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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med en 24-timmarsmyndighet är att förbättra servicenivån för lan- 
dets invånare. Medborgarna skall ha möjlighet att utnyttja samtliga myndigheters tjänsteut- 
bud via Internet. Utvecklingen mot detta mål har påbörjats och vi har i denna uppsats valt 
att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att en kommun skall lyckas i sitt arbete 
mot att bli en 24-timmarsmyndighet. 

Ett 60-tal av Sveriges kommuner ingår idag i ett samarbete som kallas Sambruk. Denna 
ekonomiska förening har som syfte att skapa en plattform för gemensam utveckling av e- 
tjänster för kommuner. Sambruk gör det möjligt för kommuner att dela på utvecklings- 
kostnader för ny programvara samt att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. 
Jönköpings kommun är en föregångare i detta projekt, vilket också har gjort att kommunen 
ligger i framkanten inom området. Vi har med anledning av detta valt att utföra vår studie 
på Jönköpings kommun. Studierna är av kvalitativ typ och består av en observation och en 
djupintervju. 

Det har framkommit en rad faktorer som kan anses avgörande för hur väl landets kommu- 
ner skall lyckas i övergången till att bli 24-timmarsmyndigheter. Det behöver bland annat 
skapas en högre instans som tar hand om praxisfrågor gällande utveckling av myndigheters 
e-tjänster. Det är också av stor vikt att landets kommuner och myndigheter uppnår en nå- 
gorlunda jämn nivå vad det gäller e-tjänsteutbud. Detta då sämre utvecklade myndigheter 
och kommuner annars bromsar de som ligger i framkanten. Lagstiftning är en annan avgö- 
rande faktor. Personuppgiftslagen är begränsande på det sättet att lagen inskränker vilka 
olika typer av e-tjänster som kan skapas, med hänsyn till hantering av personuppgifter. La- 
gen om offentlig upphandling reducerar antalet aktörer som kommer i fråga vid upphand- 
lingar. Detta leder till att kommuner får onödigt höga kostnader för sina e-tjänster. Det är 
också vanligt att personalen i kommunerna har bristfälliga kunskaper vad det gäller upp- 
handling, vilket gör att de blir beroende av utomstående konsulter för att ta fram kravspeci- 
fikationer vid tillverkning av nya e-tjänster. Detta försämrar kommunens möjlighet till 
kravställande och uppföljning. Bristen på medborgarkommunikation är en annan faktor 
som framkommit. Det är viktigt att medborgarna får delta i utvecklingen av nya e-tjänster, 
på så vis att de utformas efter deras behov och önskningar. Det är också vanligt att kom- 
muner ser till kortsiktiga vinster vid skapandet av nya e-tjänster, vilket försvårar utveckling- 
en av en god IT-infrastruktur. 

Statskontoret har tagit fram en modell för att vägleda och jämföra olika myndigheters ut- 
vecklingsarbete. Modellen består av fyra steg som mäter e-tjänsters komplexitet. Det har 
under uppsatsarbetet framkommit att kommunerna inte längre anser det önskvärt att upp- 
nå högsta steget i denna modell. De anser att modellen enbart mäter hur tekniskt avancerad 
en e-tjänst är, inte vilken nytta den skapar. En e-tjänst bör istället ha den grad av komplexi- 
tet som gör att den maximerar nyttan för dess användare.



Bachelor ’s Thesis in informatics 

Title:  Transition to eGovernment 

Author:  Marcus Bengtsson, Daniel Wredenberg 

Tutor :  Jörgen Lindh 

Date:  20070201 

Subject terms:  eGovernment, eservices, Sambruk 

Abstract 
The overall purpose of e-Government is to improve the level of service given to the citi- 
zens. The society shall have the opportunity to make use of the governments’ whole range 
of services via the Internet. The development towards this goal has begun. In this paper we 
have chosen to investigate which factors that is of decisive matter, in order to make a mu- 
nicipality succeed in its development of becoming an e-Government. 

About 60 municipalities are today members of a cooperation named Sambruk. The pur- 
pose of this economic association is to create an opportunity for common development of 
e-services. Sambruk makes it possible for the municipalities to share development costs of 
new applications and to exchange knowledge and experiences with each other. Jönköping is 
a precursor in this project, which has made the municipality a leader within this area. We 
have therefore decided to conduct our study in Jönköping. The method that has been used 
is qualitative and contains of an observation and a deep-interview. 

Several factors has emerged that can be seen as significant in the transition of municipali- 
ties to become e-Governments. A higher authority that takes care of common problems 
regarding the development of e-services for municipalities needs to be created. It is also of 
great importance that all the municipalities and authorities reach a similar range of e- 
services. This due to that, less developed municipalities otherwise slows down those who 
are far ahead in their development. The legislation of personal integrity is another problem; 
it reduces which types of e-services that can be created. The legislation of official purchase 
is also a setback, due to that it reduces the number of actors taken into consideration when 
it comes to the acquisition of new e-services. This leads to unnecessary high costs. It is also 
common that the municipalities have insufficient competence when it comes to official 
purchase, which makes them dependent on consultants. This decreases their possibility of 
making demands on ordered e-services. The municipalities’ communication with their citi- 
zens is also important in the creation of new e-services, which shall be developed in order 
to fit their demands. Another common factor is that the municipalities see to short-term 
profits in the creation of new e-services, which complicates the development of a good IT- 
infrastructure. 

Statskontoret has developed a step-model that is supposed to guide the municipalities in 
their development of becoming e-Governments. It has during the thesis work come to 
light that the municipalities no longer consider it desirable to reach the highest step in this 
model, due to that it only shows how technically advanced an e-service is, not the benefit it 
creates. An e-service shall instead have the degree of complexity that maximizes the advan- 
tages for its coming users.
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1  Inledning 
Uppsatsen inleds med att ge läsaren en bakgrund till 24-timmarsmyndigheten och det arbe- 
te som pågår. Därefter följer en problemdiskussion som sedan mynnar ut i ett antal pro- 
blemfrågor. Efter detta går vi närmare in på positionering, syfte och avgränsningar samt de 
intressenter som kan finnas för denna uppsats. Därpå går vi vidare till att redogöra för den 
valda dispositionen för uppsatsen. 

1.1  Bakgrund 
Enligt tidningen The Economist undersökning i april 2006 hamnar Sverige på fjärde plats i 
världen vad det gäller Internetanvändning. Det är enbart Danmark, USA och Schweiz som 
får en marginellt bättre rankning än Sverige. Resultatet mäts i procent och det skiljer enbart 
0,19 procentenheter mellan Sverige och det ledande landet Danmark (Global Technology 
Forum, 2006). Denna position är givetvis intressant ur ett företagsekonomiskt perspektiv, 
men också minst lika intressant ur en demokratisk synvinkel. Det har skapats nya möjlighe- 
ter att nå ut med information och kommunicera med befolkningen. Nya möjligheter som 
gör det enklare, billigare och som även förbättrar servicenivån. Detta har den svenska re- 
geringen naturligtvis intresserat sig för och tillsatte därför 2003 en delegation, som fick 
namnet 24-timmarsdelegationen, för att utreda detta. 

Regeringen har en vision om en 24-timmarsmyndighet, där invånare och offentlig sektor 
enkelt skall kunna kommunicera dygnet runt med hjälp av e-tjänster. Delegationen definie- 
rar i detta fall e-tjänster som en möjlighet att använda telefonservice, Call-centers, Internet 
och SMS som komplement till brev och personlig kontakt. Begreppet 24- 
timmarsmyndighet innefattar idag inte bara myndigheter, utan även landsting och kommu- 
ner (VERVA, 2005). 

Syftet med 24-timmarsmyndigheten är att förenkla kommunikationen mellan offentlig sek- 
tor och landets invånare. Det kan vara en så enkel sak som att sprida information via en 
hemsida till mer tekniskt komplexa funktioner, så som att ändra sammansättningen i ett 
premiepensionssparande. Denna förändringsfas har på längre sikt som intention att effekti- 
visera den offentliga sektorn. Exempel på effektiviseringar som uppenbart skulle kunna 
uppstå är minskad pappershantering på grund av ökad elektronisk kommunikation och fär- 
re telefonsamtal, då mer information finns tillgänglig via webben. 

De stora myndigheterna är föregångare i processen med övergång till att bli 24- 
timmarsmyndigheter. Detta innebär att kommuner och landsting sedan har ett bättre ut- 
gångsläge i sitt utvecklingsarbete, då mycket information redan finns framtagen. I den un- 
dersökning som Statskontoret genomförde 2001, står det att läsa att kommunernas utveck- 
ling är mycket intressant beroende på att det är med kommunala förvaltningar som med- 
borgarna till största delen har sin kontakt (Statskontoret, 2003:18). Kommunerna har ett 
eget ansvar för sin utveckling och därför är det givetvis så att de har kommit olika långt i 
denna process. 

1.1.1  Vad karaktäriserar en 24timmarsmyndighet 
För att kunna diskutera begreppet 24-timmarsmyndighet, är det vikigt att ha kriterier som 
definierar vad detta innebär. Statskontoret har tagit fram en utvecklingstrappa med fyra 
steg, som kan användas som bedömningsgrunder för att klassificera en 24- 
timmarsmyndighet. Dessa beskrivs i korthet, av Statskontoret, nedan.
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• Steg 1. Webbplats som innehåller ”paketerad” information om myndigheten och dess tjänster. 

• Steg 2. Webbplats som innehåller ”interaktiv” information om myndigheten och dess tjänster. 

• Steg 3. Webbplats och kommunikationsfunktioner som tillåter besökaren att lämna och hämta 
personlig information. 

• Steg 4. Webbplats och nätverksfunktioner för samverkan med andra myndigheter och samhälleli- 
ga instanser (Statskontoret, 2000:21, s. 7). 

Vi har i den här uppsatsen valt att använda oss av Statskontorets modell och benämner så- 
ledes en myndighet som har uppnått steg 4 i sin utvecklingsprocess, som en ”fullt utvecklad 
24-timmarsmyndighet”. I teoriavsnittet följer en närmare beskrivning och motivering till 
valet av ovanstående modell, samt en resumé av ett antal andra modeller inom området. 

1.2  Problemdiskussion 
I dagens informationssamhälle, där allt fler vänder sig till Internet för att hitta information 
och olika typer av tjänster, ställs allt högre krav på dem som tillhandahåller denna typ av 
service. Detta gäller för så väl företag som myndigheter. De som erbjuder information eller 
en tjänst måste kunna garantera säkerheten för användaren, men också att den information 
som finns tillgänglig är uppdaterad och korrekt. Om dessa krav inte uppfylls är det inte tro- 
ligt att kunderna kommer tillbaka. På senare år har man även kunnat se en ny typ av krav, 
nämligen att informationen eller tjänsten skall vara tillgänglig när kunden behöver den. Ef- 
tersom dessa behov av service uppstår vid olika tidpunkter betyder det att de måste finnas 
tillhanda 24 timmar om dygnet. 

Vi beskrev tidigare att regeringen har insett vikten av detta och därför infört en 24- 
timmarsdelegation. Delegationen fick i uppdrag av regeringen att: 

• Identifiera områden i offentlig sektor där elektroniska tjänster har en potential att skapa stor nytta för 
enskilda individer och företag samt effektivisera offentlig sektor, där det finns hinder som behöver un- 
danröjas eller skäl att påskynda utvecklingen samt ta initiativ till åtgärder för att driva på utveckling- 
en inom dessa områden, 

• Pröva nya vägar att öka samverkan mellan staten, kommuner och landsting samt mellan offentlig sek- 
tor och andra aktörer vid utveckling och tillhandahållandet av elektroniska tjänster, 

• Initiera samverkansprojekt med näringslivet, 

• Främja kunskapsöverföring mellan forskning och utveckling och framtagandet av praktiska och nytto- 
skapande elektroniska tjänster, 

• Bedöma behov av och former för särskilda stödinsatser för utvecklingen av elektroniska tjänster, 

• Stimulera utnyttjandet av kombinerade servicekanaler såsom t.ex. avancerad telefonservice och service- 
kontor genom vilka enskilda individer och företag kan erbjudas personlig hjälp med att utnyttja de 
elektroniska tjänsterna, 

• Pröva vilka typer av elektroniska tjänster som kan vara lämpliga att leverera via nya kommunika- 
tionsplattformer såsom mobila elektroniska kommunikationssystem och interaktiv digital-TV  (Stats- 
kontoret, 2005:119, s. 11).
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Den nya förvaltningsmyndigheten VERVA, Verket för förvaltningsutveckling, startade 1 
januari 2006 och tog då över 24-timmarsdeligationens arbete (Statskontoret, 2005:119). 
VERVA är en av regeringens stabsmyndigheter och ”arbetar både för en utveckling av, och 
ett samarbete i den offentliga sektorn” (VERVA, 2006). VERVA har tagit fram ett antal 
rapporter inom området 24-timmarsmyndigheten. Detta är dock inte den enda statliga 
myndighet som utreder effekterna av införandet av en 24-timmarsmyndighet. Statskontoret 
som även de arbetar på regeringens uppdrag, med att på olika sätt främja utvecklingen av 
en rättssäker, demokratisk och effektiv sektor, har publicerat en rad olika rapporter inom 
området 24-timmarsmyndigheten (Statskontoret, 2006). 

Också på lokal nivå pågår arbetet med att utveckla och införa en 24-timmarsmyndighet. 63 
stycken kommuner och Statskontoret har gått ihop och bildat en intresseförening vid namn 
Sambruksplattformen (Sambruk, 2004). Denna intresseförening kommer att beskrivas mer i 
detalj senare. Men i detta avsnitt kan vi kort säga att Sambruksplattformen syftar till att 
”skapa förutsättning för en effektivare utveckling av e-tjänster för landets kommuner” 
(Sambruk, 2006b, s. 3). Grundtanken är att eftersom de flesta kommuner har samma behov 
av att leverera ett bättre e-tjänsteutbud, så ska man gå samman i utvecklingsarbetet. På det- 
ta vinner man kostnadseffektivitet samt en minskning av ledtider för att utveckla de nya 
tjänsterna (Sambruk, 2006b). 

