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Sammanfattning resultat och analys samt slutsats 
1.0 Bakgrund 

I december 2019 skickades en enkätundersökning ut till de personer som är utsedda i 
respektive kommun som kontaktpersoner för FVM-projektet och till personer som innehar 
en beslutsposition som är relevant för beslut om ev. avrop av tecknade optioner. Enkäten 
skickades ut i två delar då frågorna till kontaktpersonerna och beslutsfattare skiljdes något 
åt. En annan anledning var att om möjligt se likheter/skillnader i svar beroende på i vilken 
position man befinner sig i kommunen.  

Svarsfrekvensen var i båda undersökningarna strax under 40%. Detta gör att resultatet mer 
är att betrakta som en indikation än som ett ”facit”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att båda grupperna är medelnöjda (mellan 3-3,7 på en 
femgradig skala) med den information man tagit del av. Ungefär på samma nivå ligger den 
nytta man har haft av informationen inför beslut. Det sistnämnda gäller i första hand grupp 
2.  

Informationen har delgivits i olika former. Hemsidor, Roadshows, Forum, Filmer samt 0lika 
verktyg för kostnader och nytta har erbjudits till båda grupperna. Resultatet ger en 
indikation på att tillfällen som är ”live” är mer uppskattade än ex. filmer och hemsidor. En 
anledning till det kan vara ett den som frågar kan få efterfrågad information direkt och kan 
ställa följdfrågor ex. forum via SKYPE som uppskattats av kontaktpersonerna.  

Verktygen ”Räknesnurran” och Nyttoanalys” har använts frekvent och har uppskattats. De 
filmer som tagits fram av Cerner om verktyget ”Millenium” har uppskattats i mindre 
omfattning.  
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Det kanske mest anmärkningsvärda resultatet är att nästa 75% av beslutsfattarna anser att 
det inte fått den information man behöver för att kunna fatta beslut om avrop.  

Man kan se en viss skillnad mellan grupperna i denna fråga. Kontaktpersonerna anser i 
högre grad att de har fått information som stödjer beslut om avrop än grupp 2.  

 2.0 Analys. 

Med en svarsfrekvens på strax under 40% kan man, som sagts, bara se resultatet som 
indikationer. Vid en genomläsning av de kommentarer som respondenterna ha skrivit  

kan dock vissa mönster skönjas. Vissa kommentarer förekommer oftare än andra. Föga 
överraskande handlar dessa om oklara svar, osäkerheter, när det i första hand gäller 
kostnader och påverkan på verksamheten.  

Man får en känsla av att det just är de osäkerheterna om vad man får och vad det kostar 
som tynger resultatet. FVM är ju ett innovationsprogram där innehållet ska formas och 
anpassas för gemensamma arbetssätt och att det då ligger i sakens natur att det inte finns 
svar på alla frågor om innehåll, vilket är ett ovanligt sätt att fatta beslut på för många 
kommuner. Att sedan prisbilden hela tiden har ändrats, visserligen till det lägre, är också ett 
ovant förhållningssätt när det gäller upphandling med skattepengar.  

Tyvärr ser man inga kommentarer om det strategiska långsiktiga effekterna av att avropa 
optioner. Jag tänker då på informationsöverföring, interoperabilitet etc.   

Att kontaktpersonerna anser att det har bättre information inför   beslut om optioner än vad 
beslutsfattarna tycker, beror kanske på att de förstnämnda inte är i beslutsposition. 

3.0 Slutsats 

Min slutsats är att orsaken till kontaktpersoner och beslutsfattare är medelnöjda inte i 
första hand beror på vilka informationskanaler som har erbjudits. Det är snarare bristen på 
konkret information som ger resultatet och att kommunerna har svårt att förhålla sig till 
detta.  

Dilemmat som jag ser det är att det inte går att lämna konkret information i alla lägen. Den 
finns helt enkelt inte. Att informera om att information inte finns är ju också en form av 
information.     

 

Curt-Göran Crantz 

Digitaliseringssamordnare 

Fyrbodal/ VästKom 
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Resultat och analys av enkätundersökning avseende 
informationsgivning till kommunernas kontaktpersoner för 
FVM.  
Januari 2020 

1.0 Övergripande analys och sammanfattning 

Innan årsskiftet 2019/2020 skickades en enkät ut till de som är kontaktpersoner för FVM- 
programmet inför ev. avrop av de optioner som kommunen har tecknat. Antalet 
kontaktpersoner varierar i kommunen varierar från 1-3 ofta beroende på vilken eller vilka 
optioner man har valt att teckna. Kontaktpersonerna finns inom områdena Teknik, 
Elevhälsa och Vård och omsorg.  

Antal utskickade enkäter är 129 och 51 svar har kommit in, vilket ger en svarsfrekvens på 
39,5%. Svarsfrekvensen får anses som låg och resultatet får därför ses mer som en 
indikation än ett ”facit”. 

Det är oklart varför svarsfrekvensen är låg. Visserligen skickades enkäten ut innan Jul-
helgen men svarstiden sträckte sig ett par veckor in i januari, vilket borde ha varit 
tidsmässigt tillräckligt. Enkäten var begränsad till 10 frågor och anonym, vilket inte borde 
ha påverkat svarsviljan negativt. 

Forumen för allmänna frågor och teknik har varit uppskattade. Forumet om teknik får ett 
något högre omdöme än forumet för allmänna frågor. En anledning till de kan vara att det 
inte alltid har funnits möjlighet att svar på de frågor som ställts, delvis pga. att Cerner inte 
har svarat.  

Informationsfilmerna från Cerner har setts av ca 75% av respondenterna. Svårt att bedöma 
nyttan och effekten av filmerna då kommentarerna är mångfacetterade. 

