunerna emellan. Från 
KNÖL-gruppen har sedan olika grupperingar fått uppdrag att se över hur man kan 
samverka inom olika områden. Kommunernas IT-chefer fick uppdraget att se över vad 
som kunde göras inom IT-området. 
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Arbetet med det gemensamma nätet inleddes 1999 då kommunerna gick med i ett EU 
projekt vid namn Klivet. Genom detta projekt erhölls pengar till att sätta ihop 
kommunerna i ett gemensamt förvaltningsnät. Kostnaderna är fördelade på antalet 
invånare per kommun. Kostnaderna delas alltså procentuellt på antalet invånare. 

6.2.2.2 Motiv till IT-samverkan 

När vi utförde intervjuer med representanter från de olika kommunerna i KNÖL-
samarbetet fick vi fram ett antal olika motiv till IT-samverkan. Ett motiv som kommit 
upp vid flera av intervjuerna är att spara pengar och att effektivisera verksamheten. 
 
”Det började egentligen med att kommuncheferna och kommunalråden gick samman och 
började diskutera samarbete för ett antal år sen. Det var ju för att man skulle försöka se 
besparingar och samarbetsområden där man egentligen skulle kunna effektivisera.” 
Respondent - Ljusnarsberg 
 
Ett annat motiv som en av respondenterna ansåg vara viktigt är att kunna ha expertis på 
hemmaplan, alltså att man genom att samverka kan få ta del av expertisen som de andra 
kommunerna har och även dela med sig av sina egna experter. 
 
”Dels var det självklart att spara pengar. Men även att ha expertis på hemmaplan, med 
tanke på att vi är små kommuner.” 
Respondent - Nora 
 
Ett annat motiv till samverkan som kom fram vid en av intervjuerna är att små kommuner 
helt enkelt måste samverka för att kunna överleva och alltså kunna erbjuda det som en 
kommun bör klara av. 
 
”Man kan samordna mycket. Och vi är ju småkommuner så vi måste samverka för att 
överleva.” 
Respondent - Hällefors 
 
Exempel på kostnadsbesparingar som gjorts är att man inte behövt anställa fler 
medarbetare på kommunernas IT-avdelningar. Det har dock inte gjorts några 
uppsägningar på grund av IT-samverkansprojektet enligt en av respondenterna: 
 
”Överlag så är det underbemannat inom IT-området. Vi har varit två stycken i Nora. Det 
växer ju hela tiden allt som gäller IT så man har förmodligen sparat pengar genom att 
man inte har behövt anställa fler inom IT-sidan.” 
Respondent - Nora 

6.2.2.3 Gemensamt förvaltningsnät 

Arbetet med det gemensamma nätverket påbörjades 1999, och det var genom att 
kommunerna var med i ett EU-projekt kallat Klivet som de fick loss pengar för detta. 
Nätet blev från början uppbyggt av så kallade ATM-noder. Varje kommun hade en egen 
nod med en förbindelse på 2 Mbit: 
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”1999 var vi med i ett EU projekt som heter Klivet där vi fick pengar till att sätta ihop 
oss i ett gemensamt nät. Till att börja med kopplade vi ihop oss med ATM-noder.” 
Respondent - Nora 
 
Arbetet med det gemensamma nätet var inte oproblematiskt och det tog väldigt lång tid 
innan man fick igång det. Detta var enligt en av respondenterna leverantörens fel 
eftersom det var de som hade ansvaret för nätets uppbyggnad. Med tanke på att det också 
var fruktansvärt dyrt att hyra så var det ett stort problem: 
 
”Det var ju ATM-förbindelser från början. Det tog lång tid innan vi fick fart på det, men 
det var ju egentligen inte vårt problem utan Telias eftersom vi hyrde utav dem. Det var 
också fruktansvärt dyrt.” 
Respondent - Lindesberg 
 
Dessutom var ett annat problem med det gamla nätet att det kunde bli långa svarstider, 
applikationerna som man använde krävde större bandbredd än den hastighet som man 
hade då, dvs. 2 Mbit. 
 