Hur påverkar då regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet kommunerna? Kommer 
de krav som regeringen ställer på en 24-timmarsmyndighet att stämma överens med den vi- 
sion som respektive kommun har, eller kan det finnas skiljaktigheter i utformning och be- 
hov? Hur kommer samarbetet med Sambruksplattformen att inverka på arbetet i kommu- 
nerna? Har Sambruksplattformen samma riktlinjer som regeringen? Vi ställer oss också frå- 
gan hur kommunerna tänker arbeta för att motverka att de invånare som är i den digitala 
klyftan inte får en sämre service, då många nya tjänster enbart kommer att finnas tillgängli- 
ga via Internet. Hur ser man på denna typ av problem inom Sambruksplattformen? Har alla 
kommuner samma problem så att man kan utforma en helhetslösning, eller är det något 
varje kommun måste utforma på egen hand? Många frågor dyker upp då vi påbörjar upp- 
satsarbetet. För att få en genomgripande struktur i uppsatsen har vi valt att ta fram tre 
stycken huvudforskningsfrågor, se nedan. 

1.2.1  Problemformulering 

Genom uppsatsarbetet kommer vi att använda oss av nedanstående forskningsfrågor för 
att uppfylla vårt syfte. 

• Vad uppnår en kommun för fördelar med att vara en 24-timmarsmyndighet? 

• Vilka faktorer är avgörande för att en kommun ska nå sina uppsatta mål med 
24-timmarsmyndigheten? 

• På vilket sätt bidrar Sambruk till kommunernas utvecklingsarbete? 

1.2.2  Positionering 
Vi har under informationssökandets gång funnit att det finns en rad vetenskapliga artiklar 
och rapporter inom ämnet e-Government, som är den engelska benämningen på 24- 
timmarsmyndighet. Vi anser dock att de flesta förhåller sig antingen väldigt koncentrerat 
inom ett specifikt område eller relativt övergripande. Ett exempel på en artikel som vi anser 
håller sig väldigt övergripande inom området är iGovernment, skriven av Richard Heeks



Inledning 

4 

(Heeks, 2006b). I denna artikel beskriver Heeks olika sätt att sätta normer för e- 
Government och varför detta kan vara bra. Ett annat exempel som beskriver mer specifika 
delar inom ämnet är en artikel skriven av Bo Edvardsson och Bo Enquist (2006). 

Vi vill poängtera att det finns mycket skrivet om e-Government i andra länder och hur de 
arbetar med införandet. Däremot finns det inte särskilt mycket som beskriver den svenska 
situationen. Detta har fört vårt intresse till hur långt arbetet har kommit på lokalnivå och då 
närmare bestämt i kommunerna. 

1.3  Syfte 
Vi vill med den här uppsatsen undersöka vilka faktorer som är avgörande för att en kom- 
mun ska lyckas i övergången till att bli en ”fullt utvecklad 24-timmarsmyndighet”. 

1.3.1  Avgränsning 

Uppsatsens yttre avgränsning är att vi enbart kommer att behandla Sveriges kommuner. 
Det finns dessutom en rad olika typer av e-tjänster, såsom mobila tjänster, digital TV, Call- 
centers och handdatorer. Den inre avgränsningen är att vi har valt att fokusera på de e- 
tjänster som är kopplade till Internet och e-post, på grund av att mycket av 24- 
timmarsdelegationens arbete fokuserar just på detta område.Vi anser också att Internet är 
en av de största och viktigaste informationskällorna i dagens samhälle. 

1.4  Intressenter 
Uppsatsen vänder sig utöver den akademiska sfären till Jönköpings kommun samt övriga 
medlemmar i Sambruk, i deras utvecklingsprocess mot visionen att bli ”fullt utvecklande 
24-timmarsmyndigheter”. Vi vänder oss även till övriga kommuner och myndigheter som 
kan finna intresse i det som skrivits. Kommunallagen har gjort att många kommuner i sin 
uppbyggnad påminner om varandra, och därför bör också andra kommuner kunna applice- 
ra Jönköpings erfarenheter i sin verksamhet.
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1.5  Uppsatsdisposition 
Nedanstående modell visar uppsatsens struktur. 

1-1 Modell för uppsatsarbetet. 

Denna figur har som syfte att åskådliggöra vår arbetsprocess samt uppsatsens struktur för 
läsaren. Uppsatsen inleds med en bakgrundbeskrivning som ger en översikt över uppsats- 
ämnet. Detta följs sedan upp av ett antal frågeställningar. Efter detta beskrivs uppsatsens 
syfte och den metod som vi har valt för att realisera syftet. 

Uppsatsen riktar sedan fokus mot vad som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. Här 
lyfts olika teorier som anknyter till ämnet fram. Efterföljande del behandlar den empiri som 
har tagits fram under uppsatsarbetet. Den data som har samlats in analyseras, för att sedan 
knytas an till den teori som finns inom området. Utifrån detta har vi sedan dragit vissa slut- 
satser, som slutligen presenteras för läsaren med en återkoppling till studiens syfte.
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2  Metod 
I detta avsnitt behandlas de olika metoder som vi kommer att använda oss av för att kom- 
ma fram till ett resultat. Här i inledningen kan det vara bra att förtydliga vad en metod är. 
Enligt Holme & Solvang (1997) är en metod ett redskap, ett sätt att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap.  Det är alltså viktigt att inse att själva användningen av en me- 
tod, inte leder till ny kunskap, utan att den endast är ett redskap. Goldkuhl (1998) menar att 
det är möjligt att använda sig av en rad olika metoder för att komma fram till kunskap. Att 
komma fram till ny kunskap kallar Goldkuhl för kunskapande (1998). Innan vi går in på de 
metoder som vi kommer att använda oss av, ska vi först beskriva den kunskapstyp vi öns- 
kar ta fram. 

Vi vill här passa på att förtydliga varför vi har uteslutit systemutvecklingsmetoden och no- 
tationsmetoden från metodkapitlet och istället lagt dessa under rubriken Sambruk i teoriav- 
snittet. Vi gör detta av två anledningar. För det första har dessa metoder inget att göra med 
vårt sätt att ta fram ny kunskap för denna uppsats, och för det andra anser vi att dessa me- 
toder enklare kan förklaras när de sätts i sitt sammanhang med Sambruk. 

2.1  Kunskapskaraktärisering 
Vad är kunskap, och hur vet man när man har uppnått en kunskap? Vad är det för kunskap 
man vill få fram med sin forskning? Detta är frågor som vi kommer att besvara i detta kapi- 
tel. ”Kunskapskaraktärisering är att ange vad det är för typ av kunskap som ska utvecklas” 
(Goldkuhl, 1998, s. 18). Detta är viktigt att beakta i arbetets början, då det är starkt för- 
knippat med det problemområde som skall studeras. Vilken typ av kunskap som är önsk- 
värd att utveckla, hänger också samman med vilka metoder som väljs för att ta fram denna 
kunskap. Genom att karaktärisera och analysera den nya kunskapen är det lättare att förstå 
vad den är ”värd” (Goldkuhl, 1998). I detta fall antar vi att Goldkuhl menar, vad den nya 
kunskapen är ”värd” för det fenomen som studeras. Goldkuhl (1998) menar att det är svårt 
att dela upp kunskap i olika kunskapstyper, men han gör ändå ett försök att ta fram ett an- 
tal typer. Vi kommer själva inte att redogöra för alla dessa kunskapstyper utan bara ta upp 
de som vi anser är relevanta för vår uppsats. Vi kommer först att beskriva själva kunskaps- 
typen och därefter förklara varför vi anser att denna typ av kunskap är viktig för uppsatsen. 

2.1.1  Karaktäriserande kunskap 

Den här kunskapstypen innefattar förståelsekunskap. Förklaringar talar om varför något är 
som det är, medan förståelsekunskap inriktas på vad något är. Lämpligast bestäms innebör- 
der av ett fenomen genom att fenomenet karaktäriseras, det vill säga att ange ett antal egen- 
skaper (Goldkuhl, 1998). Detta görs genom att: 

• Bestämma innebörder av ett fenomen. Det vill säga att man karaktäriserar feno- 
menet genom att tilldela det ett antal egenskaper. 

• Frilägga den befintliga innebörden. Man rekonstruerar de symboliska innebörder 
som är förknippade med ett fenomen. 

• Uttyda fenomenets karaktär. Detta innebär att man intresserar sig för de olika 
innebörder som olika (studerade) aktörer tillskriver ett fenomen. Detta bör då 
göras med ett minimum av egna förutfattade meningar (Goldkuhl, 1998).
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”Utveckling av karaktäriserande kunskap innebär att man ofta anger ett antal särskiljande 
egenskaper samt också relaterar fenomenet till andra kategoriserade fenomen” (Goldkuhl, 
1998, s. 20). 

Genom att kategorisera innebörden av fenomenet 24-timmarsmyndighet kommer vi öka 
vår egen och läsarens förståelse. 

2.1.2  Egenskapsbestämmande kunskap 
Med denna kunskapstyp, som också benämns som deskriptiv, beskrivs någon egenskap hos 
en kategoriserad och studerad företeelse. Detta kan göras i både kvantitativa och kvalitativa 
studier (Goldkuhl, 1998). I vårt fall kommer kunskapen att vara kvalitativ och deskriptiv, då 
det fenomen vi studerar är av en mer djupgående karaktär. 

Denna kunskap vill vi uppnå för att kunna beskriva de egenskaper en 24- 
timmarsmyndighet har, samt de olika faktorer som påverkar övergången. 

2.1.3  Förklarande kunskap 
Som vi skrev i inledningen under rubriken karaktäriserade kunskap, så innebär förklarande 
kunskap att man försöker tala om varför något är på ett visst sätt. ”Man anger orsaker, 
grunder, skäl eller förutsättningar för något resulterande förhållande” (Goldkuhl, 1998, s. 
20). Denna kunskapstyp är vanligt förekommande i naturvetenskapen och där används den 
med kausalförklaringar. Inom samhällsvetenskapen används däremot teleologiska förklar- 
ingar. Med teologiska förklaringar menas att man anger intentioner som grunder för hand- 
lingar (Goldkuhl, 1998). ”Samhällsvetenskapliga förklaringar är dock ofta komplexa och är 
inte begränsade till teleologiska aspekter (handlingars ändamålsenlighet) utan kan inrymma 
även någon form av ‘mjuk’ kausalitet (påverkande faktorer)” (Goldkuhl, 1998, s. 20). 

Likt anledningen till egenskapsbestämmande kunskap vill vi här kunna förklara vad en 24- 
timmarsmyndighet är, samt hur den kan påverka både myndigheter och medborgare. 

2.2  Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Inom forskningsmetodiken särskiljs ofta kvantitativa och kvalitativa metoder. Den största 
skillnaden ligger i användningen av siffror och statistik (Holme & Solvang, 1997). För att 
välja vilken typ av metod man bör använda i sin forskning har Holme & Solvang (1997) ta- 
git fram följande frågeställningar. 

Om man vill ha svar på nedanstående frågor bör den kvalitativa metoden användas: 

• Vill vi ha fullständig förståelse? 

• Vill vi ställa upp hypoteser och nyansera tolkningar? Vill vi bygga upp teorier 
och skapa referensramar? 

• Vill vi förstå olika sociala processer? (Holme & Solvang, 1997)
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Är man istället intresserad av följande frågeställningar bör den kvantitativa metoden använ- 
das: 

• Vill vi utifrån urvalet säga något om den grupp urvalet gäller? 

• Vill vi ha ett tvärsnitt av den företeelse vi studerar för att kunna göra säkra jäm- 
förelser? 

• Vill vi visa hur starka vissa samband är eller vilken omfattning en viss företeelse 
har? (Holme & Solvang, 1997) 

Det är också möjligt att göra en kombination av de båda metoderna. På detta sätt komplet- 
terar de varandra med sina starka sidor (Holme & Solvang, 1997). 

Efter att studerat Holme och Solvangs (1997) frågeställningar anser vi att den kvalitativa 
metoden bättre passar in på vårt syfte, då vi vill ta fram en djupare beskrivning av 24- 
timmarsmyndigheten. Vi beskriver därför den kvalitativa metoden nedan. 

2.3  Kvalitativa metoder 
Kvalitativa metoder kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssättet som i större el- 
ler mindre utsträckning kombinerar följande fem tekniker: direkt observation, deltagande 
observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor (Holme & Solvang, 
1997). Nedan kommer vi att redovisa för de kvalitativa metoder som vi kommer att använ- 
da oss av i denna uppsats. 

2.3.1  Observation 
Inom forskningen används framför allt observationer för att studera samhällen och olika 
individer, där man vill observera hur individer förhåller sig till varandra och vilka samband 
som kan finnas mellan olika företeelser. I vår observation är vi dock inte ute efter att stude- 
ra olika individer och inte heller ett samhälle i den bemärkelsen. Vår observation kommer 
att vara inriktad mot en kommuns hemsida. Anledningen till att vi gör denna observation är 
för att se hur väl hemsidan uppfyller de krav som finns för att en myndighet ska få kalla sig 
en 24-timmarsmyndighet. Mer om dessa steg tas upp i teorikapitlet under rubriken ”steg- 
modeller inom 24-timmarsmyndighet”. 

2.3.1.1  Urval av observationsobjekt 

Vi har valt att genomföra vår studie på Jönköpings kommun med anledning av att det är 
landets tionde befolkningsrikaste kommun enligt SCB: s undersökning som genomfördes 
31 december, 2005. Kommunen har en befolkningsmängd på drygt 120 000 invånare av va- 
rierad ålder och etnicitet. Alla dessa har på ett eller annat sätt kontakt med kommunen och 
dess förvaltningar under sin livstid. Jönköpings kommun består av nio stycken förvaltning- 
ar och dessa representeras utåt mot medborgare och företag på webbsidan 
www.jonkoping.se. Jönköpings kommun är också en utav huvudaktörerna bakom Sam- 
bruk, vilket gör kommunen till en föregångare inom området och därmed intressant att 
studera.
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2.3.2  Intervju 

Att genomföra en intervju är oftast ett bra sätt att få djupa kunskaper inom ett visst områ- 
de. Därför har vi för avsikt att kontakta en person som anses ha stor kunskap inom områ- 
det 24-timmarsmyndigheten. Fördelen med att göra en intervju är att vi har möjlighet att 
ställa följdfrågor och styra intervjun mot de områden som vi anser är extra intressanta. Vi 
kommer nedan att beskriva de metoder och tekniker som finns för utförandet av intervjuer. 

