
Slutrapport för utvärdering av Den nya 
administratören 

Sammanfattning 
Projektet Den nya ambassadören är nu genomfört. Sex av sju projektmål bedöms 
som uppfyllda. Antalet unika deltagare har väl motsvarat förväntningarna och 
kurserna har genomgående fått höga utvärderingar avseende innehåll, 
lärarinsatser och påverkan på projektmålen. Ett instrument för 
kunskapsvalidering relaterad till kommunal ärendehantering har etablerats. En 
stor grupp ambassadörer har engagerats i projektet och flera utbyten med en 
finsk kommun har genomförts. 
 
Det sjunde projektmålet, som från början bedömdes som orealistiskt att uppnå 
under projekttiden, har ännu inte uppnåtts. Kommunerna har dock genom 
projektet byggt upp en potential till effektivisering genom rekrytering av 
ambassadörer, ökad användning av digital ärendehantering, ökade kunskaper i 
digital ärendehantering samt analyser som visar på nyttan i detta. Det som nu 
saknas är ett uttalat åtagande från kommunernas verksamhetschefer att 
realisera nyttan i denna potential. 

Utvärderingens genomförande 
Utvärderingen av projektet har dokumenterats i fem rapporter. Som underlag för 
utvärderingen har 866 kursutvärderingar analyserats, två nyttoanalyser 
genomförts samt resultat från medborgar- och deltagarenkäter analyserats. 
 
Nedan presenteras sammanfattningarna från respektive rapport. 

Rapport 1  

Projektet svarar väl mot omvärldsförändringar och målen stödjer syftet. 
Däremot bedöms målen kunna förbättras avseende inriktning och mätbarhet. 
Särskilt mål 6 och 7 behöver förtydligas och kopplingen till genomförandeplanen 
måste klargöras. Detta kan förenklas genom att synliggöra rollen för 
kommunernas mellanchefer i projektet och vilka aktiviteter som planeras för 
dem. Några aktiviteter hänger dessutom lite löst i planen och deras bidrag till 
målen behöver ses över. 

Rapport 2 

Den övergripande slutsatsen är att projektet hittills lyckats väl med sina 
målsättningar och projektledningen hanterar de frågeställningar som kommer 
upp på ett aktivt sätt. Medarbetarenkät och utbildningsplanering ligger bra i fas 
med projektplanen. Projektet befinner sig i ett tidigt skede där information är 
viktig för att chefer och ambassadörer ska finna sina roller. Ambassadörerna har 
fått en viktig roll att fylla med processkartläggningarna. Fortfarande saknas dock 
ansvar för införande av de nya processerna vilket utgör en risk för uppfyllande 



av mål 7. Alternativ för mätning av mål 6 behöver tas fram. Meriteas roll 
avgränsad på ett relevant sätt men deras arbetsplan behöver integreras bättre 
med projektet i övrigt. 

Rapport 3 

Projektet håller i stort sett planen. Utbildningarna har startat och erhållit höga 
betyg avseende innehåll, lärarinsatser och påverkan på projektmål 1, 4 och 6. 
Kopplingen mellan utbildningarna och projektmål 7 (Att ha ökat 
kostnadseffektiviteten i kommunerna) framstår som svag. Detta kommer att 
kunna förtydligas i verktygsutbildningarna när börlägesprocesserna är 
utvecklade. T.ex. genom demonstration av hur mycket olika typer av ärenden 
förenklas genom korrekt tillämpning av kommunens administrativa verktyg. 
Detta är en viktig uppgift för ambassadörerna. Meriteas roll är fortfarande något 
oklar. Dessutom påverkas detta negativt av att nyckelpersonen på Meritea slutat. 

Rapport 4 

Projektets viktigaste utmaning just nu är att förstärka förankringen bland 
kommunernas ledningar och chefer. Styrgrupperna på båda kommunerna 
uppmanas att förstärka ledningarnas stöd för i) de utbildningar som återstår och 
ii) att handläggare följer de processer som definierats samt iii) att IT-stöden 
används i enlighet med processerna. 
 
Projektet håller i stort sett planen. Utbildningarna får fortsatt höga betyg 
avseende innehåll, lärarinsatser och påverkan på projektmål 1, 4 och 6. 
Kopplingen mellan utbildningarna och projektmål 7 (Att ha ökat 
kostnadseffektiviteten i kommunerna) framstår dock fortfarande som svag. För 
att öka kunskapen om denna koppling har nyttoanalyser genomförts. Planen för 
våren och sommaren bedöms som realistisk och det byte av metod för validering 
som projektet genomfört blir mer konkret och direkt riktad mot den reella 
kompetens i kommunal ärendehantering med IT-stöd som deltagarna utvecklar i 
projektet. 