Verktyget ”räknesnurran” har använts av 80% av de som svarat. De flesta ger betyg 4 för 
användarvänlighet. Kommentarer finns om att det förekom felaktigheter i den första 
versionen och att det fanns osäkerheter i vilken version som gällde. Verktyget har haft 
relativt stor nytta på beslut om avrop. 

Verktyget ”nyttoanalys” har använts av 57% av de svarande. Användarvänligheten 
graderas runt en trea med kommentarer att det var delvis krångligt att använda. Nyttan av 
verktyget inför beslut ligger mellan tre och fyra. 

VästKom:s hemsida har besökts av ca 90% av de som svarat. Relativt många har hittat den 
information man söker men ger medelbetyg på att informationen har haft betydelse för 
beslut om avrop. Kommentarer om rörighet och svårfunnet förekommer. 

VGR:s hemsida har besökts av ca 70% av de svarande. och de flesta har hittat den 
information man sökt. Många anser att informationen har haft inverkan på beslut om avrop. 
Kommentarer finns att VGR:s hemsida upplevs som bättre än VästKom:s. Någon undrar 
också varför det finns två separata hemsidor om FVM….   
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Konferenser och informationsmöten. Ca 33% ha besökt dessa vid två tillfällen och den 
allmänna uppfattningen är att de är positiva och givande och ungefär lika många procent 
anser att deltagande har påverkat beslut om avrop. Ett visst missnöje visas på att inslaget 
om Cerner inte hör hemma i dessa forum.  

Ca 75% har arrangerat egna aktiviteter inom kommunen med företrädare för olika 
professioner med tyngdpunkt på Hälso- och Sjukvård, socialtjänst och Elevhälsa. Många IT-
avdelningar har också varit engagerade. Den politiska medverkan varierar beroende på 
nivå, där nämnder har varit involverade i 45% av kommunerna och kommunstyrelse i 27 %. 
Det politiska engagemanget borde var högre med tanke på det strategiska aspekterna och 
avropsbeslutens påverkan av verksamheten. 

Ett sammantaget ”nöjdhets-medletal”, vilket innefattar deltagande/användande och 
upplevd nytta hamnar på 3,3 vilket får anses OK, men inte mer. Som nämnts tidigare är 
detta vad ca.40% av kontaktpersonerna anser.   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 

 

2.0 Summa summarum 

Digitala Forum för frågor och svar har uppskattats om man kan få svar, medan filmer är mer 
tveksamt. Konkreta verktyg är bra om de är lätta att använda. Hemsidor är bra för 
informationsinhämtning men måste vara enkla att hantera. Fysiska konferenser och 
informationsträffar uppskattas.   

 

3.0 Resultat på varje fråga (Gul markering är högsta resultat) 
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1. Vilken roll har du i FVM arbetet? 

Kontaktperson Vård och omsorg 70% (32) 

Kontaktperson Elevhälsa 28 % (13) 

Kontaktperson Teknik 1% (1) 

2. Har du deltagit på Öppet forum Teknik? 

Ja. 35% (18) 

Nej. 60% (31) 

Ej svarat. 4% (2) 

 

2.1 Om du svarat ja på fråga 2 Hur nöjd är du med denna form av informationsgivning? 

1 0,0% 

2 14% (3) 

3 18% (4) 

4 55% (12) 

5 14% (3) 

Ej svarat 56,9% (29) 

Medelvärde: 3.7 

 

Hur nöjd är du med informationsinnehållet på öppet forum om teknik? 

1 0,0% 

2 5% (1) 

3 24% (5) 

4 62% (13) 

5 10% (2) 

Ej svarat 58,8% (30) 

Medelvärde: 3,8 

2.2 Egen kommentar om öppet forum om teknik 

-Jag arbetar inte direkt mycket med själva tekniken. Den konstanta "ovissheten" är ett 
problem. 

-Vi har delat upp de olika "öppna forum i Kommun. IT har varit med på teknik delen. 

-En av mina tekniker har varit med på Öppet forum Teknik. 
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-Jag deltog i den Teknikarbetsgrupp som Fredrik Jonsson samordnade, och kände därför inte 
behov  av Öppet forum teknik för egen del. 

-Bra med en grundagenda för samtliga möten. 

-Bra ledning. Gillar att John och Fredrik gör så bra de kan. Den info jag saknar har inte de heller 
fått. 

 

Analys av fråga 2 – 2.2 

De 35% som tagit del av ”öppet Forum teknik” är det flesta nöjda med hur detta forum har 
arrangerats. De flesta är också nöjda med innehållet. Deltagare i mötet är med största 
sannolikhet personer med tekniska uppdrag. Ett visst missnöje kan konstaterats mot 
bakgrund av att all efterfrågad information inte har kunnat förmedlas. 

Forumet har således fyllt sin funktion för dem som är berörda. Hur den tekniska 
informationen ska förmedlas framgent ”is to be decided”. 

 

3. Har du deltagit på Öppet forum (Allmänt)? 

Ja 69% (35) 

Nej 27% (14) 

Ej svarat 4% (2) 

 

3.1 Om du svarat ja på fråga 3. Hur nöjd är du med denna form av informationsgivning? 

1 0,0% 

2 4% (2) 

3 20% (10) 

4 31% (16) 

5 12% (6) 

Ej svarat 33,3% (17) 

Medelvärde: 3.5 

 

Hur nöjd är du med informationsinnehållet på öppet forum om allmänna frågor? 

1 0,0% 

2 6% (3) 

3 24% (12) 

4 20% (10) 
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5 10% (5) 

Ej svarat 41,2% (21) 

Medelvärde: 3.2 

 

3.2 Egen kommentar om öppet forum 

-Den konstanta "ovissheten" är ett problem. 