Till skillnad från den kvantitativa intervjun, används inte standardiserade frågeformulär. 
Detta för att det inte ska finnas en för stor styrning från forskarens sida (Holme & Solvang, 
1997). Används ett standardiserat frågeformulär där intervjupersonen är begränsad till att 
endast svara inom vissa ramar, finns risken att få en vinkling av svaren som inte var avsedd 
från början. Detta kan bero på att man inte har använt tillräckligt många svarsalternativ el- 
ler att de alternativ som funnits med varit svåra att förstå, eller att det har varit svårt att väl- 
ja det alternativ som passat bäst in på frågan. För att täcka det område och de frågställning- 
ar som finns vid intervjun, kan det vara lämpligt att skriva ner dessa i förväg. På så sätt är 
det lättare att hålla sig till de huvudsakliga frågorna, även om man skulle komma in på ett 
sidospår. 

2.3.2.1  Mål med intervju 

Vi vill här kort beskriva de mål vi har med genomförandet av intervjun. Genom att utföra 
en intervju hoppas vi kunna få djupgående kunskaper om det arbete som pågår i Jönkö- 
pings kommun i dagsläget och dess samarbete med Sambruk. Genom intervjun hoppas vi 
även kunna få svar på vilka faktorer som är avgörande för att en kommun skall lyckas i 
övergången till att bli en ”fullt utvecklad 24-timmarsmundighet”. Vi kommer under inter- 
vjuns gång i korthet anteckna de svar vi får från respondenten, för att sedan efter intervjun 
sammanställa ett svarsdokument där vi bearbetar de svar vi fått. Detta dokument kommer 
sedan att skickas till respondenten för att denne ska godkänna eller ändra på delar som vi 
kan ha missförstått. På detta sätt kommer vi styrka de resultat som framkommit under in- 
tervjun 

2.3.2.2  Urval av intervjuperson 

Utifrån tidigare utvald kommun kommer vi här att redogöra för valet av intervjuperson. 

I kvalitativa intervjuer är man inte ute efter att se vad ett brett urval anser om en viss före- 
teelse. Här försöker man istället inom ett litet område få en djupare kunskap. Som Holme 
och Solvang (1997, s. 101) skriver, ”Får vi fel personer i vårt urval kan det leda till att hela 
undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt vi hade när vi började”. Det 
vill säga att om den eller de personer som intervjuas inte har valts med hänsyn till fråge- 
ställningen och vad den eller de personerna kan tänkas veta, kan resultatet av intervjun bli 
intetsägande. Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka informationsvärdet 
och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi stu- 
derar (Holme & Solvang, 1997). 

Vi vill undersöka den specifika utvecklingen i Jönköpings kommun och det är därför vä- 
sentligt att vi intervjuar den eller de personer som kan tänkas ha mest kunskap om det ar- 
bete som pågår i Jönköping. Holme och Solvang (1997) beskriver att detta kan innebära att 
vi söker efter de mest ”extrema fall”, inte de genomsnittliga, för att på det viset få en så 
stor variationsbredd som möjligt i materialet.
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2.3.3  Källstudie 

Då vår egen kunskap är begränsad inom området, måste vi själva skaffa oss kunskap innan 
vi kan genomföra exempelvis en intervju. Dessutom behöver vi ny kunskap för att ta fram 
metoder och modeller som passar vårt syfte med denna uppsats. Detta kommer vi att göra 
genom källstudier. Målet med dessa källstudier är att bygga på vår egen kunskap samt även 
skapa nya infallsvinklar från sådant som redan står skrivet. Vi kommer nedan att ta upp de 
delar som ingår i en källstudie. 

2.3.3.1  Källanalys 

För att kunna göra en källanalys kan det vara bra att definiera vad en källa är.  Tittar man på 
ordet ”källa” i Nationalencyklopedin, bildar man sig uppfattningen om att det är en ”be- 
nämningen på alla slags observationsdata som historiker bygger på eller kan tänkas bygga 
på i sin forskning” (Nationalencyklopedin, 2006).  Holme och Solvang (1997) använder sig 
av en mer precis definition nämligen ”skriftligt nedtecknat material”, men källmaterial blir 
det först när man använder det (Holme & Solvang, 1997, s. 125).  I bilden nedan finns en 
modell som beskriver arbetsflödet från det att ett upphov uppkommer tills det att de fak- 
tiska källorna används. 

2-1 Från upphov till konkret användning (Holme & Solvang, 1997, s. 125) 

Vanligtvis särskiljs även normativa och kognitiva källor åt. Normativa källor beskrivs ofta 
som värderande, medan kognitiva benämns som berättande. Det går inte att hitta källor 
som är enbart antingen det ena eller det andra, men det finns källor där det ena eller andra 
dominerar (Holme & Solvang, 1997). 

2.3.3.2  Källgranskning 

I dagens informationssamhälle finns det en oändlig mängd information. Med Internets 
hjälp sprids information världen över i en rasande takt. Detta kan ses som både ett positivt 
och ett negativt fenomen. Att tillgängligheten och utbudet har ökat är positivt, men det kan 
också ses som negativt eftersom det blir allt svårare att sålla ut relevant information. Voly- 
men av information som finns tillgänglig kan göra att relevant information försvinner i 
mängden. När sedan källor hittats som verkar vara intressanta för uppsatsen, hur vet man 
då att källan är trovärdig, eller hur pass användbar den är? Vi ska här förklara hur det är 
möjligt att stärka sina källor genom källgranskning. Enligt Holme & Solvang (1997) delas 
granskningen upp i fyra faser:
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• observation, 

• ursprung, 

• tolkning, 

• användbarhet. 

Vi kommer nedan att beskriva var och en av dessa punkter och hur de kommer att använ- 
das för att stärka källorna i uppsatsen. 

– Källobservation 

Detta är det första steget i arbetet. Beroende på vad som skall undersökas och den fråge- 
ställning som ställts blir valet av källor olika. Vill man belysa en persons situation i samhäl- 
let vore det mer lämpligt att göra intervjuer med denna person, än att läsa tidningsartiklar 
om denne. Det är viktigt att skaffa sig en överblick över de källor som finns tillgängliga och 
vilka som kan vara relevanta (Holme & Solvang, 1997). Att få en total överblick av allt till- 
gängligt källmaterial som finns är knappast realistiskt. Därför blir det extra viktigt att vara 
noggrann med denna urvalsprocess, då vårt källmaterial granskas. I vårt fall kommer vi att 
hämta mycket information från de statliga myndigheter som arbetar med utveckling av 24- 
timmarsmyndigheten. Dessa erbjuder en rad olika rapporter inom området. Även intresse- 
föreningar, som Sambruks, har skrivit många rapporter som vi kommer att ta del av. 

– Källans ursprung 

”Problemet med att bestämma vem eller vad som är upphovet till en källa är kopplade till 
hur vi bestämmer vilket samband som finns mellan källan och den verklighet den beskri- 
ver” (Holme & Solvang, 1997, s. 131). Att veta vem eller vilka som ligger bakom en källa, 
hur den blev till och vad dess primära syfte var, är viktiga delar för att avgöra om en källa är 
trovärdig eller inte. ”Det första steget i en sådan ursprungsbestämning är att få klarhet i om 
källan verkligen är vad den utger sig för att vara” (Holme & Solvang, 1997, s. 131). I det 
samhälle vi lever i idag finns det många olika sätt att få tag på information. Som vi nämnt 
tidigare kan den rika tillgången på information försvåra arbetet med att spåra källans ur- 
sprung och på så vis kunna fastställa dess äkthet. Utöver att utreda en källas ursprung är en 
viktig del att granska när en källa är daterad. ”Vi ska inte utan vidare godta den datering 
som källan själv anger, eftersom den medvetet kan vara felaktig” (Holme & Solvang, 1997, 
s. 132).  Som exempel på detta tar Holme & Solvang (1997) upp följande exempel; avtal 
och kontraktsskrivning eller citat ur dagböcker. Till sist vill vi påpeka att man gör skillnad 
mellan primära och sekundära källor. Om det är en primär eller sekundär källa beror på av- 
ståndet den har till det fenomen som den berättar om (Holme & Solvang, 1997). Det vill 
säga om källan vi granskar inte hänvisar till några andra källor angående det fenomen den 
berättar om, skall den ses som primär. I vårt fall är mycket av den information vi använder 
oss av från primära källor, då många rapporter och artiklar i första hand kommer från be- 
rörda myndigheterna.
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– Tolkning av källan 

Att tolka en källa innebär att, försöka analysera vad som står i källan och vad upphovsman- 
nen har avsett att säga. Det är också viktigt att ta hänsyn till avsändarens avsikter utifrån 
dennes tidstypiska situation. Detta leder till att forskaren måste så långt som möjligt frigöra 
sig från sin egen historiska placering i tiden och leva sig in i källans ursprungssituation 
(Holme & Solvang, 1997). Då varje människa som läser en källa har sina egna åsikter och 
värderingar kan det vara svårt att lägga dessa åt sidan och sätta sig in i källan och göra den 
tolkning som är avsedd att göras, utifrån författarens mening. Det är inte helt enkelt att 
förvissa sig om att källan har tolkats rätt utifrån avsändaren. Men allt eftersom vi läst och 
ökat på vår kunskap tror vi att vi har lättare för att tolka källans avsiktliga syfte. Vi är också 
medvetna om att det kan finnas en viss undermedveten positiv eller negativ synvinkel till 
fenomenet 24-timmarsmyndighet, bland vissa författare. Därför kommer vi att förhålla oss 
till källorna så objektivt som möjligt. 

– Källans användbarhet 

Denna sista del i arbetet med källgranskningen kan ses som den viktigaste. I det här steget 
avgör vi huruvida de källor vi fått fram är användbara i vårt arbete eller ej. En viktig del 
kommer att vara att bestämma vilken trovärdighet en källa har (Holme & Solvang, 1997). 
”Analysen av trovärdigheten har två sidor, en inre analys och en yttre. Den yttre analysen 
gör vi genom att jämföra informationen från denna källa med andra källor – vi ska då ha 
källor som är så oberoende av varandra som möjligt” (Holme & Solvang, 1997, s. 135). Om 
det visar sig att de olika källorna till stor del stämmer överens med varandra stärks trovär- 
digheten (Holme & Solvang, 1997). Den inre analysen gäller en undersökning av själva käl- 
lan. I en sådan undersökning koncentrerar vi oss på följande punkter: 

• inre överensstämmelse, 

• den generella säkerheten i källans innehåll, 

• möjligheten att på ett riktigt sätt förstå och återge de händelser som källan be- 
skriver, 

• upphovsmannens subjektiva perspektiv (Holme & Solvang, 1997). 

Vi kommer att genomföra en yttre och en inre analys av alla källor som används, på så vis 
försäkrar vi oss om att de källor som nyttjas också är användbara i uppsatsen. 

2.4  Studiernas trovärdighet 
Hur kan man veta att ett forskningsresultat överensstämmer med verkligheten? I själva ver- 
ket är det omöjligt att vara helt säker. I forskningssammanhang använder man sig av meto- 
der för att skapa ett så trovärdig resultat som möjligt. Det är här viktigt att ta hänsyn till tre 
olika faktorer: reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2007).
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2.4.1  Reliabilitet 
Reliabilitet refererar till huruvida den data som har insamlats är konsistent (Saunders et al., 
2007). Konsistent i den meningen att om någon annan vid användning av samma metod 
kan uppnå samma resultat. 

Robson (2002) har identifierat fyra olika hot mot ett resultats reliabilitet. Det första är 
”medverkande fel”. I en undersökning av vad olika personer tycker om sina arbeten är det 
exempelvis stor chans att de svarar olika, beroende på om det är måndag eller fredag (Saun- 
ders et al., 2007). För att minimera denna risk har vi valt att utföra intervjun på en mer neu- 
tral dag, som inte har någon direkt positiv eller negativ laddning. 

En andra faktor är att den person som intervjuas kan ha förutfattade meningar om vissa fö- 
reteelser (Robson, 2002). Detta kan exemplifieras med att en anställd svarar likadant som 
sin chef, istället för vad han/hon egentligen tycker (Saunders et al., 2007). För att motverka 
detta har vi valt att använda oss av en person som är så oberoende som möjligt i sitt arbete, 
det vill säga en person som påverkas så lite som möjligt av de svar som ges i intervjun. 

Det tredje problemet som kan uppkomma är observations fel (Robson, 2002). Detta kan 
inträffa om det är flera olika personer som utför intervjuer, vilket innebär att de som inter- 
vjuas får frågorna ställda till sig på olika sätt (Saunders et al., 2007). Detta är inget problem i 
denna uppsats, då vi endast har för avsikt att intervjua en person. 

Det fjärde, och sista hotet, är förutfattade meningar från dem som observerar. Om vi här- 
leder till föregående exempel, kan detta jämföras med att de olika intervjuarna tolkar re- 
spondenternas svar på olika sätt (Saunders et al., 2007). Detta undviker vi genom att vi 
båda är närvarande vid intervjun och tillsammans tolkar de svar som respondenten lämnar. 

2.4.2  Validitet 
Begreppet inre validitet behandlar huruvida de resultat som framkommer verkligen visar 
det som de är tänkta att representera (Saunders et al., 2007). Det skiljs här mellan inre och 
yttre validite, varav det senare ofta refereras till som generaliserbarhet, och kommer att av- 
handlas under nästkommande rubrik. Den inre validiteten avser huruvida den datainsam- 
lingsmetod som används verkligen mäter det som den är tänkt att mäta (Lundahl & Skär- 
vad, 1999). Som vi har nämnt tidigare har vi för avsikt att intervju det mest ”extrema fall” 
av respondent, inte det genomsnittliga (Holme & Solvang, 1997). Detta betyder att vi be- 
höver finna en person som på ett bra sätt kan representera Jönköpings kommun och Sam- 
bruk. Vi kommer sedan utifrån uppsatsen syfte att ta fram ett antal intervjufrågor som skall 
uppfylla detta. Vi har för avsikt att dessa åtgärder skall skapa en så hög validitet som möjligt 
i det kommande resultatet. 