”Det var lite problem med latency, långa svarstider, men det var väl framförallt för att vi 
gick runt på 2 Mbit. Det slog i taket ibland, men det var nog mer att applikationerna 
krävde mer.”  
Respondent - Hällefors 
 
Idag hyrs ett fibernät med en hastighet på 100 Mbit. Det sitter numera en central nod i 
Lindesberg och från den tillhandahålls uppkopplingen för alla kommuner. En respondent 
framhåller enkelheten med detta genom att påpeka att det är en teknik som många kan till 
skillnad mot ATM-tekniken: 
 
”Vi hyr 100 Mbit förbindelser istället för de tidigare ATM förbindelser. Det är betydligt 
lättare eftersom det är en teknik som många kan. Även om ATM var bra så är det inte så 
många som kan.” 
Respondent - Lindesberg 
 
Att starta det gemensamma KNÖL-nätet var en önskan som kom från politiskt håll och en 
av respondenterna ifrågasätter om beslutsfattarna verkligen visste vad de ville. Han 
nämner att ingen egentligen visste vad man skulle ha nätet till och att det var de som 
arbetade med IT som fick försöka marknadsföra KNÖL-nätet, det borde enligt honom ha 
funnits klara direktiv och långsiktiga målsättningar från början: 
 
”Ingen visste egentligen vad man skulle ha det till. Det var vi, själva IT-avdelningarna, 
hade gemensamma möten ganska tätt. Det var vi som försökte marknadsföra KNÖL-
nätet, det var vi som försökte driva det till att få gemensamma servrar och så där. Det 
hade varit bättre om det funnits direktiv och målsättning från början. Jag uppfattade inte 
att det fanns långsiktiga mål, det hade varit skönt om det funnits mera substans bakom 
förslaget.” 
Respondent - Lindesberg 
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En av respondenterna förklarar att kostnadsbesparingar görs genom att kommunerna kör 
gemensamma servrar istället för att ha varsin server:  
 
”Det som är kostnadsbesparingar är ju att vi kör gemensamma servrar i mycket. Istället 
för att skaffa varsin server skaffar man en som körs gemensamt. Det gör ju att man inte 
behöver hålla så många tekniker på systemen som man har gjort annars.” 
Respondent - Ljusnarsberg 

6.2.2.4 Gemensamma verksamhetssystem 

När man ska byta verksamhetssystem i en kommun inom KNÖL så är det bestämt att 
man måste titta på vad de andra kommunerna har för något. Kommunernas vision är att 
alla kommuner inom KNÖL till slut skall använda sig av samma system. Det är enbart 
standardsystem som köps in eftersom kommunerna vill undvika att bli beroende av en 
viss leverantör som besitter all kunskap om systemet. 
 
”Just nu håller man t ex på med en upphandling rörande sociala info sidan och där 
kommer det att bli ett gemensamt system för alla fyra kommuner. Detta kommer att 
innebära att i någon av våra kommuner kommer servern stå men alla kommuner kommer 
använda den och systemet.” 
Respondent - Nora 
 
Det är flera system som är gemensamma mellan olika kommunkonstellationer inom 
KNÖL, men alla kommuner samverkar inte kring alla system. Nora har t ex ett 
elevjournalsystem som körs mot Lindesberg. Ljusnarsberg kör ekonomisystem mot 
Hällefors. Hällefors kör sitt personalsystem mot Ljusnarsberg. 
 
En respondent förklarar att när de skulle byta server till bibliotekssystemet BookIT så 
ville man få till en gemensam server för alla kommuner istället för att köra varsin, men då 
satte leverantören stopp och påstod att de skulle få problem. 
 
”Politikerna blev osäkra och då blev det att vi fortsatte köra varsin.” 
Respondent - Nora 
 
Men när de vid en senare tidpunkt skulle byta server igen så var det inga problem att få 
till en gemensam server, och detta tror en av intervjurespondenterna beror på att andra 
kommuner varit inne och bråkat med dem så att de har insett att de inte kan stå emot 
kommunernas önskan längre. 
 
”Det finns alltså en viss motsträvighet från leverantörer så fort man vill göra något 
gemensamt eftersom de får in mindre pengar om de bara får sälja en server och system 
istället för fyra som i det här fallet. Vissa leverantörer slår ifrån sig och säger att det inte 
går att köra gemensamt.” 
Respondent - Nora 
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Även om kommunerna samverkar så finns det ändå ett mått av revirtänkande i att varje 
kommun ändå värnar om sitt eget bästa. Exempelvis vill varje kommun ha hand om 
servern till de gemensamma systemen: 
 
”Har funnits en viss prestige mellan kommunerna vem som får vilka system. Vi har 
försökt placera ut servrarna så att det bli något så när jämt fördelat.” 
Respondent - Nora 
 
”Lindesberg har ju varit lite av storebror från början men nu är vi alla med på lite mer 
lika villkor.” 
Respondent - Nora 
 
Vid upphandling av verksamhetssystem har respondenter vid KNÖL identifierat LOU 
som ett problem. En av respondenterna menar dock att det är lättare när man ska inhandla 
ett helt nytt system. 
 
