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Inter-kommunal IT-samverkan 
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"������� 
Uppsatsen syftar till att ge ett generellt kunskapsbidrag om vilka faktorer som kan sägas bidra till förekomsten av inter-
kommunal samverkan om och med IT samt vilka effekter som kommuner kan uppnå genom sådan samverkan. Genom en 
exemplifierande studie avser vi även beskriva hur en inter-kommunal samverkan om och med IT kan se ut. Därutöver även 
att se om det utifrån ovanstående går att peka ut eller identifiera några särskilda framgångsfaktorer eller omständigheter som 
är av betydelse för huruvida samverkan kan resultera i ett positivt resultat eller inte.  
  
De resultat som vi kommit fram till pekar på att det finns flera faktorer som kan sägas bidra till att inter-kommunal 
samverkan om och med IT uppkommer. De bidragande faktorer som framkommit är omgivningen i form av staten och EU 
som vi funnit vara en stor bidragande faktor. Dessutom den obalans som uppstår mellan de resurser en kommun har och de 
uppdrag den har på sig. Ytterliggare så är ekonomin en faktor som bidrar till att inter-kommunal samverkan om och med IT 
uppkommer och att den kan ses som den gemensamma nämnaren.  
 
Vad gäller effekter så har vi sett att det finns många möjligheter likväl som det kan uppstå många problem vid samverkan 
om och med IT. Dessutom finns det olika förutsättningar som bör beaktas. En del av de effekter som inter-kommunal IT-
samverkan kan ge är skalfördelar, organisations- och verksamhetsutveckling, effektivare organisation och ekonomisk 
effektivisering samt kunskapsutbyte och resursdelning mellan kommunerna. Vilka möjligheter, problem och förutsättningar 
som kan uppnås, uppstå eller behöva beaktas är dock beroende av hur och i vilken grad samverkan sker och avgör också 
vilka effekterna blir.  
 
När det gäller framgångsfaktorer är de i mångt och mycket sammanknippade med omgivningen i form av staten. En 
framgångsfaktor för just inter- kommunal samverkan om och med IT är ett statligt underlättande av lagar och förordningar 
som kan förhindra och försvåra samverkan mellan kommuner. Även statligt framtagna standarder är en framgångsfaktor. 
Därutöver kan formalisering i form av avtal eller dylikt vara en framgångsfaktor i inter-kommunal samverkan om och med 
IT då en sådan samverkan behöver vara långsiktig och inte brytas av att förändringar i maktbalansen sker. 
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Inter-kommunal IT-samverkan över traditionella administrativa gränser har på 
senare år ökat. Det har även aktualiserats av staten och EU som bland annat 
främjar detta med finansiella medel. Dock finns inte så mycket skrivet om just 
inter-kommunal IT-samverkan. Från flera håll har det enligt vår uppfattning 
framkommit att det finns ett intresse för mer information om sådan samverkan. 
Därför vill vi genom denna uppsats lyfta fram befintlig kunskap och även bidra 
med ny kunskap om fenomenet. 
 
Den undersökning vi genomför i uppsatsen syftar till att ge ett generellt 
kunskapsbidrag om fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT. 
Detta om vilka faktorer som kan sägas bidra till förekomsten av fenomenet samt 
vilka effekter som kommuner kan uppnå genom sådan samverkan. Genom en 
exemplifierande studie avser vi även beskriva hur en inter-kommunal samverkan 
om och med IT kan se ut. Därutöver även att se om det utifrån ovanstående går 
att peka ut eller identifiera några särskilda framgångsfaktorer eller omständig-
heter som är av betydelse för huruvida samverkan kan resultera i ett positivt 
resultat eller inte. 
 
Vårt förhållningssätt är hermeneutiskt och vår avsikt är att skapa förståelse för 
fenomenet genom att beskriva och förklara. För att uppnå syftet med uppsatsen 
och kunna besvara våra frågeställningar har vi använt oss av flera kvalitativa 
metoder. De metoder vi valt är intervjuer och litteraturstudier samt en fallstudie 
vilket även den inkluderar intervjuer. Genom att kombinera dessa metoder avser 
vi bland annat uppnå ett bredare dataunderlag samt förstärka studiens kvalitet. 
Under undersökningens gång har vi dels samlat in teoretiska och empiriska data 
växelvis och dels även analyserat materialet övergripande. Det för att om möjligt 
upptäcka saker som vi inte tidigare tänkt på och på så sätt göra undersökningen 
mer komplett. 
 
De resultat som vi kommit fram till pekar på att det finns flera faktorer som kan 
sägas bidra till att inter-kommunal samverkan om och med IT uppkommer. De 
bidragande faktorer som framkommit är omgivningen i form av staten och EU 
som vi funnit vara en stor bidragande faktor. Dessutom den obalans som uppstår 
mellan de resurser en kommun har och de uppdrag den har på sig. Ytterligare så 
är ekonomin en faktor som bidrar till att inter-kommunal samverkan om och 
med IT uppkommer och att den kan ses som den gemensamma nämnaren. 
 
Vad gäller effekter så har vi sett att det finns många möjligheter likväl som det 
kan uppstå många problem vid samverkan om och med IT. Dessutom finns det 
olika förutsättningar som bör beaktas. En del av de effekter som inter-kommunal 



 

IT-samverkan kan ge är skalfördelar, organisations- och verksamhetsutveckling, 
effektivare organisation och ekonomisk effektivisering samt kunskapsutbyte och 
resursdelning mellan kommunerna. Vilka möjligheter, problem och förut-
sättningar som kan uppnås, uppstå eller behöva beaktas är dock beroende av hur 
och i vilken grad samverkan sker och avgör också vilka effekterna blir. 
 
När det gäller framgångsfaktorer är de i mångt och mycket sammanknippade 
med omgivningen i form av staten. En framgångsfaktor för just inter- kommunal 
samverkan om och med IT är ett statligt underlättande av lagar och förordningar 
som kan förhindra och försvåra samverkan mellan kommuner. Även statligt 
framtagna standarder är en framgångsfaktor. Därutöver kan formalisering i form 
av avtal eller dylikt vara en framgångsfaktor i inter-kommunal samverkan om 
och med IT då en sådan samverkan behöver vara långsiktig och inte brytas av att 
förändringar i maktbalansen sker. 
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Denna uppsats kan sägas vara slutprodukten på en fyra år lång utbildning vilken 
har varit mycket lärorik och intressant. Själva arbetet med uppsatsen har pågått 
under ett års tid och hade inte kunnat genomföras utan det stöd vi har fått. Vi 
skulle därför vilja passa på att tacka alla personer som har ställt upp på våra 
intervjuer. Speciellt vill vi lyfta fram Kindas kommunchef Anders Lind som har 
varit vår kontaktman i KÖBY samt Solveig Agnevik som har bidragit med både 
dokument och mycken annan information om vår studerade fallstudie KÖBY. 
Även vår handledare Tommy Wedlund vid Linköpings universitet vill vi tacka 
för hans guidning och vägledning under resans gång.  
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till våra familjer för att de har ställt 
upp och stått ut med oss under hela utbildningstiden och då speciellt under 
uppsatsarbetet. 
 
 

Pia-Lotta Ragnar och Kristin Skill 
 

Linköping sommaren 2005 
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Samverkan mellan organisationer är inget nytt fenomen men har under senare år 
ofta lyfts fram som en lösning på olika problem (Montin, 2002). Enligt Stats-
kontoret (2003:16) kan syftet med samverkan vara att hantera ökade krav i 
kombination med sämre ekonomiska förutsättningar. Wihlborg (2000) skriver 
att även IT ses som en lösning i kommuner för att lösa olika problem i lokala 
sammanhang. Det är dock inte säkert att IT-samverkan vare sig leder till 
effektivitetsvinster eller till kostnadsminskningar. Det kan å ena sidan undanröja 
administrativa hinder och underlätta medborgarnas kontakter med offentlig 
förvaltning. Å andra sidan kan det frambringa målkonflikter mellan strävan efter 
effektivitet och upprätthållande av demokratiska värden. (Statskontoret, 
2003:18)  
 
Abrahamsson och Andersen (2000) omnämner också samverkan och skriver att 
det är viktigt att undersöka om nya samarbetsformer verkligen leder till 
exempelvis bättre och effektivare tjänster. Det är även av intresse att undersöka 
vilka konsekvenser samverkan leder till i form av till exempel produktivitet och 
effektivitet för organisationerna som ingår i samverkan. (Abrahamsson & 
Andersen, 2000) Vidare skriver Goldkuhl med flera (1998) att det finns ett ökat 
behov av kunskaper om organisation och utveckling av IT i kommuner samt av 
att göra befintlig kunskap tillgänglig på ett bättre och bredare sätt. Detta då 
befintliga kunskaper inte alltid når ut till personer i den kommunala praktiken. 
(Goldkuhl m.fl., 1998)  
 
Samverkan mellan kommuner gällande IT är något som tydligen har aktualise-
rats mer de senaste tre åren. Exempelvis så framkom i en undersökning som 
gjordes av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (2002) att det 
endast fanns ett fåtal samverkansprojekt som berörde området IT där enbart 
kommuner samverkade. Däremot var samverkan gällande IT där både landsting 
och kommuner ingick något mer frekvent förekommande. (SveKom & LF, 
2002) En undersökning från början av år 2005 visar dock att samverkan gällande 
IT mellan kommuner blivit vanligare (SveKom & LF, 2005). 
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Omfattningen av IT-samverkan varierar också. Det kan gälla allt från samverkan 
om upphandling och inköp av IT till samverkan med gemensamma IT-system 
och delning av gemensamma resurser, personal och kompetens mellan 
kommunerna. (SveKom & LF, 2005) Dels kan IT-samverkan mellan kommuner 
alltså vara av enklare karaktär såsom samverkan om IT för att uppnå någon form 
av mängdrabatt. Dels alltså mer komplicerad såsom samverkan med IT där IT 
kan ingå i själva samverkan.  
 
Utifrån denna bakgrund menar vi att fenomenet inter-kommunal samverkan om 
och med IT är lämpligt att skriva en uppsats om och att vi därigenom kan bidra 
med kunskap om fenomenet. Detta då både samverkan mellan kommuner och 
informationsteknikens roll i kommunal verksamhet har uppmärksammats på 
senare tid. Det har även från flera tidigare redovisade källor framkommit att det 
dels finns ett behov av att undersöka effekterna av samverkan och dels ett behov 
av att tillgängliggöra kunskaper om utveckling av IT i kommuner. Dessutom 
finns det ett nyhetsvärde i en sådan undersökning då inte så många sådana är 
gjorda. Vi har själva inte hittat någon sådan undersökning vare sig när vi sökt i 
olika databaser eller frågat efter sådana undersökningar på diverse ställen, se 
vidare kapitel 3.  

���� 
����
���	
���
�
När vi under våren 2004 började förbereda oss för att skriva en D-uppsats på 20 
poäng tyckte vi båda att det skulle vara intressant att skriva något om IT-
samverkan mellan organisationer i offentliga sektorn. Detta då det även låg i 
tiden just nu med tanke på Regeringens vision om ett informationssamhälle för 
alla och 24-timmarsmyndigheten som omtalas av Näringsdepartementet (2003).  
 
Vi skickade därför ut en förfrågan till främst kommuner under försommaren 
2004 för att se om någon var intresserad av att vi skrev en sådan uppsats. Av de 
svar vi fick var det främst ett från Kinda kommun som intresserade oss. Enligt 
Kindas kommunchef så deltog Kinda kommun i ett samarbete med tre andra 
östgötska kommuner vilket kallades KÖBY. Detta står för de fyra kommunerna 
Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre där första bokstaven i varje kommun 
bidragit till beteckningen. Det som var speciellt intressant för vår del med 
KÖBY var att de samverkade om och med IT vilket ligger inom vårt intresse-
område och dessutom ger oss en koppling till ämnet informatik.  
 
Ur några inledande intervjuer som gjordes hösten 2004 med dåvarande IT-
chefen i Boxholm och kommunchefen i Ydre framkom att samverkan om och 
med IT har betytt en hel del för kommunerna. De har tack vare KÖBY kunnat 
effektivisera och även gjort vissa kvalitetshöjningar inom administrationen. 
Samtidigt som de har löst vissa problem har de dock stött på en del andra 
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problem i och med IT-samverkan. Det framkom också att det enligt dem fanns 
ett intresse för KÖBY och hur de har gjort från främst andra kommuner. 
 
Utifrån det vi läst om inter-kommunal IT-samverkan och utifrån den inledande 
informationen vi fått om KÖBY väcktes en hel del funderingar och undringar 
om inter-kommunal samverkan om och med IT.  
 
Vi undrar hur inter-kommunal samverkan om och med IT kan se ut i praktiken? 
Det vill säga vad de i KÖBY har gjort inom ramen för samverkan. Dessutom 
undrar vi varför de samverkar om och med IT och vad de vill och har uppnått 
genom samverkan om och med IT.  
 
Vidare undrar vi också mer allmänt om vad som får kommuner att samverka om 
och med IT? Hur ser omgivningen på samverkan om och med IT? Finns det 
några motiv som speciellt framträder och har 24-timmarsmyndigheten något 
med saken att göra? Det vill säga går det att utpeka några speciella orsaker som 
kan bidra till att kommuner samverkar om och med IT.  
 
Förutom detta undrar vi vad inter-kommunal samverkan om och med IT leder 
till för kommunerna samt för själva samverkan. Vad samverkan om och med IT 
kan leda till för förändringar. Vilka möjligheter som kan finnas och vilka 
problem som kan uppkomma. Om det finns några förutsättningar som bör vara 
uppfyllda för att kunna uppnå möjligheterna eller om avsaknaden av några 
förutsättningar kan göra att problem kan uppkomma.  
 
Sist undrar vi även över vilka lärdomar man kan dra utifrån all information som 
kommit fram under undersökningens gång. Om det finns några saker som det är 
bra att tänka på och beakta när specifikt kommuner samverkar om och med IT. 
Detta med utgångspunkten att samverkan ska lyckas och önskvärda effekter 
uppnås. Det vill säga vad man bör beakta för att öka utsikterna till att inter-
kommunal samverkan om och med IT får avsedd verkan och därmed blir mer 
framgångsrik.  
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Utifrån de inledande undringarna specificeras nedan några mer konkreta fråge-
ställningar. Vi har också valt att dela in vissa av frågeställningarna i några 
mindre underfrågor för att förtydliga frågeställningen. Underfrågorna kan också 
ses som hjälpmedel för att besvara frågeställningen för med hjälp av eller utifrån 
underfrågorna kommer sedan frågeställningen besvaras. 
 

� Hur kan ett exempel av inter-kommunal samverkan om och med IT se ut?  
o Vad samverkar kommunerna om och med, vad gäller IT-

infrastruktur och IT-system? 
o Vilken struktur har den inter-kommunala samverkan om och med 

IT? 
o Vilket förlopp har den inter-kommunala samverkan om och med IT 

haft? 
o Vilka faktorer kan ha bidragit till uppkomsten av den inter-

kommunala samverkan om och med IT?  
o Vilka effekter vill kommunerna att den inter-kommunala 

samverkan om och med IT kan ge för den enskilda kommunen och 
samverkan samt vilka effekter har det gett?  
 

� Vilka faktorer kan sägas bidra till uppkomsten av inter-kommunal 
samverkan om och med IT?  

o Vilken betydelse har kommunernas omgivningen för inter-
kommunal samverkan om och med IT? 

o Vilka utmaningar står kommuner inför som kan influera beslutet att 
samverka om och med IT? 

o Vilka motiv kan det finnas för kommuner att samverka om och med 
IT? 

o Vilken betydelse har 24-timmarsmyndigheten för uppkomsten av 
samverkan om och med IT mellan kommuner? 

 
� Vilka effekter kan samverkan om och med IT leda till för samverkan 

respektive den enskilda kommunen?  
o Vilka möjligheter finns det med att samverka om och med IT? 
o Vilka problem kan uppstå och vilka förutsättningar är viktiga att 

beakta när kommuner samverkar om och med IT?  
 

� Går det utifrån ovanstående att identifiera några framgångsfaktorer för 
specifikt inter-kommunal samverkan om och med IT? 
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Syftet med uppsatsen är ge ett generellt kunskapsbidrag om fenomenet inter-
kommunal samverkan om och med IT. Detta om vilka faktorer som kan sägas 
bidra till förekomsten av fenomenet samt vilka effekter som kommuner kan 
uppnå genom sådan samverkan. Genom en exemplifierande studie avser vi även 
beskriva hur en inter-kommunal samverkan om och med IT kan se ut. Därutöver 
även att se om det utifrån ovanstående går att peka ut eller identifiera några 
särskilda framgångsfaktorer eller omständigheter som är av betydelse för 
huruvida IT-samverkan kan resultera i ett positivt resultat eller inte.  

���� �����
�
�
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Vad gäller kommuner så finns två olika typer, dels primärkommuner och dels 
landstingskommuner. (Kommunal uppslagsbok, 1992; Finansdepartementet, 
2005) När vi använder kommuner avgränsar vi begreppet från att även gälla 
landstingskommuner då undersökningen avser typen primärkommuner. Dess-
utom menar vi i uppsatsen att kommuner är mindre eller små utifrån att deras 
befolkningsmängd är mindre än 12 500 invånare. Vilket överensstämmer med 
den kommungrupp där de minsta, befolkningsmässigt sett, kommunerna ingår i 
kommunindelningen som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SveKom, 2004).  
 
Det finns även flera olika former av samverkan mellan organisationer som kan 
inbegripas i begreppet inter-organisatorisk samverkan, se Figur 1.1. I uppsatsen 
har vi valt att avgränsa oss från partnerskap och övrig inter-organisatorisk 
samverkan som inte är tillämpbar för kommuner. Vi tar därför enbart upp teori 
om inter-kommunal samverkan och till viss del även teorier om sådan inter-
organisatorisk samverkan som kan appliceras på kommuner. Ett skäl till varför 
vi valt bort vissa sorters samverkan är att kommuner och andra organisationer 
inte alltid går att jämföra då de har olika mål och regleras av delvis skilda lagar 
och regler, se kapitel 4. En mer omfattande studie skulle dels riskera att bli för 
vidlyftigt samt bli svår att greppa för oss som undersökare och dels heller inte 
hinnas med att genomföras inom undersökningens tidsram.  
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Figur 1.1 Studiens omfattning och samverkan mellan organisationer (egen figur)  
 
Begreppet IT har en vid betydelse, se avsnitt 4.1, varför det kan vara förklarligt 
att vi inte kan gå in på alla delar. Här väljer vi att avgränsa oss utifrån den 
exemplifierande studien vi kommer att genomföra. Vi kommer dock inte att 
utförligt beskriva all den IT som den exemplifierande studien innefattar utan 
enbart vissa delar av denna. Mer specifikt kommer vi att titta på samverkan om 
och med IT-infrastruktur och IT-system och detta ur ett organisatoriskt 
perspektiv Figur 1.1. Det vill säga att uppsatsen inte i detalj kommer att gå in på 
hur IT ur teknisk bemärkelse är beskaffad. 
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De som i första hand har intresse av vår uppsats är kommuner eller andra som 
vill ha reda på vad det kan vara som gör att kommuner samverkar om och med 
IT. Vilka faktorer som kan bidra till detta och vilka effekter sådan samverkan 
kan leda till. Dessutom sådana som vill vet hur en inter-kommunal samverkan 
om och med IT kan se ut. Personer som kan komma i fråga kan vara ledningen, 
både den politiska och tjänstemannaledningen, inom kommuner och inter-
kommunal samverkan. Det kan också vara personer som i sitt arbete eller sina 
studier kommer i kontakt med kommuner. 
 
Därutöver får även de kommuner som ingår eller kommer att ingå i den 
exemplifierande studien anses vara en målgrupp. Detta då vi i och med denna 
uppsats ger ett bidrag i form av ett utifrånperspektiv på deras samverkan. Något 
som kan ge möjlighet till reflektion över sin egen samverkan samt även tillföra 
ny kunskap om samverkan om och med IT vilket kan gynna den egna sam-
verkan. 
 
Det bör också nämnas att även om uppsatsen är avsedd för ovan nämnda mål-
grupper så är den först och främst en D-uppsats på 20-poäng. Det betyder att den 
ska bedömas efter vissa fastställda kriterier och ett av dessa kriterier är att 
uppsatsen är vetenskapligt förankrad. Beroende på vilken läsaren är kan därför 
olika delar vara mer relevanta och läsvärda än andra. Till exempel så kan delar 
av kapitel 4, såsom grundläggande fakta om kommuner, tyckas vara självklart 
för den målgrupp vi i första hand vänder oss till. Det kan däremot för en student 
eller andra som inte är lika insatta i kommuner vara en bra ingång till uppsatsen. 
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Uppsatsen är indelad i fem delar vilka i stort sätt följer en traditionell linje för att 
uppnå en logisk följd och röd tråd i själva utformningen. Den inledande delen 
innehåller de vetenskapliga grunderna och utgångspunkterna. Därefter följer en 
teoridel, två empiriska delar och en avslutande del. Undersökningen består av 
två delar, en exemplifierande del och en mer generell del, vilka de två empiriska 
delarna följer. 
 
Alla kapitel inleds med en ingress som översiktligt beskriver vad som kommer 
att tas upp. En del kapitel avslutas också med en sammanfattning. Avsikten med 
sammanfattningen är att läsaren ska erbjudas en möjlighet att snabbt sätta sig in 
i vad som har tagits upp i de lite längre kapitlen. Dock inte empirin som på sätt 
och vis kan sägas sammanfattas i analyskapitlen. Sist i uppsatsen finns det även 
bilagor med de intervjuguider som vi har utgått ifrån vid våra intervjuer. 
 
Nedan ges en kortare presentation av uppsatsens fem delar med tillhörande 
kapitel i stigande ordningsföljd. Hur de olika delarna och även kapitlen hänger 
ihop och relaterar till varandra visas även översiktligt i Figur 1.2. 

���	��	�((&��&��&	)�����&()�'���		
Denna del innehåller tre kapitel. KAPITEL 1: INLEDNING är uppsatsen startpunkt 
och probleminventering. Det beskriver uppsatsens bakgrund, syfte, fråge-
ställningar, avgränsningar och de tänkta målgrupperna. KAPITEL 2: VETEN-
SKAPLIGA GRUNDER är uppsatsens vetenskapliga förankring. Här beskrivs och 
redogörs för vår kunskapskaraktärisering, undersökningsansats samt olika 
vetenskapliga förhållningssätt, förklaringsmodeller, triangulering, generaliser-
barhet och kvalitet samt våra egna vägval i sammanhanget. KAPITEL 3: 
GENOMFÖRANDE� handlar om det praktiska genomförandet av studien. Här 
beskrivs metoder och hur man kan gå tillväga samt hur vi har valt att gå tillväga 
vid arbetet med uppsatsen. Dessutom presenteras det exemplifierande fallet och 
övriga organisationer och samverkanskonstellationer som ingår genom intervju-
personer i undersökningen. 

���	���	���	������&'�	�������&�����	
Denna del innehåller även den tre kapitel.� KAPITEL 4: INTER-KOMMUNAL 

SAMVERKAN OM OCH MED IT beskriver och definierar de begrepp som är 
förknippade med fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT och 
som är vitala för uppsatsens teoretiska förankring. I en syntes förs de olika 
begreppen sedan samman till en helhet vilket beskriver huvudfenomenet. 
KAPITEL 5: BIDRAGANDE FAKTORER handlar om omgivningens relation till 
fenomenet, de utmaningar och drivkrafter som finns i fenomenets närhet samt 
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olika orsaker till fenomenets uppkomst. KAPITEL 6: EFFEKTER AV SAMVERKAN 

OM OCH MED ITtar upp vilka möjligheter, problem och förutsättningar som kan 
finnas kring fenomenet. 

���	����	���	�;��(����������	������	
I denna del finns empiri och empirinära analys från fallstudien. I KAPITEL 7: 
INTERVJUER I FALLSTUDIEN redovisas kondensat från de respondentintervjuer 
som gjorts med inriktning på själva fallet. KAPITEL 8: DOKUMENTATION FRÅN 

FALLSTUDIEN innehåller utdrag ur de dokument och mötesanteckningar som vi 
fått tillgång till under studien av fallet. I KAPITEL 9: EMPIRINÄRA ANALYS AV 

FALLSTUDIEN innehåller en analys av fallet. I och med denna del anser vi oss 
besvara vår första frågeställning samt avslutar vår första exemplifierande del av 
undersökningen vilket främst har ett beskrivande syfte av ett exemplifierande 
fall.  

���	�%�	��)����	�	���	0�����	(��&(�'��0	
I denna del finns enbart ett kapitel. KAPITEL 10: INTERVJUER MED EXPERTER OCH 

SAKKUNNIGA här finns de intervjuer med experter och sakkunniga som vi har 
samlat in. Detta material tillsammans med en del av materialet i del III ingår i 
undersökningens mer generella del.  

���	%�	�((&��&��&	�0&�)�����	���	
Denna del innehåller tre kapitel och avser som vi ser det själva slutprodukten av 
hela undersökningen. I KAPITEL 11: ANALYS OCH DISKUSSION sammanförs teori 
och empiri. Empirin analyseras med teorin som underlag och fram växer 
förhoppningsvis ny kunskap utifrån våra tre sista frågeställningar. KAPITEL 12: 
SLUTSATSER avser att besvara undersökningens tre sista frågeställningar. 
KAPITEL 13: AVSLUTANDE REFLEKTION OCH FRAMTIDSDISKUSSION är det sista 
kapitlet och här reflekterar vi över uppsatsen och hur man kan gå vidare med 
andra utredningar i framtiden.  