-För många ställer frågor om saker de kunnat läsa sig till. För mycket information om vad 
som hänt historiskt och hur mycket som SKA bli bättre när det vi behöver är mer konkreta 
uppgifter. 

-De gånger jag varit med har det varit få deltagare, vilket har påverkat flödet... 

-Bra sätt att få information på 

-Många gånger rörigt intryck och mycket oklarheter 

-har inte haft behov, utan de andra infotillfällena har varit tillräckliga 

-Det saknas information från Cerner. 

 

 

Analys av fråga 3 – 3.2 

Hela 68% har deltagit i det öppna forum (allmänna frågor) som arrangerats och de flesta är 
nöjda med denna form av informationsförmedling. När det gäller innehållet är man lite 
mindre nöjd och de flesta ger en trea i omdöme. En ofta förekommande kommentar är att 
det saknas svar från Cerner vilket leder till oklarheter och att man inte får svar på de frågor 
man har.  

 

4. Har du tagit del av de informationsfilmerna från Cerner? (ex om Cerner, om 
Millenium, om funktionalitet i de olika optioner) 

Ja 75% (38) 

Nej 22% (11) 

Ej svarat 4% (2) 

 

4.1 Om du svarar ja på fråga 4 

Hur väl förmedlade filmerna den information som de var avsedda att förmedla (ex. om 
optioner) 

1 4% (2) 

2 12% (6) 
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3 35% (18) 

4 25% (13) 

5 8% (4) 

Ej svarat 16% (8) 

Medelvärde: 2.8 

 

4.2 Egen kommentar om filmer från Cerner 

-Man kan göra dem kortare för att få berörda att se dem.  Även om detta är väldigt viktigt 
så tar man sig inte alltid tid. 

-Oklart vad som är Cerners förhoppningar om hur det ska fungera och vad resultatet blir i 
slutändan 

-Filmerna kan göras ännu mer tydliga utifrån arbetstagare, patient och personalfrågor t.ex 
resurser i organisationen. Beskriv funktionaliteten på olika sätt Filmer, PP, Word  mm, 

-Verkar ok. Svårt att säga eftersom det ska designas om och kommunerna inte får vara med 
i designen från början 

-Hade önskat mer från skolans perspektiv 

-Filmerna beskriver inte funktionaliteten så som den kommer bli i Västragötaland då 
uppbyggnaden av systemet inte är påbörjat. 

 

 

 

Analys av fråga 4 – 4.2 

75% har sett filmerna om optionerna, men mottagandet är blandat med ganska spretiga 
kommentarer. Att de borde vara kortare, att de visar ett innehåll som kanske inte kommer 
att gälla oss osv. Svårt att bedöma nyttan och effekten av filmerna.  

 

5. Har du använt Excelfilen för kostnadsuträkning (räknesnurran)? 

Ja 80% (41) 

Nej 20% (10) 

 

5.1 Om du svarat ja på fråga 5, Gradera användarvänligheten av verktyget. 

1 8% (4) 

2 10% (5) 

3 31% (16) 



 

9 

 

4 35% (18) 

5 4% (2) 

Ej svarat 2% (6) 

Medelvärde: 3.2 

 

Hur stor nytta för beslut om ev. avrop om optioner har du haft av verktyget? 

1 12% (6) 

2 8% (4) 

3 22% (11) 

4 33% (17) 

5 14% (7) 

Ej svarat 12% (6) 

Medelvärde: 3.3 

 

5.2 Egen kommentar om Excelfilen Kostnadsuträkning (räknesnurran)? 

-Jag är fortfarande osäker på om jag fått originalversionen med de "rätta siffrorna" eller om 
någon annan kommun varit inne och ändrat i siffror här o där :) 

-Version 1 hade en del felaktigheter i sig från början, version har jag inte prövat. Efterom vi 
måste delta i Option 1 så har kostnaden egentligen ingen betydelse för beslutet , men 
kostnaden är viktigt för informationen till politiken då budgeten framöver är pressad 

-Jättebra att alla kommuner fick en modell som var väl utarbetad. 

-Bra med inspelning av genomgången av räknesnurran så att man kan gå tillbaka och kolla 
om man blir osäker. 

-Lite svårt att se vart siffor uppdaterats när man gör en ändring så man får göra om några 
gånger för att få med allt, annars ett mycket bra verktyg. 

-Det var då vi konstaterade den mycket ökade kostnaden för kommunen. 

-Eftersom osäkerheten är så stor är inte heller nyttan särskilt stor 

-Den hade sina buggar annars är det rätt tänk att nyttja Teams o excel på detta vis 

-Det har varit svårt att veta om siffrorna stämmer, osäkerhet kring termer så som VDI, pub 
app mm 

-Utifrån de oklarheter som ändå finns har den ändå var ett stöd 

-Det blir mycket dyrare. 

Analys fråga 5–5.1 
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Många har använt verktyget men ger medelbetyg på användarvänlighet och nytta. Verktyg 
verkar vara uppskattat men de måste vara enkla att hantera, 

 

6. Har du använt metodstödet ”Nyttoanalys” från VästKom? 

Ja 57% (29) 

Nej 41% (21) 

Ej svarat 2,0% (1) 

6.1 Om du svarat ja på fråga 6 Gradera användarvänligheten av verktyget. 

1 6% (3) 

2 6% (3) 

3 24% (12) 

4 20% (10) 

5 4% (2) 

Ej svarat 41% (21) 

Medelvärde: 3.2 

Hur stor nytta för beslut om ev. avrop om optioner har du haft av verktyget? 

1 2,0% (1) 

2 12% (6) 

3 16% (8) 

4 16% (8) 

5 10% (5) 

Ej svarat 45% (23) 

Medelvärde: 3.4 

 

6.2 Egen kommentar Nyttoanalys” från VästKom? 

Antal svar: 13 

-Ibland svårtolkat vad man menar frågorna. 