”Det är lättare när man har ett helt nytt system som ingen kommun använder, då går 
man ut och gör en kravspecifikation och då är det lika för alla.” 
Respondent - Hällefors 
 
En av respondenterna förklarar att kostnadsbesparingar görs genom att man inte längre 
behöver varsin tekniker på ett system eftersom servern körs gemensamt:  
 
”Det som är kostnadsbesparingar är ju att vi kör gemensamma servrar i mycket. Istället 
för att skaffa varsin server skaffar man en som körs gemensamt. Det gör ju att man inte 
behöver hålla så många tekniker på systemen som man har gjort annars.” 
Respondent - Ljusnarsberg 
 
Alla uppdateringar som behövs göras i systemen utförs endast på ett ställe och detta 
medför att det oftare verkställs uppdateringar och att man får en kontinuitet i det. 
 
”Man har ju också bara en installation som kan krångla istället för fyra. Det blir mycket 
effektivare hantering.” 
Respondent - Hällefors 
 
Det blir lättare för de tekniker som arbetar med systemen när alla kommunerna använder 
samma system, de kan diskutera problem i en större grupp och utbyta erfarenheter över 
kommungränserna. 
 
”De blir en större grupp och kan diskutera gemensamma problem i en större grupp, 
utbyta erfarenheter och så.” 
Respondent - Lindesberg 
 
Applikationssupporten av de gemensamma systemen står respektive IT-avdelning på 
kommunerna för, men varje system har en systemansvarig som inte arbetar på någon 
speciell IT-avdelning utan istället ute i verksamheten. 
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”De servrar som vi driftar har vi support på. Applikationssupporten står respektive IT-
avdelning på kommunen för. De system som de har hos sig. På så vis delas ju supporten 
för de olika systemen.” 
Respondent – Lindesberg 
 
När man ska dela på en server så har kommunerna råd att köpa en lite större server 
eftersom man delar på kostnaderna, istället för att kommunerna köper varsin mindre 
server med lägre kapacitet. 
 
”Man kan kanske köpa in en lite större maskin och om den inte är fullbelastad kan varje 
kommun använda mer kapacitet än vad de skulle kunna ha gjort i en egen server.” 
Respondent - Hällefors 
 
Kommunerna har svårt att se hur mycket man sparar in genom att använda gemensamma 
system: 
 
”Det är väldigt svårt att säga hur mycket pengar man sparar på samarbetet. Men det är 
på lång sikt som man sparar genom lägre licenskostnader.” 
Respondent - Nora 
 



 33 

6.3 Problem och positiva effekter 
Vi har identifierat ett antal problem som hämmat samverkan samt några positiva effekter 
som har uppstått i samband med IT-samverkan inom de två kommunklustren. Dessa 
diskuteras i detta avsnitt och kopplas till teoridelen där det är relevant. 

6.3.1 Problem med IT-samverkan 
I processen att samverka kring IT har det inom de studerade kommunklustren uppstått en 
del problem. En faktor som framkommit är bristande mål och direktiv, en av 
respondenterna menar att detta har varit hämmande för utvecklingen av samverkan. Han 
menar att om de hade fått tydligare ledning och klara mål att arbeta mot hade 
samverkansprocessen gått smidigare och man hade förmodligen uppnått ett bättre 
resultat.  
 
”I början var det en politisk önskan men jag undrar om de verkligen visste vad de ville. 
När vi väl hade åstadkommit KNÖL-nätet så föll den önskan. Det förlorade fokus totalt 
och det vidare arbetet stannade upp. Det hade varit bättre om det hade funnits direktiv 
och målsättning redan från början. Jag uppfattade inte att det fanns långsiktiga mål, det 
hade varit skönt om det funnits mera substans bakom förslaget” 
Respondent - Lindesberg 
 