!"-"!	  ������&���������	
Vi använder i uppsatsen Harvardsystemet vid vår hantering av referenser. Enligt 
detta redovisas författarens efternamn och utgivningsår inom en parentes efter 
det hänvisade stycket. Det går även bra att i meningen nämna författarnamnet 
och därefter endast årtalet inom parentesen. (TCN, 2001) Med utgångspunkt 
från detta väljer vi att då hänvisning görs till ett stycke kan författarnamn och 
årtal finnas med i texten. Men sätts även alltid ut efter hänvisat stycke och då 
efter sista meningens punkt. Gäller källhänvisningen endast en mening skrivs 
antingen författarnamn och årtal i själva meningen eller inom parentes sist i 
meningen men innanför punkten. 
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Figur 1.2 Uppsatsens disposition (egen figur)  
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Kunskapskaraktärisering är att ange vad för typer av kunskap som kommer att 
utvecklas och är en process som är nödvändig för att bestämma tillvägagångs-
sättet för det fortsatta arbetet med uppsatsen. Innan man kan karaktärisera måste 
utredaren veta vilka kunskaper som det finns behov av att utveckla sett utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Vid fastställandet av kunskapsbehoven bör 
utredaren ställa sig frågor såsom vilka frågor man vill ha svar på, vad man vill få 
kunskap om och varför man vill veta detta. (Goldkuhl, 1998) Här nedanför tar vi 
upp våra kunskapsbehov utefter frågeställningarna och karaktäriserar vilka 
kunskapstyper som det handlar om, se Tabell 2.1.  
 
I det kunskapsbehov som FÖRSTA FRÅGESTÄLLNINGEN� åsyftar söks deskriptiv 
kunskap med inslag av historisk-rekonstruktiv kunskap. Detta då kunskap om 
hur inter-kommunal samverkan om och med IT kan se ut i praktiken söks. För 
att uppnå det behöver vi på ett rekonstruktivt sätt beskriva den exemplifierande 
samverkans förlopp. Vi behöver även ta reda på och beskriva vad de samverkar 
om i fråga om IT-infrastruktur och IT-system samt deras struktur i samverkan. 
Det gäller också att få förklarande kunskap om kommunernas syn på vilka 
faktorer som har bidragit till uppkomsten av deras samverkan om och med IT. 
Utöver det söks även värdekunskap om vilka effekter kommunerna vill uppnå 
samt även vilka de faktiskt har märkt för de enskilda kommunerna samt för 
samverkan.  
 
Det andra kunskapsbehovet, som renderar från FRÅGESTÄLLNING TVÅ, avser 
främst förklarande kunskap om vilka olika faktorer som kan bidra till att 
kommuner samverkar om och med IT. För att uppnå den förklarande kunskapen 
och skapa förståelse för vilka faktorer som är av vital betydelse krävs deskriptiv 
kunskap. Detta om omgivningens betydelse för kommuner och samverkan om 
och med IT samt om de utmaningar som kommuner står inför. Vi behöver därtill 
deskriptiv kunskap om vilka motiv kommuner har med samverkan om och med 
IT och därtill även om 24-timmarsmyndighetens betydelse för uppkomsten av 
IT-samverkan.  
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Det tredje kunskapsbehovet, med utgångspunkt i FRÅGESTÄLLNING TRE$ syftar 
även det till att uppnå förklaringskunskap vilken uppnås genom deskriptiv 
kunskap. Vi söker kunskap om vilka positiva och negativa effekter samverkan 
om IT kan ge för kommuner samt för samverkan. Vilka möjligheter respektive 
problem som kan uppstå för kommuner och samverkan om kommuner 
samverkar om och med IT. Kunskap behövs också för om det finns några 
förutsättningar som bör vara uppnådda för att möjligheterna ska uppstå. Utöver 
det behövs kunskap om problem kan uppstå om inte förutsättningarna är 
uppfyllda. Dessutom värdekunskap då kunskap om vad som är önskvärt att 
uppnå när de samverkar om och med IT eftersträvas.  
 
Kunskapsbehovet i den FJÄRDE FRÅGESTÄLLNINGEN avser normativ kunskap. Vi 
söker svar på om det finns några specifika framgångsfaktorer för samverkan om 
och med IT som kan riktas till specifikt kommunerna som samverkar. Utifrån 
det önskvärda som har framkommit tidigare söks de förklaringar till vad som 
leder fram till det önskvärda. Detta för att kunna vända på det och få fram 
normativ kunskap. Vad som ska göras för att uppnå det önskvärda eller 
åtminstone vad som kan göras för att undvika att problem och svårigheter 
uppstår eller vad man kan göra för att begränsa deras verkan.  
 

Tabell 2.1 Kunskapskaraktärisering utifrån frågeställning (egen tabell) 

Frågeställning Kunskapstyper 

Hur kan ett exempel av inter-kommunal 
samverkan om och med IT se ut?  

 

Deskriptiv kunskap med inslag av 
historisk-rekonstruktiv kunskap, 
förklarande kunskap och värde-
kunskap 

Vilka faktorer kan sägas bidra till upp-
komsten av inter-kommunal samverkan om 
och med IT?  

Deskriptiv och förklarande kun-
skap 

Vilka effekter kan samverkan om och med 
IT leda till för samverkan respektive den 
enskilda kommunen? 

Deskriptiv och förklarande kun-
skap samt värdekunskap  

Går det utifrån ovanstående att identifiera 
några framgångsfaktorer för specifikt inter-
kommunal samverkan om och med IT? 

Normativ kunskap  
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Den första kunskap som finns i tabellen är deskriptiv kunskap som beskriver 
någon eller några egenskaper hos en studerad företeelse. Historisk-rekonstruktiv 
kunskap handlar om att rekonstruera ett händelseförlopp och beskriva ett fall. 
Därefter kommer förklarande kunskap som talar om varför något är på ett visst 
sätt. Då man redovisar orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar för något 
resulterande förhållande. Värdekunskap handlar om det önskvärda, om vad man 
vill. Slutligen den normativa och vägledande kunskapen, hur man bör göra för 
att uppnå det önskvärda. Den normativa kunskapen är inversen till den 
förklarande kunskapen. (Goldkuhl, 1998) Utöver dessa kunskaper används 
kategoriell kunskap som grund. Enligt Goldkuhl (1998) är kategoriell kunskap 
den grundläggande kunskapen som alla andra kunskaper bygger på och innebär 
ett begreppsliggörande och en kaktärisering av fenomen. Den kategoriella 
kunskapen har vi inte speciellt lyft fram men ändå tagit med eftersom den alltid 
finns med vid undersökningar. 
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Vår ansats i undersökningen är delvis av explorativ karaktär. Detta då de olika 
teorier som studeras och de inledande intervjuerna avser att öka kunskapen och 
förståelsen om fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT samt om 
fallstudien och betydelsen av IT (Goldkuhl, 1998; Patel & Davidsson, 2003) se 
vidare kapitel 3. En sådan strategi kan med fördel användas till förberedande 
studier enligt Patel och Davidsson (2003) vilket återspeglar vår avsikt då både 
de inledande intervjuerna och teoristudierna är att just öka kunskapen om 
fenomenet för att kunna precisera vår studie. Dessutom används denna ansats då 
det finns lite kunskap om ett fenomen (Björklund & Paulsson, 2003). Med andra 
ord då det finns ett kunskapsbehov att fylla vilket vi anser oss ha upptäckt i den 
inledande probleminventeringen se avsnitt 1.1.  
 
Den första frågeställningen fokuserar på deskriptiv kunskap med historiskt 
rekonstruktiva inslag vilket skulle kunna ge uppsatsen en deskriptiv ansats, 
enligt Goldkuhl (1998). Många kunskapsformer�glider dock in i varandra och en 
del kunskaper som utvecklas i undersökningen ligger till grund för andra 
kunskaper. En kunskap som kan ligga till grund för andra är till exempel 
deskriptiv kunskap som kan användas för att utveckla förklaringskunskap. 
(Goldkuhl, 1998) De första tre frågeställningarna avser också kunskaper som är 
av förklarande natur. Dock så används deskriptiv kunskap för att nå den 
förklarande kunskapen. Detta kan då kallas för en explanativ ansats då avsikten 
är att både beskriva och förklara (Björklund & Paulsson, 2003). Den sista 
frågeställningen avser kunskaper av rådgivande karaktär då möjliga 
framgångsfaktorer eftersöks. Detta skulle enligt Goldkuhl (1998) ge en råd-
utvecklande ansats.  
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Även om undersökningen i inledningsskedet har en explorativ karaktär så är den 
övervägande delen av kunskaperna som söks både beskrivande och förklarande. 
Detta medför enligt oss att den huvudsakliga ansatsen är explanativ. Dock skiljer 
sig den sista frågeställningens kunskap så markant från de andra att uppsatsen 
även kan sägas till viss del ha en rådutvecklande ansats.  
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I grunden har alla olika utgångspunkter inför betraktelsen av ett fenomen vilket 
beror på vilken världsbild forskaren utgår från. Olika bakgrund, intressen, 
utbildning med mera lägger grunden för den föreställningsram som avgör hur 
man ser på ett fenomen. Det handlar om förförståelse och består även av 
överordnade omedvetna/medvetna antaganden vilka bestämmer vad man anser 
viktigt och intressant eller vice versa. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vidare kan det 
sägas att en forskare ofrånkomligt även präglas av den forskningstradition och 
de synsätt som finns inom det egna ämnesområdet (Holme & Solvang, 1997). 
 
Det finns flera olika vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella i dagens 
diskussioner om forskning och vetenskap (Patel & Davidsson, 2003). Man 
brukar dock framför allt prata om två sådana vetenskapliga huvudinriktningar, 
positivismen och hermeneutiken. Dessa kan i vissa delar beskrivas som 
varandras motpoler då de bland annat har helt olika sätt att betrakta vad som är 
kunskap och hur förförståelsen ska uppfattas (Patel & Davidsson, 2003; Thurén, 
1991). De två vetenskapsteoretiska förhållningssätten är även utgångspunkt för 
kvantitativ respektive kvalitativ metodteori vilka i sin tur ligger till grund för 
anvisningar om hur utredningsarbetet bör bedrivas (Lundahl & Skärvad, 1999).  

$"#"!	 �&���0�&�	
Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen men de metoder och synsätt som 
förespråkas inom positivismen har även spridit sig till andra vetenskapsområden 
(Thurén, 1991). Ett sådant synsätt tar avstånd från allt som inte är verkligt och 
iakttagbart och menar att det finns en objektiv verklighet som är värderingsfri 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Det är verkligheten som observeras under 
forskningen och rena fakta om denna samlas in. Dessa fakta analyseras sedan 
logiskt för att man därefter ska kunna dra slutsatser. Fakta ska i så hög grad som 
möjligt kvantifieras statistiskt så att det går att dra generella slutsatser av dem. 
(Thurén, 1991) I en positivistisk forskningsprocess observeras och insamlas 
fakta om verkligheten enligt kvantitativa metoder. Har man sedan tillräckligt 
många fakta kan man utifrån dessa dra allmänna slutsatser. Desto mer insamlat 
material desto större och mer allmänna slutsatser kan dras. (Lundahl & Skärvad, 
1999)  
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En forskare eller utredare ska vara opartisk och ställa sig neutral till det som 
undersöks. Denne ska ta reda på hur någonting faktiskt är och inte bör vara, det 
är endast på dessa grunder som sann kunskap kan uppnås. Utsagor som baseras 
på ”bör” innehåller tolkningar och värdeladdat tyckande. Detta anses inte 
empiriskt mätbart eller logiskt bevisbart. (Holme & Solvang, 1997) Detta 
betyder inte att den positivistiska fåran avvisar tolkning och spekulation utan tar 
in dem som en viktig del i sökandet efter kunskap. Positivisterna menar bara på 
att dessa inte kan användas som bevis. (Thurén, 1991) 
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Hermeneutiken har sina rötter i humanistisk vetenskapstradition och används 
som ett samlingsnamn för flera forskningsideal (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Huvudsyftet för alla dessa forskningsideal är att tolka och förstå. Hermeneutiken 
ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. (Lundahl & Skärvad, 1999; 
Thurén, 1991) Alla fenomen tolkas av människan och får därmed betydelser. 
Forskningen går ut på att tolka och förstå hur andra människor uppfattar sin 
situation samt vad det innebär för beslut och handlingar. Tolkningen styrs även 
av vem som gör tolkningen samt vilka aspekter som utredaren anser vara 
viktiga. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Inom hermeneutiken finns en helhetssyn och man pendlar mellan att ha helhets- 
och delperspektiv. Man tittar på helheten först för att sedan studera en eller flera 
delar vilket kan leda till ett nytt sätt att förstå helheten. (Repstad, 1999; Wallén, 
1996) Sammanhanget är också viktigt och tolkningar måste göras i förhållande 
till sammanhanget. Detta då enskilda fenomen endast kan förstås genom att 
förstå det speciella sammanhang i vilket de ingår. (Lundahl & Skärvad, 1999; 
Wallén, 1996)  
 
Hermeneutikerna ser det som att personliga erfarenheter oftast är nödvändiga 
förutsättningar för att uppnå vetenskaplig kunskap. Forskaren bör tränga in i 
fenomenet med inlevelse och engagemang och det är omöjligt att bedriva en helt 
opartisk forskning. (Lundahl & Skärvad, 1999) Utredaren som tolkar har en 
förförståelse i form av språklig och kulturell samhörighet (Wallén, 1996). 
Förförståelse är ett centralt begrepp för hur forskaren ser på verkligheten och har 
sitt ursprung i och formas bland annat av uppfostran, egna erfarenheter och 
utbildning (Holme & Solvang, 1997). I förförståelsen finns även förutfattade 
meningar, personliga motiv med mera, vilka influerar oss och påverkar vår 
uppfattning om vad som är av betydelse eller inte. Utan förförståelsen kan man 
inte tolka någonting, samtidigt tolkar vi allt vi upplever som någonting. (Thurén, 
1991) Förförståelsen behöver uttalas och göras medveten (Wallén, 1996).  
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Det finns ingen objektivitet även om man försöker skilja på fakta och 
värderingar. Därför bör utredaren medvetet och öppet klargöra för sina 
värderingar då all kunskap kan ses som påverkad. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Det är inte lätt att vara objektiv men det är forskarens roll att sträva efter det. 
Det svåra är att upptäcka egna fördomar och förutfattade meningar. Strävandet 
efter objektivitet kan göra att forskaren ser till att ta med ståndpunkter från alla 
viktiga håll då det råder delade meningar. Det går också att uttrycka när 
materialet är en partsinlaga eller forskarens egna personliga mening. Det är 
tillåtet att uttrycka egna åsikter men då är det dock bra att försöka ha dessa 
samlade under rubriker som diskussion. Värdeladdade glosor är också bra att 
undvika helst om det finns neutrala ord som går att använda istället. (Ejvegård, 
2003) 
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I vår kunskapskaraktärisering (avsnitt 2.1) redogör vi för vilka kunskaper vi har 
behov av att utveckla i och med denna uppsats. Där framkommer att vi behöver 
förstå sammanhanget som fenomenet finns i för att kunna utveckla de kunskaper 
vi eftersträvar. Genom att först var för sig beskriva begrepp, faktorer med mera 
och sedan relatera desamma med varandra till en helhet skapas den nödvändiga 
förståelsen för kontexten. Vi menar därmed att vårt arbetssätt till stora delar 
överensstämmer med det fokus på helheten och vikten av sammanhang som 
hermeneutikerna påtalar. Vi kommer även att undersöka hur olika personer 
uppfattar fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT, inte hur det är 
enligt ett positivistiskt synsätt. Vårt arbetssätt kan därför sägas följa det 
hermeneutiska spåret.  
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt är i grunden hermeneutiskt. Detta synsätt är 
något som i stor utsträckning formats och medvetandegjorts genom vår utbild-
ning och de synsätt som finns inom ämnet informatik på Linköpings universitet. 
Världen är som vi ser det inte svart och vit utan snarare grå. Med det menar vi 
att det inte går att separera fakta från värderingar utan allt först tolkas omedvetet 
utifrån den egna referensramen. Det vill säga utifrån den förförståelse vi har 
vilket kan avspegla sig i det man utreder. Därför bör förförståelsen synliggöras 
så att läsaren likväl som vi som utredare blir medvetna om dem. Det är som vi 
ser det viktigt och vår avsikt är att öppet försöka redovisa dels vår förförståelse 
om fenomenet och den kontext det finns i och dels vår bakgrund. Det för att 
eventuella missförstånd och underförstådda uppfattningar kan tydliggöras eller 
elimineras i så hög grad som möjligt. Ett sådant förfarande följer det 
hermeneutiska tänkandet där förförståelsen har betydelse och bör redovisas då 
det inte går att vara neutral. Vi kommer däremot att försöka eftersträva att vara 
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så objektiva som möjligt. Det genom just att redovisa förförståelsen, undvika 
värdeladdade uttryck samt i den mån vi upptäcker olika ståndpunkter försöka ta 
med dem. Under tiden som vi arbetar med uppsatsen kommer även vår 
förförståelse för det vi studerar att utvecklas och förändras, vilket är en naturlig 
process vid lärande och kunskapsinhämtande. 

%��	������&����&�	
Vi tycker att är mycket intressant att få studera just inter-kommunal samverkan 
om och med IT då vi tidigare har erfarenhet av att arbeta inom den kommunala 
sektorn. Dessutom finns kopplingen till vårt huvudämne informatik med som 
gör just denna samverkan så intressant för oss att studera. Vår relation till IT har 
byggts upp under vår utbildningstid. Programmet vi läser är till stor del 
fokuserad på både utveckling och användning av IT. Något som kan medföra att 
vi har en alltför positiv inställning till informationsteknikens möjligheter och att 
problem kan negligeras. Vi är dock medvetna om att den risken finns och 
kommer därför att ha detta i åtanke så att det inte bör påverka undersökningens 
genomförande och resultat.  
 
Då vi dels är kommuninnevånare och dels har erfarenhet från arbete inom 
kommuner har vi en nära relation till kommuner och kommunal verksamhet. 
Av den anledningen kan vi ses även som användare av en del av kommunernas 
tjänster. Därför skulle vår förförståelse om nyttan med och förväntningarna på 
resultatet av den inter-kommunala samverkan om och med IT kunna influera 
studien om vi inte medvetandegör detta. Vi har även utifrån den erfarenhet vi 
har av kommuner fått den uppfattningen att kommuner har haft det relativt kärvt 
ekonomiskt och behövt göra besparingar vad gäller både personal och en del av 
den kommunala servicen. Genom egna erfarenheter har vi också sett att inter-
organisatorisk samverkan finns inom många områden dock har vi inte några 
yrkesmässiga erfarenheter av just inter-kommunal samverkan om och med IT.  
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Med förklaringsmodeller menas i grova drag olika sätt att dra slutsatser och här 
brukar man skilja på induktion och deduktion. Dessa brukar betraktas som 
uteslutande alternativ då induktion utgår från empirin medan deduktion slutar i 
densamma. Att de utesluter varandra är dock inte riktigt då det finns en 
vidareutvecklad kombination av dessa, nämligen abduktion. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) De tre förklaringsmodellerna kan istället sägas vara alternativa 
förfaringssätt som går att använda för att relatera teori och empiri till varandra 
(Patel & Davidsson, 2003), se  
Figur 2.1.  
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En induktiv förklaringsmodell utgår ifrån empirin och innebär alltså att man drar 
allmänna och generella slutsatser utifrån empiriska fakta (Lundahl & Skärvad, 
1999). Detta brukar även kallas för upptäcktens väg då man utifrån den 
insamlade empirin utformar en teori (Patel & Davidsson, 2003). En sådan ansats 
utgår ifrån en mängd av enskilda fall och då ett och samma samband observeras 
i alla dessa enskilda fall så är sambandet generellt giltigt. Med andra ord så 
kräver induktion kvantifiering och en allmän teori utvecklas ur en mängd 
enskilda fall för att förklara att speciellt fenomen. (Alvesson & Sköldberg, 1994; 
Thurén, 1991)  
 
Det finns en allvarlig risk med induktion eftersom en sådan slutledning inte kan 
vara hundraprocentigt säker då alla tänkbara fall inte finns representerade utan 
endast en mängd av dessa. Det går alltså endast att komma fram till en viss 
sannolikhet men aldrig en hundraprocentig sådan. (Thurén, 1991) Vidare så 
menar Alvesson och Sköldberg (1994) att det finns ett glapp mellan mängden 
enskilda fall och den generella sanningen och att svagheten ligger i att det 
underliggande mönstret eller sammanhanget inte tas i beräkning utan enbart ett 
mekaniskt yttre samband. 
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Deduktion kallas ofta bevisets väg och kännetecknas av att forskaren utifrån 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser (Patel & Davidsson, 
2003). Man gör här förutsägelser genom att utgå från teorins innebörder 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Alltså utgår deduktion tvärtemot induktion från en 
allmän regel eller teori och hävdar att denna förklarar ett speciellt fenomen 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Deduktion bygger på logik och en logisk slutsats 
betraktas enligt denna förklaringsmodell som giltig om den är logiskt samman-
hängande. Den behöver däremot inte vara sann i den meningen att den 
överensstämmer med verkligheten. Därför är det viktigt att kontrollera om de 
påståenden som leder fram till slutsatsen i alltför logiska slutledningar stämmer 
med verkligheten. (Thurén, 1991)  
 
Även här finns en avsaknad av underliggande mönster vilket bidrar till att 
förklaringsmodellen saknar djup. Den förutsätter att den generella regeln eller 
teorin gäller och som en följd av det gäller den även i det aktuella fallet utan att 
ifrågasätta regeln och ta hänsyn till eventuella avvikelser. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) 
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Abduktion är en växelverkan mellan induktion och deduktion (Olsson & 
Sörensen, 2001). Det innebär att man först utifrån ett enskilt fall på ett induktivt 
sätt, formulerar en preliminär hypotes eller en teori, som bör ses som ett djupare 
teoretiskt förslag. Förslaget prövas sedan på nya fall med ett deduktivt arbetssätt 
varefter den vidareutvecklas. (Patel & Davidsson, 2003) Under processens gång 
utvecklas dels det empiriska praktikområdet gradvis och dels det teoretiska 
mönstret som justeras och förfinas och enligt Alvesson och Sköldberg (1994) så 
är abduktion den förklaringsmodell som oftast används vid fallstudier.  
 
En fördel med att arbeta på detta sätt är att forskaren inte blir låst i lika stor grad 
som om man arbetar efter enbart ett induktivt eller deduktivt arbetssätt. 
Nackdelen med abduktion är att forskaren utifrån sin förförståelse väljer 
undersökningsobjekt och/eller formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra 
alternativa tolkningar. Det kan göra att den hypotetiska teorin verifieras i 
nästkommande deduktiva fas. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2.1 De tre förklaringsmodellerna (Patel & Davidsson, 2003, s. 25) 
 
 
 

	 ���)'���		
Från teori dras 
slutsatser om 
enskilda fall 

 

%��'��������	

����	

���)'���		
Från enskilda fall 

formuleras en teori 
 

����	
����	$	

�<�)'���		

Från enskilda fall 
formuleras en preliminär 
teori. Denna teori testas 

på nya fall. 

����	!	

Teorin utvecklas 
 



Del I: Uppsatsens utgångspunkter 
   

 

22 

$".".	 %���	0��	�0	���'������&�����	
Vi kommer att arbeta enligt en abduktiv förklaringsmodell på så sätt att en 
pendling mellan teori och empiri förekommer, se mer i kapitel 3. Vi började 
med att utgå från det exemplifierande fallet och fick utifrån det en preliminär 
uppfattning utifrån den tillgängliga informationen, de inledande intervjuerna och 
utifrån vår egen förförståelse. Denna uppfattning var att inter-kommunal 
samverkan om och med IT ofta ses som en lösning på utmaningar och problem 
som kommuner måste hantera. Men att sådan samverkan inte alltid ger de 
effekter som är önskvärda och att det inte alltid beror på tekniken. Successivt 
kommer vi att undersöka och vidareutveckla uppfattningen genom att pendla 
mellan insamling av teori och empiri. Däremot testar vi inte vår teori på nya fall 
som abduktion förespråkar utan använder oss av annan empiri i form av fler 
intervjuer som representerar andra samverkan istället för fler fall. Att hela tiden 
växla mellan empiri och teori medför trots det att både empirin och teorin hela 
tiden gradvis utvecklas och förfinas. Vår förhoppning är att ett sådant växelspel 
mellan teori och empiri bör leda till en djupare och mer nyanserad förståelse för 
fenomenet, se Figur 2.2. 
 

 
 

Figur 2.2 Vår förklaringsmodell ett växelspel mellan teori och empiri (egen figur) 
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När man gör ett utredningsarbete går det att antingen välja en kvantitativ eller 
kvalitativ inriktning. Kvalitativa metoder används för att slå fast skillnader 
mellan A och B, medan kvantitativa metoder används för att ta reda hur många 
A och B det finns (Repstad, 1999). Det kan då verka som om dessa inriktningar 
är oförenliga men så är inte fallet. I sin renaste form kan kvalitativ respektive 
kvantitativ inriktad forskning sägas befinna sig vid var sin ände på en skala. 
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Men idag bedrivs inom samhällsvetenskapen forskning som ofta befinner sig i 
mittenregionen på skalan. (Patel & Davidsson, 2003) Kvalitativa och 
kvantitativa metoder kan även enligt Repstad (1999) kombineras i en och 
samma undersökning och detta kallas då metodtriangulering, se vidare avsnitt 
2.6. Därför utesluter inte valet av vetenskapligt förhållningssätt att forskaren 
använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder i undersökningen. 
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Den kvantitativa forskningen utgår oftast från teorier som grundats på tidigare 
forskningsresultat (Olsson & Sörensen, 2001). Sådana undersökningar går i 
grunden ut på att mäta och mätningen kan användas för att beskriva eller 
förklara. På det praktiska planet handlar kvantitativa undersökningar, som avser 
att förklara, främst om att testa hypoteser. (Lundahl & Skärvad, 1999) En 
hypotes kan sägas vara antaganden om verkligheten som går att härledas från 
teori. De antaganden som görs uttrycker samband så kallade orsaks- och 
konsekvensförhållande, till exempel om det regnar så blir marken blöt. (Patel & 
Davidsson, 2003) En hypotes ska vara väl underbyggd av argument, kunna 
testas och vara en möjlig lösning på undersökningens problemställning (Lundahl 
& Skärvad, 1999).  
 