2.4.3  Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet, eller yttre validitet, behandlar ett resultats möjlighet att dra allmänna 
slutsatser för den population som den skall representera (Saunders et al., 2007). I vårt fall 
behandlar detta huruvida vår undersökning av en kommun kan representera Sveriges övriga 
kommuner. För att inom kandidatuppsatsens tidsmässiga ramar åstadkomma en så god ge- 
neraliserbarhet som möjligt, har vi valt att genomföra vår studie på Jönköpings kommun. 
Detta eftersom, som nämnts tidigare, att Jönköping är en av de mest utvecklade kommu- 
nerna vad det gäller arbetet mot att bli en 24-timmarsmyndighet. Det är varken en stor- el- 
ler småstadskommun, vilket gör att den på ett någorlunda bra sätt kan representera båda.



Metod 

14 

Kommunen har också en blandad befolkning, både vad det gäller ålder och etnicitet. Vi an- 
ser också att kommunallagen till viss del har gjort att samtliga kommuner har en liknande 
struktur med olika förvaltningar, vilket gör att de påminner om varandra. Vi anser därför 
att Jönköpings kommun är en god representant för landets övriga kommuner.
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3  Teori 
Här lyfts teori och fakta fram kring de olika processerna inom området 24- 
timmarsmyndigheten. Detta kopplas sedan samman med andra teorier, bland annat inom 
systemutveckling. 

3.1  eGovernment i teorin 
E-Government eller som många av oss i Sverige känner till det, 24-timmarmyndigheten, är 
inget nytt begrepp. Arbetet och forskningen har pågått länge inom området och som vi ti- 
digare skrivit i uppsatsen, har arbetet i Sverige för att ta fram en 24-timmarsmyndighet på- 
gått sedan i juni 2003 (Statskontoret, 2005:119). Vi vill här förtydliga att vi inte kommer att 
göra några distinktioner i definitionen av 24-timmarsmyndigheten och e-Government. Där- 
för kommer följande definition av e-Government också ligga till grund för begreppet 24- 
timmarsmyndigheten. e-Government kan definieras som användandet av informations- och 
kommunikationsteknologier inom den offentliga sektorn (Heeks, 2006a). Nedan följer en 
figur som beskriver e-Government, med alla de olika element som ingår i dess komplexa 
uppbyggnad. 

3-1 Modell över system inom e-Government (Heeks, 2006a, s. 5) (Omarbetad av figur). 

E-Government har en påverkan på en rad olika områden såsom informationssystem, orga- 
nisationsstyrning, politik, kultur och inte minst på samhällsmedborgarna. Det är dock inte 
en enkelriktad verkan, utan dessa påverkar i sin tur också e-Government (Heeks, 2006a). 
Det finns med andra ord många faktorer som har inflytande över hur lyckat ett E- 
government projekt kan komma att bli. 

Av ovanstående modell blir det också tydligt att e-Government inte enbart handlar om oli- 
ka informationssystem. Det är betydligt fler sociala element som är inblandade och som
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måste samverka, om den nya tekniska utvecklingen skall skapa ett mervärde för medbor- 
garna. 

För att tydliggöra uppsatsens fokus har vi valt att ta med nedanstående modell som beskri- 
ver olika områden inom e-Government. 

3-2 Områden inom e-Government (Heeks, 2006b, s. 7) 

Av ovanstående modell framgår det att det finns en rad olika typer av tjänster inom e- 
Government. I denna uppsats har vi valt att lägga fokus på medborgarnas kontakter med 
24-timmarsmyndigheten. I ovanstående modell benämns detta som G2C, där G står för 
myndighet (Government) och C för medborgare (Citizen) (Heeks, 2006). Detta område in- 
nefattar i huvudsak medier såsom olika Internetsidor samt vissa mobila tjänster. Det är 
också G2C-tjänster som Statkontoret betonar i sina utredningar gällande arbetet med en 
framtida 24-timmarsmyndighet. 

3.2  Stegmodeller inom 24timmarsmyndighet 
Det finns en rad modeller för att beskriva de olika utvecklingsstegen i en myndighets över- 
gång till att bli en 24-timmarsmyndighet. Nedan följer en beskrivning av de modeller som 
vi har funnit mest intressanta för denna uppsats. 

3.2.1  Statskontorets modell 
Australiens motsvarighet till Riksrevisionsverket har tagit fram en modell för att beskriva 
utvecklingen av en myndighets servicenivå via Internet i fyra steg. Syftet med modellen är 
att den skall användas vid revisionsarbete samt som hjälp att utröna vilka tjänster som med 
fördel kan förmedlas via Internet. Statskontorets modell baserar sig på denna modell från 
Australien och båda är till uppbyggnaden snarlika, och även informationen i de fyra stegen 
är i stort sätt överstämmande (Persson & Goldkuhl, 2005). Persson och Goldkuhl (2005) 
beskriver de olika stegen i modellen enligt nedan.
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– Steg 1: Information 

Här presenteras information om myndigheten och dess olika serviceområden. Informatio- 
nen är paketerad på ett sådant sätt, att det enbart finns små möjligheter till interaktion med 
webbsidan. Funktionaliteten är i stort sätt begränsad till sökfunktioner och e- 
postförfrågningar. 

– Steg 2: Interaktion 

I detta steg inkluderas tillhandhållandet av viss interaktiv information via webbsidan. Ex- 
empel på tjänster skulle kunna vara att söka i myndighetens databaser, beställa och ladda 
ner blanketter som rör myndighetens verksamhet samt möjligheter att prenumerera på en 
myndighets nyhetsbrev. 

– Steg 3: Transaktion 

Detta steg innefattar utbyte av personlig information mellan en privatperson och myndig- 
het via en webbsida. För att möjliggöra detta steg krävs det att personen ifråga har möjlig- 
het att identifiera sig på ett säkert sätt. Exempel på tjänster vid den här nivån kan vara skat- 
tedeklaration via webben. 

– Steg 4: Integration 

Det sista steget i Statskontorets modell innebär att myndigheterna skall vara integrerade 
med varandra. Detta betyder att om du kontaktar en myndighet angående ett ärende som 
rör flera olika myndigheters serviceområden, så kan du trots detta få hjälp med alla dina 
ärenden på ett och samma ställe. Detta innebär att myndigheterna integreras med varandra 
och inför slutanvändaren, medborgaren, representeras som en enda myndighet. Detta in- 
nebär att gränserna mellan olika myndigheter suddas ut och i stort sätt försvinner. 

Statskontoret har också tagit fram en figur som visar att det finns fler dimensioner i den här 
modellen, utöver de nämnda stegen. 

3-3 Kriterier för en 24-timmarsmyndighet (Statskontoret, 2000, s. 36)
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Modellen har sin utgångspunkt i att begreppen teknologihöjd och servicehöjd är intimt 
sammanvävda. Statskontoret skriver i sin rapport att ”figuren innehåller också flera gömda 
dimensioner. Den ’servicehöjd’ som innebär att ärenden kan inges elektroniskt till myndig- 
heten förutsätter att det finns tillräcklig ’teknikhöjd’ i form av en infrastruktur för elektro- 
niska signaturer, inklusive ’juridisk höjd’ som tillåter myndigheten att tillämpa de elektro- 
niska signaturerna” (Statskontoret, 2000:21, s. 36). 

3.2.2  Hiller & Bélangermodellen 

En modell som skiljer sig något från ovanstående, är en modell av Hiller och Bélanger 
(2001). Nedan följer en beskrivning av denna modell enligt Persson och Goldkuhl (2005). 

– Steg 1: Information 

Detta är det första och mest grundläggande steget för e-Government. Steg 1 bygger på att 
en myndighet publicerar övergripande information, på en webbsida, om sin huvudsakliga 
funktion och de typer av service som myndigheten tillhandahåller. Myndighetens viktigaste 
uppgift i det här steget är att erbjuda information som är uppdaterad och som håller en hög 
kvalité. 

– Steg 2: Tvåvägskommunikation 

Här tillåts medborgarna att interagera med myndigheten. Exempel på detta kan vara enkla- 
re frågor som besvaras av myndigheten via e-post, till exempel ansökningar om förnyade 
recept på mediciner med mera. 

– Steg 3: Transaktion 

I detta steg ges det möjlighet för medborgarna att utbyta personlig information med myn- 
digheten. Exempel på tjänster kan vara att det finns möjlighet att betala skatter och avgifter 
via en myndighets webbsida. I det här steget är statstjänstemän i stort sätt ersatta av Inter- 
net, vad det gäller enklare tjänster, som medborgarna nu kan sköta på egenhand. 

– Steg 4: Integration 

Här innefattas en integration av ett lands myndigheter. Detta innebär att myndigheterna 
vävs samman, på så vis att de av medborgarna uppfattas som en enda myndighet. Här kan 
en medborgare utifrån en webbsida få tillgång till alla olika myndigheters tjänster. Det 
största problemet i det här steget är att integrera de många olika typerna av bakomliggande 
administrationssystem, som finns inom respektive myndighet. 

– Steg 5: Politisk medverkan 

Denna modell innefattar, till skillnad från de andra nämnda, ett femte steg. Här åsyftas e- 
tjänster av mer politisk natur, såsom att möjliggöra röstning via Internet. En tjänst av den 
här digniteten innebär extremt stora krav på både integritet och säkerhet, och med andled- 
ning av detta hamnar det här steget sist i utvecklingsprocessen. 

3.2.3  Val av utvärderings modell 
Vid en studie av ovanstående modeller samt ytterliggare en modell gjord av Layne och Lee 
(2001) blir det tydligt att de flesta modeller, inom det här området, till uppbyggnaden på- 
minner om varandra. Tittar man sedan närmare på de olika stegen i respektive modell, så 
finns det även här stora likheter. Någon modell kan ha adderat ytterliggare ett steg eller ha
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mindre variationer i kraven för respektive steg. Men vår uppfattning är ändå att de flesta 
stegen i modellerna är snarlika, trots att de har olika benämningar. Med andledning av att 
Statskontoret har tagit fram en modell speciellt anpassad för svenska myndigheter och 
kommuner, har vi valt att använda denna som en norm i denna uppsats. En annan anled- 
ning till valet, är att även Sambruk har valt att använda sig av denna modell i sitt arbete. 
Med begreppet ”fullt utvecklad 24-timmarsmyndighet” menas således, en myndighet som 
har uppnått steg 4 i Statskontorets utvecklingstrappa. 

3.3  Arbetet med 24timmarsmyndigheten 
Statskontoret beskriver övergripande 24-timmarsmyndigheter som ”myndigheter som är 
elektroniskt tillgängliga för informationsinhämtande och ärendehantering dygnet runt” 
(Statskontoret, 2002:1, s. 111). Detta är en grov beskrivning av regeringens mål för en ”fullt 
utvecklad 24-timmarsmyndighet”. 

Arbetet inleddes 2003 av den så kallade 24-timmarsdelegationen och är en högst aktiv pro- 
cess även idag. Rent praktiskt initierades arbetet med att regeringen såg över lagar och för- 
ordningar för att onödiga formkrav skulle tas bort, vilka förhindrade användningen av till 
exempel elektroniska signaturer. Detta i syfte att förenkla arbetet med framtida elektroniska 
ärendehanteringssystem, vilka är grundläggande för den nya utvecklingen (Statskontoret, 
2002:1). 

Huvudsyftet med 24-timmarsmyndigheter är att regeringen skall använda sig av e-tjänster 
för att förenkla, effektivisera och förbättra informationsutbytet med medborgarna. Detta 
innebär att de nya e-tjänsterna skall användas som ett komplement till de idag existerande 
tjänsterna. I utvecklingsarbetet av dessa e-tjänster är det viktigt att myndigheterna har sä- 
kerhet och integritet i åtanke, för att medborgare och företag skall känna sig trygga med att 
använda de nya tjänsterna och uppleva dem som ett mervärde (Statskontoret, 2002:1). 

Den nya informationstekniken kommer inte enbart att innebära att det blir lättare för med- 
borgare att inhämta information oberoende av tidpunkt, utan också göra att medborgarna 
skall kunna vara en aktiv part i beslutsfattandet i offentliga förvaltningar. Detta ska ge invå- 
narna bättre insyn i handläggningsprocesser och även göra det möjligt att lämna synpunkter 
i enskilda ärenden. Det övergripande målet blir därmed att skapa beslutsprocesser med 
ökad insyn, vilket leder till att stärka demokratin (Statskontoret, 2002:1). 

För att kunna genomföra alla dessa mål med 24-timmarsmyndigheten är det viktigt att 
samtliga inblandade aktörer i den framtida 24-timmarsmyndigheten arbetar ur ett holistiskt 
perspektiv. Detta innebär att det inte enbart är myndigheter som skall stå för utvecklingen, 
utan också kommuner och landsting (Statskontoret, 2003:18). Detta i syfte att medborgare 
och företag skall uppfatta sin kontakt med olika myndigheter, kommuner och landsting 
som en väl sammanhållen och integrerad enhet och inte som ett kluster av olika system 
som inte är synkroniserade. 

Varje kommun och landsting har ett eget ansvar för utvecklingen av verksamheten och där- 
med också dess system och tjänster.  Med anledning av att många kommuner och landsting 
har en liknande uppbyggnad och ett snarlikt arbetssätt, finns det här möjligheter för samar- 
beten. Detta är en stor fördel eftersom många av dessa har en begränsad egen utvecklings- 
kapacitet, vilket också gör detta till en av de avgörande faktorerna för hur väl övergången 
till 24-timmarsmyndigheten kommer att lyckas (Statskontoret, 2003:18). Med bakgrund av 
detta har ett samarbete vid namn Sambruksplattformen mellan Statskontoret och ett antal 
kommuner inletts. Mer information om detta samarbete följer nedan.
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3.4  Sambruk 
Sambruk bygger på ett samarbete mellan, i nuläget, 63 stycken kommuner och Statskonto- 
ret. Syftet med projektet är att skapa en gemensam grund för utveckling av e-tjänster.  De 
deltagande kommunerna är vitt spridda över landet och innefattar både storstads- och gles- 
bygdskommuner (Sambruk, 2006a). 