Danermark listar ett antal faktorer som han anser kan vara hämmande för samverkan. 
Vagt formulerade mål är en av dessa vilket kan kopplas till den uppfattning som 
framkommit genom våra intervjuer angående målsättningar och direktiv. Danermark 
menar även att det är viktigt att alla aktörer i ett samverkansprojekt har en gemensam 
utgångspunkt och gemensamma referensramar. Att problem kan uppstå om man inte har 
samma referensramar är även det något som kommit fram genom vår studie. Enligt 
respondenterna skiljer sig ofta de referensramar som IT-chefer och IT-samordnare har 
mot de som kommunchefer och politiker har när det gäller IT-samverkan, vilket torde ses 
som ganska naturligt eftersom IT-chefer och samordnare är experter inom området. 
Beroende på vilka kunskaper och förståelse kommunchefer och politiker har inom 
området är vår uppfattning således att målsättningar och direktiv kan bli bristfälliga eller 
otydliga. Det har även framkommit att det rent generellt kan finnas problem i 
kommunikationen mellan IT-chefer och kommunchefer. 
 
”Generellt är det nog så att kommunchefer och IT folk har vissa 
kommunikationssvårigheter eftersom inte kommunchefer är lika insatta i ämnet. Även om 
det inte har direkt med KNÖL-nätet att göra så kan man rent generellt säga att IT-chefer 
ibland har svårt att få gehör för sina IT-frågor.” 
Respondent - Lindesberg    
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Att det kan finnas ett problem kring detta håller även två av de andra respondenterna med 
om. De menar att det är väldigt viktigt att presentera saker och ting på ett bra sätt. 
 
”Det är mycket lobbying gentemot beslutsfattare och så, och det gäller att presentera det 
på rätt sätt” 
Respondent – Köping 
 
”Ska jag vara helt ärlig tror jag mycket på hur man lägger fram saker och ting. Jag har 
aldrig haft problem med min kommunchef men som sagt jag tror det viktiga är att lägga 
fram det rätt”  
Respondent - Hällefors 
 
Samverkansprocessen har främst drivits av IT-chefer och IT-samordnare vid respektive 
kommun. Eftersom de har sina normala arbetsuppgifter att sköta har ibland 
samverkansarbetet fått skjutas åt sidan. Detta stämmer överens med Danermarks åsikt att 
arbetsbelastning kan hämma samverkan. Det här har setts som ett problem och 
funderingar kring att ta in någon utifrån som skulle ha det övergripande ansvaret och 
fungera som en form av motor i samverkansprocessen har uttalats. 
 
”Det är lätt att arbetet blir skjutet åt sidan eftersom vi alla har våra vanliga 
arbetsuppgifter. Arbetet skulle bli effektivare om man hade någon som fungerade som 
motor och sköt på det hela.”  
Respondent - Kungsör 
 
Ett annat problem som framställts är att det vid en del tillfällen funnits en viss prestige 
och revirtänkande mellan kommunerna. Diskussioner har bedrivits kring var nyinköpta 
servrar och verksamhetssystem ska placeras och oroligheter för att den egna kommunens 
personal förlorar sysselsättning eftersom systemdriften förläggs på annan ort har 
framförts.  
 
”I alla kommuner ser man ju över sina kostnader och jag vill ju inte att min IT-avdelning 
ska få personalbesparingar bara för att man ska flytta driften till en annan kommun. Så 
på så sätt blir vi ju konkurrenter. Tyvärr blir det ibland lite revirtänkanden.” 
Respondent – Lindesberg 
 
Ibland har man även upplevt att någon av kommunerna vill vara lite storebror. Vår 
uppfattning är att det här grundar sig i att en del kommuner är större och att det finns en 
outtalad syn över vilken kommun som är den ledande inom regionen.   
 
”Det man känner i vissa sammanhang är att någon av kommunerna vill vara lite 
storebror. Det som gäller när man ska samarbeta på något sätt är att det inte får finnas 
något prestigetänkande” 
Respondent – Nora 
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”Lindesberg har ju varit lite av storebror från början men nu är vi alla med på lite mer 
lika villkor. När det var tal om gemensam IT-avdelning ville Lindeberg ha den där men 
det projektet föll i samband med att Lindesberg hoppade av IP-telefonin.” 
Respondent - Nora 
 
Att de involverade kommunerna inte använder sig av samma tekniska plattform har 
inneburit vissa problem. Det här kan främst påvisas med Arboga, som i dagsläget inte är 
med i den gemensamma driftorganisationen eftersom de använder Microsoft tillskillnad 
mot de två andra kommunerna som använder Novell. Även inom KNÖL-samarbetet har 
man haft problem med detta och fått lägga ner en del arbete för att lösa kommunikationen 
mellan Microsoft-miljöer och Novell-miljöer. 
 