Kvantitativa insamlingsmetoder kännetecknas av strukturering och av ett 
standardiserat tillvägagångssätt vilket är noga planerat och ska följas. De 
insamlingsmetoder som är vanligast använda är exempelvis observationer, 
enkäter, intervjuer, dokument som till exempel offentlig statistik med mera. 
Fokus ligger på kvantitet samt slumpmässiga och representativa urval. 
Informationsinsamling och analys sker separat på så sätt att all information 
samlas in innan analys av data sker. Vidare är generalisering viktigt och 
användning av deduktiv analys via statistisk analys. (Olsson & Sörensen, 2001; 
Holme & Solvang, 1997) 
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Kvalitativa metoder är inriktade på beskrivande data, individers egna skrivna 
eller talade ord och observerbara beteenden. Forskaren är intresserad av hur 
världen tolkas och uppfattas att vara, inte av hur den är. Kvalitativa metoder 
lämpar sig för frågeställningar med syfte på att förstå hur personer eller grupper 
av personer upplever eller förhåller sig till fenomen. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Oftast studeras en eller några få miljöer på djupet som en helhet med alla sina 
konkreta nyanser (Repstad, 1999).  
 
De insamlingsmetoder som är aktuella och som används i kvalitativa metoder är 
till exempel fallstudier, intervjuer, observation, litteraturstudier samt skrivna 
texter och dokument. Gemensamt för dessa insamlingsmetoder är att insamling 
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av information och analys sker växelvis. (Olsson & Sörensen, 2001) En 
kvalitativ undersökningsmetod är inte heller så formaliserad. Det centrala är 
istället som tidigare nämnts att på olika sätt samla in information. Den 
insamlade informationen avser dels att ge en djupare förståelse för den 
problematik som studeras och dels avser att beskriva helheten av det 
sammanhang som fenomenet inryms i. (Holme & Solvang, 1997) Vidare så 
omnämner Olsson och Sörensen (2001) att det vid användning av kvalitativa 
metoder även anses viktigt att skilja mellan informanter och respondenter. 
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Vår avsikt med denna uppsats är inte att utveckla kunskap som på något sätt ska 
användas för att kvantifiera något ur någon aspekt. Istället är vår avsikt att 
utveckla deskriptiv och förklarande kunskap genom att försöka förstå och tolka 
hur fenomenet uppfattas. Det ämnar vi göra genom en djupare fokusering på 
inter-kommunal samverkan om och med IT och därför faller vårt val på 
kvalitativa metoder. I och för sig skulle vi även ha kunnat använda oss av någon 
kvantitativ metod för att utöka vår förståelse. Dock anser vi att de valda 
kvalitativa metoderna på ett bättre sätt kan hjälpa till att få förståelse för 
fenomenet. Det material vi kommer att samla in har vi valt att inhämta genom 
litteraturstudier, intervjuer och en fallstudie där vi också intervjuar samt tar del 
av en del dokument. Dock kommer vi inte ha möjlighet att under en längre 
period direkt observera fallet på så sätt att vi på plats kan iaktta samverkan vilket 
gör att vi valt bort sådana observationer. De metoder vi använt oss av för att 
samla in data beskriver vi utförligare i kapitel 3.  
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Triangulering kan användas vid datainsamling och vid analysarbete. I samband 
med insamling av data innebär triangulering att man samlar in data kring ett och 
samma fenomen genom mer än en strategi. Olika tekniker sammankopplas för 
att motverka svagheter hos varandra i samband med datainsamling rörande ett 
särskilt fenomen vilket stärker studien. (DePoy & Gitlin, 1999; Patton, 2002) Ett 
vanligt missförstånd är att man genom trianguleringen ska komma fram till 
samma resultat vilket inte är vitsen utan man bör hitta både likheter och 
inkonsekvenser genom trianguleringen (Patton, 2002).  
 
Det finns alltså olika slags triangulering såsom teoretisk triangulering, metod-, 
data- och forskartriangulering (DePoy & Gitlin, 1999; Patton, 2002). Vid 
teoretisk triangulering utgår man från flera teoretiska perspektiv när man tolkar 
samma data (Patton, 2002). Det studerade fenomenet belyses då från olika håll 
vilket kan ge underlag för mångfald i tolkningen (Patel & Davidsson, 2003). 
Metodtriangulering innebär att man studerar ett fenomen utifrån olika metoder 
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och det kan till exempel vara kvalitativa observationer och intervjuer (Repstad, 
1999; Patton, 2002). Vidare kan en forskare validera genom att välja flera olika 
datakällor som exempelvis intervjua flera olika personer om det aktuella 
fenomenet (Patel & Davidsson, 2003). Datatriangulering innebär alltså att man 
använder sig av olika datakällor i en studie. Forskartriangulering slutligen är när 
man använder sig av flera olika forskare eller undersökare. (Patton, 2002) 
 
Genom att kombinera olika tekniker ges ett bredare dataunderlag och därmed en 
säkrare grund för tolkningen (Repstad, 1999). Trianguleringen har utredaren 
sedan nytta av vid analysarbetet. Då en jämförelse kan göras av de data som 
man samlat in genom olika metoder och/eller data från samma metod men från 
olika källor. (Patton, 2002) Information från de olika teknikerna vägs sedan 
samman i analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt. Utfallet av dessa 
olika tekniker kan sammanfalla eller vara motsägelsefulla vilket på så sätt ger en 
rikare och mer nyanserad tolkning. (Patel & Davidsson, 2003)  
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Vi vill att vår studie ska bli av så hög kvalitet som möjligt vilket ger att vi ser 
triangulering som en viktig del för att uppnå det. Detta genom att olika tekniker 
kan motverka varandras svagheter. Till viss del kan man säga att eftersom vi är 
två som skriver och arbetar med uppsatsen uppkommer diskussioner på vägen 
vilket vi ser som positivt och som en form av forskartriangulering. Med två 
personer där båda tar del av samma material borde det ge en bättre tolkning än 
om endast en person tar del av materialet. Vi har också under våra studieår 
utvecklat ett arbetssätt där vi arbetar med varsin del såsom ett kapitel eller en del 
för att därefter byta med varandra. Vi brukar markera gjorda ändringar samt 
funderingar. Detta arbetssätt ger upphov till diskussioner kring vad som 
egentligen menas och medför att varje del i arbetet kritiskt granskas från flera 
håll så att likheter och olikheter exponeras. Det leder till att uppsatsen skrivs om 
med avsikt att göra den tydligare och lättare att läsa. Dessutom har vi som 
uppsatsskrivare tillgång till en handledare, ett förslutsseminarium och till sist det 
slutliga seminariet, vilka alla har som funktion att kritiskt granska och ge förslag 
på förbättringar.  
 
Vi ämnar även göra en metodtriangulering och vi har valt att använda oss av 
flera kvalitativa metoder såsom intervjuer och litteraturstudier samt en fallstudie 
i vilken det även ingår flera metoder såsom intervjuer och studier av skrivna 
dokument. Genom att närma oss fenomenet med hjälp av skilda metoder menar 
vi att risken för rena felaktigheter minskar. Dessutom möjliggör det att studien 
berikas och blir mer nyanserad.  
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Även i och med valet av intervjupersoner kan fenomenet belysas från olika håll 
via datatriangulering. Det genom att intervjua flera personer som på olika sätt 
har anknytning till och eller är insatta i fenomenet. Vår avsikt är därför att dels 
intervjua personer, experter och sakkunniga, som inte själva är involverade men 
ändå har kunskap om fenomenet. Därutöver avser vi även att intervjua personer 
som är aktiva i inter-kommunal samverkan om och med IT både sakkunniga och 
från det exemplifierande fallet. Dessutom ger valet av olika befattningar inom 
kommunerna i fallstudien en berikning av materialet se avsnitt 3.3.6. Vi gör 
även datatriangulering genom att välja flertalet olika litteraturkällor. Genom att 
ta del av olika dokumenterat material såsom mötesanteckningar och mötes-
protokoll från KÖBY i fallstudien får vi dessutom tillgång till flera datakällor 
som avhandlar samma aspekt. Våra val vad gäller triangulering visas även i 
Figur 2.3 nedan. 
 

 
 

Figur 2.3 Vår triangulering (egen figur) 
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Utredningar om mänskliga och sociala förhållanden ger begränsade möjligheter 
till generalisering enligt hermeneutiken då kunskapen är bunden i både tid och 
rum (Lundahl & Skärvad, 1999). Generalisering av kvalitativa studier brukar 
också ifrågasättas men detta beror delvis på vad man menar med generalisering. 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) så är en gradvis utökning av teorins 
tillämpningsområde inom en viss avgränsad domän, som till exempel kommuner 
i Sverige, möjlig. Detta om man i undersökningen inbegriper mönster och 
tendenser som är gemensamma och underliggande för flera fenomen av liknande 
art. (Alvesson & Sköldberg, 1994) En kvalitativ analys kan leda fram till en 
förståelse av ett fenomen och vilka variationer fenomenet uppvisar i relation till 
sitt sammanhang. Generalisering kan då eventuellt göras i relation till andra 
snarlika situationer eller sammanhang. (Patel & Davidsson, 2003) Det är viktigt 
att här skilja mellan det som brukar kallas statistisk generalisering och analytisk 
generalisering. Resultat från fallstudier kan inte i statistisk mening generaliseras 
till att gälla för en population. Resultaten från fallstudier kan emellertid 
generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier 
som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) Yin (1989) kallar detta för analytisk generalisering.  
 
Det är viktigast att resonera kring de faktorer som påverkar generaliserbarheten 
för att vara vetenskaplig. Detta genom att till exempel beskriva de särskilda 
villkoren i den typ av studie utredaren gör. Det hör till fallstudiernas 
förutsättningar att kunskap bildas under speciella förhållanden. Därför bör man 
utvärdera dels inom undersökningen och dels om resultatet av undersökningen 
kan användas i andra sammanhang. Generaliserbarheten behöver inte heller 
ligga i resultatet av undersökningen utan kan istället ligga i den process eller 
metodik som studerades. Man kan även se hur pass mycket den framtagna 
kunskapen har kommunicerbarhet och tillämpbarhet då det kan ses som en form 
av generaliserbarhet. Detta då studien skulle vara möjlig för andra att ta till sig 
och använda i sin tur. Om möjligt kan studien också bli mer generell om den 
jämförs med en annan studie utanför den egna undersökningen. (Wallén, 1996)  
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Vid kvalitativa studier ifrågasätts ofta möjligheten till generaliserbarhet då dessa 
anses bundna i både tid och rum. Vad gäller fallstudien avses inte heller att 
enbart generalisera utan även att exemplifiera. I och med att vi använt både 
experter och sakkunniga i informantintervjuer och respondentintervjuer samt har 
en djupare fallstudie med ytterligare respondentintervjuer kan vi dock som vi ser 
det uppnå en analytisk generaliserbarhet. Vi kommer också i uppsatsen att sträva 
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efter att diskutera och analysera de olika faktorer och villkor som gäller för just 
vår uppsats. Detta genom att försöka att redovisa hur vi har gjort vid arbetet med 
utredningen. Vi har även försökt beskriva de särskilda villkoren i vår 
undersökning genom att även ge en kortare presentation av de organisationer 
som finns med i undersökningen, se avsnitt 3.3.7. Avslutningsvis i uppsatsens 
slutsatser, kapitel 12, kommer vi även att utvärdera och diskutera huruvida 
resultatet av vår undersökning kan användas av andra personer i andra 
sammanhang. 
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I kvalitativa studier är begreppen validitet och reliabilitet så tätt sammanflätade 
att man sällan använder begreppet reliabilitet. Istället har validitet en vidare 
betydelse och är inte endast knutet till själva datainsamlingen utan god validitet 
eftersträvas i alla delar av forskningsprocessen. Detta kan yttra sig i hur 
forskaren förmår att tillämpa och använda sin förförståelse i hela forsknings-
processen. Vad gäller datainsamling kopplas validiteten till hur forskaren lyckas 
fånga det som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt som till exempel 
relationen mellan det normala, typiska och det speciella. För att uppnå validitet 
bör varje tolkning relateras till om huruvida de tillför kunskap till studien och 
väljer forskaren att formulera flera olika tolkningar kan validitet kopplas till att 
kunna argumentera den eller de troligaste av tolkningarna. För att tillförsäkra sig 
en god validitet bör man även som forskare vara medveten om och reflektera 
över de val som görs i hanteringen av information och hur det kan påverka 
analysen. Exempelvis skrivs ofta innehållet i intervjuer om från talspråk till 
skriftspråk. Det kan om man inte är uppmärksam leda till att forskaren bygger in 
sin egen mening i intervjun genom att till exempel namnbestämma handlingar 
och uttryck. Ytterligare kan man prata om kommunikativ validitet och det 
innebär att de tolkningar som presenteras bör byggas under så att läsaren kan 
bilda sig en egen uppfattning av tolkningarnas trovärdighet. (Patel & Davidsson, 
2003)  
 
Då validitet i kvalitativa studier sällan kan avgöras genom att relatera utfallet till 
något objektivt är den interna logiken i analysen i fokus. Därför kännetecknas en 
god kvalitativ analys av en god inre logik där olika delar relateras till en 
meningsfull helhet. Kvalitet omfattar hela forskningsprocessen i kvalitativa 
studier. Men då sådana studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att 
hitta klara regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Det är 
viktigt att forskaren noggrant beskriver hela forskningsprocessen så att de som 
tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla de val som gjorts under 
processen. Om den kvalitativa forskningsprocessen skrivs med detta i åtanke 
kan det stärka vad som menas med validitet i kvalitativa forskningskontexter. 
(Patel & Davidsson, 2003)  
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Kvalitén på vår undersökning kan bäst avgöras av läsaren, men vi anser det vara 
en mycket viktig aspekt vilken vi eftersträvar. Vid uppnådd generaliserbarhet av 
vår uppsats kommer även delar av kvalitetsaspekten på köpet. I båda fallen är 
det viktigt med att vara tydlig och föra ett logiskt resonemang. Vi beskriver i 
kapitel 3 hur vi kommer att gå tillväga vid genomförandet av undersökningen. 
Olika vägval redovisas och diskuteras vad gäller val av metoder och 
tillvägagångssätt. Vi använder också triangulering för att hitta olikheter istället 
för att enbart leta likheter. De utskrivna intervjuerna måste godkännas av de 
intervjuade. Detta är just för att inte vi på något sätt ska ha ändrat eller skrivit 
om till exempel med andra ord som de inte använder. Vi har också valt att ha en 
riklig empiri dels för att undersökningen är av beskrivande art och dels för att 
läsaren själv i möjligaste mån ska kunna följa resonemanget från empirin till 
slutsatserna eller tvärtom. Även citat finns insprängda i sammanhanget på vissa 
ställen för att ytterligare ge läsaren möjlighet att spåra tolkningarna. Olika 
tolkningar bör redovisas och de troligaste bör argumenteras för. Det är viktigt 
med ett logiskt resonemang i hela uppsatsen anser vi. Alla dessa saker är för att 
läsaren själv ska kunna bilda sig en egen uppfattning om det vi skriver är 
trovärdigt eller inte. Om läsaren kan det har vi lyckats med vår föresats att 
uppnå en kvalité på vår undersökning.  
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I det här kapitlet beskrivs den vetenskapliga grunden och olika val vi har gjort. 
Vi redogör för olika vetenskapliga förhållningssätt, förklaringsmodeller och 
metoder som finns omnämnda i teorin och de val en forskare ställs inför vid en 
vetenskaplig kunskapsutveckling. Utifrån den teoriska grunden beskriver vi 
även våra egna val och varför vi valt som vi gjort. Kapitlet inleds dock med att 
karaktärisera de kunskaper som vi avser att ta fram i uppsatsen samt vår 
undersökningsansats. Vi beskriver även avslutningsvis hur det går att göra för att 
både erhålla ett bredare underlag och få en säkrare grund för tolkning i avsnittet 
triangulering. I övrigt tar vi i detta kapitel upp vad som sägs i teorin om 
generaliserbarhet av resultat samt undersökningens kvalité.  
 
Vad gäller vetenskapligt förhållningssätt finns det två huvudfåror inom 
vetenskapen, det positiviska och det hermeneutiska förhållningssättet. De två 
vetenskapsteoretiska förhållningssätten är sedan utgångspunkt för kvantitativ 
respektive kvalitativ metodteori vilka i sin tur ligger till grund för anvisningar 
om hur utredningsarbetet ska bedrivas. 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt är i grund och botten hermeneutiskt och vi 
avser att undersöka hur fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT 
uppfattas. Hermeneutiken är den fåra som ligger till grund för den kvalitativa 
metodteorin. Därför faller det sig naturligt för oss att välja kvalitativa metoder 
för insamling av data, även om valet av vetenskapligt förhållningssätt inte 
utesluter en kombination av både kvantitativa och kvalitativa metoder i 
undersökningen. De kvalitativa metoder för insamling av data som vi valt är 
fallstudie, litteraturstudier och intervjuer. Dessa metoder beskrivs utförligare i 
nästkommande kapitel. 
 
Det finns även olika sätt att dra slutsatser på, så kallade förklaringsmodeller. De 
mest omtalade är induktion, deduktion och abduktion där den sistnämnda är en 
slags kombination av de två föregående. Dessa förklaringsmodeller kan ses som 
alternativa förfaringssätt för att relatera teori och empiri till varandra. Vi 
kommer att arbeta enligt den abduktiva modellen på så sätt att en pendling 
mellan teori och empiri förekommer. Att hela tiden växla mellan teori och 
empiri medför att både teorin och empirin hela tiden gradvis utvecklas. Vår 
förhoppning är att ett sådant växelspel bör leda till en utökad och mer fasetterad 
förståelse för fenomenet. 
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Triangulering innebär till exempel att man samlar in data kring ett och samma 
fenomen genom att använda flera olika tekniker. På så sätt kan ett bredare 
dataunderlag erhållas och därmed även en säkrare grund för tolkningen. Det 
finns olika typer av triangulering och de vi valt att använda oss av är: forskar-, 
metod- och datatriangulering. 
 
Kapitlet avhandlar även generaliserbarhet vilket är något som ofta ifrågasätts i 
samband med kvalitativa studier. Analytisk generalisering är dock något som 
kan användas vid kvalitativa studier och är den generalisering som vi strävar 
efter att uppnå i denna undersökning.  
 
Att försäkra sig om att en undersökning har en god kvalité är mycket viktigt och 
som vi ser det kan kvalitén på vår undersökning ytterst avgöras av läsaren. God 
kvalité hänger i mångt och mycket samman med kommunicerbarheten. Vi 
strävar därför efter att vara så tydliga som möjligt samt genom att föra ett logiskt 
resonemang och därmed öka chanserna till ett positivt omdöme från läsarna. 
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Vårt genomförande av undersökningen kan delas in i fem etapper, se Figur 3.1. 
Den första etappen är det inledande skedet av studien då det centrala är 
problemformulering och undersökningens genomförande. Därefter i etapp två 
koncentreras arbetet främst på referensramen. I den tredje etappen ligger fokus 
framför allt på empirin och då på det exemplifierande fallet i fallstudien. Vid 
den fjärde etappen är det experterna och de sakkunniga som är i centrum och i 
den femte och sista etappen är den avslutande delen av undersökningen i fokus. 
Med andra ord följer våra etapper uppsatsens delar, se avsnitt 1.7. Etapperna 
bygger också på varandra där etapp ett hela tiden ligger som grund för resten av 
undersökningen. Etapperna påbörjas också vid olika tidpunkter men avslutas 
samtidigt. Genomförandet av studien är dock hela tiden en iterativ process 
varför delarna likväl som teori och empiri hela tiden uppdateras och förfinas, se 
även avsnitt 2.4.4 och Figur 2.2.  
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Figur 3.1 Vårt genomförande (egen figur) 
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Tidigare har det tagits upp (avsnitt 2.5.3) att vi har för avsikt att använda oss av 
fallstudier, litteraturstudier och kvalitativa intervjuer för att samla in material till 
undersökningen. Här nedan beskriver vi dessa mer ingående. 

#"$"!	 
���&�)����	
Denna typ av studie har stor betydelse inom kvalitativ metodteori vilket beror på 
att forskning och utredning om samhällsvetenskapliga frågeställningar sker i, om 
eller för sociala system av olika slag (Yin, 1989; Patel & Davidsson, 2003). 
Fallstudien är en empirisk undersökning som behandlar rådande fenomen i sitt 
verkliga sammanhang där gränserna mellan det studerade fenomenet och dess 
sammanhang inte är självklara. Oftast används fallstudier när forskaren vill 
djupstudera ett fenomen i sitt sammanhang. (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 
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1989) Inom organisationsteorin anses fallstudien vara den bästa metoden för att 
förstå en organisations hela komplexitet (Lundahl & Skärvad, 1999). Forsk-
ningsfrågan är även av betydelse och fallstudien lämpar sig bäst för frågor som 
innehåller hur och varför (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 1989). Det finns olika 
anledningar till att genomföra fallstudier och en är för att exemplifiera och 
illustrera vilket då kallas en beskrivande fallstudie (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Det finns två olika dimensioner vid designen av fallstudier den ena är om det är 
en enskild fallstudie eller om det är multipla fallstudier (Yin, 1994; Andersen, 
1998). En fallstudie kan gälla en individ, en grupp individer, en organisation 
eller ett förlopp. Men det går även lika bra att studera fler än ett fall som till 
exempel två organisationer. (Patel & Davidsson, 2003) Den andra dimensionen 
handlar om att använda ett holistiskt eller ett analytiskt perspektiv. Vid 
användandet av ett holistiskt perspektiv så handlar det om att ge en förståelse av 
fenomenet som helhet. Vid användandet av ett analytiskt perspektiv handlar det 
om att specificera variabler eller enheter och sedan undersöka relationerna 
mellan dessa utvalda enheter. (Andersen, 1998) Yin (1994) benämner 
perspektiven som holistisk, en enda analysenhet, samt inbäddad, multipla 
analysenheter, vilket ger att det finns fyra olika typer av fallstudier, se Figur 3.2.  
 

 
 

Figur 3.2 De fyra typerna av fallstudier (Yin, 1994, s. 39) 
 
Vid fallstudier används ofta flera olika datainsamlingsmetoder, vilka kan vara 
att man går igenom skriftligt material, intervjuar, studerar planer, protokoll, 
utredningar och andra handlingar som kan vara relevanta för den aktuella 
utredningen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Även om fallstudien i sig kan utgöra 
hela det empiriska underlaget i en undersökning enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) så kan den även ingå som en insamlingsmetod av flera i en undersökning 
enligt Olsson och Sörensen (2001). 
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En genomsökning av redan existerande litteratur brukar påbörjas redan under 
problemformuleringen och arbetet med den. Dessa litteraturstudier ska vara 
grundliga och systematiska för att nå ett bra resultat. Litteraturstudier kan göra 
att forskaren får information om redan existerande teorier, undersökningar och 
andras erfarenheter. Om de är grundliga så kan det förhindra att onödigt arbete 
görs om många undersökningar redan har utförts och teorier utvecklats. Dessa 
kan vara användbara vid den egna studien. (Andersen, 1998) Vid alla under-
sökningar som är av forskande art bör man alltid börja med en litteraturöversikt. 
Denna tjänar till att medvetandegöra redan tidigare arbeten inom området och 
kan vara behjälplig för att identifiera de huvudsakliga problemområdena. Den 
ger också läsaren en vägledning om vilka teorier och principer som har haft 
inflytande på forskarens tillvägagångssätt. Litteraturöversikten är till för att 
fastställa redan befintlig kunskap inom forskningsområdet. Därigenom kan 
upprepningar av redan genomförd forskning undvikas och utgöra en grund för 
ny forskning. Antingen genom att fortsätta på samma spår eller genom att 
misskreditera tidigare arbeten. Andra skriftliga källor kan också vara föremål för 
den undersökningen. (Denscombe, 2000) En mindre krävande litteratur-
sökningen kan uppnås om sökandet efter litteratur och information görs via 
Internet. Ett exempel är att använda Libris som består av flera olika databaser 
och brukar finnas på svenska bibliotek. Även material till empirin kan hittas på 
Internet då många utredningar och annat material kan finnas tillgängliga där. 
(Lundahl & Skärvad, 1999)  

#"$"#	 �����07)��		
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att intervjusituationen är vardaglig 
och liknar en vanlig konversation, gärna likt spontana samtal i de intervjuades 
miljö. Intervjuer kan vara antingen respondent- eller informantintervjuer. Det 
som skiljer dessa är att man i en respondentintervju intervjuar personer som 
själva är delaktiga i det som undersöks. Medan man i en informantintervju 
intervjuar personer som står utanför undersökningen men ändå har kunskap om 
denna. Oavsett sort så syftar intervjun till att skapa ett informellt samtal mellan 
forskare och intervjuperson. (Holme & Solvang, 1997) Det kan vara en fördel 
om intervjumanualen är stickordsmässig så att frågorna formuleras muntligen 
under intervjun. Faran med en allt för detaljerad manual med färdigformulerade 
frågor är att man riskerar att svarspersoner som redan från början är kortfattade 
och tystlåtna blir ännu tystare och passivare. Om den intervjuade som en 
förlängning på en fråga på eget initiativ även yttrar sig om senare frågor bör man 
inte avbryta då det kan leda till att svarspersonen blir osäker eller irriterad och 
därmed tystare. (Repstad, 1999)  
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I begreppet kvalitativ intervju kan flera olika typer av intervjuer ingå men de två 
viktigaste är ostrukturerad och semi-strukturerad intervju. Vid den ostrukture-
rade intervjun brukar forskaren enbart ha några teman eller allmänna 
frågeställningar som intervjun bör täcka, en så kallad intervjuguide. Frågorna 
ställs oftast informellt och kan skilja i ordningsföljd från intervju till intervju. I 
den semi-strukturerade intervjun så inbegrips flera olika slags intervjuer. Oftast 
har intervjuaren en uppsättning frågor, ett så kallat frågeschema. Dock kan 
frågornas ordningsföljd även här variera. Frågorna brukar vara mer allmänt 
formulerade än vid strukturerade intervjuer. Det finns också utrymme för 
följdfrågor vid behov. Vid strukturerade intervjuer däremot ställer intervjuaren 
fastställda frågor i exakt samma ordningsföljd vid varje intervju. Meningen är att 
respondenternas svar sedan ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt. 
Medan forskaren vid den kvalitativa intervjun vill ha fylliga och detaljerade svar 
då intresset ligger på den intervjuades ståndpunkter. Strukturerade intervjuer kan 
också benämnas som standardiserade intervjuer. (Bryman, 2001) 

#"$".	 %��	��&������	�0	����	
I fyra av genomförandets etapper, se Figur 3.1, ingår det datainsamlingar då 
teori och empiri växelvis samlas in. I genomförandets FÖRSTA ETAPP kommer vi 
först att samla in litteratur och annat skriftligt material för att orientera oss om 
fenomenet och det exemplifierande fallet samt för att vägleda oss i fråga om val 
av litteratur till den teoretiska referensramen. Därefter kommer vi att samla in 
mer allmän teori om problemområdet samt genomföra några ostrukturerade 
respondent- och informantintervjuer. Avsikten med intervjuerna är att de bör ge 
oss en översiktlig bild av fenomenet samt fallet och de problemområden som 
finns samt att vi ska kunna få tillgång till skrivet material om det exemplifier-
ande fallet. Insamlingen av teorin avser även den i det här skedet att gälla 
problemområdet översiktligt. Detta ligger även i linje med undersökningens 
explorativa ansats (avsnitt 2.2).  
 