Det bakomliggande målet med samarbetet är att vinna effektivitet genom samarbete på lo- 
kalnivå vid övergången till en 24-timmarsmyndighet. Detta är en viktig del eftersom kraven 
på kommunerna hela tiden växer. Sambruk beskriver själva dessa växande krav enligt föl- 
jande. ”Medborgarna kommer att ställa nya och berättigade krav på service. Ekonomin är 
hårt ansträngd. Antalet äldre ökar. Tillgången på arbetskraft minskar och konkurrensen blir 
hård. Kraven ökar på samverkan mellan olika samhällsorgan för att öka tillgängligheten till 
offentlig service. Det kräver i sin tur nya och/eller ändrade rutiner. Beslut och handlings- 
planer inom EU kommer också att påverka den kommunala verksamheten” (Sambruk, 
2004, s. 2). Av detta framgår det tydligt att kommunerna är inne i en förändringsfas och 
detta medför också att deras system behöver förnyas och uppdateras för att kunna motsva- 
ra dessa krav. 
Sambruk har tillsammans med Sveriges kommuner tagit fram tre grundläggande begrepp 
som används vid beskrivning av olika typer av elektroniska tjänster. De tre ledorden är e- 
tjänst, e-förvaltning och e-demokrati. Begreppen förhåller sig till varandra enligt nedanstå- 
ende modell. 

3-4 Modell som kopplar samman begreppen e-tjänst, e-förvaltning och e-demokrati (Sambruk, 2004, s.7). 

E-service innebär att medborgarna ges möjlighet att inhämta information elektroniskt och 
då främst via Internet. För att möjliggöra detta informationsutbyte krävs det e-förvaltning 
som ser till att de administrativa systemen, som används vid informationsutbytet med med- 
borgare, klarar av att hantera den data och de elektroniska dokument som uppkommer vid 
kommunikationen. E-demokrati innebär att det skapas elektroniska mötesplatser där politi- 
ker och medborgare kan ha ett informationsutbyte (Sambruk, 2004). Vi kommer i denna 
uppsats i huvudsak att fokusera på kontakterna mellan medborgare och tjänstemän och i 
viss mån politiker.
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Kommuners verksamhet är till stora delar centrerad kring personlig kontakt, här är äldre- 
vården ett bra exempel. Vilken i sig inte skulle kunna göra några större vinster av en datori- 
sering, då denna typ av arbetsuppgifter i stort sett bara kan utföras av människor. Men 
Sambruks mål om en 24-timmarsmyndighet skulle ändå kunna få en synergieffekt på detta 
område, på grund av att de nya e-tjänsterna skulle kunna minska pappershanteringen inom 
kommunen och dess olika förvaltningar. Detta skulle kunna innebära stora besparingar för 
kommunen, och om vi återknyter till exemplet ovan också komma de äldre till del, genom 
ökad personaltäthet beroende på omflyttning av personal från administration till andra ty- 
per av arbetsuppgifter (Sambruk, 2004). Av detta kan vi förstå att kommunerna har en god 
tillförsikt vad det gäller en framtida 24-timmarsmyndighet och de möjligheter som den nya 
tekniken kan innebära. 

För att kunna uppnå de stora förbättringar som den nya utvecklingen kan innebära, identi- 
fierar Sambruk en viktig faktor som är avgörande för arbetet. Det krävs nämligen att verk- 
samhetsansvariga aktivt engagerar sig i den pågående utvecklingsprocessen och därmed 
också inser att utveckling av e-tjänster även leder till en utveckling av verksamheten (Sam- 
bruk, 2004). 

Tidigare kommunala samarbeten har till största delen bedrivits i det geografiska närområ- 
det. Men genom Sambruk är det tänkt att samarbetet skall kunna vidgas, på så vis att kom- 
muner som istället har liknande förutsättningar skall kunna arbeta tillsammans. Sambruk 
ser i detta möjligheter till monetära besparingar, genom att det i det här fallet handlar om 
att ta fram ett första system och sedan göra kopior av det. Detta leder till att hjulet inte be- 
höver uppfinnas mer än en gång (Sambruk, 2004). 

Sambruk är en ekonomisk förening dit samtliga av Sveriges kommuner har möjlighet att 
ansluta sig. Detta innebär en stor möjlighet för vissa mindre kommuner som inte annars 
hade haft möjlighet eller resurser att utveckla bra system för kommunikation med sina re- 
spektive medborgare. Större kommuner som kanske ändå hade utvecklat egna informa- 
tionssystem får nu möjlighet att skapa system som blir bättre på grund av samarbetet med 
övriga kommuner och till en betydligt lägre kostnad (Sambruk, 2004). Av detta resonemang 
kan man tydligt se att samarbetet kan vara till vinst för både stora och små kommuner, med 
olika ekonomiska förutsättningar. 

Sambruk har under sin behovsstudie av medlemskommunerna identifierat ett 100-tal e- 
tjänster för att sedan välja ut cirka 80st som skall prioriteras. De prioriterade e-tjänsterna 
finns inom följande arbetsområden.
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3-5 Områden med behov av e-tjänster (Sambruk, 2004, s.7). 

De områden som nämns i figuren inkluderar både vanliga e-tjänster och e-förvaltning. Det- 
ta innebär att alla inte direkt berör invånarna, utan att vissa enbart rör de anställda inom re- 
spektive förvaltning (Sambruk, 2004). 

Sambruk sammanfattar kort föreningens huvudsakliga funktioner enligt nedanstående. 

a. En mötesplats och tankesmedja för samtalet om utveckling av e-tjänster 

b. Ett forum för att i samförstånd skapa gemensamma riktlinjer och förhållningssätt 

c. En arena för samverkan kring utveckling och förvaltning av gemensamma funktioner och tjänster samt 
andra kommungemensamma intressen 

d. En inre marknadsplats för samarbete och utbyte av visioner, strategier, analyser, specifikationer, kompe- 
tenser och resurser men även direkta e-tjänster och komponenter 

e. En instans för operativt sambruk för gemensam upphandling, drift, m.m. genom samgåenden i olika ju- 
ridiska former (Sambruk, 2004, s. 25) 

3.4.1  Systemutveckling inom Sambruk 

Vid systemutvecklingsprojekt talar man ofta om att arbetet genomförs i olika faser. För att 
illustrera detta använder sig Sambruk av den klassiska livscykelmodellen för systemutveck- 
lingsprojekt, i ett något förenklat utförande. Modellen är inte tänkt som någon exakt ut- 
vecklingsmodell utan snarare som ett sätt att illustrera och förenkla en komplex verklighet.
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3-6 Livscykelmodellen (Sambruk, 2004, s. 18). 

Andersen (1994) beskriver den inledande fasen (inventering och idéfas) med ordet föränd- 
ringsanalys. I detta begrepp innefattas en undersökning av verksamhetens problem och 
möjligheter. De uppgifter som föreligger under denna fas är att beskriva nuläget, önskad si- 
tuation, förändringsbehov, alternativa åtgärder samt att bestämma form för vidare utveck- 
lingsarbete (Andersen, 1994). 

Nästa steg i utvecklingen (nuläge och nyläge) är den fas som Andersen (1994) beskriver 
som analysfasen. De arbetsuppgifter som föreligger i denna fas är en utvärdering av vad ett 
nytt informationssystem kan göra för verksamheten och även att bestämma vilka funktio- 
ner som skall ingå i det kommande systemet. Sambruk identifierar också ett behov av att ta 
fram en gemensam begreppslista som är tänkt att underlätta kommunikationen mellan per- 
soner inom organisationen samt med utomstående systemutvecklare. Här görs också en 
förändringsplan som innefattar förändringar av organisation, rutiner, IT-tillämpning, kom- 
petens med mera. I nuläge och nylägesfasen tas även vissa beslutsunderlag fram, såsom 
kostnads- och nyttokalkyler (Sambruk, 2004). 

Tredje fasen i utvecklingsarbetet är utformningen av systemet. I denna fas identifierar An- 
dersen (1994) två huvudsakliga arbetsuppgifter. Dels att bestämma praktisk lösning, det vill 
säga vad systemet skall ta emot och ta fram efter bearbetning av information. Den andra 
uppgiften är att ta fram en teknisk lösning, vilket innebär att den utrustning som behövs 
skall fastställas och frambringas. I båda dessa steg anser Sambruk att det kan vara behjälp- 
ligt om kommunerna tar in hjälp utifrån, i form av IT-kompetens. Sambruk anser dock att 
organisationsutvecklingen i denna fas kan hanteras till stora delar genom internadministra- 
tivutveckling och kompetensutveckling med enbart ett mindre stöd utifrån. Efter färdigstäl- 
landet av utformningsfasen finns det framtaget ”ritningar” som i grova drag beskriver hur 
det framtida systemet kommer att ta sig ut (Sambruk, 2004). 

När utformningsfasen är genomförd tar tillverkningsfasen (realiseringsfasen) vid. Här iden- 
tifierar Andersen (1994) två arbetsuppgifter, utarbetning av det nya systemet samt framta- 
gande av nya manuella rutiner som kommer att bli aktuella, efter det nya systemets införan- 
de. Sambruk anser här att framtagandet av det nya systemet läggs ut på entreprenad och de 
”ritningar” som togs fram under utformningsarbetet används som kravspecifikation för ar- 
betet. Sambruk anser även att vissa utbildningspaket för personalen skall tas fram under 
denna fas. Här kan det också vara lämpligt att genomföra olika pilotprojekt för att verifiera 
att man har byggt systemet rätt och det kanske allra viktigaste, att man har byggt rätt system 
(Sambruk, 2004). 

Införandefasen tar nu vid och denna benämns av Andersen (1994) som implementeringsfa- 
sen. Här identifieras två uppgifter, dels att ta det nya systemet i bruk, samt att införa nya 
manuella rutiner. Mer konkret ser Sambruk här uppgifter såsom utbildningsinsatser samt 
framtagande av stödfunktioner. 

När införandefasen är avslutad är det sedan dags för det sista stadiet som benämns drift 
och förvaltning. Denna del innebär enligt Andersen (1994) att man genomför korrigeringar 
av felaktigheter som inte upptäckts förrän systemet verkligen satts i drift, samt att man även 
utför kontinuerligt underhåll på systemet.
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Den sista fasen i systemutvecklingen som nämns av Andersen (1994), men inte av Sam- 
bruk, är avvecklingsfasen. Andersen (1994) poängterar här vikten av att säkra den informa- 
tion som finns i systemet innan systemet helt avvecklas. 

Sambruk poängterar att man under hela utvecklingsprocessen skall arbeta med dokumenta- 
tion av arbetet. Detta innebär att en tydlig beskrivning av utvecklingsprocessen skall göras 
och att denna beskrivning skall vara enkel att förstå för alla inblandade. Sambruk menar här 
att man bör lyfta fram notation, metoder och verktyg för respektive fas i livscykelmodellen. 
Detta anses nödvändigt för att den kunskap och de erfarenheter som uppkommer i olika 
projekt skall kunna sambrukas (Sambruk, 2004). 

När det gäller notationen menar Sambruk att en gemensam standard bör fastställas, vilket 
ska leda till att den kunskap som uppkommer skall kunna delas och spridas inom olika 
kommunala projekt. Det finns även funderingar kring om antalet metoder, det vill säga an- 
talet tillvägagångssätt, skall begränsas vilket skulle kunna leda till minskade kostnader för 
bland annat utbildning och erfarenhetsåtergivning. De notationer och metoder som finns 
är ofta kopplade till olika verktyg, som används för att underlätta arbetet. Sambruk anser 
även här att det gäller att ena sig om en gemensam standard (Sambruk, 2004). 

Begreppen notation (beskrivningsteknik), metod och verktyg kan uppfattas som diffusa för 
den med begränsad kunskap inom systemutvecklingsområdet. Andersen (1994) menar att 
begreppen förhåller sig till varandra enligt följande. ”En modell består av flera faser (eller 
steg eller områden). En metod kan användas i en eller flera faser av modellen. En beskriv- 
ningsteknik kan användas i en eller flera metoder. Ett verktyg kan stödja användningen av 
en eller flera metoder, och/eller en eller flera beskrivningstekniker” (Andersen, 2004, s. 
100). 

3.4.2  Sambruks etjänster 
Vi kommer här kort att belysa ett par exempel av e-tjänster som tagits fram genom organi- 
sationen Sambruk. Medborgarassistenten är ett sådant exempel, vilken är ett resultat av 
samarbetet mellan de olika medlemmarna i Sambruk. Medborgarassistenten syftar till att 
medborgarna skall kunna få svar på enklare frågor om offentlig förvaltning och kommunal 
verksamhet. Tjänsten utgörs av en virtuell person som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. 
Personen kan både föra en dialog och hjälpa till att hitta rätt på hemsidan (Sambruk, 
2006c). Enligt Sambruk (2006c) så innehåller tjänsten bland annat: 

• vanliga frågor om den kommunala verksamheten 

• frågor om myndigheter 

• så kallade nonsensfrågor 

• allmän kunskap med svar 

• successiv utökning av kunskapsbasen med nya svarsområden 

• navigering till webbsidor 

• hjälpdialog för att fylla i formulär och blanketter 

• tillgänglighet enligt Web Accessibility Initiative (WAI)
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Arbetet med att ta fram denna e-tjänst började med ett projekt där 10 kommuner medver- 
kade och framförde sina synpunkter via personliga möten och telefonmöten. Detta arbete 
resulterade i en gemensam kravspecifikation. Varje kommun har sedan varit ansvarig för att 
sluta avtal med leverantören av tjänsten och därefter själva styra över införandestart av 
tjänsten (Sambruk, 2006c). Ett exempel av Medborgarassisten kan ses på 
www.jonkoping.se. 
Ett annat projekt som Sambruk genomfört behandlar förbättrad ärende- och dokument- 
hantering. Sex stycken kommuner har deltagit i arbetet med att ta fram en kravspecifikation 
samt avropsförfrågan. Syftet med detta projekt är att anskaffa en produkt med tillhörande 
tjänster som skall förenkla ärende-, dokument- och synpunktshantering för kommunens 
samtliga förvaltningar (Sambruk, 2006d). Vi kommer nedan i korthet att redovisa de vikti- 
gaste målen med projektet. 

Dokument- och ärendefunktion: 

• stöd för dokumenthantering, nämndadministration samt stöd för ett pro- 
cessorienterat arbetssätt 

• alla filtyper 

• alla dokument på ett ställe 

• inkommande dokument skall kunna tas emot elektroniskt, handlingar i icke 
elektroniskt form skall kunna skannas in. 

• dokument och ärenden ska kunna förberedas för att senare långtidsarkive- 
ras. 

• funktionen ska underlätta det interna arbetet i kommunen och även under- 
lätta för medborgarna att få information från ärende och dokumentfunktio- 
nen. 

• dokument och ärenden ska kunna publiceras på kommunens webbportal. 
Medborgaren skall kunna logga in och komma åt sitt personliga engage- 
mang hos kommunen. 