”Vi har lite problem med att inte alla kör samma nät-operativ. Lindesberg kör Novell, 
Nora kör Windows. Det hade varit en fördel om vi alla hade kört Windows.” 
Respondent - Nora kommun 
 
Ett annat problem som kommunerna har stött på är att en del leverantörer varit 
motsträviga till att leverera system som kommunerna kan samköra och dela på. 
Leverantörerna har menat att det i princip inte går att dela på server och att det i sådana 
fall skulle innebära stora svårigheter att göra detta. Förmodligen handlar det om en rädsla 
från leverantörer att tappa inkomster på licenser och förvaltning. Problemet har ofta 
kunnat lösas genom att man sökt sig till en annan leverantör eller genom påstötningar mot 
den aktuella leverantören. 
 
”Det svåraste i det här har kanske varit att övertyga leverantörerna att vi vill köra i 
samma maskin. TietoEnator som levererade vårt ekonomisystem, det vi började med, att 
få dem att inse att vi vill inte ha två servrar vi vill ha en server med två databas instanser, 
det var problem i början. De hävdade att det inte gick och att det skulle bli problem. Men 
det går klockrent.” 
Respondent - Hällefors 

6.3.2 Positiva effekter av IT-samverkan 
Kommunerna ser IT-samverkan som en möjlighet att göra kostnadsbesparingar. Genom 
att dela på licenskostnader kan man spara pengar, dessutom har man kunnat skapa ett 
gemensamt förvaltningsnät tillsammans och har en gemensam uppkoppling mot Internet, 
vilket innebär sänkta kostnader.  
 
”Eftersom vi har en gemensam drift så blir det ju lägre kostnader för systemen.” 
Respondent - Arboga 
 
Man kan koppla detta till vår teoridel, där motiven till samverkan mellan kommuner tas 
upp (I stycke 5.4.2). I det stycket så tar vi upp att ett motiv till samverkan kan vara att 
minska kostnaderna för kommunerna. 
 
I de intervjuer som vi gjort har respondenterna nämnt att IT-samverkan medför 
kostnadsbesparingar, men de har svårt att ge några exakta summor eller kalkyler: 
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”Vi vet att vi skapar förutsättningar för minskade kostnader genom IT-samverkan, men vi 
har inga specifika summor att peka på” 
Respondent - Kungsör 
 
”Det är väldigt svårt att säga hur mycket pengar man sparar på samarbetet, men det är 
på lång sikt som man sparar genom lägre licenskostnader.” 
Respondent – Nora 
 
En annan möjlighet som vi har identifierat är att man kan ha gemensam expertis på alla 
kommuner där de som arbetar på en viss kommun exempelvis kan specialisera sig 
närmare på en viss typ av system, och därmed bli mindre beroende av IT-konsulter. Detta 
kan vi också koppla till vårt teoriavsnitt, där det står att motiv till samverkan även kan 
vara rationaliseringar. 
 
”Man får ju chans att specialisera sig mycket mer. Teoretiskt sett skulle man kunna säga 
att vi är jäkligt bra på Microsoft SQL och då tar vi hand om alla sådana servrar. Kanske 
Hällefors blir väldigt bra på Oracle, då specialiserar sig de på det och utbildar sig och 
så. Om sedan de driftar våra Oracle databaser skulle det innebära en kostnadsbesparing 
eftersom inte vi behöver ha så många konsulter.”  
Respondent - Lindesberg 
 
Dessutom behöver man endast uppgradera och åtgärda problem på en enda server istället 
för att behöva se över en server på varje kommun för ett visst system. 
 
”Man har ju också bara en installation som kan krångla istället för fyra. Det blir mycket 
effektivare hantering.” 
Respondent - Hällefors 
 
De som arbetar med IT i kommunerna arbetar närmare sina kollegor och kan utbyta 
erfarenheter, detta är en annan möjlighet som kan uppkomma med IT-samverkan. Mindre 
kommuner vill, som vi skrev i teoriavsnittet, effektivisera sin verksamhet genom att dela 
på teknik med andra kommuner. 
 
”De blir en större grupp och kan diskutera gemensamma problem i en större grupp, 
utbyta erfarenheter och så.” 
Respondent - Lindesberg 
 
IT-samverkan skapar en ökad samhällsnytta genom att det förenklar och effektiviserar 
även andra områden i kommunernas verksamhet.  
 