Genomförandets� ETAPP TVÅ handlar till stor del om att samla in teori till 
referensramen och avser att i stort sätt omfatta resterande teori som är nödvändig 
för undersökningens genomförande. Senare i den TREDJE ETAPPEN av genom-
förandet avser vi att genomföra ytterligare respondentintervjuer i fallstudien av 
typen ostrukturerad intervju. Dessutom kommer vi även att ta del av material 
såsom mötesanteckningar och annat material från fallet i denna etapp. Under 
denna etapp är fokus på frågeställning ett men det kan komma fram saker som 
gör att teorin i referensramen kan komma att behöva kompletteras med 
ytterligare material. Empiriinsamlingarna som genomförs i ETAPP FYRA kommer 
att vara mer fokuserade på empirin kopplad till våra två mellersta 
frågeställningar gällande bidragande faktorer och effekter. Intervjuerna i detta 
skede kommer att vara av typen ostrukturerad intervju samt av både informant- 
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och respondentkaraktär där experter och sakkunniga intervjuas. Avsikten med 
dessa intervjuer är dels att berika studien men även ett försök till att lyfta upp 
undersökningen till en mer generell nivå. Även i denna etapp kan behov 
framkomma av ytterligare insamling av teorier till referensramen. 

�����������	�0	�����07)��	
Innan intervjuerna utförs kommer vi att sammanställa frågor som bör besvaras 
av de intervjuade. Frågorna bör ha en mer övergripande karaktär och ska inte 
kunna besvaras med ja eller nej utan avse att åstadkomma mer uttömmande svar. 
Olika sammanställningar av frågor kan komma att skapas om det kan bidra till 
att skapa mer relevanta frågor för de olika intervjuerna. Frågorna bör inte visas 
för den som ska intervjuas om så inte begärs utan är endast tänkt att finnas som 
underlag. Frågornas ordningsföljd behöver inte följas och eventuellt kan extra 
frågor läggas till för att locka fram eller förtydliga svar. 
 
Intervjuerna kommer att gå till på så sätt att vi bandar alla de intervjuer som 
görs muntligen om vi får tillåtelse annars gör en av oss anteckningar medan 
den andra ställer frågorna. För intervjuerna avsätts ungefär en timme. Intervjuer 
kommer att ske på den intervjuades arbetsplats eller där personen så önskar. Alla 
intervjuer kommer dock inte att göras muntligen på plats utan vissa intervjuer 
görs genom att frågor skickads ut per e-post till de personer som vi inte har 
möjlighet att träffa på grund av tidsbrist och/eller avståndet till personen. Dessa 
följs sedan upp med en telefonintervju av samma intervjupersoner vid behov av 
förtydligande. 

���� %�������������
Urval handlar om vad, vem eller vilka som bör användas till insamling av teori 
och empiri (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är viktigt att redogöra klart för hur 
urvalet av teori och empiri har skett. Det dels för att läsaren kan få en 
uppfattning om under vilka premisser urvalet skett och huruvida det kan ha 
påverkat resultatet i någon riktning. (Holme & Solvang, 1997) Något som också 
kan påverka urvalet är om forskaren har valt något eller några perspektiv som 
problemet sedan belyses ur. Som nämndes i avsnitt 2.3 så formas en utredares 
synsätt grundläggande av de forskningstraditioner som finns inom den egna 
vetenskapen. Utöver sådana grundläggande utgångspunkter kan en utredare även 
välja vilka aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga utifrån perspektivet 
och vilka denne eventuellt vill använda när denne undersöker ett fenomen. Om 
sådana val görs är det viktigt att forskaren öppet redogör för dessa för att öka 
undersökningens genomskinlighet och trovärdighet. Exempel på ett perspektiv 
kan vara att en företagsekonom väljer att undersöka ett problem ur ett löntagar- 
och/eller ett företagsledningsperspektiv. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
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Själva valet av fall bör kunna motiveras och det finns fyra utgångspunkter vid 
val av fall. Den första är att fallet är specifikt på så sätt att det är ett typiskt fall 
och därmed kan resultatet generaliseras till hela gruppen. Den andra är att fallet 
är avvikande och en kontrast till normen. Den tredje utgångspunkten är att 
fallstudien kan användas för att pröva eller bygga på teorier. Den fjärde och sista 
är det minst sannolika fallet för att pröva en teori för om det finns belägg för en 
teori även där så kan trovärdigheten för teorin öka. (Denscombe, 2000) Även att 
välja antal fall är viktigt. Endast ett fall kan ge en djupare och mer nyansrik 
studie men det kan även leda till att studien blir så specifik att den inte blir 
intressant för andra aktörer i andra situationer. Därför är jämförelse en bra 
metod för att upptäcka det verkligt intressanta i ett studerat fall. Att endast 
studera ett fall kan exempelvis vara lämpligt om en teori ska prövas eller om 
fallet representerar ett fenomen som endast är marginellt utforskat och det inte 
har funnits möjlighet att studera tidigare. Man måste göra en avvägning mellan 
vilken bredd respektive vilket djup man vill ha i studien. (Lundahl & Skärvad, 
1999)  
 
Även val av antalet analysenheter behöver göras. En och samma fallstudie kan 
innehålla en eller flera analysenheter. Till exempel vid en analysenhet kan ett 
statligt program studeras på ett globalt plan. Exempel på flera analysenheter vid 
organisationsstudier är att flera processer studeras såsom möten, roller eller 
lokaliseringar. Vid användandet av flera analysenheter kan eventuellt en utökad 
analys uppnås. Dock får forskaren vara observant på att inte fokusera för mycket 
på analysenheterna och ignorera helheten. (Yin, 1994) 

#"#"$	 ��0��	�0	��������)�	
Vid urval och användning av litteratur är det även viktigt att fundera över 
källornas relevans och tillförlitlighet (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är även 
viktigt att inte enbart välja fakta som stöder ens egen uppfattning. Alla fakta 
måste redovisas även om de inte stämmer med ens egna idéer om studien. Om 
detta inte görs kan en skevhet i materialet uppstå vilket kan medföra en falsk 
bild av ett skeende. (Patel & Davidsson, 2003) Den som studerar historiska 
händelser och förlopp måste även vara beredd på att resultaten kommer att 
bedömas. Detta efter i vilken mån det går att belägga och styrka observationer 
och uttolkningar genom att kunna hänvisa till äkta, relevanta och tillförlitliga 
källor. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
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Urvalet av intervjupersoner är en avgörande del i undersökningen och samma 
principer för urval av intervjupersoner bör användas (Holme & Solvang, 1997; 
Repstad, 1999). Urvalet bör även göras systematiskt utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier för att försäkra utredaren om att urvalet passar den studie 
som ska göras. Det vill säga att undersöks exempelvis hur bostadslösa upplever 
sin situation så bör man intervjua personer som är bostadslösa eller har kunskap 
om en sådan situation. (Holme & Solvang, 1997)  
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Vi har valt att utföra en fallstudie då sådana är lämpliga vid tillfällen när 
gränserna mellan det studerade fenomenet och dess sammanhang inte är tydliga 
och självklara, vilket vi anser det är i detta fall. Andra metoder med en större 
distans till det studerade fenomenet anser vi inte skulle kunna ge oss den 
kunskap och förståelse om fenomenet och dess sammanhang som behövs för att 
kunna besvara våra frågeställningar. Vi ser det som att vår fallstudie är av typen 
1, se Figur 3.2, då vi har valt att enbart studera ett enskilt fall. Det för att kunna 
gå djupare in i det fallet istället för att studera flera fall med ett mindre djup i 
studien men då i och för sig med en större bredd. Vi tror oss därmed kunna 
uppnå den mer omfattande och djupare förståelse och kunskap som behövs för 
att kunna förstå hur fenomenet fungerar. Vi utgår också från en enda 
analysenhet, nämligen fenomenet, då vår avsikt inte är att jämföra eller på annat 
sätt relatera olika analysenheter till varandra. I och för sig har vi för avsikt att gå 
in på flera olika delar i fallstudien såsom olika kommuner och olika slags IT 
men vi kommer inte att analysera dessa delar var för sig utan de används enbart 
för att få förståelse för helheten.  
 
Själva förfarandet vid urvalet var dock inte så kategoriskt att vi hade flera fall att 
utgå ifrån varav vi tog det som var mest specifikt och typiskt. Utan då 
fenomenet inte är så studerat tidigare kan det vara svårt att veta hur ett specifikt 
fall ser ut. I vårt fall samverkar ett antal kommuner om och med IT vilket det är 
många fler kommuner som gör. Detta gör dem till ett specifikt fall men vissa 
delar i deras samverkan kan skilja sig åt såsom att de bygger eget bredband och 
har valt att enbart ha samverkansavtal och inte kommunalförbund. Andra inter-
kommunala samverkan om och med IT kan ha gjort på ett likartat eller ett annat 
sätt. Dock anser vi inte dessa saker har så stor betydelse för själva det typiska i 
fallet så att man kan säga ett KÖBY är mindre specifikt än andra IT-samverkan. 
De övriga inter-kommunala samverkansprojekten förutom fallstudien som finns 
med i vår undersökning ser inte vi som ytterligare fallstudier eftersom vi enbart 
har gjort intervjuer med en enda person från vardera tre olika samverkans-
projekt. Vi går inte heller in på processen eller hur de gör i sin samverkan utan 
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ställer enbart frågor kring andra och tredje frågeställningen gällande bidragande 
faktorer samt effekter.  
 
Syftet med själva fallstudien är också att beskriva och förmedla ett 
exemplifierande fall vilket gör att vi har en beskrivande fallstudie. Anledningen 
till det är förutom att få en förståelse för fenomenet även att förmedla 
beskrivningen av just detta fall. Detta då det finns ett stort intresse för just den 
samverkan och hur de har gjort. En uppfattning som har sin grund i de inledande 
intervjuerna som genomfördes för att kunna avgränsa och precisera studien. 
Dessutom ingår fallstudien i en större undersökning och är därmed även en 
insamlingsmetod. Syftet med fallstudien är som tidigare nämnts delvis att 
abstrahera resultatet till en större grupp men i förening med vad som 
framkommer i övrig empiri.  

#"#",	 %���	)�0��	�0	��������)�	
Vid urvalet av litteratur till teorin kommer vi att välja olika källor från 
oberoende ställen såsom till exempel Statskontoret, Svenska Kommun och 
Landstingsförbundet samt etablerad litteratur och bedömda studier. Teorin har 
vi tänkt hämta från sådana områden som kan vara aktuella för studien såsom 
informationstekniks- och organisationsområdet samt även till viss del 
ekonomiområdet. Urvalskriteriet för teori är att den ska kunna gå att appliceras 
på kommuner och inter-kommunal samverkan om och med IT. I fallstudien har 
vi fått tillgång till vissa dokument och mötesanteckningar rörande samverkan. 
Här har vi inte några särskilda urvalskriterier förutom att dokumenten och 
mötesanteckningarna ska vara sådana att de är officiella och gäller för de 
kommuner som ingår i fallstudien.  

�����	&�)����	
Andra studier brukar vara en bra sak att ha med för att antingen utöka sin egen 
undersökning med mer material eller utgå från. Det ökar möjligheterna till mer 
generella och säkrare slutsatser vid tillgång på mer material att grunda 
undersökningen på. Vi har också under resans gång, främst under hösten 2004, 
letat efter andra jämförbara studier under ett flertal tillfällen och på diverse olika 
ställen. Först och främst har vi letat efter utredningar av andra fall där 
kommuner och/eller landsting samverkar kring IT. Detta dels genom att söka i 
olika databaser, både lokala och rikstäckande, som finns tillgång till via 
biblioteket på Linköpings universitet och dels genom att söka på Internet. Vi har 
då använt oss av sökord såsom samverkan, inter-organisatorisk samverkan och 
inter-kommunal samverkan (med och utan bindesträck där så kan förekomma). 
Vi har främst letat på Statskontorets och Sveriges Kommuner och Landstings 
hemsidor men även via olika universitets hemsidor. På samma sätt har vi sökt 
efter litteratur till referensramen. Dessutom har vi vid de flesta intervju-
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tillfällena, både de förberedande intervjuerna och de i den egentliga studien, 
ställt frågan om de vet om någon studie som avhandlar det vi studerar. Men 
ingen har vetat om någon studie som har avhandlat vårt studerade fenomen, 
nämligen inter-kommunal samverkan om och med IT. Dock har vi hittat en del 
studier där vissa delar har varit tillämpbart. Därför valde vi att redovisa dessa 
studier i vår referensram på samma sätt som vi gjort med det övriga materialet 
där.  

#"#"4	 %���	)�0��	�0	�����07)(��&���	
Denna undersökning innefattar två delar, en exemplifierande del och en mer 
generell del. Båda delarna har undersökts ur flera perspektiv. Den generella 
delen ur två övergripande perspektiv: omgivnings- och ledningsperspektiv, se 
Figur 3.3 eller om man så vill ett utifrån- respektive inifrånperspektiv. Själva 
den exemplifierande studien däremot innefattar tre olika ledningsperspektiv.  
 
Omgivningens syn på kommuner och samverkan om och med IT ser vi som 
väsentlig på grund av kommuners särart och det inflytande omgivningen har på 
kommuners verksamhet och handlingsutrymme (kapitel 5). Att vi valt lednings-
perspektivet beror på att det till stor del är de, inom givna ramar, som formulerar 
visioner, mål och riktlinjer dels för kommunens organisation och verksamhet 
och dels för samverkan. Ledningsperspektivet är även intressant då det i sig kan 
sägas innehålla flera perspektiv. Detta då en kommun dels har både en politisk 
och en administrativ ledning men även en IT-ledning vilkas olika syn på IT-
samverkan kanske inte helt överrensstämmer. Därför har vi valt att ta med dessa 
perspektiv i den exemplifierande studien. Avsikten med de olika perspektiven är 
inte att direkt ställa dem mot varandra och jämföra för att leta skillnader även 
om vi givetvis ska ta med dessa om sådana upptäcks. Genom att på detta sätt ta 
med olika perspektiv och se på fenomenet utifrån olika perspektiv är vår avsikt 
istället att få en bredare och mer nyanserad undersökning och därmed ett resultat 
som eventuellt kan leda till att den analytiska generaliserbarheten kan uppnås.  
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Figur 3.3 Valda perspektiv (egen figur) 

 
De kvalitativa intervjuerna vi ämnar genomföra kommer att vara av arten 
ostrukturerade respondent- och informantintervjuer. Detta för att få fram en 
bredare och mer nyanserad bild av fenomenet. Om vi endast valde att intervjua 
personer som är involverade i fenomenet respektive fallet skulle det även kunna 
finnas en risk för att bilden blir mer snedvriden på något sätt. Detta tror vi kan 
undvikas genom att undersökningen dels är indelad i två delar med den 
exemplifierande fallstudien och en mer generell del. Dels genom att vi väljer 
både respondent- och informantintervjuer. Urvalskriteriet för alla intervjuer är 
att de bör inneha mycket kunskap om det fenomen vi vill utreda.  
 
För fallstudiens respondenter är urvalskriteriet att de tillhör någon av de tre olika 
befattningarna: kommunalråd, kommunchef och IT-chef. Dessa befattningar har 
alla funnits med i styrgruppen för KÖBY fram till mitten av 2004 varför vi 
bedömer att personerna därför är väl insatta i det fall som vi studerar. Under 
2004 förändrades dock styrgruppen och idag finns endast kommunalråden med i 
den. Som informanter har vi valt experter och sakkunniga ur omgivningen som 
kommit i kontakt med fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT. 
För respondenterna som är sakkunniga är urvalskriteriet att de varit kontakt-
personer för den samverkan de deltar i samt att de är kunniga inom IT-området. 
De intervjupersoner vi använt benämns i tabellen utifrån vilken organisation de 
kommer från, den titel de har samt deras relation till studien. 
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Tabell 3.1 Vårt urval av intervjupersoner (egen tabell) 

Organisation/Kommun Titel Relation till studien  

Kinda Kommunalråd, politisk chef KÖBY:s styrgrupp 
(sedan valet 2004) 

Kinda Kommunchef, administrativ 
chef 

KÖBY:s styrgrupp 
(2001- 2004) 

Kinda, Ödeshög, 
Boxholm och Ydre 

IT-chef KÖBY:s styrgrupp 
(2001-2004)  

Boxholm Tidigare arkiv- och IT-chef  
i Boxholm 

KÖBY:s styrgrupp 
(2001-2004)  

Ydre Kommunalråd, politisk chef KÖBY:s styrgrupp 
(sedan 2001) 

Ydre Kommunchef, administrativ 
chef 

KÖBY:s styrgrupp 
(2001-2004) 

Länsstyrelsen i 
Östergötland 

Byrådirektör Omgivningen 

Sambruksplattformen/  
24-timmarsdelegationen 

Styrgruppsmedlem/ 
ledamot 

Omgivningen 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

IT-strateg Omgivningen 

Östsam Projektsamordnare Omgivningen 

Hallsberg Projektledare Kontaktperson för 
samverkan 

Mariestad IT-chef Kontaktperson för 
samverkan 

Mellerud Ekonomichef och IT-
avdelningsansvarig 

Kontaktperson för 
samverkan 
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De samverkande kommunerna som ingår i fallstudien är belägna i Östergötlands 
läns södra till västra delar, se Bild 3.1. Enligt KÖBY:s hemsida har dessa 
kommuner, Kinda, Ydre, Boxholm och Ödeshög, alla varit med i samverkan 
sedan starten 2001. Alla kommunerna är inte delaktiga i all samverkan utan det 
är beroende på varje enskild kommuns behov och nytta av samverkan. (koby, 
2004) Kommunerna är olika stora både vad gäller befolkningsunderlag och 
areal. Befolkningsunderlaget har kontinuerligt minskat under åren 1990 – 2003. 
De kan även räknas in i den grupp kommuner i Sverige som har minst 
befolkningsunderlag. (skl befolkning, 2005) Nedan finns kommunerna som 
ingår i KÖBY presenterade men även kommunerna Tranås och Vadstena som 
ingår i olika delar av samverkan.  

 

Bild 3.1 Urklipp kommunerna (scb, karta) 

 
 
KINDA KOMMUN är en jordbruksbygd där näringslivet domineras av jord- och 
skogsbruk och huvudorten är Kisa (Wihlborg m.fl., 2003). Kommunens 
näringsliv präglas främst av mindre och medelstora industrier samt 
serviceföretag vilka finns spridda över hela kommunen (IT-infrastruktur-
program, Kinda, 2001). Antalet innevånare i kommunen var år 2004 9953 
invånare utspridda på 1132 km2 (scb basfakta, 2005). 
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ÖDESHÖG KOMMUN är en liten landsbygdkommun och huvudorten är Ödeshög. 
Näringslivet domineras av småföretag främst inom industrisektorn men finns 
även inom jord- och skogsbruk (Wihlborg m.fl., 2003). Det bodde 5520 
invånare i kommunen år 2004 och dess areal är 431 km2 (scb basfakta, 2005). 
 
BOXHOLMS KOMMUN med huvudorten Boxholm är ett modernt industrisamhälle 
med en stor bredd i företagandet. Idag finns cirka 220 aktiva företag 
representerande i ett stort antal branscher. (IT-infrastrukturprogram, Boxholm, 
2001) Enligt scb basfakta (2005) är kommunens areal 527 km2 och 
innevånarantalet var 5287 stycken år 2004 . 
 
YDRE KOMMUN är den till befolkningsstorleken minsta kommun av de 
samverkande kommunerna i fallet och hade 3894 invånare år 2004 på en areal 
av 678 km2 (scb basfakta, 2005). Huvudort är Österbymo och kommunen är en 
jord- och skogsbruksbygd. Ydre kommuns näringsliv präglas till stor del av 
småföretag inom träindustrin och en av de största arbetsgivarna är kommunen. 
(IT-infrastrukturprogram, Ydre, 2001) 
 
TRANÅS KOMMUN är den största kommunen folkmängdsmässigt sett med 17751 
invånare 2004 och har en areal på 403 km2 (scb basfakta, 2005). Kommunen har 
tre tätorter och ett differentierat näringsliv (Wihlborg m.fl., 2003). De flesta 
arbetstillfällena i kommunen finns inom området tillverkning och utvinning 
(scb, kommunfakta).  
 