-Komplicerat att använda, mycket antagande. 

-Se svar ovan, vi måste säga ja till option 1 så då är nyttoanalysen överflödig 

-Kommunen beslutade sig för att gå med i option 1 och 2. behövde inte göra Nyttoanalysen 
inför beslutet. vi gör den senare. 

-Samma fråga verkar återkomma i olika flikar, men lite omskriven så att det är väldigt 
krångligt att hänga med i tankegången 
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-Eftersom man inte vet riktigt vilka funktioner som kommer att finnas är det svårt att skatta 
nyttan - inget fel på verktyget 

-Oerhört omfattande frågeställningar, kanske nödvändigt, men jobbigt 

-Skulle vilja få utbildning inom nettoanalys 

-Ganska omständig 

-Var hittar jag denna? 

-Vi har gjort ett eget businesscase som en del av nyttoanalysen. 

 

Analys fråga 6-6.1 

Många har använt verktyget men ger medelbetyg på användarvänlighet och nytta. Dock 
något högre än ”räknesnurran” Verktyg verkar vara uppskattat men de måste vara enkla att 
hantera 

 

7. Har du sökt information om FVM på VästKoms hemsida? 

Ja 92% (47) 

Nej 8% (4) 

7.1 Om du svarat ja på fråga 7, I vilken grad har du hittat den information du sökt efter? 

1 4% (2) 

2 12% (6) 

3 31% (16) 

4 39% (20) 

5 8% (4) 

Ej svarat 6% (3) 

Medelvärde: 3.4 

 

 

I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop 
om optioner? 

1 6% (3) 

2 20% (10) 

3 33% (17) 

4 31% (16) 

5 4% (2) 
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Ej svarat 6% (3) 

Medelvärde: 3.1 

 

7.2 Egen kommentar om information om FVM på VästKoms hemsida 

-Svårt att hitta. Allt finns inte på ett och samma ställe. 

-Rörigt 

-Man vet inte vart man ska leta. 

-Se svar ovan, beslut om att anta option 1 är tvingande 

-Det är svårt att hitta information. Informationen finns på flera olika ställen, VästKom, VGR 
, Teams mail från olika adresser mm. En sida med all information önskas. Sökfunktionen 
fungerar inte fullt ut. 

-Skriver samma på fråga 7 och 8 eftersom jag inte har koll på vad som finns vart. Följer 
länkar och går inte in direkt. 

-Tycker att en del information kommer ut sent samt att det är rörigt att hitta. 

-Det är lite av en djungel över var information finns mellan VästKom, VGR och dessutom 
ibland dolda sidor 

-Varför dela upp informationen på Västkom resp. VGRs hemsida?? 

-Bra 

Analys fråga 7-7.1 

Intressant att se att över 90% av de svarande har varit inne på Västkoms hemsida för att 
söka information. Relativt många har hittat den information man söker men ger 
medelbetyg på att informationen har haft betydelse för beslut om avrop. Kommentarer om 
rörighet och svårfunnet förekommer. 

 

 

 

 

8. Har du sökt information om FVM på VGRs hemsida? 

Ja 70% (36) 

Nej 30% (15) 

8.1 Om du svarat ja på fråga 8, I vilken grad har du hittat den information du sökt efter? 

1 0,0% 

2 10% (5) 

3 25% (13) 
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4 35% (18) 

5 2,0% (1) 

Ej svarat 27% (14) 

Medelvärde: 3.4 

 

I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop 
om optioner? 

1 4% (2) 

2 12% (6) 

3 24% (12) 

4 29% (15) 

Ej svarat 31% (16) 

Medelvärde: 3.1 

 

8.2 Egen kommentar angående information om FVM på VGRs hemsida 

-Man vet inte vart man ska leta. 

-Bättre än Västkom 

-jag inte har koll på vad som finns vart. Följer länkar och går inte in direkt. 

-Svårt att få överblick över alla delar 

-Varför dela upp informationen på Västkom resp VGRs hemsida?? 

Analys fråga 8.8.1 

Ca 70% av de svarande har varit inne på VGR:s hemsida och sökt information och de flesta 
har hittat den information man sökt. Många anser att informationen har haft inverkan på 
beslut om avrop.   

 

9, Har du tagit del av information från konferenser under hösten Avtalsgenomgång, 
Informations-träffar om erbjudandet, Informationsmöte hösten 2019? 

Ja, ett 14% (7) 

Ja, två 43% (22) 

Ja, tre 29% (15) 

Nej 14% (7) 
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9.1 Om du svarat ja på fråga 9. I vilken grad har den informationen du fick där bidragit 
till beslut om ev. avrop av optioner? 

1 4% (2) 

2 18% (9) 

3 29% (15) 

4 33% (17) 

5 6% (3) 

Ej svarat 10% (5) 

Medelvärde: 3.2 

 

9.2. Egen kommentar angående dessa informationsmöten som VästKom eller VGR 
bjudit in till: 

-Givande att få information muntligt och att höra hur andra kommuner tänker kring 
erbjudandet eftersom slutsumman beror på hur många som ansluter sig till avtalet. 

-Helt otroligt att inte projektet bytt in en avsiktsförklaring från resp kommun innan avropen 
ska in. 

-Bra information men besluten vi måste fattar handlar till stor det bara om pengar. 

-Längre framförhållning i datum är bra. Kontaktpersonerna behöver avsatt tid i 
kommunerna. 

-Fel fokus på informationen. Jag är inte intresserad av Cerner som företag. Jag behöver veta 
vad som rör MIG. Upphandlingen är redan gjord och allt jag behöver är att veta hur JAG ska 
samarbeta för att nå bästa resultat. 

-Jag är inte beslutsfattande 

-informativa 

-Informationsmötena har varit bra. Har gett en lite tydligare bild. 