”Vi ser oss som en serviceorganisation, IT-driften i sig har ju inget egenvärde, den utför 
sina tjänster för kommunernas verksamheter, det är dom som ska tjäna på det, det är det 
viktigaste.” 
Respondent - Kungsör   
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Upphandlingar på nya förvaltningssystem kan göras tillsammans mellan kommunerna i 
kommunklustret och detta ses som en möjlighet, genom att man delar på licenskostnader 
och att arbetet med att genomföra upphandlingen kan göras gemensamt. 
 
”En fördel när man går samman är att man kan göra en upphandling tillsammans istället 
för att varje enskild kommun ska göra en.” 
Respondent - Kungsör     

6.4 Jämförelse mellan kommunkluster 
När vi undersökt de två kommunklustren så har vi under arbetets gång kunnat identifiera 
ett antal skillnader och likheter mellan de två IT-samverkansprojekten. 
 
Till att börja med har vi identifierat att initiativet till IT-samverkan har kommit från olika 
håll i de två kommunklustren. I KAK-kommunerna så har IT-ansvariga i två av 
kommunerna lämnat in och presenterat ett förslag om att börja med IT-samverkan till 
deras kommunchefer. I KNÖL-kommunerna så är det den så kallade Knölgruppen, som 
består av kommuncheferna och kommunalråden i varje kommun, som har lämnat direktiv 
till de olika delområden som man beslutat att man ska samverka inom. Ett av dessa 
delområden är IT-området och initiativet har alltså kommit från en högre instans i KNÖL 
än det gjorde i KAK. 
 
Kostnadsfördelningen är olika i de två kommunklustren. KAK-kommunerna delar på 
kostnaderna efter antalet datorer och användare och även efter antal nätverksportar. 
KNÖL-kommunerna delar istället upp kostnaderna procentuellt efter antalet invånare i 
varje kommun.  
 
En likhet mellan de två kommunklustren är att båda endast vill ha standardsystem när 
man ska upphandla ett nytt verksamhetssystem och detta motiverar de med att de inte vill 
bli beroende av en viss leverantör.  
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7. Slutsatser 

7.1 Beskrivning 
Vår första frågeställning handlade om att ge en beskrivning över hur IT-samverkan ser ut 
i de studerade kommunklustren. Genom de fallbeskrivningar som vi presenterat anser vi 
att vi till stor del svarat på denna frågeställning. För att tydliggöra det som framkommit 
gällande vad man samverkar om presenteras en sammanfattning av detta nedan. 
 
Förvaltningsnät 
De två kommunklustren använder sig av varsitt förvaltningsnät som förbinder de 
involverade kommunerna med varandra. Förvaltningsnäten är så kallade fibernät och har 
en kapacitet på 100 Mbit. 
 
Internet  
Till de gemensamma förvaltningsnäten tar man in och delar på Internet anslutning, dessa 
anslutningar har en kapacitet på 100 Mbit. 
 
IP-telefoni 
Inom de två kommunklustren används IP-telefoni. Detta möjliggörs genom det 
gemensamma förvaltningsnätet.  
 
Verksamhetssystem 
Ett antal verksamhetssystem har anslutits till respektive förvaltningsnät. 
Verksamhetssystemen samkörs och de system som används är uteslutande av typen 
standardsystem. 
 
Drift 
Eftersom man samkör verksamhetssystem har man gemensam drift av servrar. Inom 
KAK-net driftas de flesta gemensamma verksamhetssystemen i Köping. Inom KNÖL-
nätet har man istället placerat ut servrarna hos alla kommuner. Man har försökt att göra 
uppdelningen så att alla kommuner ska ha lika många verksamhetssystem. 
 
Support 
Support och helpdesk funktioner har samordnats vilket även detta är en följd av att man 
delar på verksamhetssystem. 
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7.2 Problem 
Vi har identifierat ett antal företeelser och faktorer som kan innebära problem eller ge 
upphov till problem vid IT-samverkan. De identifierade problemen är: 
 

• Bristande mål och direktiv 
Att vagt formulerade mål är något som kan hämma samverkan har sedan tidigare 
framlagts av Danermark.57 Detta har vi även sett i vår undersökning då bristande 
mål och direktiv har uttalats som ett problem som resulterat i att 
samverkansprocessen har stagnerat. 
 