VADSTENA KOMMUN med huvudorten Vadstena är en kulturbygd. Näringslivet 
domineras av småföretag inom tillverkningsindustrin. (IT-infrastrukturprogram, 
Vadstena, 2001) De största arbetsgivarna är Birgitta sjukhus och kommunen 
(Wihlborg m.fl., 2003). Kommunen hade en folkmängd på 7562 invånare år 
2004 fördelade på 183 km2 (scb basfakta, 2005) vilket gör den till den minsta 
kommunen i samverkan sett utifrån arealen. 
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Tabell 3.2 Intervjuer i det exemplifierande fallet (egen tabell) 

Titel/Namn Typ av intervju Etapp Datum 

Kindas 
kommunalråd 

Anders Ljung 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 3, intervju-
guide se bilaga 2 

2005-03-31 

Kindas 
kommunchef 

Anders Lind 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 3, intervju-
guide se bilaga 2 

2005-03-31 

IT-chefen för 
kommunerna i 
KÖBY 

Alberto Necovski 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 3, intervju-
guide se bilaga 2 

2005-04-13 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

 

Etapp 1, intervju-
guide se bilaga 1 

2004-11-16 Tidigare IT-
chefen i Boxholm 
kommun 

Solveig Agnevik 
Komplettering via 
e-post 

Etapp 3, delar av 
intervjuguide se 
bilaga 2 

2005-04/05 

Ydres 
kommunalråd 

Inga Arnell 
Lindgren 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 3, intervju-
guide se bilaga 2 

2005-03-29 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

 

Etapp 1, intervju-
guide se bilaga 1 

2004-11-17 Ydres 
kommunchef 

Pär Fransson 

Komplettering via 
e-post 

Etapp 3, delar av 
intervjuguide se 
bilaga 2  

2005-04/05 
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LÄNSSTYRELSEN lyder under finansdepartementet och utför en rad olika upp-
gifter som ska samordnas vilket görs med tanke på länets medborgare. 
Länsstyrelsen gör detta i samråd med andra myndigheter samt tillsammans med 
länets kommuner, organisationer och företag. Utöver de uppgifter som läns-
styrelsen normalt ska lösa, tillkommer ett antal särskilda uppdrag och projekt. 
Länsstyrelsen ska förverkliga regeringens politik på länsnivå och är den statliga 
myndighet som är närmast de människor som finns i varje län. (Länsstyrelsen, 
2005) 
 
SAMBRUKSPLATTFORMEN startade på initiativ från ett antal kommuner vilka 
skapat en gemensam grund för att kunna utveckla kommunala e-tjänster. 
Deltagarna är jämt spridda över hela landet och är representerade av såväl 
kommuner i glesbygd som i storstad och från början var de tolv kommuner men 
är nu ett trettiotal kommuner. De driver flera olika projekt, bland annat kring 
ärendehantering, medborgarassistent, gymnasieval, barnomsorg och öppen 
teknisk plattform. Deras mål är att ge medborgare och företag service 24 timmar 
om dygnet; att sänka kostnaderna för kommunernas utveckling och drift av e-
tjänster; att minska ledtiderna för utveckling och införande av tjänsterna. 
(Sambruk, 2005) 
 
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING är en intresseorganisation för kommuner, 
landsting och regioner i Sverige. Från 1 januari 2005 verkar Svenska Kommun-
förbundet och Landstingsförbundet under samma namn, Sveriges Kommuner 
och Landsting, vilket blir ett förbund i början av 2007. Intresseorganisationen 
har som huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort 
handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Detta genom att: aktiv 
bevaka medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt; vara en 
arbetsgivarorganisation; både främja och utveckla samverkan mellan 
medlemmarna; bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet med hög 
kompetens; utgöra en nationell arena för kommun- och landstingspolitik; vara en 
mötesplats för medlemmarna. (skl, 2005) 
 
ÖSTSAM är ett regionförbund som ska arbeta för att Östergötland ska få en 
uthållig ekonomisk, social och kulturell utveckling. Medlemmarna i Östsam är 
Östergötlands 13 kommuner och landstinget. De viktigaste verksamhets-
områdena är: kommunikationer och IT; livslångt lärande; kultur, folkbildning, 
natur och fritid; näringslivsutveckling och turism. Östsam bildades 1 juli år 2002 
och fungerar sedan den 1 januari 2003 som ett regionalt samverkansorgan. 
Östsam har tagit över en del uppgifter som tidigare var statliga, vilka främst är 
ett planerings- och utvecklingsansvar samt så beslutar de över användningen av 
vissa statliga projektmedel. (Östsam, 2005) 
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Tabell 3.3 Intervjuer experter och sakkunniga – informanter (egen tabell)  

Titel/Namn Typ av intervju Etapp Datum 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 1, intervju-
guide se bilaga 1 

2004-11-18 Byrådirektör på 
länsstyrelsen 

Mikael Sleman Komplettering via 
e-post 

Etapp 4, delar av 
intervjuguide se 
bilaga 3  

2005-04/05 

Medlem i Sam-
bruksplattformens 
styrgrupp 

Lena Micko 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 4, intervju-
guide se bilaga 3 

2005-04-07 

IT-strateg på 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting 

Bengt Svensson 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

Etapp 4, intervju-
guide se bilaga 3 

2005-04-04 

Ostrukturerad 
respondentintervju 

 

Etapp 1, intervju-
guide se bilaga 1 

2004-11-22 Projektsamordnare 
på Östsam 

Harry Leiman 

Komplettering via 
e-post 

Etapp 4, delar av 
intervjuguide se 
bilaga 3 

2005-04/05 
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HALLSBERG KOMMUN har 15589 invånare (skl befolkning, 2005). Kommunen 
deltar i ett samverkansprojekt kallat Samsyd. Andra kommuner som deltar i 
samverkan är Kumla, Laxå, Askersund och Lekeberg Samverkansprojekt 
finansieras med statlig finansiering för att hitta besparingar, minska sårbarheten 
och säkra kompetenser. Samverkan sker eller är påtänkt att ske bland annat inom 
telefoni, gemensam IT-drift och lönehantering men även andra områden är 
intressanta. (Kikaren, 2005)  
 
MARIESTADS KOMMUN har en befolkning på 23847 personer (skl befolkning, 
2005). Kommunen samverkar med flera olika kommuner i olika konstellationer 
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såsom kommunerna Töreboda, Karlsborg, Tibro och Gullspång. Bland annat 
samverkar de med andra kommuner om ett bibliotekssystem, elektroniska 
affärer, ett personalsystem, ett ärendehanteringssystem och intagningssystem. 
Kommunerna Gullspång, Mariestad och Töreboda har undersökt möjligheterna 
till samverkan inom tretton områden och funderingar finns kring en gemensam 
IT-organisation. Mariestad fungerar också som en av kommunerna i Sveriges 
Kommuner och Landstings IT-referensgrupp. (Mariestad, 2005) 
 
MELLERUD KOMMUN har en befolkning på 9792 invånare (skl befolkning, 2005). 
Kommunen samverkar med kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och 
Färgelanda. Projektet handlar om ett gemensamt ekonomisystem, gemensam 
drift, gemensamma rutiner samt personaladministration. Projektet är delvis 
finansierar genom finansdepartementet. (Kikaren, 2005) 
 

Tabell 3.4 Intervjuer experter och sakkunniga – respondenter (egen tabell) 

Titel/Namn Typ av intervju Etapp Datum 

Projektledare från 
Hallsberg 
kommun 

René Strobl 

Ostrukturerad 
respondentintervju 
via e-post  

Etapp 4, intervju-
guide se bilaga 3 

2005-04 

IT-chef 
Mariestads 
kommun 

Peter Legendi 

Ostrukturerad 
respondentintervju 
via e-post och 
genom telefon-
kontakt 

Etapp 4, intervju-
guide se bilaga 3 

2005-04/05 

Ekonomichef och 
IT-avdelnings-
ansvarig i 
Melleruds 
kommun 

Björn Lindquist 

Ostrukturerad 
respondentintervju 
via e-post och 
genom telefon-
kontakt 

Etapp 4, intervju-
guide se bilaga 3 

2005-04/05 

 



Kapitel 3: Genomförande 
   

 

51 

���� 1�
�(���
��������#���#2(��) ����
Efter varje insamling av data behöver denna systematiseras, komprimeras och 
bearbetas innan man kan besvara de frågor som ställts (Patel & Davidsson, 
2003). Materialet från olika källor måste ordnas på ett sådant sätt att de som 
handlar om samma sak eller samma situation ställs samman med varandra. Det 
gör att materialet blir mer komplett och frågeställningarna kan belysas från flera 
håll. (Holme & Solvang, 1997) En sammanställning av fallbeskrivningen är ofta 
nödvändig, inte minst för att andra som läser rapporten skall kunna veta vad 
tolkning, resultat och slutsatser baseras på. Men också för att läsaren ska kunna 
dra sina egna slutsatser av materialet. Beskrivningen ska därmed klart skiljas 
från dessa andra delar i undersökningen. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Utskrifter av intervjuer kan vara olika om man har använt sig av bandspelare 
eller inte. Om man har intervjun inspelad behöver man inte skriva ut den direkt 
som man bör göra när man enbart har antecknat svaren vid intervjun. Dock bör 
man skriva ner övriga reflektioner och idéer man fått vid intervjun. Intervjuer är 
också krävande och det är att rekommendera en vilopaus mellan två intervjuer. 
Den mödosamma arbetsuppgiften att överföra intervjun från band till papper tar 
mycket tid i anspråk. Utredaren kan i samband med utskriften göra viss 
redigering av materialet. Det kan vara att skapa en kronologisk eller tematisk 
ordning till exempel utifrån frågeschemat. Dock är alltid huvudregeln att allt ska 
med ordagrant. Utredaren får akta sig så att inte intervjun förvrängs eller att 
redovisningen blir bristfällig. Kommentarer kan också infogas vid utskriften. 
Om intervjuerna redan är i en viss ordning så förenklar det de arbetsuppgifter 
som kommer därefter såsom analysen. Vissa delar kan skrivas ut ordagrant som 
är av intresse för utredningen medan andra delar kan skrivas ut i en mer 
komprimerad form typ referat. Vid direkta avvikelser som inte har något alls 
med utredningen att göra kan enbart en notering göras. Banden ska sparas tills 
att rapporten är färdig så att utredaren kan gå tillbaka till ursprungsmaterialet. 
(Repstad, 1999)  
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När intervjuerna är avklarade kommer vi att så fort som möjligt, helst samma 
dag, skriva rent intervjun utifrån det bandade materialet. Renskrivningen 
kommer att gå till som så att vi försöker skriva så att det blir läsbart med ett flyt 
i texten vilket innebär att vi inte kommer att skriva exakt vad de säger. Däremot 
kommer vi dock att vara uppmärksamma på och noga med att inte förändra 
innebörden eller uttalade åsikter som framgår i intervjun. Detta för att uppnå en 
god validitet i uppsatsen. Vi kommer även, efter renskrivningen, att skicka de 
nedskrivna svaren för ett godkännande där de uppmanas att ändra och lägga till 
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där de så anser det behövs. Alla får också en förfrågan i samband med intervjun 
om vi kan använda deras namn i uppsatsen. Om några sedan för säkerhets skull 
vill ha möjlighet att kontrollera hur vi har använt materialet från deras intervju i 
uppsatsen så får de det. Dock kan vi inte gå med på att förändringar görs som 
helt ändrar andemeningen i intervjun och en diskussion huruvida vi och den 
intervjuade kan komma överens får då ske. Om vi därefter inte är överens 
kommer hela intervjun att tas bort och räknas som ett bortfall.  
 
Efter varje insamling av såväl teoretiska som empiriska data ska vi även 
sammanställa innehållet och ta ut delar som känns relevanta samt gruppera dem 
efter frågeställningarnas innehåll. Den teori vi inhämtar är våra tolkningar av 
vad källan säger utan att för den skull förringa innebörden. Även en del citat kan 
komma att infogas om så är viktigt för att förstå innebörden av källan. Vad 
gäller empirin kan denna bestå av enstaka stycken, utvalda citat eller samman-
fattade delar av det insamlade materialet som skrivs om för att få ett mer lättläst 
textflöde. Alltför mycket information såsom långa citat eller utdrag av intervjuer 
tror vi gör att läsaren får svårt att ta till sig texten. Vidare så kommer de 
empiriska citat som tas med ändå finnas i sitt sammanhang varför inga bilagor 
gällande citat kommer att bifogas. Vi som utredare avser att göra en lagom 
bearbetning av materialet då vi är dem som känner till det bäst. Om vi är osäkra 
kan vi be om ett förtydligande av respondenter och informanter vilket gör 
presentationen av materialet tydligare. Originalutskrifter av intervjuerna väljer 
vi att inte ta med i rapporten för att spara utrymme. Men de kommer att finnas 
till förfogande för dem som efterfrågar dessa.  
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Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som används i 
studien. Det då de källor som inhämtat data till exempel kan vara partiska, 
medvetet tillrättalagda, vinklade och/eller ofullständiga. (Lundahl & Skärvad, 
1999) Vad gäller dokument och övrig litteratur och skrivet material innebär den 
inledande källkritiken att ta reda på när, var, varför och under vilka 
omständigheter dokumenten tillkommit. Därutöver vem upphovsmannen är och 
vilken relation denne har till fenomenet. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
När en berättande källa utnyttjas såsom vid intervjuer är utredarens problem ofta 
att fastställa berättelsens sanningshalt. Om flera berättande källor, oberoende av 
varandra, återger samma berättelse ökar givetvis sannolikheten för att 
berättelsen överensstämmer med det faktiska händelseförloppet. Men det är 
långt ifrån alltid som man kan utnyttja flera oberoende källor för att nå fram till 
ett korrekt händelseförlopp. I stället får man många gånger göra en intern 
bedömning av den berättande källan och söka utforska huruvida den är 
trovärdig. (Lundahl & Skärvad, 1999) Intervjuer är en metod som kritiserats just 
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för att den i alltför hög grad fokuserar på enskilda personers åsikter och 
negligerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor. Det är i sig ingen 
invändning mot intervjuer utan något man bör ha i minnet då man ska analysera 
och tolka sitt material. (Repstad, 1999) 
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Tanken med det urval vi tidigare gjort är att vi ska få med fakta från flera olika 
källor och ställa dem mot varandra för att minimera risken för att vår uppsats 
blir vinklad. Intentionen vad gäller fallstudiens respondentintervjuer är även att 
få våra frågor belysta från flera håll både vad gäller arbetsroll och kommun. 
Utöver dessa använder vi respondenter ur andra samverkansprojekt samt även 
informanter från olika organisationer vilka alla har kunskap om fenomenet. 
Föresatsen är att undersökningen därav får bredd och ett visst djup. Dessutom att 
resultatet ska bli av så hög kvalité som möjligt samtidigt som det inte blir 
positivare eller negativare än vad det egentligen är. På samma gång är just vitsen 
med kvalitativa intervjuer att få just den personens uppfattning av fenomenet. 
Detta även om inte alla tycker likadant och om det av den anledningen inte går 
att generalisera.  
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Analys är att urskilja de enskilda delarna i en helhet samt att undersöka de 
enskilda delarnas relationer till varandra och eventuellt till helheten. Det är 
forskarens problemställning som i hög grad styr analysen. Rådata som inte är 
relevanta måste uteslutas och om inte syftet helt och hållet är rent beskrivande så 
är det forskarens uppgift att komma fram till en förståelse eller förklaring till de 
upptäckta mönstren. (Andersen, 1998) Analysen syftar till att organisera och 
bearbeta materialet i fallbeskrivningen så att denna blir hanterlig och 
tolkningsbar. Tolkning innebär att gå bortom deskriptiva data, tydliggöra vad 
saker och ting betyder, skapa förståelse för händelseförlopp och resultat, samt att 
dra slutsatser och lärdomar. Tyngdpunkten ligger på att belysa och förstå. 
(Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) så bör man sammanställa det empiriska 
materialet innan tolkningen av data påbörjas. Detta anser inte Patel och 
Davidsson (2003) som istället skriver att det ofta är mer praktiskt att göra 
löpande analyser när man arbetar med en kvalitativ undersökning och att detta är 
specifikt för kvalitativa undersökningar. Fördelen med en löpande analys är att 
en sådan kan ge idéer om hur man ska gå vidare. Det är även en fördel att 
påbörja analysen medan till exempel intervjun är i färskt minne då det kan vara 
svårare att få ett levande förhållande till materialet om det tar för lång tid mellan 
de båda momenten. (Patel & Davidsson, 2003)  
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Inför slutbearbetningen måste allt textmaterial läsas igenom på nytt och då är det 
praktiskt att under tiden föra löpande anteckningar. Slutprodukten av en 
kvalitativ bearbetning innehåller ofta en del citat från intervjuer varvat med egna 
kommentarer och tolkningar. Mellan dessa delar bör det finnas en väl avvägd 
balans så att innehållet blir tydligt. För mycket citat kan överlåta för mycket av 
analysen till läsaren medan för få citat och mycket tolkning gör att läsaren bli 
utlämnad till en alltför färdig tolkning och därför får svårt att avgöra undersök-
ningens trovärdighet. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
Grounded theory är den vanligaste metoden att analysera kvalitativ data. 
Insamlingen och analysen av datan sker iterativt vilket gör att insamling och 
analys sker parallellt med varandra. Synsättet är inriktat på att utveckla en teori 
vilken har grundats i datan. Kodning av datan utförs på tre nivåer utan att datan 
ska passa in på i förväg utformade koder. Först gör man en öppen kodning då 
datan bryts ner och kategoriseras. Utifrån detta lyfts begrepp fram som 
grupperas och görs om till kategorier, vilka anses representera en företeelse i 
verkligheten. Därefter gör man en axial kodning då kopplingar görs mellan 
kategorierna. Sist görs en selektiv kodning då kärnkategorier eller centrala 
frågeställningar väljs ut och alla andra kategorier är kopplade till någon av 
dessa. När kategorierna är välutvecklade och systematiskt relaterade så att de 
bildar en teoretisk ram som kan förklara någon form av företeelse så har en teori 
bildats. När man inte längre anser att nya data ger någon ny information vid 
arbetet med kodningen kan man säga att en mättnad uppnåtts. (Bryman, 2001)  

#"4"!	 %���	����08������&&8��	0��	����9&��<����	
Under undersökningens gång avser vi att samla in teoretiska och empiriska data 
växelvis varför det känns naturligt att även analysera materialet löpande. Detta 
tror vi dels kan rendera i att nya aspekter som man inte tänkt på dyker upp och 
dels till att minska risken för att uppsatsen blir enkelspårig. Efter vår FÖRSTA 

ETAPP av datainsamlingen avser vi att göra en inledande övergripande analys. 
Detta för att upptäcka mönster och infallsvinklar på problemområdet som vi 
senare kan gå vidare med eller välja att avgränsa oss ifrån. Vi kommer även att 
utarbeta vårt tillvägagångssätt utifrån problemområdet. Analysen avser även att 
bidra till att precisera kommande intervjuer och teoriinsamling. På detta sätt 
kommer analyserna att följa samma indelning som gjordes i datainsamlingen, se 
Figur 3.1, fast utökas dock med den femte etappen. Den övergripande analys 
som vi gör av den teori som insamlats i ETAPP TVÅ kommer att ligga till grund 
för den intervjuguide som kommer att användas i etapp tre. Även efter 
datainsamlingen i ETAPP TRE OCH FYRA kommer övergripande analyser av den 
insamlade datan att ske. De analysmoment som vi ovan har benämnt som över-
gripande analys finns därmed inte direkt redovisade i uppsatsen utan används för 
att komma vidare i uppsatsarbetet.  
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I ETAPP TRE kommer vi även att göra en empirinära analys av det 
exemplifierande fallet och redovisa den i samband med empirin från fallet. 
Därmed är avsikten att besvara den första frågeställningen. Därefter kommer vi 
att göra en analys i ETAPP FEM inkluderande en diskussion kring frågeställning 
två och tre som avhandlar bidragande faktorer och effekter vilken redovisas i 
uppsatsens avslutande del. I den analysen kommer även delarna som berör 
bidragande faktorer och effekter i den empirinära analysen av fallet att finnas 
med. Vi väljer att inte dela på analysen och diskussionen eftersom det lätt blir 
ungefär samma saker som avhandlas vilket kan göra att det upplevs som en 
upprepning och inget som tillför något eget. Analysen är en sammanställning av 
referensramen, delar av den empirinära analysen av fallet samt empiri från 
experter och sakkunniga och detta utifrån våra frågeställningar. Diskussionen är 
en tolkning och vidare sammanställning där även vi tar plats. Denna analys och 
diskussion kommer att användas för att besvara vår sista frågeställning om 
framgångsfaktorer. Avslutningsvis kommer vi att läsa igenom allt insamlat 
material och göra en slutlig analys så att vi inte förbiser något. Slutsatserna 
kommer att kortfattat svara på våra tre sista frågeställningar utifrån det som 
framkommit i analys och diskussion.  
 
Tillvägagångssättet vid de övergripande analyserna som görs under etapperna är 
till viss del inspirerade av grounded theory även om metoden inte kommer att 
följas till punkt och pricka. Då studien till viss del är explorativ så kommer även 
insamlingen av data ske på ett explorativt och ostrukturerat sätt. Därför ser vi 
vissa fördelar med att utgå från delar av grounded theory för att få en bild av vad 
den insamlade datan handlar om. Efter varje datainsamling kommer vi därför att 
båda läsa igenom materialet och tillsammans försöka strukturera och 
kategorisera detta i olika relevanta kategorier vilka vi tycker oss kunna skönja i 
den insamlade datan. 
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I det här kapitlet tar vi upp de kvalitativa metoderna vi valt att använda i 
undersökningen. Vi tar även upp hur urval av data kan göras samt vad som är 
väsentligt vad gäller handhavande av teori och empiri. Det är även viktigt att 
undersöka eventuella risker som finns i samband med användning av datakällor 
och metoder och det berörs i avsnittet käll- och metodkritik. Därefter redogörs 
för vad som bör beaktas vid analys, diskussion och slutsatser. I samband med 
ovanstående beskriver vi även de urval vi gjort samt vårt eget tillvägagångssätt 
vid insamling av teori och empiri. Vid redogörelsen för vårt urval av data 
presenteras även de organisationer och kommuner som ingår i undersökningen. 
 
Själva genomförandet av undersökningen kommer att ske i fem olika etapper. 
Den första etappen är inledningsvis inriktad på att orientera oss om fenomenet 
och det fall vi valt att studera. Under denna etapp kommer vi att samla in en del 
litteratur, skriftligt material, allmän teori om problemområdet samt genomföra 
några ostrukturerade respondent- och informantintervjuer. Etapp två handlar till 
stor del om att samla in teori till referensramen. I den tredje etappen av 
genomförandet vad gäller datainsamlingen avser vi att genomföra ytterligare 
ostrukturerade respondentintervjuer i fallstudien. Dessutom kommer vi även här 
att ta del av material såsom mötesanteckningar och annat material från fallet. 
Empiriinsamlingarna som genomförs i etapp fyra är främst i form av ostrukture-
rade intervjuerna av både informant- och respondentkaraktär. Avsikten med 
dessa intervjuer är dels att berika studien men även ett försök till att lyfta upp 
undersökningen till en mer generell nivå. Den femte och avslutande etappen är 
inriktad på att arbeta fram undersökningens resultat, det vill säga analys och 
diskussion för att komma fram till slutsatserna. Under genomförandets gång har 
även en del övergripande analyser gjorts av det empiriska materialet samt när 
insamlingen av data i fallstudien avslutats görs där även en empirinära analys 
vilken avser att besvara den första frågeställningen.  
 
Den analys vi genomför i etapp fem är en sammanställning av referensramen 
och empirin utifrån de underfrågor vi formulerat för frågeställningarna två och 
tre. De diskussioner vi gör är en tolkning och vidare sammanställning där även 
vi tar plats. Vi har valt att inte indela analysen och diskussionen i två kapitel 
utan i samband med varje analysdel finns även en diskussionsdel. Den sista 
frågeställningen diskuteras utifrån den analys och diskussion som har fram-
kommit utifrån frågeställning två och tre. Slutsatserna slutligen kommer att 
kortfattat svara på våra frågeställningar utifrån det som framkommit i analys och 
diskussion. 
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Begreppet informationsteknik (IT) beskrivs som ett samlingsnamn för olika 
tekniker som används för att skapa, lagra, bearbeta och överföra ljud, text och 
bild. I detta begrepp ingår även telenät och olika tjänster som därigenom kan 
erbjudas. (SCB, 1996; Troedson, 1995; Kommunlitteratur, 1996) IT är ett vitt 
begrepp som även hela tiden utvidgas i omfattning (Fredholm, 2004; IT-
kommissionen, 1/1998). Med andra ord går det att dela in och innefatta olika 
saker i begreppet IT. Dock finns det några saker som oftast omtalas i samband 
med begreppet IT och dessa är IT-infrastruktur och IT-system (Fredholm, 2004; 
SveKom & LF, 1/2002). Informationstekniken kan sedan användas och vara en 
del av ett informationssystem (Wiktorin, 2003). Det menar även Goldkuhl med 
flera (1998) som skriver att IT nyttjas för att realisera informationssystem (IS).  
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Många använder begreppet infrastruktur även i samband med IT istället för IT-
infrastruktur. Vi har dock valt att använda oss av termen IT-infrastruktur för att 
det inte ska blandas ihop med annan infrastruktur. IT-kommissionen (3/2002) tar 
upp att själva begreppet infrastruktur annars ofta förknippas med fysiska 
resurser, men också med ekonomiska strukturer samt med samhällsfunktioner. 
IT-infrastruktur kan omfatta datorkapacitet, kommunikationsnät som bredband 
och tekniska plattformar. Dessutom kan det även inbegripa grundläggande eller 
gemensam information respektive grundläggande tjänster och funktioner. (IT-
kommissionen, 3/2002)  
 
IT-infrastruktur kan delas in i två olika delar, dels den hårda eller fysiska infra-
strukturen och dels den mjuka infrastrukturen. I den fysiska eller hårda delen 
inbegrips kommunikationsnäten såsom exempelvis bredband, aktiv utrustning 
och sammankoppling. (IT-kommissionen, 3/2002; SveKom & LF, 1/2002) 
Fredholm (2004) omnämner detta som IT-lösningar som användaren inte 
kommer i kontakt med, utan de bara finns där som en nödvändig grund-
förutsättning. Exempel på det han tar upp är databaser, nätverk, basstationer och 
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servrar. Enligt IT-kommissionen (3/2002) så innefattar den mjuka delen grund-
läggande resurser som gemensamt tillgänglig information samt grundläggande 
tjänster och funktioner. Som grundläggande tjänster och funktioner nämns bland 
annat katalogtjänster, betalnings- och identifikationssystem. Därutöver även 
lagar och regelverk kring digital information samt digitala tjänster, kvalitets- och 
kontrollinstitutioner samt kompetens- och resursförsörjning med mera. (IT-
kommissionen, 3/2002) SveKom och LF (1/2002) tar upp något de kallar för 
infratjänst och dessutom certifikat, terminologi, regler och säkerhet i samband 
med den mjuka infrastrukturen.  
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Även termen IT-system har olika innebörd beroende på vad som väljs att 
innefattas i begreppet. Wiktorin (2003) skriver att IT-system avser den tekniska 
delen i ett informationssystem och att det egentligen omfattar detsamma som IT. 
Han använder termen datasystem för att beskriva det stöd som används i 
verksamheter för att mata in, bearbeta och lagra data och omfattar program samt 
maskinvara. Data som matas in, bearbetas och lagras i IT-systemet är 
information som dels tolkats och kommer att tolkas av människor. (Wiktorin, 
2003) En annan term som också ofta används är IT-stöd. SveKom och LF 
(2005) nämner IT-stödd verksamhet och att IT är ett stöd i verksamheten samt 
använder även IT-system omväxlande med IT-stöd. Begreppet antyder att IT ska 
ses som ett stöd och stämmer då överrens med det Wiktorin nämner ovanför. 
Goldkuhl med flera (1998) skriver å sin sida att ett IT-system utgör en del av 
verksamheten och att IT-system har handlingspotential. På samma sätt omtalas 
IT-baserade eller datorbaserade informationssystem. De beskrivs utföra viktiga 
organisatoriska handlingar. Det antyder att begreppet IT-system har olika 
innebörd för olika författare. Exempelvis så tyder det Goldkuhl med flera skriver 
om IT-system på att begreppet för deras del har en vidare och mer omfattande 
betydelse än det ges av Wiktorin. IT-system verkar mer likställas med IT-
baserade informationssystem av Goldkuhl med flera medan Wiktorin endast ser 
IT-systemet som en del av informationssystemet. 
 