-Det har varit svårt att få svar på frågor både avseende kostnader och funktionalitet. 
Integrationsproblematiken med kommunernas befintliga system har projektledningen 
hänvisat varje kommun att ta med sin leverantör. 

 

10. Har ni haft egna lokala informationsmöten eller andra aktiviteter angående FVM? 

Nej 15% (10) 

Ja- Samordnat av den egna kommunen 58% (38) 

Ja-Samordnat av vårt kommunalförbund 15% (10) 

Ja- Samordnat av annan kommun 11% (7) 
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10.1 Vilka ledningsfunktioner i nedanstående områden har du som kontaktperson haft 
möten med angående avrop om optioner? 

Hälsosjukvård 84% (43) 

Socialtjänsten 63% (32) 

Elevhälsa 61% (31) 

IT-avdelningen 75% (38) 

Politik (ex. nämndspolitiker) 45% (23) 

Kommunstyrelse 27% (14) 

Ingen 4% (2) 

Ej svarat 2,0% (1) 

 

10.2 Egna kommentarer om dessa ev. kontakter 

-Vi har en FVM grupp med Kommundirektör Sektorchefer it socialtjänst och skola samt de 3 
kontaktpersonerna. 

-Enkäten är feltänkt för min del. Jag fattar inga beslut, jag förmedlar information till politisk 
ledning som fattar beslut. Alltså är alla frågor som "har detta hjälpt till i beslutsfattandet" 
inte så relevanta. Det är ett politiskt beslut eftersom det kräver en MASSIV förändring i en 
budget som redan är spikad... 

-Även kontakt med Kommunchef 

-Svårt eftersom allt är avhängt på vad det kommer att kosta, de flesta är positiva men 
pengarna finns inte. Det gör det svårt att fortsätta argumentera 

-Verksamhetsutvecklare, IT chef, ekonom 

-Upphandlingsenhet. Inplanerat möte med dataskyddsombud. Inplanerat nämd och KS. 

-Generellt så är det stort och komplext, alla från er har inte information från Cerner känns 
det som. 
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Resultat och analys av enkätundersökning avseende 
informationsgivning till övriga kategorier än kontaktpersoner 
inom kommunerna. Januari 2020 
 

1.0 Övergripande analys och sammanfattning 

Strax efter årsskiftet 2019/2020 skickades en enkät ut till de personer som förutom 
kontaktpersonerna, har intresse i att ta del av information om FVM inför beslut om ev, 
avrop. I vilken roll man har kommit i kontakt med arbetet med FVM framgår av tabellen 
nedan.  

   

   

Svar Antal % 

Kommunchefer 20 22% 
Förvaltningschef utbildning 6 7% 
Förvaltningschef Socialtjänst 27 30% 
IT-chef  11 12% 
Digitaliseringsstrateg 10 11% 
Övrigt 15 16% 
Inte svarat 2 2%    

Antal svar  91  
 

Enkäten skickades ut till 223 personer, 82 har svarat vilket ger en svarsfrekvens på 37%  
(Vissa frågor kan ange mer än ett alternativ, därav vissa variationer runt 82.  
Svarsfrekvensen är låg, oklart varför. Detsamma gällde för enkäten till kontaktpersonerna. 
Tidsbrist, enkättrötthet, ointresse är möjliga förklaringar. Med tanke på underlaget får 
resultatet även i denna enkät ses som indikationer. 

1.1 Analys och sammanfattning 

Räknesnurran har använts av 65% av de som svarat och den verkar ha varit till relativt stor 
nytta in för beslut även om kommentarerna mycket handlar om osäker prisbild eller att 
någon annan har använt snurran åt beslutsfattare. 

Metodstödet har använts av häften av de som svarat och nyttan ligger i samma nivå som 
för räknesnurran. Även här handlar kommentarerna mycket om osäker prisbild eller att 
någon annan har använt metodstödet än beslutsfattaren själv. 

VästKom:s hemsida har besökts av 64% av de som svarat. Resultatet ger en bild av 
”halvnöjdhet” både vad gäller om man hittat den information man söker eller om den i så 
fall har underlättat beslut som avrop. Kommentarerna varierar mellan OK till att 
informationen är otillräcklig, ofullständig och svårfunnen. 
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VGR:s hemsida får i stort sett samma resultat som VästKoms hemsida. Man är som 
beslutsfattare halv nöjd med den information som finns och hur den har påverkat beslut 
inför avrop.  För båda hemsidorna gäller at informationen upplevs som för övergripande. 

Informationsträffar/Roadshows har besökts av ca. hälften av de som svarat och man anser 
att de har haft en medelstor inverkan på beslut om avrop. I kommentarerna nämnts 
osäkerheter och osäkra svar men också att träffarna var positiva.  

På frågan ”Anser du som beslutsfattare att du har fått den information om FVM som du 
behöver för beslut om optionsavrop”, svarar nästa 3/4 nej. Föga överraskande är det man 
saknar är första hand uppgifter om kostnad och effekter för verksamheten. Vissa 
kommentarer visar att frågan om informationsinhämtning har delegerats till ex. 
kontaktpersoner   

Detta är kanske den viktigaste frågan i denna undersökning. 73% av de som ska fatta 
beslut anser inte att de har fått tillräcklig information.   

 

2.0 Summa summarum 

Sammantaget är de beslutsfattare som svarat medelnöjda med den information som de har 
fått ta del av. De anser också att informationen har haft medelstor inverkan på beslut om 
avrops Orsaken till detta anges ofta termer av osäkerhet och oklarhet i den information, 
särskilt kostnader och påverkan på verksamheten, som inhämtats. Nämnas bör också att 
flera beslutsfattare har delegerat informationsinhämtningen till underordnad och kan då få 
informationen i andra hand. 