• Skilda referensramar 
Enligt Danermark är det viktigt att alla aktörer i ett samverkansprojekt har en 
gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar för att man inom 
projektet ska undvika problem.58 I vår studie har vi uppfattat att skilda 
referensramar kan leda till problem. IT-chefer, kommunalchefer och övriga 
inblandade i samverkansprojekten har till viss del en skild referensram med tanke 
på deras förståelse kring IT och samverkan. Problemen kan resultera i att man inte 
förstår varandra och syftar på olika saker.  

 
• Arbetsbelastning 

På grund av att de involverade människorna i IT-samverkan har sina vanliga 
sysslor att sköta har ibland arbetet kring IT-samverkan skjutits åt sidan vilket har 
resulterat i att arbetet inte har utvecklats i den takt man önskat. Detta stämmer 
överens med Danermarks åsikt att arbetsbelastning kan hämma samverkan.59 

 
• Prestige och revirtänkande 

En viss del av prestige och revirtänkande har identifierats. De involverade 
kommunerna är rädda om sin egen kommun och dess resurser. Problemet kan leda 
till att det blir konkurrens mellan kommunerna vilket hämmar samverkan. 
   

• Skilda tekniska plattformar 
Vid de fall kommunerna använder sig av olika tekniska plattformar uppstår 
problem och det krävs en del arbete för att plattformarna ska kunna kommunicera 
med varandra. 
 

• Motsträvigheter från leverantörer 
En del leverantörer har visat motsträvighet till att leverera system som 
kommunerna kan samköra eftersom de förlorar licens- och förvaltningskostnader 
på detta. 
 
 

                                                 
57 Danermark Berth (1999), Samverkan – välfärsstatens nya arbetsform 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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7.3 Positiva effekter 
Vi har identifierat ett antal positiva effekter som IT-samverkan kan leda till: 
 

• Kostnadsbesparingar 
En positiv effekt med IT-samverkan är att man kan uppnå kostnadsbesparingar. 
Kostnadsbesparingar kan uppnås genom att driften sköts gemensamt, man delar 
på licenskostnader, man undviker att anställa mer personal och externa konsulter. 
Att IT-samverkan kan leda till kostnadsbesparingar är även något som Ragnar & 
Skill uttrycker i sin rapport Inter-kommunal IT-samverkan.60 I en undersökning 
som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting (E-förvaltning och 
samverkan) har ekonomiska vinster och kostnadseffektivisering framförts som en 
av de viktigaste nyttoeffekterna av IT-samverkan.61 
  

• Gemensam expertis 
Eftersom man delar på system kan IT-tekniker specialisera sig särskilt mycket på 
de system som finns i respektive kommun. Den här expertisen kan sedan delas 
mellan de involverade kommunerna. 

 
• Ökad kompetens 

Ragnar & Skill62 framför i sin studie att resursdelningen mellan kommunerna kan 
ge effekter i form av kunskapsutbyte, kompetens- och kvalitetsförbättringar vilket 
även vi har identifierat. Fler användare och tekniker är engagerade i de system 
som används vilket ger möjligheter till ökad kompetens i kommunklustret som 
helhet. Kompetensen kan även öka genom att IT-avdelningarna närmar sig 
varandra och utbyter erfarenheter och lärdomar. Även utbildning kan ske 
gemensamt. Att ökad kompetens är en effekt av IT-samverkan framhålls även i 
SKL:s rapport E-förvaltning och samverkan.63  

 
• Rationaliserad drift 

Eftersom man delar på verksamhetssystem finns det bara en punkt som kan 
krångla och det är endast en server som behöver underhållas för respektive 
system. 
  

• Gemensamma upphandlingar 
Genom IT-samverkan ges möjligheten att genomföra upphandlingar gemensamt 
vilket leder till att det omfattande arbetet med detta reduceras. 

 
 

                                                 
60 Ragnar Pia-Lotta, Skill Kristin (2005), Inter-kommunal IT-samverkan 
61 Svensson Bengt, Sveriges Kommuner och Landsting (2005), E-förvaltning och samverkan 
62 Ragnar Pia-Lotta, Skill Kristin (2005), Inter-kommunal IT-samverkan 
63 Svensson Bengt, Sveriges Kommuner och Landsting (2005), E-förvaltning och samverkan 
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8. Diskussion 
En fördel med att göra som KAK-kommunerna när det gäller initiativtagandet att 
samverka kan vara att förslaget blir mer genomtänkt genom att det är personer som är 
insatta i IT-området som har kommit med initiativet. Det kan således vara en nackdel i 
KNÖL-kommunerna att initiativet kommit från kommunledningen eftersom beslutet 
kanske inte är lika genomtänkt och genomarbetat.  
 