Vi väljer dock i denna uppsats att gå på Wiktorins (2003) linje och menar då att 
IT-system är en del av ett informationssystem och att det används av människor 
som ett stöd i verksamheten för att mata in, bearbeta och lagra data. IT-system 
går sedan enligt Fredholm (2004) i sin tur att dela in i olika grupper såsom till 
exempel kontors- och affärssystem. Kontorssystem är IT-system som möjliggör 
ordbehandling och framställning av till exempel kalkyler och presentationer. 
Dessa system är idag komplexa samt integreras också med andra IT-system och 
Internet. Affärssystem används av både företag samt offentliga förvaltningar och 
är det som håller verksamheten igång. Exempel på delar av ett affärssystem är 
delsystem för ekonomi, order, lager, fakturering och lön. (Fredholm, 2004)  
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Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion som förmedlar information 
mellan personer och tar emot information av olika slag. Därutöver så utför IS 
olika typer av informationsbehandling vilken kan vara både manuell och 
maskinell. Vanligtvis menas dock idag ett datorbaserat informationssystem när 
informationssystem omnämns. (Andersen, 1994) Ett sådant informationssystem 
kan sägas vara de delar av en verksamhet som tillhandahåller, använder och 
förmedlar information tillsammans med människor och IT. I ett informations-
system är alltså människan en viktig komponent som kan stödjas av IT-system 
vilka automatiserar vissa aktiviteter inom informationssystemet. Människan är 
en aktiv del i systemet medan IT-systemet intar en mer passiv roll i den 
bemärkelsen att det tar emot, bearbetar och ger ifrån sig data på begäran. 
(Wiktorin, 2003) 
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I ett inter-organisatoriskt informationssystem (IOIS) inkluderas resurser som 
delas av två eller flera organisationer. Ett IOIS definieras som ett system som 
använder elektronisk dataöverföring vid affärstransaktioner mellan två eller fler 
oberoende organisationer. IOIS är uppbyggt kring IT, med andra ord runt 
datorer och kommunikationsteknologi där olika behandling av information kan 
ingå såsom skapa, lagra, bearbeta och utbyta information. Ett IOIS skiljer sig 
från ett IS genom att ett IOIS tillåter att information skickas utanför 
organisationens gränser. Lagrade data och applikationsprogram delas, dock i 
varierande grad, av deltagarna i ett inter-organisatoriskt informationssystem. 
(Ojala & Juga, 1992) Christiansson (1998) skriver att ett inter-organisatoriskt 
informationssystem även kan ses som ett IS som stödjer och möjliggör en inter-
organisatorisk samverkan som i sin tur består av aktiviteter från två eller flera 
organisationer. Samverkan grundas där på förutsättningarna att göra affärer 
och/eller utföra uppdrag vilket leder till att någon form av strukturerat flöde av 
till exempel information, material eller betalningar erfordras för att stödja 
kommunikativa handlingar inom och mellan samverkande organisationer. 
(Christiansson, 1998)  
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Kommuner ingår precis som landsting och statliga myndigheter i Sveriges 
offentliga verksamhet. Till skillnad från landsting och statliga myndigheter som 
verkar på läns- respektive riksnivå verkar kommuner dock enbart på lokal nivå. 
(Ericson, 1998) I Sverige har vi lokalt självstyre. Det innebär att det ska finnas 
en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och 
landsting (Finansdepartementet, 2005; Birgersson & Westerståhl, 1992). Kom-
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muner betraktas alltså både som en del av staten och som självstyrande enheter. 
Det kan därför även sägas att kommunerna arbetar som statens förlängda arm 
(Montin, 2002). Detta då de bedriver sin verksamhet som en delegation från 
staten (Birgersson & Westerståhl, 1992).  
 
I juridisk mening är kommuner territoriellt avgränsade enheter för lokalt 
självstyre. De är även offentligrättsliga juridiska personer och kan således bland 
annat ingå avtal samt äga både lös och fast egendom. Men de är av staten ålagda 
att utföra vissa uppgifter. (Montin, 2002 ) Dessa uppgifter går att dela in i olika 
typer av verksamheter: myndighetsutövning, obligatorisk och frivillig verk-
samhet (Hilborn & Riberdahl, 2000). Deras verksamhet övervakas kontinuerligt 
av både regeringen och andra statliga myndigheter och både verksamheten och 
kommunens arbetssätt formas av staten genom lagar och andra rättsliga regler. 
På senare år har många uppgifter och mycket ansvar decentraliserats från staten 
till kommunerna. Denna decentralisering är dock även den villkorad. (Montin, 
2002 )  
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En organisations struktur avser hur organisationen formellt är utformad vad 
gäller till exempel auktoritet, arbets- och kommunikationsstruktur (Leavitt & 
Bahrami, 1988; Abrahamsson & Andersen, 2000). I kommuner är det kommun-
fullmäktige som har det grundläggande ansvaret och beslutsfattandet, det vill 
säga den formella auktoriteten. Därutöver finns olika verkställande organ såsom 
nämnder, förvaltningar med mera. Nämnderna, varav kommunstyrelsen är en, 
har vid sidan av fullmäktige en central roll i den kommunala beslutsprocessen. 
(Montin, 2002) Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att både 
verkställa beslut och för kommunens löpande verksamhet (Lidström, 2003). 
Dessutom ansvarar kommunstyrelsen även för den ekonomiska förvaltningen. 
Själva genomförandet av verksamheten sköts dock i praktiken av tjänstemän 
men det är de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret. (Finans-
departementet, 2005; Montin, 2002) 
 
Som tidigare nämndes så ansvarar kommunerna för flera typer av verksamheter. 
Den obligatoriska verksamheten och myndighetsutövningen är dock lika för alla 
kommuner även om storleken på verksamheten varierar beroende på kommun-
storlek. (Montin, 2002; Hilborn & Riberdahl, 2000) Verksamheten innebär till 
stor del produktion av tjänster till kommuninnevånarna. Exempel på kommunala 
verksamheter av producerande karaktär är barnomsorg, utbildning, äldreomsorg 
och infrastruktur. (Brorström m. fl., 1999) Viktigt i sammanhanget är även 
kommunens roll som företrädare för medborgarna. Synen på medborgaren har 
förändrats och idag betonas mer kundperspektivet. Det vill säga medborgaren 
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som mottagare eller köpare av de tjänster kommunen tillhandahåller. (Montin, 
2002) 
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Idag utgör verksamheten i kommuner och landsting tillsammans ungefär två 
tredjedelar av den offentliga sektorns konsumtion. De största kostnaderna står 
främst vård, omsorg och utbildning för följt av infrastruktur samt kultur och 
fritid. Den kommunala finansieringen kommer från, i storleksordning, 
kommunalskatten, statsbidrag, taxor och avgifter samt övriga inkomster. 
(Montin, 2002; Ericson, 1998) Utöver det finns ett utjämningssystem som 
innebär att de som har en skattekraft som är högre än genomsnittet får betala en 
utjämningsavgift till staten. Dessa pengar fördelas sedan enligt en särskild 
fördelningsnyckel till de kommuner som har en lägre skattekraft än 
genomsnittet. På så sätt avses skillnader vad gäller strukturella problem såsom 
till exempel hög ålderssammansättning och glesbygd minskas samt även ge 
kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. (Brorström m. fl., 1999; 
Lidström, 2003) Andra inkomstkällor som förekommer är specialriktade 
statsbidrag och EU:s strukturfonder. Dessa är dock oftast villkorade och avser 
vanligen vissa speciella områden som för tillfället är premierade av staten 
och/eller EU. (Montin, 2002) 
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Enligt NE (2000) så betyder samverkan att gemensamt handla för ett visst syfte, 
det vill säga att två eller fler handlar tillsammans (NE, 2000). Dessa parter eller 
samverkande aktörer kan vara organisationer såsom kommuner som agerar 
tillsammans. Det går även säga att vid samverkan organiserar sig parter kring 
olika problem och utmaningar där aktörer, resurser och strategier binds samman 
i tid och rum. Fokus ligger på den sociala interaktionen i en komplicerad mål- 
och aktörssituation. Sådan organisering kan ske vid sidan av, inom eller mellan 
olika formella organisationer.�Ett exempel på organisering är samverkan mellan 
organisationer, vilket även kallas inter-organisatorisk samverkan. (Montin, 
2002) Anderson (1998) skriver att samverkan mellan organisationer bygger på 
inter-organisatoriska relationer. Olika typer av relationer leder också till olika 
typer av interaktioner mellan aktörer och en typ av interaktion är informations-
utbyte. (Anderson, 1998) 
 
All kontakt med andra organisationer behöver inte vara samverkan. 
Statskontoret (2001:01; 2002:23) beskriver olika steg som är nödvändiga att gå 
igenom innan det faktiskt går att tala om samverkan. Samverkanstrappan eller 
samverkansspiralen som den också kan kallas beskriver processen från samtal 
fram till samverkan, se Figur 4.1. 
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samtal � samsyn � samförstånd � samverkan 

Figur 4.1 Samverkansspiralen (Statskontoret, 2002:23, s. 43) 
 
Det börjar med samtal där varje part redovisar sin synpunkt och utifrån 
samtalet/samtalen växer en samsyn fram. Samsynen innebär att parterna blir 
överens om de handlingsalternativ som står till buds. Sedan kommer 
samförstånd när parterna etablerar en strategi och en vision om en möjlig 
utvecklingsväg. Nästa steg är samverkan då parterna till slut agerar och 
samverkan kan mynna ut i samordnade aktioner. (Statskontoret, 2001:01; 
Statskontoret, 2002:23)  
 
Statskontoret (2002:23) har också tagit fram en samarbetsmodell och beskriver 
olika grader av samarbete samt delar in dessa i fem olika djup ( 
Figur 4.2). Samexistens betyder att man arbetar sida vid sida utan att ha att göra 
med varandras verksamheter. Enkelriktning innebär en snedfördelning i 
kontakten då det framför allt är den ena parten som får behållning av kontakten 
parterna emellan. Samordning medför att parterna kommunicerar för att undvika 
störningar och ökar på samma gång effekterna av varandras åtgärder. 
Samverkan är när varje part har sitt eget ansvarsområde, men i vissa fall finns ett 
närmare samarbete. Sammansmältning slutligen betyder att två eller flera parter 
smälter samman till en organisatorisk enhet och att alla eller de flesta uppgifter 
blir gemensamma. Resultatet av en sammansmältning är troligtvis att man har en 
och samma chef samt samlokalisering. (Statskontoret, 2002:23) 
 

 
 

 

Figur 4.2 Statskontorets samarbetsmodell (Statskontoret, 2002:23, s. 44) 
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Interaktion står just för ömsesidig påverkan (NE, 2000). Modellen i Figur  4.3 är 
framtagen för att beskriva och analysera interaktionsprocesser och relationer 
mellan organisationer. Interaktionsmodellen består av fyra aspekter: inter-
aktionsprocessen, parternas egenskaper, atmosfären i relationen och omgiv-
ningsfaktorerna. Interaktionsprocessen eller samspelet mellan parterna delas upp 
i dels en kortsiktig och dels en långsiktig del. Den kortsiktiga står för den 
enskilda affärshändelsen där själva affärsutbytet beskrivs genom ett antal 
processer. Den långsiktiga står för den utvecklade relation inom vilken affären 
äger rum och beskrivs bland annat genom den anpassning parterna gjort till 
varandra. Vid analysen kan man titta på skilda mönster vad gäller interaktionens 
utseende, såsom vilken typ av information som utbyts, vilken typ av befattnings-
havare som är inblandade och deras grad av engagemang med mera. Även den 
ena partens strategi för kunder och produkter samt dess produktteknologi kan 
komma att påverka och tvärtom den andre partens inköpsstrategi etc. (Axelsson, 
1996)  
 

 
 

Figur  4.3 Interaktionsmodell (Axelsson, 1996, s. 202) 
 
De andra två aspekterna, atmosfär och omgivning, kan användas för att försöka 
förstå eller förutsäga hur samspelet mellan parterna ser ut. En god atmosfär och 
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tillit tar lång tid att bygga upp, men kan förstöras mycket snabbt till exempel om 
den ena parten sviker ett förtroende. En konfliktinriktad relation med en stark 
respektive svag partner skiljer sig åt från en med två mer jämnstarka parter. 
Omgivningen är främst marknadssystemet utanför den aktuella relationen. Där 
man kan titta på om det finns få alternativa kunder respektive få leverantörer. 
Även graden av föränderlighet eller stabilitet har betydelse för relationen, då en 
högre grad av förändring kan kräva tätare kontakt och mer engagemang i 
motparten. (Axelsson, 1996)  
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Enligt Goldkuhl med flera (1998) så kom kommunerna sent igång med 
datoriseringen i jämförelse med många företag men de senaste åren har en 
omfattande datorisering av verksamheterna skett. Datoriseringen förväntas också 
fortsätta i samma eller högre takt även inom den närmaste framtiden. (Goldkuhl 
m.fl., 1998)  
 
En kommun är idag en omfattande organisation med många olika verksamheter 
och ett stort antal anställda, vilka använder eller kommer i kontakt med IT på 
något sätt. I genomsnitt har kommuner ett stort antal IT-system för att dels 
hantera ärenden och dels för att sköta den interna administrationen (SveKom & 
LF, 1/2002). Exempel på olika IT-system som används inom kommuner är 
ärendehanteringssystem, geografiska informationssystem, ekonomisystem, 
personal- och lönehanteringssystem. För att dessa ska fungera finns även en 
grundläggande IT-infrastruktur bestående av till exempel ett tusental datorer, 
servrar, komplicerade kommunikationslösningar såsom modem, bredband och 
telefoni med mera (SveKom & LF, 1/2002). IT-system utgör ofta stabila delar i 
den kommunala verksamheten och många verksamheter är beroende av 
fungerande och effektiva IT-system för det dagliga arbetet. (Grönlund & 
Ranerup, red., 2001) 
 
Kommuner behandlar också olika slags ärenden. De ärenden som kommuner har 
skiljer sig emellertid från andra offentliga organisationer såsom statliga 
myndigheter. Detta på så sätt att medan olika statliga myndigheter är huvudman 
för problemspecifika ärenden så har alla kommuner i stort sätt samma slags 
ärenden. De flesta av en kommuns verksamheter innefattar dock inte i 
egentligen mening någon direkt typ av ärendehantering. Dock finns det i 
samband med dessa verksamheter och den interna administrationen behov av 
olika IT-system för informationshantering, såsom till exempel tidsbokningar, 
anmälningar, ansökningar, ekonomi och lönehantering. Antalet ärenden i 
kommunen är också olika beroende av hur stor kommunen är. I jämförelse med 
många myndigheter har de flesta kommuner dock små volymer av ärenden. 
(Statskontoret, 2004:30)  



Kapitel 4: Inter-kommunal samverkan om och med IT 
   

 

67 

De statliga myndigheternas behov har dock påverkat hur kommuners IT-system 
utformats. Avsaknaden av samordning mellan olika myndigheter har till viss del 
fört med sig att de lokala och regionala IT-tillämpningarna ofta påverkats av 
tidsaspekten och kontexten. Dessutom fanns inte samma kommunikations-
möjligheter då systemen infördes. Varför många system inte är avpassade till 
dagens samhälle och den möjlighet till samverkan och informationsutbyte som 
framväxten av Internet och bredband medfört. (SveKom & LF, 2005) 
 
IT-kommissionen undersökte 1998 vilka slags IT-projekt som pågick i Sverige i 
kommuner och i regioner. En typ av projekt var inriktade på att stimulera 
utbyggnaden av infrastruktur för tele- och datakommunikation. Sådana projekt 
fanns i samtliga län och en del av dem var mycket omfattande. Denna typ av 
projekt hade fått hög prioritet och en betydande ekonomisk ram. Investeringar i 
infrastruktur för tele- och datakommunikation hade påskyndats genom att det 
fanns olika EU-bidrag att ansöka om inom olika målområden. (IT-
kommissionen, 1/1998) Från början var statens avsikt vad gäller utbyggnaden av 
bredband att det var marknadskrafterna som i stort sätt själva skulle hantera 
detta, men marknadens intresse var inte så stort. Därmed fanns det inte några 
alternativ för kommunerna utan de fick själv investera i teknikutbyggnaden. 
Dock finns det olika sätt att kombinera bidrag med egna insatser för att minska 
kommunens egen insats ur den ordinarie budgeten. (Wihlborg, 2003) IT-
infrastrukturen är just mycket viktig för den elektroniska kommunikationen i 
framtiden. Detta då brister i IT-infrastrukturen innebär sämre möjligheter för 
informationssamhällets utveckling och avsaknad av en utbyggd IT-infrastruktur 
medför att utveckling av service och tjänster via Internet bromsas. (Stats-
kontoret, 2003:18)  
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Leavitt och Bahrami (1988) skriver att organisationer inte ska ses som statiska 
strukturer utan som dynamiska enheter av inbördes beroende system. 
Organisationer kan enligt deras synsätt ses som nätverk av verksamhet, struktur 
och information vilka leds, hanteras av och involverar människor. (Leavitt & 
Bahrami, 1988) Detta torde även kunna gälla för kommuner då de består av 
olika verksamheter som har en viss struktur och involverar människor som både 
handhar, kommunicerar och producerar information som sedan förmedlas och 
tas emot av andra. Det liknar den beskrivning Andersen (1994) gör av ett 
informationssystem. Grönlund och Ranerup, red. (2001) skriver också att 
införandet och användandet av IT-system i kommunal verksamhet inriktar sig i 
första hand på att fungera som stöd i produktionen av tjänster. IT-systemen an-
vänds som stöd av människor för att utföra olika typer av tjänsteärenden och 
uppgifter i den kommunala verksamheten. (Grönlund & Ranerup, red., 2001). 
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Abrahamsson och Andersen (2000) skriver även att det uppstår ett behov av 
samordning när arbetsuppgifter fördelas, ett behov som ökar med storlek och 
komplexitet. Desto mer specialiserade människor i organisationen är avseende 
på kompetens, arbetsuppgifter och arbetsfördelning samt desto fler organisa-
toriska enheter som finns ju svårare blir det att kommunicera och koordinera 
information och arbetet. (Abrahamsson & Andersen, 2000) Många IS skapar 
avstånd mellan de parter som kommunicerar men ett bra utformat IS ska 
förbättra kommunikationen dels mellan människor och dels mellan människor 
och informationssystemet (Andersen, 1994). Här ligger det i varje kommuns 
eget ansvar att utveckla såväl sina verksamheter, sina verksamhetsprocesser och 
de IT-system som stöder processer och tjänster (Statskontoret, 2003:18). Där har 
IT under senare år varit en viktig byggsten och de kommunala systemen är 
influerade av de behov som funnits på lokal nivå (SveKom & LF, 2005). 
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På senare år har många kommuner utvecklat en lokal förvaltningspolitik som 
handlar om hur den kommunala förvaltningen bäst skall organiseras för att 
uppnå vissa värden. För att uppnå det har behovet av att samarbeta kring olika 
områden ökat. Avregleringar till följd av den kommunallag som antogs 1991 har 
också givit kommunerna större möjligheter att utforma nya organisationsformer. 
(Montin, 2002) Flera lagändringar har gjorts under de senaste åren för att 
underlätta samarbete och öka de juridiska möjligheterna till samarbete. Nu är det 
till exempel möjligt att delegera till anställda i en annan kommun och anlita en 
annan kommun för utredningar och tillsyn på vissa obligatoriska områden. 
Syftet med ändringarna var att mindre kommuner som har begränsade antal 
ärenden skulle få möjlighet att använda andra kommuners tillgång på special-
kompetens. (Hilborn & Riberdahl, 2000)  
 
Den vanligast inter-kommunala samverkan sker mellan kommuner och landsting 
men samverkan mellan kommuner kommer inte långt efter. Det är också 
vanligast att samverkan sker inom ett län och mellan angränsande kommuner. 
Samverkan är något som är frekvent förekommande och de mest vanligaste 
samverkansområdena är äldreomsorg och socialtjänst. Därefter kommer 
stärkande av den regionala nivån, med stor frihet för de lokalt förtroendevalda 
att själva välja möjliga utvecklingsvägar. (SveKom & LF, 2002) Att kommuner 
samverkar om IT har inte aktualiserats förrän på senare år och har därför inte 
varit så vanligt hittills. Enligt en undersökning om inter-kommunal samverkan 
som gjordes av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (2002) så 
ingick endast fem kommuner i olika samverkansprojekt som berörde området 
IT. Däremot var samverkan om IT där både landsting och kommuner ingick 
något mer frekvent förekommande. (SveKom & LF, 2002)  
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En undersökning från 2005 visar dock att samverkan om och med IT blivit 
vanligare och några av de områden som samverkan sker mellan kommuner är: 
 

• Telefoni 
• IT-drift, säkerhet, strategi och teknik 
• Administrativ samverkan, gemensamma ekonomi- och personal-

administrativa system 
• Utbildning, kunskapscenter med mera 
• Kultur, gemensamt bibliotekssystem 
• Övergripande samverkan med IT-stöd 
• Gemensam IT-plattform 
• IT i vården 
• Upphandlings- och inköpssamverkan 

(SveKom & LF, 2005) 
 
Varför kommuner samverkar om och med IT varierar men några av dessa är att 
erhålla skalfördelar, effektivisering, regional utveckling samt ökad kommunal 
service och demokrati samt underlätta och stödja samverkan. (SveKom & LF, 
1/2002) Samverkan och samarbete ses som viktigt bland kommuner för att möta 
ekonomiska och demografiska utmaningar samt anses som ett av de viktigaste 
medlen för att uppnå hållbar ekonomi. Kommunerna och landstingen samverkar 
efter de lokala och regionala förutsättningarna och sker på olika nivåer. De kan 
dela på allt från tekniska grundfunktioner såsom Internetanslutningar och spam-
filter till delande av IT-organisationen och olika administrativa kontor. 
Samverkan kan också ske på ett mer generellt plan där de har för avsikt att 
kartlägga och utveckla administrativa processer innan de gör gemensamma 
upphandlingar av IT-system. Detta kan också göras för att försöka hitta 
lösningar för elektronisk identifiering, standarder för informationsutbyte eller 
kring tjänster. (SveKom & LF, 2005)  
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Det finns olika associationsformer för samverkan mellan kommuner vilka 
används oavsett vad samverkan består av. Det kan till exempel vara 
samverkansavtal, gemensamma nämnder och kommunalförbund. Kommunal-
förbund och gemensamma nämnder är speciella former för samverkan som 
regleras i kommunallagen. (Montin, 2002)  
 
SveKom & LF (2002) delar in de olika formerna för samverkan i tre olika 
grupper av former: löst reglerade och de två reglerade i lagar kommunalrättsliga 
respektive privaträttsliga. Den vanligaste samverkansformen är att samverkan 
sker i löst reglerade former vilka är projekt, nätverk och avtal (SveKom & LF, 
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2002; Gossas, 2003). Formen för samverkan kan i den kommunalrättsliga 
gruppen gälla kommunalförbund och gemensam nämnd. Dessa två former kan 
kommuner och/eller landsting bilda. Slutligen kan samverkan ske i den privat-
rättsliga formen. Där ingår ekonomisk förening, handelsbolag, kommanditbolag, 
aktiebolag, stiftelse och ideell förening vilka även är möjliga för kommuner att 
bilda. (SveKom & LF, 2002)  
 
Det finns många faktorer som påverkar vilket val av samarbetsform som är 
lämpligast. Sådana faktorer som bör beaktas är till exempel volymen och 
omfattningen av samarbetet. Annat som bör beaktas är typ av uppgift eller 
verksamhet. Även hur stor vikt som läggs på kommunaldemokratiska frågor 
och medborgarinsynen bör beaktas. Till exempel är kommunalförbund den form 
som ger störst inflytande och bäst uppfyller krav på demokrati och möjligheter 
till löpande politisk styrning. Frågor gällande arbetsrätten och skatteplikten bör 
också beaktas då det gäller olika saker för de olika samverkansformerna. 
(Hilborn & Riberdahl, 2000) 
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Det här kapitlet tar upp de begrepp som är centrala i uppsatsen och som 
innefattas i fenomenet inter-kommunal samverkan om och med IT. Vi redogör 
för vad olika teoretiska källor har att säga om begreppen informationsteknik, 
informationssystem, kommun och samverkan. Därefter tar vi upp hur olika 
källor beskriver fenomenet i sin helhet i avsnittet samverkan om och med IT 
mellan kommuner.  
 
Begreppet IT anses stå för tekniker av olika slag som gör det möjligt att skapa, 
lagra, bearbeta samt överföra ljud, text och bild. I IT ingår både IT-infrastruktur 
och IT-system. I begreppet IT-infrastrukturen anses bland annat kommunika-
tionsnät, databaser, servrar, grundläggande tjänster, regler och säkerhet med 
mera ingå.  
 
Vad gäller begreppet IT-system så används den olika beorende på hur källan ser 
på begreppet. En del talar om IT-system som en del av ett informationssystem 
(IS) som används som stöd i en verksamhet för att mata in, bearbeta och lagra 
data. Andra ger begreppet IT-system en vidare betydelse och omtalar dem som 
IT-baserade IS. Ett sådant IS omnämns vara de delar av en verksamhet som 
tillhandahåller, använder och förmedlar information tillsammans med människor 
och IT. Vi har dock valt den tidigare betydelsen när vi använder begreppet IT-
system senare i uppsatsen. Därtill finns även inter-organisatoriska informations-
system (IOIS). Ett sådant anses vara uppbyggt kring IT och skiljer sig från ett IS 
på så sätt att ett IOIS tillåter att information skickas utanför organisationens 
gränser med elektronisk hjälp.  
 
En kommun anses vara en territoriellt avgränsad enhet som har en viss grad av 
självbestämmanderätt, har direktvalda beslutsfattare och vissa auktoritativa 
befogenheter gentemot sina medborgare. Ledarskapet är tudelat då de 
förtroendevalda har det övergripande ansvaret medan själva genomförandet av 
kommunala verksamheten sköts av tjänstemän.  
 
Samverkan anses stå för att två eller flera gemensamt handlar för ett visst syfte. 
Vid samverkan går det även att säga att parter organiserar sig kring olika 
problem och utmaningar där aktörer, resurser och strategier binds samman i tid 
och rum. Sådan organisering kan exempelvis ske mellan olika formella 
organisationer, så kallad inter-organisatorisk samverkan varav inter-kommunal 
samverkan är en form.  
 