Interna effektmål: 

• Kortare handläggningstider för kommunens personal 

• Frigöra tid för kvalificerad handläggning 

• Öka effektivitet genom direkt tillgång till all elektronisk information, som 
man har rättighet till 

• Minska distributionskostnader 

• Minska personberoendet 

• Bättre kvalitet på beslut genom bättre tillgänglighet på underlag
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Externa effektmål: 

• Ökad insyn i kommunens arbete 

• Bättre service för medborgare genom bl.a. elektronisk ansökning och upp- 
följning av ärende 

• Ett ärende - En kontakt 

• Tillgång på service oberoende av tid och plats (Sambruk, 2006d) 

Det pågår mycket arbete inom Sambruk med att ta fram nya e-tjänster, och vi antar att flera 
nya tjänster kommer att lanseras inom den närmsta framtiden.
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4  Empiri 
Nedan kommer vi att redogöra för resultatet av de empiriska undersökningarna. Inled- 
ningsvis beskrivs den observation som utförts på Jönköpings kommuns hemsida, 
www.jonkoping.se. Vi kommer här att ge en övergripande bild av hur sidan är uppbyggd 
och vilka funktioner som erbjuds. Efterföljande avsnitt behandlar den intervju som genom- 
förts och vad som framkommit där. 

4.1  www.jonkoping.se 
Här följer den observation vi genomfört på Jönköpings kommuns webbplats, 
www.jonkoping.se. Det finns en stor mängd information och många olika tjänster på sidan 
och vi kommer därför att förhålla oss relativt övergripande och endast belysa de delar som 
vi anser är särskilt intressanta. 

Det första en besökare på sidan möts av är de senaste nyheterna inom kommunen. Nyhe- 
terna tar upp nya funktioner som finns på sidan, undersökningar som gjorts i kommunen 
och ändrade öppettider för de olika förvaltningarna, för att bara nämna några. Det finns 
även en möjlighet att gå till ett nyhetsarkiv för att ta del av äldre artiklar. Besökaren kan 
också använda sig av en tjänst som kallas för ”öppen kanal”. Via den öppna kanalen kan 
besökaren direkt ställa frågor och framställa åsikter om Jönköpings kommun och dess 
verksamhet. Alla inlägg som skrivs i den ”öppna kanalen” läses regelbundet av kommunens 
tjänstemän, och besökaren kan även ta del av vad andra har skrivit och vilka svar de erhål- 
lit. Om besökaren är osäker var den tjänst eller den information man söker finns, är det 
möjligt att använda sig av en sökfunktion. 

När det gäller navigationen på hemsidan har Jönköpings kommun valt att lägga upp rele- 
vant information under övergripande rubriker på förstasidan. För att kunna konkretisera 
och ge exempel på hur det ser ut, har vi valt att följa en sådan huvudrubrik ner till dess oli- 
ka underrubriker. Den rubrik vi valt är barn och utbildning (Jönköping, 2006c). 

När besökaren gått in under rubriken barn och utbildning så möts denne även här av nyhe- 
ter, men här är det nyheter som berör, precis som rubriken antyder, barn och utbildning. 
Nyheterna kan till exempel ta upp olika projekt som håller på att genomföras och hur dessa 
kan påverka utbildningen eller liknande. Man har sedan möjligheten att specificera sig och 
gå vidare till den typ av utbildning som man vill ha mer information om. Exempel på un- 
derrubriker här är barnomsorg, grundskola, kulturskola, särskola och gymnasieskola. I detta 
fall väljer vi att gå vidare till gymnasieskolan. Här finner besökaren information om Jönkö- 
pings kommuns olika gymnasieskolor och vilka utbildningar de tillhandahåller. Besökaren 
kan även hitta mer specifik information om till exempel måltiderna i skolan, inackordering 
och boende. Utöver all den information som finns tillgänglig erbjuds även tjänsten att kun- 
na ladda ner olika typer av blanketter. Det finns till exemepel blanketter som behandlar ele- 
vers behov av speciell kost på grund av bland annat allergi et cetera. En annan tjänst som 
erbjuds är att göra sitt gymnasieval via webbplatsen. För att kunna göra detta behövs ett 
användarnamn och ett lösenord, som eleven erhåller från sin skola. Därefter kan eleven 
logga in på hemsidan och genomföra sina val (Jönköping, 2006c). 

Denna kortfattande och mycket övergripande beskrivning ger en liten uppfattning om hur 
Jönköpings kommuns hemsida är uppbyggd och vad den erbjuder i form av information 
och tjänster.
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4.2  Intervju 
Nedan kommer vi att redogör för resultatet som vi erhållit från intervjun. Till att börja med 
vill vi redogöra för valet av intervjuperson. Inledningsvis hade vi förhoppningar om att in- 
tervjua den person som är projektledare för Sambruk, samt IS/IT chef i Jönköpings kom- 
mun. Men då detta inte var möjligt fick vi leta efter andra personer som kunde tänkas ha 
rätt kunskap. Vi fick då information om att Jonas Sjöström var insatt på området. Sjöström 
är kopplad till en forskningsstiftelse vid namn VINNOVA. På uppdrag av VINNOVA har 
Sjöström sedan första januari 2006 forskat 40 % av sin tjänst. Hans uppgift är att studera 
och utveckla affärsmodeller för Sambruk, samt att hjälpa Sambruk att ta fram bra arbetssätt 
för att utveckla e-tjänster. Sjöström kommer att vara involverad i detta projekt under två 
och ett halvt år. VINNOVA projektet består av två delar, varav Sjöström är kopplad till 
den del som behandlar utvecklingsprocesser för e-tjänster. Denna del består i sin tur av fyra 
delprojekt inom sambruk: 

• Barnomsorg - utveckla tjänst för ansökan om barnsomsorg 
• Fritid - ansökan om föreningsbidrag samt bokning av kommunens lokaler 
• Förnyad ansökan om ekonomiska bistånd 
• LSS LAS - personlig assistans 

Sjöström är inte direkt kopplad till Jönköpings kommun eller Sambruk. Vi anser därför att 
han har ett mer neutralt förhållningssätt till ämnet, än exempelvis projektledaren för Sam- 
bruk. Vi bedömer därför att vår intervju har givit oss neutrala svar. 

I inledningen av intervjun beskrev Sjöström sin relation till 24-timmarsmyndigheten och 
Sambruk. Hans perspektiv till 24-timmarsmyndigheten är ett tjänsteperspektiv eller snarare 
ett ”nyttoperspektiv”. Med detta menar Sjöström att han vill se nyttan som e-tjänster ska- 
par, och inte att tjänster tas fram utan att de har något värde för medborgarna. Utöver sin 
forskning medverkar Sjöström på Sambruks två årliga dygnsmöten och är även närvarande 
vid de olika projektledarmötena samt möten för specifika projekt. Möjligheterna med en 
framtida 24-timmarsmyndighet, som Sjöström ser det, är att det skall bli enklare för med- 
borgaren att ta kontakt med en myndighet. Sjöströms egen erfarenhet är att myndighets- 
kontakter kan vara mycket krångliga, och ofta måste man uppsöka flera olika instanser för 
att få en sak åtgärdad. Han anser att detta istället borde kunna skötas med hjälp av bättre 
kommunikation inom och mellan myndigheter. 

Jönköpings kommun har inget angivet tidsmål för att bli en ”fullt utvecklad 24- 
timmarsmyndighet”. Sjöström menar även att det inte alltid kan anses önskvärt att nå det 
fjärde steget i stegmodellen. Han påstår också att Statskontoret till viss del numera har 
övergivit denna modell. Detta beror på att modellen till stor del mäter hur tekniskt avance- 
rad en e-tjänst är och inte dess praktiska nytta. Han förklarar även vidare att målet med steg 
fyra inte går att generalisera. Det går inte att mäta en organisation rakt över med denna 
modell, och det var inte heller meningen då modellen först skapades. Statskontorets syfte 
med modellen var snarare att den skulle användas som en vägledning för kommunerna. Då 
kommunerna, enligt kommunallagen, har egen bestämmanderätt så kan inte staten be- 
stämma att kommunerna skall bli ”fullt utvecklade 24-timmarsmyndigheter”, utan de kan 
endast vägleda kommunerna i sitt arbete. 

I dagsläget finns det ett antal e-tjänster tillgängliga för medborgarna. Sjöström kan dock 
inte säga ett exakt antal, men han ger lokalbokning och gymnasieval som exempel. När vi 
frågar vad kommunerna fått för reaktioner på dessa tjänster säger Sjöström att kommuner-



Empiri 

29 

na över lag är mycket dåliga på att ta emot feedback från medborgarna. Inga undersökning- 
ar bland medborgarna har hittills genomförts, såvitt Sjöström vet. En anledning till detta 
kan vara att det saknas en kultur av att koppla in medborgare i utvecklingsprocessen av nya 
e-tjänster. De anställda anses istället representera medborgarna, vilket kan vara felaktigt då 
de ofta har mer kunskap om verksamheten än vad gemene man har. Sjöström anser att det 
är viktigt att ha denna aspekt i åtanke inom Sambruksplattformen, då det ändå är den fak- 
tiska nyttan som räknas för medborgarna. Sjöström nämner att det på senare tid har före- 
kommit, dock sällan, att funktion för medborgarundersökning har funnits i kravspecifika- 
tionen vid upphandlingar av nya e-tjänster. 

I Jönköpings kommun pågår det nu två olika projekt kopplade till e-tjänster. Det första är 
inom Fritidsförvaltningen, där man via en e-tjänst skall kunna boka lokaler för olika aktivi- 
teter samt också kunna ansöka om föreningsbidrag. Det andra projektet är inom Barnom- 
sorgsförvaltningen, där det skall skapas en e-tjänst för ansökan om barnomsorg via kom- 
munens webbplats. Då vi pratar om Jönköpings webbplats så framför Sjöström viss kritik 
mot denna. Han menar att den är uppbyggd efter kommunens egen infrastruktur och inte 
efter användarsynpunkt. Det vill säga att hemsidan inte är uppbyggd efter vad besökaren 
kan tänkas vilja ha information om. Han anser inte heller att man kan uttala sig om hur 
långt Jönköpings kommun har kommit i utvecklingen mot att bli en 24- 
timmarsmynyndighet. Detta beror på att man inte kan använda Statskontorets stegmodell 
för att generalisera, då vissa tjänster är på ”steg 4”, om nu ändå begreppet används, och 
andra är på ”steg 1”. Sjöström menar också att på vissa områden kanske det inte ens är 
önskvärt att utveckla en tjänst längre än till ”steg 1”, då man skall se till medborgarens be- 
hov istället för till e-tjänsternas tekniska komplexitet. 

Sjöström nämner ett antal viktiga faktorer som kan anses vara avgörande för arbetet mot 
en framtida 24-timmarsmyndighet: 

• En satsning på infrastrukturer på en högre nivå, exempelvis ta fram bra lös- 
ningar för säker identifiering av medborgare. 

• Myndigheter kan anses ha kommit olika långt i sin utveckling. Alla kommuner 
bör vara någorlunda lika utvecklade för att möjliggöra kommunikation och 
samverkan. 

• Lagstiftning begränsar ibland utvecklingen, Sjöström nämner som exempel Per- 
sonuppgiftslagen. Lagen begränsar vilka IT-lösningar som kan genomföras med 
hänsyn till personuppgifter. 

• Kommunerna kan också anses ha bristfälliga kunskaper vad det gäller upphand- 
lingar av IT-system. Man är till mångt och mycket beroende av konsulter för att 
ta fram kravspecifikationer och så vidare. Sjöström föreslår att mer egen kom- 
petens skulle underlätta upphandlingarna, exempelvis genom att anställa fler sy- 
stemvetare. 

• Lagstiftning beträffande offentliga upphandlingar anser Sjöström också som en 
begränsande faktor. Han menar att lagen till stor del begränsar vilka aktörer 
som blir aktuella. I slutändan blir det oftast aktörer som har ramavtal med 
VERVA, vilket i allmänhet är större leverantörer och som kan anses vara mer 
väletablerade. Sjöström anser att kommunerna hade kunnat få betydligt mer för 
pengarna om de hade använt sig av mindre aktörer för framtagning av nya e- 
tjänster. Då tjänsterna sällan är särskilt tekniskt avancerade skulle mindre eta- 
blerade aktörer kunna utföra dessa till ett betydligt lägre pris, vilket medför en 
effektivare användning av kommunens resurser.
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Vi frågade sedan Sjöström om han kunde beskriva mer om vad i lagen om 
offentlig upphandling som kan anses som begränsande. Han nämner då ett 
antal punkter: 

o God grundtanke om att man inte skall gynna något speciellt företag 
med offentliga medel. 

o Ett vanligt krav är att företaget måste ha ett ramavtal med VERVA vil- 
ket i stor utsträckning utesluter mindre aktörer. 

o Det är ofta så avancerat att utföra offentliga upphandlingar att man 
måste anlita konsulthjälp, vilket bidrar till att processen blir stelbent. 

• Bristen på medborgarkommunikation anser Sjöström också som en begränsan- 
de faktor i sammanhanget. Han poängterar här vikten av att tjänsterna skall 
skapa nytta för invånarna. 

• Den sista punkt som Sjöström nämner är att kommunerna tyvärr ofta ser till 
kortsiktiga vinster. Han exemplifierar detta med att kommunerna ofta vill se 
pengabesparingar vid investeringar i IT. Detta försvårar skapandet av en lång- 
siktig IT-infrastruktur. Sjöström menar att kommunerna borde tänka mer stra- 
tegiskt istället för att enbart se till kortsiktiga vinster. 

När vi sedan frågar vilka fördelar man vinner med att vara medlem i Sambruk får vi följan- 
de svar. En av de starkaste anledningarna till att vara medlem är att man delar på utveck- 
lingskostnader. Kostnaderna för projekten delas upp på antalet invånare i varje kommun. 
Detta leder till att även mindre kommuner har råd att gå med i större projekt. Förhand- 
lingsstyrkan gentemot stora IT företag ökar. Sjöström nämner också att Sambruk kan ses 
som en naturlig punkt där kunskap samlas och sprids mellan medlemmarna. 