 

3.0 Resultat på varje fråga (Gul markering är högsta resultat) 

 

2. Har du tagit del av kostnadsuträkningen från verktyget ”räknesnurran” från 
VGR/FVM? 

Svar Antal % 
Ja 53 65% 
Nej 29 35% 

   
   

2.1 Har resultatet varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner 

1 2 3 4 5 

8 7 15 19 5 

10% 9% 18% 23% 6% 

 

2.2 Kommentarer 

Att vara så vakt i kostnadsdelen är en stor svaghet 
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Det finns alldeles för mycket osäkerhet i beräkningarna för att de ska stödja ett beslut 

Det är alldeles för många lösa trådar i detta införande då kommunerna inte var med från 
början 

Det är en bra snurra men den senaste var inte komplett som kom efter 13 december. 

Fortfarande för "öppen" prisbild 

Fått stöd av IT-chefen 

För mycket osäkra faktorer kvar. 

Har utfört kostnadsuträkningen med vår IT-chef som deltar i FVM 

Ja, med anledning av att det är det mest konkreta vi har så har det varit bra. Dock ett 
mycket trubbigt verktyg då det finns många oklarheter kring vad vi får. systemet "finns" 
inte ännu och det är svårt att få svar på de frågor som uppstår. Modellen med stor, mellan 
och liten kommun är trubbigt. 

Jag har endast fått snurran för höstens beräkningar, den var inte bra 

Jag har underställda chefer som bereder ärendet. 

Komplex och svår att få till. 

Kan inte besvaras då jag inte tagit del av den. 

Kontaktperson för FVM har i uppdrag att göra det 

Kostnaden är hög, men det är inte den som är avgörande för vårt beslut. 

Min kommun kommer bara att avropa option 1. Det kommer att bli dyrt men vi ser inget 
alternativ.. 

Siffrorna känns inte relevanta, det finns uppskattningar och optioiner som inte stämmer 
med verkligheten. 

Snurran har varit bra, det svåra är att spannet varit enormt stort mellan högsta och lägsta 
pris beroende på olika förutsättningar och val. 

Så bra det kan bli i nuläget 

Varit till stor nytta men kom alldeles för sent. Kommunernas förväntan var att kostnaden 
skulle motsvara SAMSA eller lite dyrare. När det kom i elfte timman var det ung 10 ggr 
dyrare vilket gav en, som jag 

Vi tycker fortfarande det är väldigt dyrt samt att vi har för lite information om vad vi får 

har varit väldigt svårt då inte allt varit klart samt har ändrats. 

nytillträdda på nuvarande befattningar 

svår att använda otydlig 
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3. Har du tagit del av resultat från metodstödet ”Nyttoanalys” från VästKom? 
 

Svar Antal               %  
Ja 41                49% 
Nej 40                49% 
Inte svarat 1 2% 
   
  

 
3.1 Har resultatet varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner? 
 
Bedömd nytta  1 2 3 4 5 
Antal  5 4 20 10 2 
Procent  12% 10% 49% 24% 5% 

Kommentarer: 
 
Andra har jobbat med metodstödet till viss del. 
 
Den har inte tagits upp i styrgruppen 
 
Det har varit ett bra stöd och input men vi har behövt ha god dialog och förståelse även i den egna 
kommunen. 
Fel sorts frågor och lite knepiga alternativ 
 
Ger en tydligare bild av vinsterna, och för att kunna motivera kostnaderna med tidsvinsten 
 
Har inte tagit del av en 
 

Ja, det har varit till nytta då det är av stor vikt att vi gör nyttoanalyser. Dock visar resultatet av 
nyttoanalysen en mycket liten nytta i förhållande till kostanden och det finns många frågetecken 
som vi inte kan få svar på då systemet inte ännu är tillgängligt. Systemet kommer säkert att bli 
nuvarande SAMSA men kostsamt för liten ökad nytta. 
 
Ja, då vi har kunnat beräkna nyttan som FVM bidrar med 
 
Jag har underställda chefer som bereder ärendet 
 
Kan inte besvaras då jag inte tagit del av den. 
 
Kanske lite krånglig, men vi tar det vi behöver och känner är till hjälp för oss. 
 
Kontaktperson för FVM har i uppdrag att göra det 
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Mer inriktat mot större kommuner. Skattningarna av vinster/värde stämmer dåligt. 
 
Min kommun kommer bara att avropa option 1. Att göra detta är en ickefråga då vi inte ser några 
alternativ. 
 
Nyttan kommer infinna sig med FVM men står inte i proportion till kostnaden. 
 
Svårbedömt och "luftiga siffror" som är svåra att relatera till. 
 
Tar inte upp kostnadsbilden utan bara verksamhetsfrågor 
 
 

4.Har du sökt information om FVM på VästKoms hemsida? 
 
 

Svar Antal % 
Ja 64 78% 
Nej 18 22% 
   
 

 
4.1 Om du svarat Ja, I vilken grad har du hittat den information om FVM som du sökt efter? 
 
1 2 3 4 5 
4 10 31 18 2 
6% 16% 48% 28% 3% 
 
 

4.2 I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop om 

optioner? 
 
 

1 2 3 4 5 
12 15 23 12 2 
19% 24% 37% 19% 3% 
 
 

Kommentarer: 

 
Allt känns så osäkert, vet inte vad kommunerna får, vad ingår mm. Fortfarande väldigt "luddigt" 
 
Det finns andra perspektiv som teknik och funktioner som inte funnits information på hemsidan om 
 

Det finns kvar obesvarade frågor gällande kostnaderna och kommunnyttan /SOL 
 
Extremt dåligt med detaljerad information. Vad kommer vi att få? Vad kommer det att kosta? När 

kommer det vara klart? Hela tiden går det tillbaks till kommunerna att avgöra hur mycket vinster vi 
ser, men om vi inte vet vad det kommer kosta och vad vi faktiskt får går det inte. 
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För att kunna ta ett bra beslut behöver kostnaden vara klargjord. För några delar är kostnaden så 
hög att vi kommer att få säga upp personal för att kunna ha "råd" att gå in i systemet. 
 