Införandet och användandet av IT-system i kommunal verksamhet inriktar sig i 
första hand på att fungera som stöd i produktionen av tjänster. På senare år har 
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mycket handlat om hur den kommunala förvaltningen bäst skall organiseras för 
att uppnå vissa värden. För att uppnå det anses behovet av att samarbeta kring 
olika områden ha ökat. Avregleringar har medfört att det är lättare för 
kommuner att samverka med varandra, vilket bidragit till att fenomenet inter-
kommunal samverkan om och med IT också har ökat. Skälen till varför 
kommuner väljer att samverka om och med IT kan variera och dessa beskrivs 
närmare i nästa kapitel, kapitel 5.  
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Omgivningen består av till exempel andra organisationer som har stor betydelse 
för den egna organisationen på olika sätt (Leavitt & Bahrami, 1988). Två 
framträdande aktörer i en kommuns omgivning är EU och statsmakten (Montin, 
2002). Ytterligare torde medborgarna kunna ses som en viktig aktör i omgiv-
ningen fastän de även är medlemmar i kommunen. Detta dels då de genom 
frivilligt deltagande i bland annat val till kommunfullmäktige har möjlighet att 
påverka hur kommuner utformar och bedriver verksamhet (Montin, 2002). Dels 
då det mesta av själva verksamheten handlar om produktion av tjänster till 
kommuninnevånarna (Brorström m. fl., 1999). Utöver dessa finns även andra 
aktörer såsom exempelvis frivilligorganisationer och privata företag som till viss 
del kan influera kommunernas sätt att utföra sina uppdrag (Montin, 2002). 
 
I avsnitt 4.3 framkom att kommuner till viss del är styrda av staten. Det sker 
genom lagar och förordningar som till exempel socialtjänstlagen och skollagen 
vilka anger mål och allmänna riktlinjer (Montin, 2002). Flera av dessa är så 
kallade ramlagar såsom ovanstående två. Dessa kan regeringen eller statliga 
myndigheter komplettera med förordningar eller föreskrifter. (Finans-
departementet, 2005) Även om statens detaljstyrning minskat så finns 
fortfarande olika föreskrifter och allmänna råd som kommunerna förväntas följa. 
Ytterligare förekommer som tidigare nämnts en del riktade statsbidrag. Utöver 
det kan även samhällsplanering nämnas som ett område där staten utövar 
inflytande. (Montin, 2002)  
 
Kommuner påverkas dock inte bara av statsmakten utan även av flera andra 
aktörer i omgivningen (Montin, 2002). Bland annat påverkas de av EU:s politik 
när det gäller införlivande av ny lagstiftning inom andra områden. De områden 
som främst berörs är miljöarbete, offentlig upphandling och regionalpolitisk 
utveckling. (Finansdepartementet, 2005) EU:s regelverk har stor betydelse för 
kommunernas handlingsfrihet. Ett exempel på det är upphandling av tjänster där 
kommuner ofta måste upphandla inom hela EU. (Montin, 2002) 
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Som medborgare finns möjlighet att påverka och i Sverige utövas detta 
inflytande på tre nivåer i det politiska systemet: riksdags-, läns- och lokalnivå. 
Detta är av stor betydelse då det ökar medborgarnas möjligheter att påverka hur 
samhällsservicen bedrivs. (Birgersson & Westerståhl, 1992) Andra sätt som 
medborgarna kan påverka genom är till exempel att överklaga beslut tagna i 
kommunen till högre instans eller att försöka få till stånd en kommunal 
folkomröstning. Kommunfullmäktige är nämligen enligt kommunallagen 
skyldig att ta upp en begäran om folkomröstning till prövning om 5 % av de 
röstberättigade i kommunen kräver det. (Riksdagen, 2002) Idag pågår även en 
rad andra försök för att öka kommuninnevånarnas deltagande, delaktighet och 
inflytande såsom till exempel förslagsrätt för medborgarna och IT i demokratins 
tjänst. (Montin, 2002)  
 
Behovet och värdet av kommunal samverkan har även uppmärksammats av 
regeringen som efterlyser en ökad samverkan inom flera olika politikområden.  
I flera propositioner (1997/98:136; 1999/2000:86) har regeringen framhållit 
vikten av samverkan och satt upp riktlinjer och rekommendationer för att bidra 
till utveckling samverkan. (Finansdepartementet, 1998; Näringsdepartementet, 
2000) Samverkan kan även ses som ett alternativ till kommunsammanslagningar 
vilket kan vara en anledning till att staten stimulerar samverkan mellan 
kommuner (Gossas, 2003). Samverkan mellan kommuner främjas även 
finansiellt av regering och riksdag då strukturella och demografiska förändringar 
bidragit till att framförallt mindre kommuner fått det svårare att fullgöra sina 
offentliga åtaganden. Även EU understödjer genom finansiella medel fortsatt 
utveckling av kommuners samverkan. Det har även utlysts en tävling för att kora 
Sveriges bästa samverkanskommuner för att få upp intresset för samverkan. 
(Montin, 2002)  
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I propositionen 1999/2000:86 framhålls att den statliga förvaltningen ska vara 
ett föredöme som aktiv användare av IT i den egna verksamheten och i 
samverkan med företag och medborgare. Vidare så har regeringen understrukit 
det angelägna i att ta till vara informationsteknikens möjligheter att förenkla och 
förbättra kontakterna med myndigheter för medborgare och företag samt att 
elektroniska tjänster bör erbjudas som komplement till traditionella tjänster. 
(Näringsdepartementet, 2000)  
 
Sverige och andra medlemsstaterna i EU har även förbundit sig att verka för 
genomförandet av handlingsplanen eEurope som tagits fram av EU-kommis-
sionen. I eEurope fastslås bland annat att offentliga myndigheter på alla nivåer 
ska använda IT:s potential för att göra informationen så tillgänglig som möjligt. 
Det övergripande målet är att snabbt göra Internet tillgängligt för alla i Europa. 
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Handlingsplanen är inriktad på att dels ta fram ett billigare, säkrare och snabbare 
Internet och dels att investera i människor och deras kompetens att utnyttja och 
använda Internet. Vidare så fastslås att medlemsstaterna ska garantera att 
allmänheten får tillgång till de viktigaste tjänsterna via Internet. Medlems-
staterna uppmanas även att förbättra effektiviteten inom den offentliga sektorn 
och att det i sig kräver nytänkande. Detta krävs dels inom den egna 
organisationen och dels i det elektroniska utbytet mellan myndigheter. Denna 
uppmaning om effektivitet påtalas som nödvändig för att länderna framledes ska 
kunna klara det offentliga uppdraget. Vad gäller elektroniskt utbyte mellan 
myndigheter handlar detta till stor del om e-government vilket är mer känt under 
termen 24-timmarsmyndighet, se vidare avsnitt 5.4. (SveKom & LF, 1/2002)  
 
Internet har snabbt utvecklats till att bli en av de absolut viktigaste informations-
källorna för dem som är anslutna (SveKom & LF, 1/2002). Idag används även 
Internet allt oftare som informationskanal för den offentliga sektorn till 
allmänheten. Fram till nu har den offentliga informationsservicen främst haft 
formen av envägskommunikation mellan den offentliga sektorn och med-
borgaren. Nu diskuteras dock allt flitigare hur IT kan användas för att skapa 
utrymme för interaktivitet. Det som eftersträvas är ett samtal som kan generera 
resonemang av ömsesidig förståelse. För att det ska fungera krävs dock inte bara 
att deltagarna har viljan utan även kunskap och då främst kännedom om 
kommunikativa procedurregler. (Åsberg, 2000)  
 
I november 2001 fastslogs i den ministerdeklaration som utfärdades efter 
ministermötet i Bryssel att vissa frågor skulle ges högre prioritet. Dessa frågor 
rörde e-government där medborgare och näringsliv skulle fokuseras. Dessutom 
att tjänster och service skulle levereras på flera kompletterande sätt genom både 
online och de mer traditionella vägarna. Sverige är dock ett av de länder inom 
EU som inte har avsatt några särskilda medel för att generera eller utföra en 
nationell handlingsplan. (SveKom & LF, 1/2002)  
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Sveriges kommuner står inför stora utmaningar i framtiden och många 
kommuner behöver se över sin ekonomi och antingen öka sina inkomster eller 
minska sina utgifter för att klara av sina uppdrag (Montin, 2002; Sambruk, 2004; 
SveKom & LF, 1/2002). En utmaning är att de demografiskt betingade kraven 
på resurser ökar. Detta då en stor del av den kommunala budgeten är beroende 
av folkmängdens storlek och ålderssammansättningen. I Sverige finns 289 
kommuner och ungefär en fjärdedel av dessa har idag färre än 10 000 
innevånare varav en del av dem inte ens når upp till det förordade antalet på 
8000 innevånare. Ett antal som sågs som det minsta antalet innevånare en 
kommun skulle ha för att kunna klara av de uppgifter som de ålagts av staten. 
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(Montin, 2002) Alla kommuner har därför inte likvärdiga förutsättningar att 
tillhandahålla god service till medborgare och företag, utan detta varierar 
kraftigt mellan kommunerna. Det finns stora skillnaden mellan landets minsta 
och största kommun när det gäller antal medborgare, demografisk fördelning 
och skatteunderlag. (Sambruk, 2004) Beträffande ålderssammansättningen så 
ökar också andelen äldre som behöver omvårdnad samtidigt som andelen 
arbetande i en del kommuner minskar (Montin, 2002).  
 
Kommuner har idag dessutom problem med att rekrytera personal till sina 
verksamheter (SveKom & LF, 2002). Ett problem som troligen kommer att öka 
med tiden eftersom kommunerna fram till år 2010 beräknas behöva nyanställa 
drygt en halv miljon nya medarbetare (SveKom & LF, 1/2002; Montin 2002). 
Det är ungefär lika mycket som det totala arbetskraftstillskottet på hela den 
svenska arbetsmarknaden för samma period (SveKom & LF, 1/2002). Även IT-
kommissionen påtalar att kompetensförsörjningen är ett gemensamt växande 
problem. De menar att det redan nu finns informations- och tjänsteområden som 
står inför en så kallad kompetenskris. Det beroende på att återväxten inte möter 
de kommande pensionsavgångarna och det ökande behovet av kunniga experter.�
(IT-kommissionen, 3/2002) 
 
Trycket på kommunerna från omgivningen ökar också. Medborgare och företag 
förväntar sig idag en högre service och öppenhet (Sambruk, 2004). Kommuner 
behöver utveckla strategier för att få företag och människor villiga att både 
stanna i och flytta till kommunerna (SveKom & LF, 1/2002).  
 
Utöver ovanstående ställs även krav på att den offentliga sektorn kontinuerligt 
bör ompröva sin verksamhet för att nå en högre kostnadseffektivitet (Finans-
departementet, 1998). Dels måste kommuners verksamhet utformas och skötas 
på ett effektivt sätt och dels så ska det finnas en god ekonomisk hushållning och 
en balanserad budget (Montin 2002). Även EU omtalar att medlemsstaterna 
behöver förbättra effektiviteten inom den offentliga sektorn och att det medför 
nytänkande när det gäller den inre organisationen och utbytet mellan 
institutioner (SveKom & LF, 1/2002).  

���� �#���������������)������#)�#2(�)���*�
Kommuner tar på grund av de problem och utmaningar de ställs inför till allt fler 
strategier för att bland annat öka inkomsterna och/eller minska utgifterna, bli 
attraktivare både som plats att bo och verka i för företag och människor samt 
som potentiell framtida arbetsgivare. En sådan strategi kan samverkan mellan 
kommuner vara. (Montin, 2002) Samtidigt finns det olika anledningar till att 
kommuner inför och/eller utvecklar den redan befintliga informationstekniken. 
En av dessa anledningar är att kunna bemästra de utmaningar som kommuner 
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står inför. En annan anledning kan vara att tillgodose omgivningens krav eller 
att få bukt med interna problem. Bland de mål och målsättningar som framgår 
från olika samverkansinitiativ syns bland annat målsättningen att samverka 
kring teknik, administration och kärnverksamhet. Vidare undersöks möjligheten 
till samarbete kring kartläggning och utveckling av verksamhetsprocesser och 
den informationshantering som följs av processerna. Avsikten är även att 
undersöka om det är möjligt att skapa en gemensam kravbild för upphandling 
och införande av IT-system. Andra mål som stipuleras är att minska kostnader 
samt uppnå ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet. Det kan åstadkommas 
genom delning av resurser, personal och kompetens mellan kommunerna. 
Dessutom vill kommuner införa gemensamma rutiner och tjänster samt dela på 
verksamhetssystem och administrativa system. (SveKom & LF, 2005)  

,"#"!	 �'���&'	����'��0�&�����	
Redan i regeringspropositionen från 1995/96 så omtalas effektivitetsaspekten 
som ett av de främsta motiven till ökad IT-användning i den offentliga 
förvaltningen. Fortsättningsvis menades att IT-användningen även borde 
utformas så den gynnar både effektivare samverkan och kontakter med 
medborgare och företag. (Näringsdepartementet, 2000) Kommuner har idag 
problem med att få ekonomin att gå ihop. Därför behöver utveckling och 
förvaltning av elektroniska tjänster ske på ett kostnadseffektivt sätt (Sambruk, 
2004). Inter-kommunal samverkan om och med IT kan då möjliggöra utveckling 
av dessa tjänster. Detta då samverkan i sig anses var mycket kostnadseffektiv. 
För att möta de nya förutsättningarna har många små och medelstora kommuner 
ökat sin samverkan för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. 
(SveKom & LF, 1/2002) 
 
Att parter engagerar sig i samverkan handlar om positiva synergieffekter då 
summan av ett plus ett är mer än två (Ahrnens, 2003; Unt, 2000). Samverkan ses 
som angeläget för att öka organisationens effektivitet (Statskontoret, 2003:10). 
Det vanligaste motivet för att samverka kommuner emellan är att det kan ge 
stora driftsfördelar (Montin, 2002). Ekonomiska fördelar erhålls då parter 
genom samverkan kan driva verksamheter till lägre kostnader, nå 
rationaliserings- och effektivitetsförbättringar och samtidigt behålla och/eller 
förbättra servicenivån (SveKom & LF, 2002). Genom samverkan uppstår ett mer 
effektivt resursutnyttjande och en enskilt lägre kostnad. Detta då resurser kan 
samutnyttjas och genom att alla bidrar ekonomiskt. (Montin, 2002; Ahrnens, 
2003) Inom två organisationer som inleder ett samarbete finns alltid arbete som 
sker dubbelt men genom samverkan kan omfattningen av detta begränsas. Det 
räcker till exempel med en IT-avdelning, ekonomiavdelning och/eller löne-
avdelning istället för två eller ännu fler. (Unt, 2000) 
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Många av de kommunala verksamheterna har alltså som tidigare berörts 
ekonomiska krav på sig idag och då främst på en större kostnadseffektivitet. 
Detta leder dels till testande av nya organisationsformer och dels till införande 
av nya IT-system. Tron är att användningen av IT både ska göra verksamheten 
bättre och billigare. Kommuner har försökt att både förändra organisationen och 
sin verksamhet. Olika organisations- och styrformer har prövats exempelvis 
olika typer av decentralisering och likaså målstyrning. Kommunerna har försökt 
att på olika sätt utveckla och förändra hur olika enheter inom kommunerna ska 
kunna samverka. Dessa förändringar har varit relaterade till användningen av IT 
inom kommunerna eftersom IT kan ha en viktig roll för att möjliggöra valda 
styr- och organisationsformer. IT kan bland annat användas till effektivisering 
och utveckling av nya tjänster samtidigt som det erbjuder ett redskap för central 
kontroll vad gäller ekonomi och offentlig förvaltning. (Goldkuhl m.fl., 1998) IT 
kan även ses som ett skäl att använda för att skapa en effektivare förvaltnings-
organisation i kommunerna. Detta genom exempelvis att vissa tjänster och viss 
service hanteras med stöd av IT. (Wihlborg m. fl., 2003)  
 
Genom just elektroniska samhällstjänster ges stora möjligheter att lösa en del av 
myndigheternas problem. De utvecklingsinsatser som krävs ger dock inga 
omedelbara effektivitetsvinster som kan finansiera nödvändiga investeringar.  
Till exempel är omfattningen av effektiviseringsvinsterna vid införande av 
automatiska rutiner för ärendehantering beroende av flera faktorer där de mest 
centrala är volym, komplexitet och nuvarande handläggningstid. (Statskontoret, 
2004:30) Istället så är det företag och privatpersoner som åtnjuter nyttan direkt. 
För att sådana tjänster ska öka både medborgarnas och företagens nytta samt 
resultera i myndighetsvinster krävs delvis nya sätt att organisera olika 
verksamheter. Detta kan ske genom organisatorisk utveckling både inom 
organisationen och över organisationsgränserna. Anledningen till det är att de 
vinster som följer av den tekniska utvecklingen, vilken måste till för att utveckla 
tjänsterna, oftast måste hämtas hem genom utveckling av den egna 
förvaltningens sätt att organisera sig. Genom att bara föra in ny teknik genereras 
inga vinster för myndigheterna. Utan dessa måste istället hämtas hem genom 
förändringar och anpassningar inom organisationen och genom samverkan. 
Först då tas teknikens potential till vinster tillvara. (Statskontoret, 2003:18)  
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I dagens samhälle konkurrerar kommuner och regioner med varandra om företag 
och arbetstillfällen. Mycket av den samverkan som finns mellan kommuner är 
just inriktad på regional utveckling. De vill göra sina kommuner kända, bygga 
strategiska allianser och vidta andra åtgärder för att utveckla kommunerna eller 
den region som de samverkande kommunerna tillhör. (SveKom & LF, 2002) 
Det främsta motivet för kommunernas arbete med IT är enligt Goldkuhl med 
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flera (1998) att de inte vill halka efter i samhällsutvecklingen. IT ses även som 
en potential för att locka till sig och värna om näringsliv, arbetstillfällen och nya 
invånare till kommunen eller regionen (Goldkuhl m.fl., 1998; Wihlborg, 2003). 
På så sätt kan IT vara ett medel för att nå ökad tillväxt (Goldkuhl m.fl., 1998).  
 
Kommunerna behöver även de närmaste åren nyanställa över en halv miljon nya 
medarbetare. För att locka yngre att söka behöver kommunerna vara med sin tid 
och ha effektiva IT-system som motsvarar deras krav på både effektiva IT-
system och tillgänglighet. I många kommuner sker i dag också ett utbyte och en 
modernisering av både det tekniska stödet och IT-system. (SveKom & LF, 
1/2002) Det är dessutom svårt att rekrytera olika experter till kommuner eller 
regioner och särskilt tydligt är det inom IT-sektorn. Dock är de kommuner som 
håller sig framme vad gäller utvecklingen mer intressanta och har lättare att 
locka till sig kompetens än andra. (IT-kommissionen, 1/1998)  
 
Kommuner ser IT som ett mycket viktigt tillväxtområde och det finns höga 
förväntningarna på att IT skall vara ett regionalpolitiskt medel för att öka 
kommunens attraktionskraft. För glesbygdslänen ses just utbyggnaden av infra-
strukturen som en överlevnadsfråga. En stimulerande faktor för utveckling är 
nämligen tillgång till bland annat fysiska IT-strukturer. (IT-kommissionen, 
1/1998) Kommuner har även olika förutsättningar att tillhandahålla tjänster. 
Förutsättningar måste därför skapas så att alla kommuner får samma möjlighet 
att tillhandahålla elektroniska tjänster. Annars finns det en risk för att det i 
framtiden inte bara finns glesbygd utan även ”e-glesbygd”. (Sambruk, 2004) 
 
Samverkan kan vara en metod för att skapa regional värdegemenskap, det vill 
säga ett gemensamt värde för kommunerna (Statskontoret, 2001:01). Detta då 
samverkan kan avse att stärka regionens konkurrenskraft gentemot andra 
regioner (Montin, 2002; SveKom & LF, 2002). Samverkan har även som motiv 
att stimulera tillväxt (Statskontoret, 2003:10). Många kommuner samverkar 
även för att öka sitt handlingsutrymme. Det vill säga för att kunna påverka sin 
omgivning. (Gossas, 2003) För mindre kommuner, som inte kan konkurrera på 
samma villkor som storstadsregionerna, är samarbete med andra kommuner 
nödvändigt för att kunna uppnå den storlek som behövs för att generera tillväxt 
(SveKom & LF, 2002). Förhållandet mellan kommuner var under 1980-talet och 
tidigt 1990-tal hård konkurrens om företagsetableringar. Särskild hård var 
konkurrensen mellan kommuner utanför storstadsregionerna. Senare så har 
kommuner blivit mer inriktade på samarbete med andra kommuner och en 
förklaring till det kan vara att näringspolitiska problem snarare har blivit 
regionala än lokala. En annan förklaring är att kommunerna har blivit mer 
beroende av staten vad gäller näringslivsutvecklingen. Exempel på det är 
utbyggnad av infrastruktur för IT. (Pierre, 1995)  
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Kommuner som är gles- eller landsbygd är mer aktiva på IT-området än regioner 
med många industrier eller företag inom tjänstesektorn. Detta kan bero på att 
kommuner i glesbygd eller på landsbygden här ser sin möjlighet att reducera 
eventuella avståndsnackdelar. Därmed anser de sig kunna konkurrera på mer 
likvärdiga villkor med regioner med många industrier eller företag inom tjänste-
sektorn. Dessa regioner är inte heller lika beroende av statliga insatser för att 
kunna genomföra sina IT-strategier som de andra kommunerna. Kommunens IT-
strategi antas också av kommunerna att kunna ge sådant som nya arbetstillfällen 
och nya företag. (Pierre, 1995)  
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Samverkan är just extra viktigt för kommuner med låg folkmängd, befolknings-
minskning eller andra demografiska förändringar som kan sättas i relation till ett 
växande behov av kommunal service (SveKom & LF, 2002). Särskilt i små 
kommuner är det av värde att samverka med andra kommuner för att öka 
utbudet av tjänster. I många fall eftersträvas ett samnyttjande av resurser och 
samverkan sker för att underlätta tillgängligheten för den enskilde. Detta gäller 
inte minst inom information och vägledning. Genom samverkan anses även 
kvalité och kompetens i organisationer kunna befrämjas (Statskontoret, 
2003:10). När den erfarenhet, den kunskap och den kreativitet som finns hos de 
olika människorna börjar samverka uppstår en synergieffekt (Unt, 2000).  
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Med 24-timmarsmyndigheten, vilket i den engelskspråkiga sfären benämns e-
government, flyttar myndigheter och offentliga förvaltningar ut på Internet och 
erbjuder medborgare och företag olika slags tjänster, i många fall dygnet runt 
(Fredholm, 2004). Svenskan har ännu ingen bra motsvarighet till det engelska 
begreppet e-government men begreppet kan sägas vara ett samlingsnamn för tre 
begrepp som används i Sverige, nämligen: e-service, e-demokrati och e-förvalt-
ning. (SveKom & LF, 1/2002)  
 
Med begreppet 24-timmarsmyndighet avses möjligheter för såväl medborgare 
som näringslivet att nå service och tjänster via Internet dygnet om, så kallad e-
service. Tanken är att som medborgare ska det finnas möjlighet att tillgå 
offentliga tjänster när helst så önskas. Det långsiktiga målet är även att alla 
myndigheter, inklusive kommuner och landsting, ska samverka så att kunden 
endast ska behöva ha en myndighetskontakt även om ärendet i sig kräver flera 
myndigheters inblandning. Vid elektroniska tjänster skapas data och elektron-
iska dokument. För att kunna erbjuda tjänster och service elektroniskt krävs 
därför att de administrativa systemen och processerna byggs upp och underhålls 
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så att hantering av den data och de elektroniska dokument som skapas är möjlig, 
så kallad e-förvaltning. (SveKom & LF, 1/2002)  
 
Då kommuners verksamhet till stor del är den samma och då framför allt små 
kommuner har begränsad egen utvecklingskapacitet är samverkan en avgörande 
framgångsfaktor i utvecklandet av 24-timmarsmyndigheten (Statskontoret, 
2003:18). Detta omtalar även Svekom och LF (1/2002) som skriver att det på 
sikt krävs samverkan för att kommuner ska kunna uppnå en väl utbyggd e-
service. Varje enskild kommun har inte ekonomiska och tekniska resurser att 
själv utveckla de tjänster och verksamhetssystem som möter de krav utvecklad 
e-service kräver. Ett steg mot e-service innebär sannolikt att ”moduler” av 
applikationer som kan användas av flera kommuner utvecklas, att samverkans-
projekt för utveckling av verksamhetssystem ökar och att driften av olika system 
kommer att ske gemensamt. (SveKom & LF, 1/2002)  
 
Många människor är idag vana IT-användare som kräver hög tillgänglighet och 
därmed även att de ska kunna nå offentliga tjänster via Internet. Det gäller både i 
privat- och i arbetslivet och införande av e-service kan därför ses som ett sätt att 
möta de ökade kraven på service, tillgänglighet och insyn från medborgare och 
näringsliv. Många av de tjänster och den service som kommunerna erbjuder sina 
medborgare och näringslivet är av rutinartad karaktär. Om dessa enklare ärenden 
i större utsträckning hanteras elektroniskt kan tjänstemännen använda mer tid till 
kvalificerade uppgifter och ha mer tid för personlig kontakt med allmänheten. 
Då behöver inte e-service innebära högre kostnader för kommunerna eftersom 
den traditionella servicen blir effektivare. (SveKom & LF, 1/2002)  
 
Genom att erbjuda tjänster via Internet, närmare bestämt genom den IT som 
möjliggör dessa, kan kommunerna lösa två behov. Dels så möjliggörs en ökad 
service till medborgaren och dels ges möjlighet till ökad rationalisering inom 
den kommunala verksamheten. Enskilda kommuner har dock oftast inte vare sig 
ekonomiska eller tekniska möjligheter att ensamma utveckla de tjänster och IT-
system som krävs. (Sambruk, 2004) 
 
Meningen med e-service är även att allmänhet och näringsliv via Internet själva 
ska ha möjlighet att lägga in och se data i aktuella verksamhetssystem. Det är 
även tänkt att dessa system framledes även dels automatiskt ska kunna hämta de 
data som krävs för handläggningen från andra myndigheter och organisationer. 
Men hur den offentliga förvaltningen ska hantera genomförandet är oklart, 
eftersom det kan innebära stora förändringar såväl för verksamhet som för 
teknikval och organisation. I grunden handlar e-service om att fortsätta det 
långsiktiga arbetet att effektivisera förvaltningen. (SveKom & LF, 1/2002)  
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Hur elektroniska mötesplatser och dialog mellan medborgare och politiker kan 
skapas innefattas i e-demokrati (SveKom & LF, 1/2002). Internet är ett bra 
hjälpmedel för att erbjuda nya och effektivare kanaler mellan politikerna och de 
redan tidigare politiskt intresserade medborgarna. Tekniska framsteg kan öka 
tillgängligheten och kan på ett enkelt sätt få fler uppkopplade. (Nord, 2002) 
Intresse för IT och demokrati finns på lokal och regional nivå. IT-projekt har 
funnits där kontakten mellan medborgare och politiker genom elektronisk 
kommunikation, främst Internet, har fokuserats. Dock har intresset inte varit så 
väldigt stort för denna typ av tema på IT-projekt. (IT-kommissionen, 1/1998) 
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I det här kapitlet har vi tagit upp vad kommuners omgivning består av samt hur 
de ser på kommuners samverkan om och med IT. Då kommuner finns i en 
föränderlig värld så ställs de inför olika utmaningar. Dessa utmaningar som 
kommuner kan stå inför tas upp i avsnittet utmaningar. Vidare behandlas och 
redogörs för vilka motiv kommuner kan ha till att samverka om och med IT 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 24-timmarsmyndigheten och dess betydelse 
för uppkomsten av inter-kommunal samverkan om och med IT. 
 