En fördel med att initiativet kommer från kommunledningsnivå kan å andra sidan vara att 
revirtänkandet kan lindras genom klara direktiv. Exempelvis i ett kommunkluster där en 
kommun använder sig av en annan plattform än de andra så kan kommunledningarna 
tillsammans besluta att alla kommuner måste använda sig av samma plattform för att det 
ska underlätta IT-samverkan, detta kan dock leda till ökade kostnader för en enskild 
kommun som måste byta plattform. Revirtänkandet kan då fortfarande finnas på 
kommunledningsnivån men kan lindras på lägre nivåer. 
 
Vi vet inte motiven till att kommunerna valt just de kostnadsfördelningar som de gjort 
men vi tror att det kan ha ett samband med initiativtagandet, att kommunledningen tyckte 
att en uppdelning efter antalet invånare skulle bli enklast att genomföra i KNÖL, medan 
initiativtagarna i KAK som är mer IT-inriktade identifierade antal datorer som en bättre 
fördelningsvariabel.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Introduktion 
 

• Etiska frågor. 
 
Personlig bakgrund 
 

• Namn? 
• Befattning? 

 
Bakgrund 
 

• Vad är det huvudsakliga motivet till samarbetet?  
• Hur fördelas kostnader för investeringar och drift mellan kommunerna? 
• På vilken nivå fattades besluten (kommunstyrelsenivå eller 

kommunfullmäktigenivå) 
• Vilka har drivit arbetet? (arbetsgrupp?)  
• Är det någon enskild kommun som är mer drivande än någon annan? 

 
 
Det fysiska nätet. 
 

• Hur ser det ut? 
• Hur är det uppbyggt? 
• Kapacitet? 
• Hur lång tid tog det att utveckla? 
• Vad kostade det? 
• Vilka problem har uppkommit? 
• Vilka möjligheter har ni uppfattat? 
• Har man tjänat något på att ha ett gemensamt nät? Om ja – hur har vinsten 

uppstått?  
• Hur mycket har man tjänat? Hur har man beräknat vinsten? 

 
 
Gemensamma system 
 

• Vilka är grundförutsättningarna för att gemensamma system ska kunna köras? 
• På vilken nivå fattades besluten (kommunstyrelsenivå eller 

kommunfullmäktigenivå) 
• Vilka system är gemensamma? 
• Egenutvecklade eller inköpta? 
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• Om egenutvecklade, hur lång tid tog det att utveckla? 
 

• Vad kostade det? 
• Vilka problem har uppkommit? 
• Vilka möjligheter har ni uppfattat? 

 
Drift och support 
 

• Samarbetar kommunerna kring detta? 
• Hur är det organiserat? 
• Vad kostade det? 
• Vilka problem har uppkommit? 
• Vilka möjligheter har ni uppfattat? 

 
Övrigt 
 

• Vilka förberedelser borde man ha gjort för att komma fram snabbare? 
• Har någon sagts upp i någon av kommunerna som en följd av samarbetet? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide telefonintervju 
 
Introduktion 
 

• Etiska frågor. 
• Namn, befattning, etc. 

 
Bakgrund 
 

• Vad är det huvudsakliga motivet till samverkan?  
 
Det fysiska nätet. 
 

• Vilka problem har uppkommit? 
• Vilka möjligheter har ni uppfattat? 

 
Gemensamma system 
 

• Vilka system är gemensamma för kommunerna? 
• Vad kostade de olika systemen? Delas licensen mellan kommunerna? 
• Vilka problem har uppkommit? 
• Vilka möjligheter har ni uppfattat? 

 
Drift och support 
 

• Samarbetar kommunerna kring detta? 
• Hur är det organiserat? 
• Vilka problem har uppkommit? 
• Vilka möjligheter har ni uppfattat? 

 
Övrigt 
 

• Vilka förberedelser borde man ha gjort för att komma fram snabbare? 
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Bilaga 3 

E-postfrågor 
 
1. Vilka kommuner ingår i samarbetet? 

 
2. Hur länge har samarbetet pågått? 

 
3. Hur har samarbetet utvecklats? 

 
4. Vad samarbetar man kring idag? (förvaltningsnät, supporttjänster, gemensamma 

system etc.) 
 

5. Vad är det huvudsakliga motivet till samarbetet?(kostnadsbesparingar, bättre 
service etc.) 