Som medlem i Sambruk har man inga krav på sig. Sambruk har idag vuxit och utvecklats 
från en ”intresseklubb” till en ideell förening med en tillsatt styrelse. När vi tar upp en fråga 
om samarbetsproblem, nämner Sjöström att ”många olika viljor” skulle kunna vara ett pro- 
blem vid framtagandet av nya e-tjänster. Men han påpekar samtidigt att många kommuner 
är organisationsmässigt mycket lika, vilket medför att de har i stort sätt samma krav. 

Under intervjuns gång ställer vi även frågan varför han tror att Jönköpings kommun har 
kommit så pass långt och varför de var med så tidigt i Sambruk. Sjöström svarar då att han 
tror att Janne Dicander har varit en drivande kraft tillsammans med flera andra eldsjälar, 
men han poängterar också vikten av stödet från beslutsfattarna är viktigt. Utöver detta sä- 
ger Sjöström att Jönköping jobbar mycket med IT-utveckling överlag. En annan intressant 
sak som nämns är att han tror att Jönköpings kommun i dagsläget hade kommit lika långt i 
sin utveckling utan samarbetet med Sambruk.
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5  Analys 
Nedan kommer vi att analysera det resultat som framkommit under de empiriska studierna. 
Vi inleder med en analys av vad som framkom under observationen av Jönköpings kom- 
muns hemsida, för att sedan gå vidare till att analysera resultatet av intervjun. 

5.1  www.jonkoping.se i jämförelse med stegmodell 
Här kommer vi att utifrån Statskontorets stegmodell att granska hur långt Jönköpings kom- 
mun har kommit i sitt arbete med att bli en 24-timmarsmyndighet. 

5.1.1  Steg 1: Information 

Vi anser att Jönköpings kommun mycket väl uppfyller de krav som ställs i det första steget 
i modellen. Besökaren har tillgång till en stor mängd information och har även möjlighet att 
söka bland informationen på hemsidan. Kommunens samtliga förvaltningar finns represen- 
terade med riklig information om sitt respektive område. 

5.1.2  Steg 2: Interaktion 

Här har Jönköpings kommun också kommit långt i sitt arbete. På hemsidan finns det till- 
gång till ett ”blankettarkiv”, där besökaren själv kan ladda ner en mängd olika blanketter. 
Utöver blanketter finns det även flera olika kartor över kommunen för hemladdning, det 
rör sig bland annat om kartor över vandringsleder och cykelvägar. 

Det också finns en möjlighet att prenumerera på Jönköpings kommuns nyhetsbrev. Ny- 
hetsbrevet beskriver kortfattat viktiga händelser, belyser aktiviteter och projekt som kan 
vara intressanta för medborgarna och näringslivet (Jönköping, 2006a). 

Webbsidan innehåller en tjänst som kallas ”öppen kanal” där besökarna kan ställa frågor till 
berörda myndigheter. Frågorna besvaras sedan av tjänstemän från de olika förvaltningarna. 
Det finns även en möjlighet att se vad andra besökare har skrivit och erhållit till svar. 

Överlag har besökaren tillgång till mycket information och kan till viss del interagera med 
kommunen genom hemsidan. Därför anser vi att Jönköpings kommun uppfyller de krav 
som ställs för steg 2. 

5.1.3  Steg 3: Transaktion 

Kravet som måste uppfyllas för att vara godkänd i steg tre är att besökaren skall kunna ut- 
byta personlig information med myndigheten och att detta görs genom att besökaren på 
något vis identifierar sig via hemsidan. Ett exempel som visar att Jönköpings kommun ar- 
betar med detta steg är möjligheten för länets blivande gymnasieungdomar att välja skola 
och utbildning via hemsidan. För att kunna göra detta val måste personen identifiera sig, 
med användarnamn och lösenord (Jönköping, 2006b). 

Vi har i övrigt inte funnit några liknande tjänster inom något annat förvaltningsområde hos 
kommunen.
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5.1.4  Steg 4: Integration 

I enighet med de observationer som har genomförts, anser vi att arbetet med steg fyra inte 
har påbörjats. 

5.1.5  Sammanfattning 
Jönköpings kommun uppfyller till viss del kriterierna för steg 3, dock bör det finnas fler 
förvaltningar som skulle kunna dra nytta av liknande tjänster som den skol- och barnsom- 
sorgsförvaltningen tagit fram. Av detta drar vi slutsatsen att kommunen är i fullgång med 
arbetet i steg tre, men att det fortfarande finns en hel del arbete kvar att utföra innan steg 
fyra kan påbörjas. Det bör också påpekas att de e-tjänster som kommunen tillhandahåller 
ligger på flera olika nivåer, vilket gör det svårt att påstå att kommunen befinner sig på en 
specifik nivå. 

5.2  Intervju 
Vi har valt att lägga upp analysen av intervjun som en diskussion, där vi återknyter till de 
övergripande målen för 24-timmarsmyndigheten, Statskontorets stegmodell, Sambruk samt 
slutligen de faktorer som kan anses vara avgörande för hur väl en kommun lyckas i sin 
övergång till att bli en 24-timmarsmyndighet. 

5.2.1  Olika perspektiv till 24timmarsmyndigheten 

Innan vi går in på diskussioner kring hur arbetet förlöper inom kommunen och Sambruk 
bör det poängteras vilka fördelar en kommun/myndighet uppnår med hjälp av den nya 
tekniska utvecklingen. Den huvudsakliga poängen, som vår respondent nämnde, är att de 
nya e-tjänsterna skall underlätta medborgarnas kommunikation med kommunen. Vi har 
under vår teoretiska och empiriska studie dock fått uppfattningen om att just nyttan för 
medborgarna har hamnat lite i skymundan. Det kan finnas många olika anledningar till det- 
ta. Vi kan här nämna att man vid tillverkning av tekniska lösningar lätt glömmer bort det 
övergripande syftet med att man från början inledde skapandet av en ny e-tjänst. Det blir 
med andra ord lätt för de inblandade att tappa överblicken och hamna på en alldeles för 
teknisk nivå. 

I teoriavsnittet framgår det att regeringens övergripande mål med 24-timmarsmyndigheten 
är att myndigheter skall vara ”elektroniskt tillgängliga för informationsinhämtande och 
ärende hantering dygnet runt” (Statskontoret, 2002:1, s.111). Av detta mål blir det tydligt 
att Statskontoret har haft ett tekniskt perspektiv till nyttjandet av den nya tekniken. Stats- 
kontoret har, som vi skrivit om tidigare, tagit fram en modell för att beskriva de olika ut- 
vecklingsstegen i en myndighets övergång till 24-timmarsmyndighet. Modellens steg beskri- 
ver till stor del olika nivåer av tekniska lösningar, för kommunikation mellan invånare och 
kommun. I teoriavsnittet nämner vi också tre ytterliggare stegmodeller, dock med samma 
förhållningssätt till 24-timmarsmyndigheten. 

Vid intervjutillfället framkom att det på senare tid har uppkommit en del kritik mot Stats- 
kontorets modell. Kritiken ligger i att modellen till allt för stor grad har använts för att jäm- 
föra olika myndigheter med varandra. Då modellen enbart beskriver hur tekniskt avancerad 
en lösning är, kan detta leda till ett missvisande resultat. Vår respondent påpekar här bety- 
delsen av att man också inför ett nyttoperspektiv i modellen. Det är inte hur tekniskt avan-
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cerad en e-tjänst är, utan snarare vilken nytta den skapar för medborgaren och för kommu- 
nen i dess arbete som är av betydelse. 

En synpunkt som också har framkommit under insamlingen av empiri är att Statskontorets 
modell kan anses vara svår att generalisera. Anledningen till detta är att en viss e-tjänst kan 
ligga på ”nivå ett” samtidigt som en annan e-tjänst ligger på ”nivå fyra”. Detta innebär att 
man inte generellt kan klassificera en myndighet enligt denna modell. Vår respondent me- 
nar också att det kanske inte alltid är önskvärt att uppnå steg fyra i Statskontorets modell. 
Detta eftersom alla typer av e-tjänster inte blir bättre bara för att de har en mer tekniskt 
avancerad lösning. Ibland kan det passa bättre med en tekniskt enkel e-tjänst och i andra 
fall med en mer avancerad. För att sammanfatta detta kan man säga att rätt lösning på rätt 
plats är det viktiga. Myndigheterna bör använda e-tjänster för att förenkla, effektivisera och 
förbättra informationsutbudet för medborgarna och det är därmed också detta som bör 
mätas i en eventuell modell. 

Det är enkelt se nyttan av en framtida 24-timmarsmyndighet. Jönköpings kommun erbju- 
der redan idag både användarvänliga och smarta e-tjänster till sina användare, det vill säga 
invånarna. Ett vanligt problem inom kommunen är dock att de olika förvaltningarna inte 
har någon gemensam systemarkitektur. Detta innebär att de ofta inte kan kommunicera och 
utbyta information med varandra på ett smidigt sätt. Vår respondent menar här att med- 
borgaren ofta själv får koordinera arbetet med att ta fram rätt handlingar vid exempelvis 
olika ansökningar. Denna typ av koordination skulle istället i framtiden kunna skötas in- 
ternt mellan kommunens olika instanser. 

5.2.2  Sambruk 

Sambruk kan i första hand ses som en gemensam utvecklingsplattform för nya kommunala 
e-tjänster, där man delar kostnader mellan varandra (Sambruk, 2004). Denna idé verkar 
också fungera i verkligenheten, enligt vår respondent. Ökad förhandlingskraft är en annan 
aspekt som nämnts som en fördel med Sambruk. Även detta skall, enligt vår respondent, 
fungera och ge extra tyngd vid förhandlingar med stora IT-företag, i jämförelse med om 
varje kommun själv hade gått in i förhandlingar. Då varje kommun avgör i vilka projekt de 
vill medverka är det svårt att se några egentliga begränsningar med att vara medlem i Sam- 
bruk. Sambruk kan därför sägas bestå av flera mindre projekt. Vår respondent nämner att 
det möjligtvis skulle kunna bli ”många viljor” vid framtagandet av gemensamma e-tjänster. 
Men han poängterar sedan att nästan alla kommuner, och särskilt de som har gemensamma 
projekt, till stor del liknar varandra. Detta beror på kommunallagen, som till mångt och 
mycket skapar liknande organisationsstrukturer inom kommunerna. 

5.2.2.1  Jönköpings kommuns medlemskap i Sambruk 

Den främsta anledningen till Jönköpings kommuns tidiga medlemskap i Sambruk menar 
vår respondent till stor del beror på Janne Dicander, som är IS/IT-chef vid Jönköpings 
kommun samt även projektledare för Sambruk. Arbetet inom Sambruk bedrivs till stor del 
av eldsjälar, vår respondent menar att det dock aldrig hade fungerat utan stöd från de le- 
dande krafterna i kommunerna. 

Det framkom vid intervjun att Jönköpings kommun antagligen hade kommit lika långt utan 
sin medverkan i Sambruk. Detta betyder att kommunen förmodligen har givit mer än vad 
den har tagit ur samarbetet. Vår uppfattning är dock att det ändå kan anses väsentligt att 
Jönköpings kommun medverkar i det här samarbetet. Ofta handlar nämligen systemutveck- 
ling om samarbete, eftersom det är viktigt att alla myndigheter har kommit ungefär lika
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långt i sin utvecklingsprocess. Om kommunerna istället skulle ligga på väldigt olika nivåer i 
sin utveckling, skulle detta kunna medföra att de minst utvecklade begränsar arbetet för öv- 
riga som är i framkanten. Detta då interaktion mellan olika myndigheters system måste 
kunna äga rum för att möjliggöra en välfungerande 24-timmarsmyndighet. 

Det framkom under vår intervjusession att kommunikation med framtida användare av ett 
system var en oerhört viktig del av systemutvecklingsprojekt. Vår respondent påpekade att 
detta var ett vanligt förkommande problem inom Sambruk. De som arbetar i kommunen 
har använts för utprovandet av nya tjänster, vilket enligt vår mening känns relativt begrän- 
sat. De som arbetar i en verksamhet är givetvis mer informerade om hur olika tjänster fun- 
gerar. En vanlig medborgare har betydligt sämre insyn i kommunens organisation och i hur 
olika processer är uppbyggda. Detta kan medföra att en e-tjänst som uppfattas som välfun- 
gerande när det kommer till tester inom kommunen, inte alls fungerar som den var tänkt 
när den sedan skall användas av medborgare som inte besitter samma kunskap. 

I teoriavsnittet gick vi i grova drag igenom den systemutvecklingsmodell som Sambruk an- 
vänder sig av. Det visar sig också i denna att det inte finns någon punkt som tar upp kom- 
munikation med de framtida användarna. Om detta skall dras till sin kant kan man säga att 
Sambruk skapar tjänster som de tror att medborgarna kommer att ha nytta av och vilja an- 
vända, men helt utan att fråga vad invånarna i kommunen upplever som problematiskt vid 
sin kommunikation med kommunen. Det är antagligen dock på det sättet att de som arbe- 
tar i kommunen har relativt god kunskap om vad som efterfrågas av medborgarna. Men vi 
anser ändå att det skulle kunna anses fördelaktigt att ta med de framtida användarnas åsik- 
ter vid skapandet av en ny e-tjänst. Vår uppfattning är därmed att ett användarperspektiv 
borde läggas in som en punkt i Sambruks idag befintliga systemutvecklingsmodell. 

5.2.3  Avgörande faktorer i övergången till 24timmarsmyndighet 
Under vår intervju framkom det en rad faktorer som påverkar en myndighet i sin övergång 
till 24-timmarsmyndighet. När vi skriver faktorer åsyftar vi förekomster som kan påverka 
en myndighet i både positiv och negativ riktning i dess utvecklingsarbete. Vi kan här påpe- 
ka att en faktor som vi hade förväntat oss att finna bland svaren, var resurser i form av 
pengar. Det visade sig dock under intervjun att denna faktor inte ansågs som en av de vik- 
tigare. En anledning till detta, enligt vår mening, kan vara det kostnadseffektiva samarbetet 
inom Sambruk. Under intervjutillfället framkom sju stycken punkter som vi nu kommer att 
analysera. 

• Högre instans. Det saknas idag en högre instans som tar hand om praxisfrågor gällande 
utveckling av myndigheters e-tjänster. Denna instans skulle kunna skapa olika typer av 
standarder som sedan kan tillämpas vid framtagandet av e-tjänster, exempelvis en stan- 
dard för elektroniska signaturer. I dagsläget finns det många olika byråkratiska hinder 
för att utveckla e-tjänster. 