Rapport 5 

Projektet närmar sig sitt slut och de flesta av projektmålen är nu uppfyllda. 
Kursutvärderingarna visar på väl genomförda utbildningar och som upplevs ha 
förbättrat deltagarnas kunskaper i enlighet med projektets mål. 
Medarbetarenkäterna uppvisar också att utbildningarna har minskat stressen 
och ökat tryggheten i yrkesrollen samt att bemötande mellan kolleger och 
bemötande av kommuninvånare har påverkats positivt. Dock är det svårt att 
bedöma om mål 7 har uppfyllts eller inte. Orust har ökat sin användning av 
ärendehanteringssystemet vilket i sin tur har lett till en större potential att öka 
effektiviteten i verksamheten. Dock saknas tydliga planer för hur denna 
effektivisering skall kunna realiseras. I och med att förankringen av projektet i 
kommunledningarna har brustit finns risk att denna effektivisering inte kommer 
till stånd. 



Utvärdering av projektets måluppfyllelse 
I den första utvärderingsrapporten, som gjordes i samband med projektets 
mobiliseringsfas, analyserades projektets mål. Det konstaterades då att målen 
har lite olika karaktär. Några av målen är inriktningsmål1 som anger ett framtida 
tillstånd (mål 1, 4, 6 och 7) medan andra mål är produktionsmål som anger 
aktiviteter eller vad projektet ska göra (mål 2, 3 och 5). 
 
Målen analyserades också mot SMART-kriterierna: specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsatta. Målen bedömdes då som specifika och 
mätbara men att vissa förbättringar kunde göras avseende mål 4 och 6. Målen 
och måtten är länkade men här finns också en del förbättringar som kan göras, 
särskilt avseende mål 6 och 7. Acceptansen för målen behövde undersökas 
närmare, särskilt bland de mellanchefer som förväntas leda förändringsarbetet. 
Realismen i målen uppfattades som bra utom för mål 6 och 7. Måttet för mål 6 
(bemötande av kommuninvånare) mäts via en medborgarenkät. Bemötandet 
upplevdes redan vid starten av projektet som så pass bra att en förbättring med 
70 % inte skulle vara teoretiskt möjlig. Mål 7 är att öka kostnadseffektiviteten 
men måttet handlar om ledtidsförkortning. Dessutom är målet att minska 
ledtiderna med i snitt 2 veckor. Det bedömdes då som orealistiskt att man redan 
under projekttiden skulle kunna uppnå denna ledtidsförkortning och att den inte 
automatiskt leder till en effektivisering. För att öka realismen i detta mål 
föreslogs en uppdelning i ärendetyper och en prioritering av vilka ledtider som 
skall förkortas. 

Övergripande mål 

Ett övergripande mål för projektet var att få 350 unika deltagare i projektet. Det 
har projektet lyckats med. Totalt har närmare 900 personer (inte unika) deltagit 
i utbildningarna. 

Delmål 1 

Alla projektdeltagande män och kvinnor ska känna sig trygga med dagens 
utveckling gällande tekniska och administrativa verktyg för att kunna genomföra 
sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert och effektivt sätt. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 
Delmål 1 relaterar främst till kurserna i Handläggning, Kommunal förvaltning, 
IKT och eTjänster samt PUL. Kurserna har fått bra utvärderingar av deltagarna 
och innehållet har haft direkt bäring på projektmål 1. Kurserna i handläggning 
har uppfattats ”ökat mina kunskaper i kommunens administrativa verktyg” med 
ett medelbetyg på 3,5 av 4 som högst möjliga betyg. Kursen i kommunal 
förvaltning har ”ökat mina kunskaper i offentlig förvaltning” med medelbetyg 
3,4. Kursen i IKT och e-tjänster har ”ökat mina kunskaper om IKT i allmänhet”, 
medelbetyg 3,3, och ”ökat mina kunskaper om e-tjänster” med ett medelbetyg på 
3,1. 
 

                                                        
1 Verva. Styrning för ökad effektivitet. 2007:12. 



Till detta kommer medarbetarenkäten där resultaten från båda kommunerna 
visar att två tredjedelar av respondenterna upplever att stressen gått ner som en 
konsekvens av projektets insatser och drygt en tredjedel känner sig tryggare i 
sin arbetssituation. 
 
Däremot har inte deltagarna uppfattat att kursen i PUL på ett entydigt sätt 
bidragit till delmål 1. Men kursen ingick inte från början i projektplanen, har 
endast genomförts i Orust kommun och innehållet bör ses som ett komplement 
till övriga kurser. 

Delmål 2 

Alla deltagande kvinnor och män ska erhålla ett bevis, en dokumenterad validering 
på deras reella kompetens samt den kompetens de förvärvar under projektet. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 
Projektet har utfärdat kursintyg för samtliga deltagare i samtliga kurser. 
Projektet har också utvecklat kunskapstest för olika administratörsprofiler som 
validerar deltagares kompetens i ärendehantering med IT-stöd. Valideringen blir 
direkt applicerbar om en medarbetare till exempel byter arbete internt inom 
kommunerna eller mellan kommuner. 