Har inte haft någon aktiv roll i kommunens beslutsprocess 
 

I rollen som kommundirektör får jag förlita mig på info från verksamhetsansvariga och IT-
ansvariga i kommunen samt information via chefsnätverk i kommunalförbundet. 
 
Informationen är mycket övergripande och handlar bara om varför man tycker att man måste göra 
detta. 
 
Ingen naturlig sökväg 
 
Inte min roll 
 
Ja, det finns inte allt men med lite letande så går det relativt bra 
 
Jag har underställda chefer som bereder ärendet 
 
Kontaktperson för FVM har i uppdrag att göra det 
 
Kopplingen till kommunens hela uppdrag saknas, men felet gjordes när vi svarade på frågan om 
option för 3-4 år sedan. 
 
Mest har jag varit i kontakt med det nätverk jag har i Göteborg och Skaraborg där vi är eniga i vår 
kritiska ställning till kostnaden som VGR vill debitera kommunerna för 
 
Saknar bra Power Point material, hittar mycket bra bilder men då finns dom i en streamad visning 
 
Se föregående kommentarer. 
 
Svårnavigerat, konstigt samlat. 
 
Svårt när så mycket fortfarande är oklart 
 
Vi har haft lite svårt att hitta info om de senaste dokumenten från december 
 
Vi har inte fattat beslut, men är till hjälp för oss i underlag till beslut. 
 

Ej varit med i beslutsprocess 
 

Mycket svårt att få rätt och bra information 
 
Återigen svagheten med kostnadsbilden 
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5.  Har du sökt information om FVM på Västra Götalandsregionens (VGRs) hemsida? 
 
Svar Antal % 
Ja 37 46% 
Nej 44 54% 
 
 

5.1 I vilken grad har du hittat den information om FVM som du sökt efter? 
 
1 2 3 4 5 
2 4 22 8 1 
5% 11% 59% 22% 3% 
 
 
5.2 I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. 
avrop om optioner 
 
 
1 2 3 4 5 
2 4 22 8 1 
6% 11% 63% 23% 3% 
 
 
Kommentarer: 
 
Allt för övergripande och svara inte på specifika frågor. 
 
Det har varit rörigt med "publik" och icke "publik" information. 
 
Det stora felet är att de som tackade nej till option för 3-4 år sedan inte får tacka ja nu, Man 
borde lagt den dialogen då. Nu verkar det vara för sent. 
 
Extremt dåligt med detaljerad information. Vad kommer vi att få? Vad kommer det att 
kosta? När kommer det vara klart? Hela tiden går det tillbaks till kommunerna att avgöra 
hur mycker vinster vi ser, men om vi inte vet vad det kommer kosta och vad vi faktiskt får 
går det inte. 
 
För otydligt för att få en bra inblick i om systemet är bra för oss eller inte 
 
Ingen naturlig sökväg 
 
Jag har underställda chefer som bereder ärendet 
 
Kontaktperson för FVM har i uppdrag att göra det 
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Siffrorna känns inte relevanta, det finns uppskattningar och optioiner som inte stämmer 
med verkligheten. 
 
Svårt när så mycket fortfarande är oklart 
 
Vi har inte fattat beslut, men är till hjälp för oss i underlag till beslut. 
 
info på många ställen, massor att sätta sig in i och svårt att hinna 
 
 
Även för denna sida finns inte allt men det mesta och då med lite letande 
 
 
 
 
 
6. Har du deltagit på VGRs/VästKoms informationsmöten om FVM (ex. Road shows)?. 
 
Svar Antal % 
Ja 39 48% 
Nej 42 52% 
  

6.1 I vilken grad har den informationen bidragit till beslut om ev. avrop av optioner? 
 

1 2 3 4 5 
4 7 18 9 1 
10% 18% 46% 23% 3% 

Kommentarer: 
 
Det finns fortfarande väldigt mycket som är oklart 
 

Det har framkommit mycket osäkerhet i fråga om det ekonomiska åtagandet. 
 
Det mötet jag var på var mycket mer en enkelriktad information där upplevelsen av flera vara mer 
"hot" om att gå med än att de här valen finns, dessa är konsekvenserna, detta är funktionerna, detta 
är prisbilden. Många frågor blev obesvarade, det var "hemligt" i upphandlingen och så vidare vilket 
gjorde att mötet inte uppfattades som transparent, inbjudande, välkomnande och transparent.  
Dessutom var det typ fler från projektet än deltagare/mottagare/publik. 
Eftersom man inte får något egentligt svar på något någonstans så är det svårt att få en positiv 
ställning till FVM i stort (förutom verksamhetsnyttan som ändå är "tydlig"..). 
 
Fick inte svar på de frågor som jag hade. 
 
För mycket osäkra faktorer kvar. 
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Inte inbjuden 
 
Kontaktperson för FVM har i uppdrag att göra det 
 
Road showen var bra och informativ 
 
Se föregående kommentarer. 
 
Svårt när så mycket fortfarande är oklart 
 
Varit mycket fokus på slutenvården och VGR. 
 

Våra kontaktpersoner deltar i alla era gruppering och rapporterar in till styrgrupp där jag deltar 
Åter igen, frågor kan inte besvaras och vänds tillbaks mot kommunerna. 

 

 

7. Anser du som beslutsfattare att du har fått den information om FVM som du behöver för 

beslut om optionsavrop? 