• Jämn utveckling. Myndigheter har kommit olika långt i sin utveckling. Alla kommuner bör 
vara någorlunda lika utvecklade för att möjliggöra kommunikation och samverkan. Vik- 
ten av gemensam utveckling av e-tjänster blir därmed tydlig. Vi kan här se tydliga vins- 
ter för Jönköpings kommun att delta i Sambruk samarbetet. Även om det i nuläget för 
vissa kommuner, i framkanten av utvecklingen, kan ses som att samarbetet har kostat 
mer än vad det har givit. Vinsterna bör istället ses på längre sikt, då det är likadant här 
som på många andra områden, att en kedja aldrig blir starkare än sin svagaste länk. Det- 
ta innebär att en informationstekniskt välutvecklad kommun aldrig kan nyttja alla sina
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e-tjänster fullt ut, förrän övriga kommuner och myndigheter också har kommit lika 
långt. Detta eftersom kommuner och myndigheter behöver utbyta information med 
varandra. 

• Personuppgiftslagen. Lagstiftningen är en faktor som begränsar kommunernas utveckling. 
Personuppgiftslagen (PUL) är ett exempel på detta. Vår respondent anser att PUL är 
den lag som försvårar mest för kommunerna, då den begränsar vilka IT-lösningar som 
kan genomföras med hänsyn till personuppgifter. Detta är ett mycket svårt dilemma, ef- 
tersom vikten av integritet vid hantering av personuppgifter är mycket viktig för med- 
borgarna. 

• Bristfälliga kunskaper. Kommunerna har bristfälliga kunskaper vad det gäller upphand- 
lingar, vilket gör att de ofta får ta hjälp av utomstående konsulter för att ta fram krav- 
specifikationer för e-tjänster. Det är lätt att se vikten av den här punkten. Om kommu- 
nerna inte själva kan ställa krav på de e-tjänster som de vill skapa, kan de antagligen inte 
heller kontrollera tillverkningsprocessen, vilket exempelvis kan leda till att fel tjänst ut- 
vecklas. Vi kan även se att denna faktor kan snedvrida konkurrensen, då de konsulter 
som har tagit fram kravspecifikationen också har lättare att uppskatta kostnaden för 
tillverkningen av den nya tjänsten. 

• Medborgarkommunikation. Bristen på medborgarkommunikation anses som en begrän- 
sande faktor. Det är viktigt att medborgarna får delta i utvecklingen av nya e-tjänster, 
på så vis att de utformas efter deras behov och önskningar. Det är även viktigt att få in 
medborgarnas synpunkter på vilka typer av e-tjänster som det är önskvärt att utveckla. 

• Offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling begränsar vilka aktörer som kom- 
mer på fråga när en ny e-tjänst skall upphandlas. Den ställer höga krav på stabilitet hos 
anbudsgivarna, vilket utesluter nya mindre aktörer. Detta kan minska konkurrensen, då 
de mindre IT-företagen ofta kan tillverka e-tjänster till en lägre kostnad. Detta, antar vi, 
beror på att de mindre aktörerna bland annat har lägre overhead-kostnader. 

• Kortsiktiga vinster. Den sista faktor som vi har fått fram, är att kommunerna ofta ser till 
kortsiktiga vinster när de inversterar i ny informationsteknologi. Vid införandet av en 
ny e-tjänst är förhoppningarna stora om att den direkt skall börja generera besparingar. 
Men detta är inte alltid möjligt på kort sikt. Vi tror att anledningen till problemet är att 
kommunerna är politiskt styrda, vilket medför att de ledande ofta vill påvisa snabba re- 
sultat, exempelvis inom en mandatperiod. Detta går dock stick i stäv med skapandet av 
en mer långsiktig IT-infrastruktur.
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6  Slutsats 
Nedan kommer vi att redogöra för de slutsatser som kan dras efter genomförd analys. 

Den övergripande fördelen med att vara en 24-timmarsmyndighet, är att kommunikationen 
mellan medborgare och kommun förenklas. Det kan handla om allt från att sprida informa- 
tion via en hemsida till mer tekniskt avancerade e-tjänster för exempelvis olika typer av an- 
sökningar. Dessa hjälpmedel kan också effektivisera kommunens arbete, vilket kan spara 
skattebetalarnas pengar. Det bör dock poängteras att huvudsyftet med en kommuns över- 
gång till 24-timmarsmyndighet, är att förenkla vardagen för kommuninvånarna. 

Vi har erfarit att Statskontorets modell på senare tid har fått en del kritik, gällande bristen 
på nyttoperspektiv. Att uppnå steg fyra i modellen ses nu inte längre som ett mål, då mo- 
dellen endast mäter en lösnings tekniska komplexitet, inte vilken nytta som skapas. E- 
tjänster tas fram för att underlätta för medborgarna, därför bör utvecklingsmodellen också 
riktas mot dem. 

Vi har tidigare i uppsatsen nämnt att det har framkommit en rad avgörande faktorer för hur 
väl en kommun kommer att lyckas i utvecklingen mot att bli en 24-timmarsmyndighet. Vi 
kommer nedan att ange de slutsatser vi kan dra utifrån respektive faktor. 

− Medborgarkommunikation. Både kommuner och Sambruk borde rikta sitt arbete mer mot 
medborgarna, och utveckla e-tjänster utifrån deras behov. Vi anser att i varje kravspeci- 
fikation som tas fram för en ny e-tjänst, skall man även ta hänsyn till medborgarnas 
önskemål. 

− Högre instans. En satsning borde göras på infrastrukturer på en högre nivå. Arbetsupp- 
gifterna för denna instans skulle kunna vara att lösa praktiska frågor kring olika e- 
tjänster. Exempel på sådana uppgifter skulle kunna vara att lösa de problem som upp- 
kommer vid framtagandet av elektroniska signaturer, ta fram lösningar för skapandet av 
e-tjänster som berörs av personuppgiftslagen samt förändra lagen om offentllig upp- 
handling på så vis att mindre aktörer kan vara med och konkurrera om avtalen. De ra- 
mar och standarder som denna instans tar fram borde sedan ligga till grund för det ar- 
bete som pågår ute i kommunerna. 

− Kortsiktiga vinster. Genom att informera om nyttan som e-tjänster skapar och dess syner- 
gieffekter, bör man kunna komma till bukt med problemet med att kommuner vanligen 
ser till kortsiktiga vinster vid skapandet av nya e-tjänster. Det är viktigt för kommuner- 
na att påvisa att e-tjänster inte enbart leder till besparingar, utan att de också gör att 
kommunerna blir mer effektiva i sitt arbete. 

− Jämn utveckling. Det är av stor vikt att landets kommuner och myndigheter uppnår en 
någorlunda jämn nivå vad det gäller e-tjänsteutbud. Detta då sämre utvecklade myndig- 
heter och kommuner annars kan bromsa de som ligger i framkanten. Systemen måste 
kunna utbyta information med varandra för att vara effektiva. Vi ser här att Sambruks- 
plattformen är en viktig del inom detta arbete och att fler kommuner borde ansluta sig 
till samarbetet. 

− Bristfälliga kunskaper. Att kommunerna har bristfälliga kunskaper när det gäller upphand- 
ling av IT-system. Inom Sambruk borde det finnas personer som besitter den kunskap 
som behövs, för att göra de upphandlingar av IT som är nödvändiga. Dessa personer 
kan sedan bidra med sin kunskap till övriga kommuner.
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För att summera detta avsnitt vill vi framhäva att Sambruk är en viktig del i kommunernas 
utveckling mot att bli 24-timmarsmyndigheter. Plattformen skapar en möjlighet att dela på 
utvecklingskostnader och samarbetet mellan flera kommuner ger även större tyngd vid för- 
handlingar med IT-företag. Sambruk fungerar också som en mötesplats där kommunerna 
kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra vid olika utvecklingsprojekt. Utöver 
Sambruk har det, som tidigare nämnts, framkommit ett antal faktorer som påverkar en 
kommuns utveckling. Det är svårt att rangordna dessa, men vi vill ändå poängtera att kom- 
munikationen mellan en kommun och dess invånare är avgörande, då det trots allt är dessa 
som skall använda e-tjänsterna i slutändan.



Avslutande diskussion 

38 

7  Avslutande diskussion 
I den avslutande delen av uppsatsen har vi valt att lyfta fram ett antal förslag på områden 
som skulle kunna vara intressanta att studera ytterliggare. Vi kommer också här att behand- 
la egna reflektioner kring den metod som vi valt att använda för uppsatsarbetet, samt reso- 
nera om vad som hade kunnat göras annorlunda. 

7.1  Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har nya frågor väckts och vi har börjat fundera i andra banor. Vi 
kommer här att ge förslag på områden som vi tycker att det skulle kunna vara intressant att 
forska vidare i, då vi inte har haft möjlighet till det i denna uppsats. 

Först och främst anser vi att det hade varit intressant att studera hur kommunmedborgarna 
uppfattar e-tjänster och hur de förhåller sig till ämnet 24-timmarsmyndigheten. Är det nå- 
got som de kommer att använda sig av? Vilka tjänster vill de ha tillgång till? 

En annan idé är att ha ett mer tekniskt perspektiv och studera hur dessa tjänster är upp- 
byggda. Vad det kräver för resurser, vem som bär ansvaret för underhåll och om det är fle- 
ra kommuner som delar på en och samma tjänst? 

Slutligen ser vi ett tredje alternativ, nämligen att ta fram en ny modell vad det gäller vägled- 
ning och jämförelse av e-tjänster, som skulle kunna ersätta den stegmodell som används 
idag. Den nya modellen bör då istället utformas utifrån ett nyttoperspektiv och därmed inte 
enbart mäta teknisk komplexitet. 

7.2  Reflektioner 
På en övergripande nivå är vi nöjda med den forskningsprocess som har bedrivits. Men det 
finns givetvis sådant som hade kunnat göras annorlunda och även bättre. I och med att den 
person som vi hade planerat att intervjua inte hade möjlighet att ställa upp, medförde detta 
viss problematik. Då vi tyvärr fick reda på detta relativt sent i uppsatsarbetet, blev det här 
mycket bråttom att finna en ny respondent, som var lämpad för att besvara våra intervju- 
frågor. Vi fann slutligen en person vid namn Jonas Sjöström, som är forskare vid 
VINNOVA och som på uppdrag av nämnd myndighet arbetar med att ta fram olika mo- 
deller och förslag för arbetet i Sambruk. Det visade sig att denna person var väl insatt i äm- 
net och kunde lämna välavvägda och intressanta svar på våra frågor. 

Det är dock ett faktum att Janne Dicander, projektledare för Sambruk och IS/IT-chef på 
Jönköpings kommun, som vi hade för avsikt att intervjua inte hade möjlighet att ställa upp. 
Detta leder givetvis till att vi missade mycket intressant information som denna person 
hade kunnat förmedla. I och med att vi ansåg att Dicander var det mest ”extrema fall” av 
respondenter, inte det genomsnittliga, menar vi att han ensam skulle kunna ha skapat en 
stor variationsbredd i vårt material (Holme & Solvang, 1997). Detta betyder att han på ett 
bra sätt skulle kunna ha representerat Jönköpings kommun och Sambruk. Men då vi inte 
hade möjlighet att genomföra nämnd intervju, kanske vi istället borde ha lagt om strategin 
och intervjuat fler respondenter. För att på det sättet få en mer varierad bild av 24- 
timmarsmyndigheten. Tyvärr uppkom detta problem sent i arbetsprocessen och vi hade 
därför inte någon tidsmässig möjlighet att genomföra detta. Vi anser dock att ett större an- 
tal respondenter utvalda från en större area, hade kunnat öka generaliserbarheten för vårt 
resultat, som nu blev ganska fokuserat kring arbetet i Jönköpings kommun. Vi menar dock
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fortfarande att Jönköpings kommun är god representant för arbetet vad det gäller IT inom 
Sveriges kommuner, och då särskilt inom Sambrukssamarbetet. 

En annan viktig faktor som vi efteråt reflekterat kring är att intervjun kanske borde ha spe- 
lats in istället för att, som vi gjorde, endast nedtecknats. Detta skulle möjligtvis kunna ha 
ökat objektiviteten i uppsatsens resultat. Anledningen till att vi valde bort detta alternativ, 
var att vi ansåg det alltför tidskrävande att transkribera hela intervjun. Men vi erfor efter in- 
tervjun att det hade kunnat vara intressant att analysera materialet ytterliggare några gånger, 
för att på det sättet skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Avslutningsvis anser vi dock att uppsatsarbetet har givit oss mycket nya kunskaper; både 
vad det gäller 24-timmarsmyndigheten, arbetet i kommunerna samt också kring uppsats- 
skrivande.
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Bilaga  Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 
1. Vad har du för arbetsuppgifter (i stora drag)? 
2. Hur länge har du arbetat med detta? 
3. Vad har du arbetat med innan? 
4. Vad har du för perspektiv till 24-timmarsmyndigheten (Tekniskt/Humanistiskt)? 
5. Hur många arbetar i Jönköpings kommun för att ta fram och förvalta e-tjänster? 

Huvudfrågor 
6. Vad ser du för möjligheter med en framtida 24-timmarsmyndighet? 
7. Vad har Jönköpings kommun för tidsplan för att bli en fullt utvecklad 24- 

timmarsmyndighet? 
8. Vilka e-tjänster finns tillgängliga för medborgarna idag? 
9. Vad har ni fått för reaktioner på de e-tjänster som tagits i bruk? 
10. Vad pågår det för arbete i Jönköpings kommun idag? 
11. Hur långt anser ni att Jönköpings kommun har kommit i statskontorets stegmodell? 
12. Vilka faktorer anser du har varit viktigaste för att lyckas? 
13. Vad har samarbetet med sambruk lett till? 
14. Finns det några begränsningar med att vara medlem i Sambruk? 
15. Hur kommer det sig att Jönköpings kommun var med så tidigt i Sambruk? 
16. Skulle Jönköpings kommun ha kommit så långt som de gjort utan samarbetet med 

Sambruk? 

Övriga frågor 
17. Är Jönköpings kommun involverad i något mer samarbete än det med Sambruk? 
18. Har Jönköpings kommun några specifika e-tjänster? 
19. På vilket sätt skulle man kunna arbeta annorlunda?