Delmål 3 

Att ha ett antal nyckelpersoner som ambassadörer med extra mycket kunskap om 
tillgänglighet, jämställdhet, förvaltningskunskap och kommunernas administrativa 
verktyg. De ska också delge varandra och andra deltagande kvinnor och män nya 
erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom det informella lärandet. Dessa 
ska även bistå som ledare av nätgruppsmöten på de olika avdelningarna under 
projektet. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 
Totalt 29 ambassadörer har rekryterats till och utbildats i projektet, d.v.s. ca 8 % 
av det totala antalet deltagare i projektet. De har deltagit i samtliga utbildningar 
och även gått fördjupningsutbildningar och deltagit i nätverksträffar. Projektet 
ser möjligheter för dem att bidra framöver vid nyanställningar och även vid 
introduktion till ärendehanteringssystemen. Detta har varit uppe projektets 
styrgruppsmöten och man överens om att respektive kommun ansvarar för 
detta. 

Delmål 4 

Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper om bemötande, tillgänglighet och 
jämställdhet för att sedan implementera och genomsyra hela verksamheten. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 
Detta delmål är främst relaterat till utbildningarna i jämställdhet och 
tillgänglighet. Dessa utbildningar har fått mycket höga utvärderingar av 
deltagarna. Innehåll och lärarinsatser har fått medel 3,6 – 3,7. Utbildningarna i 



tillgänglighet bedöms ha ”ökat mina kunskaper i tillgänglighet” med medelbetyg 
3,7 och ”ökat mina kunskaper i bemötande av kommuninvånare” med 
medelbetyg 3,4. Utbildningarna i jämställdhet bedöms ha ”ökat mina kunskaper i 
jämställdhet” med medelbetyg 3,5 och dessutom ha ”ökat mina kunskaper i 
bemötande av kommuninvånare” med medelbetyg 3,1. 
 
Projektet har haft direkt påverkan på tillgänglighetspolicyn i Tranemo och på 
jämställdhetspolicyn i Orust, bland annat genom att den numera tas upp i 
årsredovisningen och att varje förvaltningsområdeschef redovisar 
jämställdhetsarbetet. 
 
Resultaten från medarbetarenkäten visar att närmare fyra femtedelar av 
deltagarna upplever att bemötande kolleger emellan och bemötande av 
kommuninvånare har förbättrats som en konsekvens av projektets utbildningar.  

Delmål 5 

Att skapa ett väl fungerande samarbete rörande erfarenhetsutbyte med annan 
kommun i Finland. Detta för att skapa möjligheter att samverka omkring de 
områden vårt projekt berör och gemensam kompetensutveckling och samarbete 
även efter projektets slut. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 
Projektet har gjort tre resor till Närpes. Medarbetare från Närpes kommer att 
besöka Sverige nästa vår och fortsätta samarbetet efter projektets slut. 12 + 14 
jobbskuggningar kring ärendehandläggning och många olika arbetsuppgifter. 
Jobbskuggningen har utgått från ambassadörernas arbete och sedan har de 
jobbskuggat en likvärdig i Närpes. Tillgänglighet och jämställdhet har Tranemo 
och Orust överfört till Närpes i form av föreläsningar när man varit på besök. 

Delmål 6 

Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper i bemötande av 
kommuninvånarna. Detta ur alla tillgänglighetsaspekter samt ur 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 
Enkät ute just nu för att jämföra med inledande enkäten. Här var det redan klart 
att det skulle vara omöjligt att uppfylla delmålet eftersom den första 
medborgarenkäten visade på bra bemötande redan som det var. Men 
kursutvärderingar och deltagarenkäter visar på en stor genomslagskraft för 
utbildningarna i tillgänglighet och jämställdhet, se delmål 4 ovan. Man kan därför 
med fog påstå att deltagarnas ”kunskaper i bemötande av kommuninvånarna” 
ökat som en konsekvens av projektet. Däremot blev svarsfrekvensen alltför låg i 
den andra medborgarenkäten för att kunna utvärdera om kommuninvånarna 
redan under projektet upplevt en förbättring, även om en förbättring på 70 % 
inte är teoretiskt möjlig. 
 



 Kursutvärderingarna visar på gott betyg så delmålet bör uppfyllas. I tillägg till 
projektet så har man i Tranemo genomfört en teater kring bemötande vilket 
också borde kunna ge en positiv påverkan.  

Delmål 7 

Att ha ökat kostnadseffektiviteten i kommunerna. 
 
Målet bedöms som ännu inte uppnått. 
 
Det är svårt att redan i slutet av ett projekt av denna karaktär att se konkreta 
effektivitetsvinster. Två nyttoanalyser visar på potentialen i digital 
ärendehantering. Rekryteringen av ambassadörer, som också varit engagerade i 
nyttoanalyserna, kan en tid framöver stödja ökad användning av digital 
ärendehantering. Den ökade användningen av ärendehanteringssystem, främst i 
Orust, ökar också förutsättningarna för effektivisering. 
 
 
Gustaf Juell-Skielse 