 

Svar Antal % 
Ja 22 27% 
Nej 60 73% 

 

7.1 Om nej, vilken typ av information saknar du. 

Svar                 Antal 
Teknik                                  23 
Ekonomi                    53 
Nyttor                                   20 
Nackdelar                    16 
Verksamhetseffekter        32 
Annat                                    27 

 
På denna fråga har det varit möjligt att ge flera svarsalternativ. Därför anges ingen procentsats. 
 
 
Kommentarer 
Allt är ju inte klart, vi köper ju till viss del i blindo då vi inte kan se systemet. Framför allt för skolans 
del känns det lite osäkert. Vi är lovade saker, men hur blir det egentligen? Som t.ex elevhälsoarbetet 
för icke medicinsk personal. 
 

De ekonomiska aspekterna kom in alldeles försent i processen samt att jag upplever VästKom 
företrädare okritiska 
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Den information jag har fått har gjort mig trygg att VästKom jobbar med att ta fram de underlag 
som kommer att behövas inför beslutet. Inväntar det som utlovats under kommande månader. 
 
Denna fråga ska bara vara tvingande om man svarar nej -  inte Ja! 
 
Detta utifrån det kommunala perspektivet 
 
Ekonomin och vad det kostar är fortfarande oklart. Extra svårt kring option 3. 
 
Fortfarande mycket som är oklart 
 
 
Förstår behovet och nyttan med ett gemensamt system, men så mycket är fortfarande är oklart 
 
Gäller option 3 där det är mycket oklart om ovanstående delar. Option 1 har klarnat. 
 
Hade det varit en lägre kostnad hade det inte varit något "problem". 
 
Har inte haft aktiv roll i beslutsförfarandet 
 
Har svarat JA men måste dock svara även i detta fält och då behöver ekonomin redogöras för klarare 
 
I det underlag som tillsänts kommunerna så finns det alltför många frågetecken, Politiken är inte 
beredd att fatta beslut på underlaget. 
 
Involverades inte i beslutet i min organisation. Det fattades av Ekonom och systemförvaltare. 
 
Jag behöver inte mer info nu. Felet är att vi inte har möjlighet att tacka ja nu om vi tackade nej för 3-
4 år sedan. 
 
Jag har blivit informerad vid ett flertal tillfällen och processen och tidplanen. Men i sittande stund 
när jag svarar på enkäten är jag inte uppdaterad på kostnaderna för kommunen. 
 
Jag har fått tillräckligt med information men är väldigt skeptisk till kommunens nytta i relation till 

kostnaden. Mycket av digitaliseringsfrågorna som ev. FVM skulle kunna vara plattform för har vi 

redan egna verksamhetssystem för. Vi vill m.a.o. inte betala för samma funktion två gånger och till 
på köpet en plattform som vi som enskild kommun inte kan påverka i princip alls. 
 
Jag tycker att kostnadsdelarna har beskrivits otydligt samt att kostnaderna blivit oerhört höga. När 

det gäller samarbetet med kommunerna och lyhördheten till att det behövs ett system där SOL - 
dokumentationen ingår så har den varit obefintlig. Jag tycker att samarbetet här borde vara 
högprioriterat utifrån både kundnytta, undvikande av fel i arbetet och den samhällsekonomiska 
sidan. Med krympande ekonomiska medel kan man inte undvika att se till båda huvudmännens 
behov. 
 
Jag var tvungen att fylla i något trots att jag svarade ja 
 
Kommunen kommer ju fortfarande att ha två system, ett för SOL och Millennium. 
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Kontaktperson för FVM har fått information om förmedlats till mig 
 
Kostnaderna (Varför är det så svårt att förstå att kommuner inte kan ta beslut inblanko) 
 
Mer info om hur kostnadsfördelningen är uppbyggd. Svårt att få grepp om verksamhetseffekterna 
då vi vet väldigt lite om hur systemet tillslut kommer att se ut och när i tid. 
 
Nyttan är ju tydlig, men kostnader (för höga så här långt) och avtalsvillkor måste bli tydliga, till 
exempel möjligheterna att i ett senare skede ansluta till optionerna 2 och 3. Vidare tycks det som att 
den kommunala representationen och medverkan i projektet har varit alldeles för svag. 
 
Oklarheter vad gäller informationsöverföring/integration med övriga verksamhetssystem i 
socialtjänst 
 
Svårt att få ett tydligt pris. Inte helt tydligt kopplingen över till hemsjukvård, hur vi får in nuvarande 
andra system i millenium eller vad de ersätts av. Inte helt tydligt hur kopplingen till utförande 

omvårdnadspersonal kommer att bli. 
 
Tidplan, juridiska frågor 
 
Tillslut fick vi fram information nog för att fatta ett beslut men det kvarstår fortfarande frågor om 
framförallt verksamhetseffekter, insatser som krävs i kommunen, teknisk lösning och kring 
ekonomi. 
 
Tycker att kostnadsbilden är osäker. Även innehåll i vissa delar är osäkert vilket gör att det är svårt 
att ta ställning till erbjudandet 
 

VGR förstår inte kommunens uppdrag o behov. Systemet verkar bli mer optimerat för slutenvård o 
primärvård. 
 
Vad för funktionalitet ingår? Om vi får appen eller inte är inte klart idag. 
 
Vi saknar en kalkyl som tar hänsyn till dagens kostnader i förhållande till kommande kostnader och 
en rimlig tidplan. allt känns väldigt stressat och information för beslut känns 60 procentig. 
 
det är lite som att köpa "grisen i säcken" 
 
ingen 
 
otydligt kring ekonomi 
 
svårt att utläsa priset då det ändrat sig under processen. 
 

Ännu är mycket oklart och bl.a är kostnaderna fortsatt preliminära. Korta ledtider. 

 