Inledningsvis omtalas olika aktörer som finns i den kommunala organisationens 
omgivning. Bland annat omtalas staten, EU och medborgarnas möjligheter att 
påverka kommunen och därigenom bidra till att kommuner samverkar om och 
med IT. Staten och EU anses exempelvis kunna påverka i form av lagar och 
riktlinjer. Medborgare bland annat genom att kommunens verksamhet handlar 
om att serva sina kunder, medborgarna. Både staten och EU har kommit med 
olika skrifter som inriktar sig mot IT och dess potential för att göra 
informationen tillgänglig för medborgarna samt för att effektivisera. Behovet 
och värdet av kommunal samverkan har uppmärksammats från flera håll och 
främjas också.  
 
Sveriges kommuner omtalas även stå inför stora utmaningar i framtiden och 
många kommuner behöver därför se över sin ekonomi för att klara av sina 
uppdrag Bland de utmaningar som nämns i teorin finns demografiska 
förändringar, effektiviseringskrav och kompetensbrist inom kommuner.  
 
Ett av de motiv som omnämns för samverkan om och med IT är ekonomisk 
effektivisering. IT i sig anses kunna användas till effektivisering och utveckling 
av nya tjänster. Det samma gäller för samverkan vilket anses angeläget för att 
öka organisationers effektivitet. Andra motiv som omnämns är regional 
utveckling och att uppnå tillväxt i regionen samt motivet att utöka den 
kommunala tjänstenivån och tjänstekvaliteten.  
 
24-timmarsmyndigheten bedöms även den vara betydelsefull för samverkan om 
och med IT. Dels genom att e-tjänster anses ge stora möjligheter till ekonomisk 
effektivisering och dels genom omgivningens krav på att även kommunerna ska 
kunna erbjuda tjänster elektroniskt. 
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Enligt Statskontoret (2003:16) så ses inter-organisatorisk samverkan som en 
lösning på olika problem. Också IT uppfattas enligt Wihlborg (2000) som en 
lösning på olika problem. (avsnitt 1.1) Detta har också framkommit i både 
kapitel 4 och 5 att samverkan om och med IT ses som något det finns 
möjligheter med.  
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Investeringar i IT görs för att skapa positiva värden. Det kan avse rena 
rationaliseringar men ofta finns helt andra önskade effekter som att till exempel 
höja kvaliteten, förmedla kunskap eller tillgodose kunder. IT kan skapa nytta för 
den enskilde individen, för verksamheten och för samhället. För vissa IT-
investeringar är samhällsnyttan den mest uppenbara, till exempel ett system för 
att hantera mottagande av nödsamtal. För andra IT-satsningar är verksamhets-
nyttan den tydligaste, exempelvis införande av ett system för enhetlig hantering 
av ärenden. IT-satsningar som har den individuella nyttan som huvudsaklig 
nytta är olika typer av produkter och tjänster för att förenkla vardagen till 
exempel självdeklaration på nätet. (Ottersten & Balic, 2004) 
 
Genom bra kommunikations- och datanät skapas grundförutsättningar för både 
nya arbetsformer och en ny geografisk arbetsfördelning. Företag kan ha sin 
verksamhet lokaliserad på en annan ort än där själva verksamheten utförs. 
Likaså kan människor utföra sitt arbete på en ort och vara anställd i en annan ort. 
IT medger alltså geografisk spridning av arbete och organisationsenheter. Med 
rätt IT-system, kommunikation och databaser kan också en tjänsteman i en 
kommun klara av en mängd statliga och kommunala ärenden. Individen ska vid 
en kontakt med en och samma person kunna få hjälp med ärenden som rör så 
vitt skilda områden som försäkringskassan och bygglov. (Falk & Olve, 1996) 
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Just bredbandsutbyggnaden och elektronisk kommunikation skapar stora 
möjligheter till effektivisering och verksamhetsförnyelse samt till förbättrad 
samt ökad service och tillgänglighet. Genom självbetjäning via e-tjänster kan 
många större statliga myndigheter hämta hem stora nyttoeffekter under 
förutsättning att verksamheten kan ta hand om inkommande ärenden 
elektroniskt. För detta krävs dock en förändring av befintliga verksamhets-
processer vilket är något som just nu pågår inom både kommuner och landsting. 
(SveKom & LF, 2005)  
 
Ärendehantering kan effektiviseras genom införandet av ett IT-system där det är 
tänkt att det ska gå att hantera ärenden papperslöst. Där igenom kan man bland 
annat minska ledtiderna, öka säkerheten samt tillgängligheten för handläggarna. 
Det går till som följer att ett ärende som ska hanteras av mer än en person 
kommer in till en organisation på papper, per telefon eller elektroniskt. Därefter 
så går det ut samtidigt till alla handläggare som på något sätt ska hantera 
ärendet. Tidigare gick arbetsgången till på så sätt att endast en handläggare 
kunde ha ärendet och att det därefter skickades vidare. Nu slipper handläggarna i 
många fall vänta på att någon annan först ska göra sin del innan de får ärendet 
till sig. I stället för att som tidigare arbetat seriellt kan man i och med 
ärendehanteringssystemet alltså arbeta parallellt. I och med det kan servicen utåt 
öka genom att ärendet går snabbare att hantera. Det minskar även risken för att 
papper försvinner och så går det att se till att systemet säger till om någon av de 
inblandade missar att göra sin del inom rimlig tid. Handläggarna kan också 
komma åt ärendet snabbare genom att logga in i system istället för att behöva 
hämta ett papper någonstans. Dessutom kan de arbeta på ett annat ställe än på 
arbetsplatsen om det skulle behövas. (Fredholm, 2004) 
 
Ytterligare så medför utvecklingen av elektroniska tjänster att medborgare når 
de offentliga institutionerna elektroniskt. På så sätt får medborgare ytterligare en 
kontaktkanal att tillgå vilket även kan upplevas som positivt och naturligt för 
många av dagens medborgare. Det innebär också att handläggningen kan gå 
snabbare och kräva mindre arbetsinsats vilket både kan öka servicegraden och 
medföra att de anställda kan ägna mer tid åt kärnverksamheten genom 
effektiviseringen av administrativa uppgifter. Något som också kan leda till 
ökad tillfredsställelse i arbetet för handläggarna. (SveKom & LF, 1/2002)  
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Samverkan avser att ge skalfördelar vilka leder till både ökad effektivitet och 
förbättrad service. Samtidigt som kommunerna bibehåller sin egen identitet och 
har kvar det politiska ansvaret för den egna organisationen inom sin 
organisation. De viktigaste fördelarna och nyttoeffekterna är: ekonomiska 
vinster och kostnadseffektivitet, organisatoriska vinster i form av kvalitets-
förbättringar, förbättrade rutiner och service, minskad sårbarhet, ökad handlings-
kraft och att impulser till nya förbättringsområden skapas, personella vinster 
genom kompetensökning och -delning, attraktivare tjänster, täckning vid 
frånvaro och minskat dubbelarbete. (SveKom & LF, 2005)  
 
Oavsett vilka parterna är så medför samverkan att organisationer blir större utan 
att växa och att gränser mellan organisationer suddas ut. Delar av en 
organisations verksamhet kan utföras av en annan organisation som är bättre 
rustad eller har bättre kompetens. På så sätt bidrar samverkan till att parterna blir 
bättre rustade och att de tillsammans kan bli konkurrenskraftiga och attraktiva. 
IT skapar nya möjligheter att exempelvis organisera och koordinera verk-
samheter. Genom att till exempel utreda och bestämma vem som bäst kan 
genomföra och bidra med aktiviteter och resurser i form av personal, 
information och teknik etc. kan aktiviteter och resurser samordnas, samutnyttjas 
och utvecklas genom samverkan. Det på ett sätt som gör att alla parter som 
deltar vinner på samverkan. (Nilsson & Pettersson, red., 2000) Exempelvis kan 
samverkan om och med IT medföra att parterna därigenom kan ha gemensamma 
administrativa funktioner för ekonomihantering, löner och IT-frågor (Unt, 
2000).  
 
Idag sker verksamhetsutveckling allt oftare över organisatoriska gränser. Många 
organisationer försöker i samverkan på olika sätt utveckla sina verksamheter. 
(Nilsson & Pettersson, red., 2000) Christiansson (1998) skriver att användning 
av IT i inter-organisatorisk samverkan kan göra att utbytet effektiviseras mellan 
de samverkande. Sådan samverkan förutsätter dock att någon form av 
formaliserat flöde utbyts. Det kan exempelvis vara i form av information eller 
material, vilket måste vara strukturerat enligt en överenskommelse mellan 
parterna. Om ett sådant samarbete ska vara effektivt behöver det även ske en 
ömsesidig anpassning. Detta kan vara användning av varandras resurser såsom 
till exempel teknologi och annan utrustning och/eller att resurserna kompletterar 
varandra i de olika organisationerna. (Christiansson, 1998) 
 
Ett inter-organisatoriskt informationssystem kan både vara ett medel för och ett 
resultat av samverkan. Samverkan mellan offentliga organisationer förekommer 
först och främst för att utföra offentliga uppdrag. Dessutom handlar det om att 
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förvalta de tilldelade resurserna på bästa sätt dels inom den egna organisationen 
och dels i samverkan, men det kan också vara att bedriva affärer såsom inköp 
tillsammans. (Christiansson, 1998) Flödet av information och hantering av 
denna kan vara mer eller mindre formaliserad, vilket är beroende av vilken sorts 
av inter-organisatorisk samverkan det gäller. Om kommunikationen mellan 
parterna sker från dator till dator så krävs det en högre grad av formalisering 
medan andra sorter av IOIS inte ställer lika höga krav. Hur pass formaliserad 
samverkan är beror på sådant som om samverkan avser två eller flera parter 
samt i vilken grad samverkan sker. Vilka fördelar som kan uppnås beror på 
vilken slags organisation och verksamhet som det är fråga om. Exempelvis ger 
ett byte i en organisation till ny IT inga nyttoeffekter i sig såsom minskad 
administration såvida inte verksamheten har ett behov av ny IT och kan utnyttja 
de möjligheter tekniken kan ge. För att erhålla några verkliga nyttoeffekter bör 
en integrerad utveckling av verksamhet och IS ske. (Christiansson, 1998) 
 
Enligt Hilborn och Riberdahl (2000) har kommuner nu möjlighet att samverka 
för att få tillgång till exempelvis andra kommuners kompetens vilket nämndes i 
avsnitt 4.7. Christiansson (1998) skriver att IT skall ses som möjliggörare för att 
hitta nya sätt att göra affärer och även uppnå effektiva inter-organisatoriska 
processer. Det måste dock finnas en vilja att samverka och en syn bland de 
inblandade verksamhetspersonerna att samverkan kommer dem till godo och 
resulterar i effektivitet. Denna effektivitet uppnås genom en ömsesidig anpass-
ning mellan parterna i samverkan. Anpassningen i sin tur kan bestå av 
komplettering eller/och utnyttjande av varandras resurser vid investeringar i till 
exempel teknologi och utrustning. Vinster som kan uppnås genom anpassning är 
bland annat en starkare relation, gemensam kunskap och inriktning. 
(Christiansson, 1998) 
 
Flera fördelar kan uppnås genom samverkande IT-system mellan förvaltningar, 
både inom och mellan organisationer. Effekter som kan uppnås är allt från rena 
effektiviseringsvinster till möjligheter att dela på kompetens vilket medför att 
resurser kan frigöras till andra uppgifter och till kärnverksamheterna. (SveKom 
& LF, 2005)  
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Kommunerna har inte alltid riktigt klart för sig hur IT ska kunna möjliggöra 
olika saker. Till exempel så saknas ofta tydliga och väl genomtänkta IT-
strategier på lokal och regional basis. Emellertid finns det mängder med 
allmänna IT-visioner. (IT-kommissionen, 1/1998) En relativ enighet råder dock 
kring vad som är hinder och vad som behöver göras vid samverkan om och med 
IT (SveKom & LF, 2005). 
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När utbyte av till exempel IT-system eller annan IT görs i kommuner är det 
viktigt att den nya informationstekniken är dynamisk och modulär, annars kan 
problem uppstå (SveKom & LF, 1/2002). Systemen klarar inte heller alltid av att 
utbyta information (SveKom & LF, 2005). Samtidigt som IT kan lösa problem 
åt kommuner så kan redan befintliga IT-system utgöra hinder för att utveckla 
nya organisationslösningar. Om de olika verksamheterna ska fungera på ett 
effektivt sätt tillsammans krävs också att deras respektive IT-system fungerar 
tillsammans. Ofta finns dock en bristande samordning mellan olika IT-system 
och potentialen i IT utnyttjas inte. Ibland existerar till exempel dubbel-
registrering och onödig dubbellagring av information. (Goldkuhl m.fl., 1998) 
Data kan alltså finnas lagrade på flera ställen och i olika versioner. Detta då de 
olika verksamheterna inom kommunerna till viss del har egna lösningar. 
(SveKom & LF, 1/2002)  
 
Samverkan om och med IT behöver inte bara ligga på en nivå utan kan till och 
med behöva finnas och fungera på flera nivåer samtidigt. En sådan sak är 
kommunernas möjlighet att ge en god e-service till sina medborgare. I det 
sammanhanget måste flera faktorer på olika nivåer i sin tur även kunna 
samverka. Sådana faktorer som kan ingå i en infrastruktur för e-service är själva 
den fysiska infrastrukturen, den mjuka infrastrukturen, interna IT-system, själva 
kommunen som organisation och dess arbetssätt samt även kanaler och tjänster. 
(SveKom & LF, 1/2002)  
 
Utveckling och införande av IT-system kan också vara förknippat med stora 
kostnader och olika organisatoriska risker. Detta då IT-system oftast inte 
motsvarar förväntningarna och de blir inte lika användbara som det var tänkt 
från början. Kalkylerna av de resultat för IT-investeringen håller inte och 
systemen blir dyrare än vad det var planerat för. Vid införande av IT-system för 
elektroniska tjänster, likväl som vid införande av interna IT-system, krävs också 
organisatorisk anpassning och vidareutveckling. Relationen ny teknik och 
gammal teknik kräver koordination, det vill säga en anpassning till olika 
befintliga IT-system inom kommunen. (Goldkuhl m.fl., 1998)  
 
Den spridningen över organisatoriska gränser som ett IOIS medger kan även 
skapa flera komplikationer. Alla organisationer som är inblandade bör tjäna på 
att använda ett IOIS inte bara en eller en del av parterna. Ett IOIS bör 
tillhandahålla samma tillförlitlighet, informationssäkerhet samt användar- och 
systemintegritet som ett IS inom en organisation. Användning av ett IOIS är inte 
skilt från organisationen i övrigt utan måste stämma med organisationen och 
dess strategi. (Ojala & Juga, 1992)  
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Svårigheter kring IT finns också inom rekrytering av IT-kompetent personal 
samt ett ineffektivt utnyttjande av redan befintliga IT-system. Det är även svårt 
att utveckla IT i små kommuner om de har många generalister med breda 
arbetsområden. Det finns likaså brist på metoder för kartläggning av processer 
och mätning av effekter. Detta kan till exempel leda till att den nya tekniken inte 
integreras med den redan befintliga. Integration och samverkan både inom och 
mellan olika förvaltningar kräver att information kan överföras mellan olika 
system. Tekniska hinder eller försvårande för organisationsförändringar kan 
vara att system inte klarar av att utbyta information vid samverkan mellan 
kommuner. Ett hinder är att verksamhetssystem kan vara ”stuprörsutformade” 
och i stort sätt ge stöd till en hierarkisk organisatorisk struktur. Detta kan 
förhindra möjligheten till att kunna förändra organisationen och arbetssättet. Det 
är också brist på standarder och att de som finns anses kosta för mycket där 
främst e-id tas upp som exempel. En oro uttrycks även för att investera i 
lösningar som på längre sikt inte kommer att kunna användas på grund av 
förändringar. (SveKom & LF, 2005)  
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Det framhålls att det är viktigt att både den politiska ledningen och 
tjänstemannaledningen har satt tydliga mål, samordnar och leder arbetet 
(SveKom & LF, 2005). En grundläggande byggsten i samverkan är just att 
parterna verkar för ett gemensamt mål. Finns inte detta kan problem eller hinder 
uppstå. Parterna bör därför sätta upp gemensamma mål och därefter agera 
utifrån de beslutade strategierna annars kan målkonflikter uppstå. (Statskontoret, 
2002:23) Olika grupper kan också ha olika kriterier för vad som är en bra 
verksamhet vilket kan försvåra möjligheterna att utveckla gemensamma mål och 
strategier (Montin, 2002).  
 
Vidare måste det finnas en plattform för samverkan både vad gäller åligganden 
och infrastrukturella delar om samverkan ska möjliggöras. Till exempel så bör 
det finnas tid avsatt för strukturerade möten. Samverkan bör även formaliseras 
genom olika skriftliga avtal. (Statskontoret, 2002:23) Hinder kan uppstå om 
sådana samverkansavtal inte följs (Unt, 2000). Samverkan å sin sida tar även tid 
i anspråk och finns inte denna blir även det ett hinder (Fridolf, 2003). 
Ansvarsförhållanden är även viktiga i samverkan. En faktor som har betydelse 
för detta är om organisationsstrukturen skiljer sig åt i de samverkande organisa-
tionerna. Om så är fallet kan problem med ansvar och beslutandebefogenheter 
uppstå. (Statskontoret, 2002:23) Även en ojämn fördelning av makt kan bli ett 
hinder om någon part blir beroende av en annan (Unt, 2000). Långsiktighet är 
även det viktigt. För att nå det bör fasta strukturer för samverkan byggas upp 
eller så bör verksamheten inkluderas i redan befintliga strukturer. Faktorer som 
hindrar långsiktighet är bland annat plötsliga förändringar i direktiv och 
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målsättningar och omorganisationer. Detta då det kan medföra att villkoren för 
samarbetet kanske påverkas och att samverkansstrukturer riskerar att brytas upp. 
(Statskontoret, 2002:23)  
 
Huruvida det finns gemensamma resurser, såsom ekonomiska, personella och 
speciellt framtagna, som avsatts under lång tid är även det en förutsättning 
eftersom samverkan kostar pengar (Fridolf, 2003; Statskontoret, 2002:23). Finns 
det inte tillräckligt med eller möjlighet till gemensamma resurser kan 
ekonomiska hinder uppstå. Beroendet av statliga medel kan vara stort och planer 
på hur samarbetet ska införlivas i den ordinarie verksamheten saknas ofta. 
(Statskontoret, 2002:23) Även en ojämn fördelning av mervärdet mellan parter 
kan leda till att parter som känner sig ofördelaktigt tilldelade blir negativt 
inställda till den fortsatta samverkan (Unt, 2000). Interna hinder i kommuner för 
samverkan är den ansträngda ekonomin. De mindre kommunerna har inte kvar 
några utvecklingsresurser vilket leder till att de saknar kunskap om vad som är 
möjligt att göra. (SveKom & LF, 2005)  
 
Det finns även en risk att den nya tekniken uppfattas som ytterligare en börda, 
utöver de gamla arbetsuppgifterna. Handläggningen av ärenden riskerar näm-
ligen att fortsätta att ske i invanda rutiner och mönster istället för att förändras 
eller tas bort. Detta även om ny teknik finns att tillgå och därmed sker 
ärendehanteringen på två parallella sätt. Exempelvis kan användningen av gamla 
pappersblanketterna som lagras i tre exemplar på olika ställen fortgå trots att de i 
verksamheten samtidigt använder ett system som mycket väl klarar av den 
uppgiften. (SveKom & LF, 1/2002) Samverkan kräver förankring, det vill säga 
att samarbetet stöds av alla som berörs av det. Utan förankring hos anställda och 
ledning saknas potential för att samverkan ska utvecklas och bli långsiktigt. För 
att uppnå det är det viktigt med kompetensutveckling och systematiserade 
belöningssystem för medverkan i aktiviteter i samverkan. (Statskontoret, 
2002:23) Det är även viktigt att få med sig personalen och få dem engagerade i 
förändringarna. Mycket tid och resurser måste läggas på att följa upp och se till 
att alla verkligen är med och har förstått varför förändringen sker. Detta då det 
finns en tydlig koppling mellan nyttan för den enskilde och den specifika IT-
satsningens framgång. IT-produkter som inte skapar nytta för sina användare, 
oavsett om de är anställda, kunder eller andra, skapar inte heller den förväntade 
verksamhets- och samhällsnyttan. Ibland ger IT-satsningar dessutom negativa 
effekter därför att produkten inte används eller därför att kostnaderna för 
användningen i form av till exempel support, underhåll och felhantering etc blir 
högre än intäkterna. (Ottersten & Balic, 2004)  
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Något som även är viktigt för att IT-projekt ska bli framgångsrikt eller 
välrenommerat är att ha tillgång på eldsjälar som projektledare. IT-projekten står 
nämligen och faller på om det finns regionala och/eller lokala ledare som sluter 
upp bakom IT-arbetet eller inte. Frågorna kring ledarskap och organisation är av 
central betydelse och är kanske till och med den viktigaste faktorn för framgång. 
Bakom de välrenommerade projekten står undantagslöst någon eller några 
ledare med offentliga uppdrag, till exempel ett kommunalråd, en kommunchef, 
en förvaltningschef eller en skolledare med specifika IT-intressen. (IT-
kommissionen, 1/1998)  
 
Om det inte tas hänsyn till den mänskliga faktorn så kan det inverka på huruvida 
samordningsvinsterna och synergieffekterna infrias eller inte. Även personkemin 
och/eller kommunikationen kan vara ett hinder om den inte fungerar. (Unt, 
2000) Organisationskultur och attityder är avgörande faktorer för framgång eller 
misslyckande (Statskontoret, 2002:23; Montin, 2002). Samverkan kan upplevas 
som ett hot både mot individens egen roll och mot den egna organisationen 
vilket motverkar flexibilitet och samarbete över gränserna. Ofta är organisa-
tionstänkandet starkare än det inter-organisatoriska tänkandet vilket kan ge 
problem för samverkan. (Montin, 2002) Just avsaknad av tradition att samverka 
både mellan sektorer och organisationsgränser, kultur och tradition inom den 
egna organisationen kan innebära motstånd mot förnyelse (SveKom & LF, 
2005). 

4"$"#	 *���0����&����������	(�<���	1�	���)�&8��������	
Lagar och regler kan vara ett hinder för samverkan då de påverkar både 
organisationen och den inter-organisatoriska samverkan. En ofta åberopad 
juridisk komplikation i samband med samverkan över myndighetsgränser är 
olika sekretessregler. (Montin, 2002) Exempelvis kan sekretesslagstiftningen 
styra vem som får ha tillgång till sådana uppgifter som omfattas av denna 
lagstiftning (Statskontoret, 2002:23). Det skapar problem eller hinder vid 
samverkan om IT framför allt vad gäller LOU (Lagen om upphandling) och 
kommunallagens krav på samverkansformer (SveKom & LF, 2005). 
 
Om det inte finns gemensamma mål kan målkonflikter uppstå till exempel kan 
mål som bestäms på central nivå, det vill säga av överordnade myndigheter, 
utgöra hinder för lokal samverkan. (Statskontoret, 2002:23) Det är av största 
vikt att de statliga insatserna på området anpassas så att det blir möjligt även för 
mindre kommuner att på ett billigt och enkelt sätt kunna ansluta sig till de 
gemensamma system som etableras. Det är även av vikt att de lösningar som 
kommer till stånd sker på ett sätt som inte innebär stora kostnader för den 
kommunala sektorn och att de olika verksamhetssystem som redan finns kan 
användas. Annars finns en risk för att det uppstår en klyfta mellan de ofta 
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storslagna planerna på riksnivå och den kommunala verkligheten som är 
diversifierad och svåröverskådlig. (SveKom & LF, 1/2002) En förutsättning för 
att överbrygga samhällets sektorisering och utvecklingen av den kommunala e-
förvaltningen är att kommunerna även får stöd och bistånd från staten. Det krävs 
en öppen kommunikation och långsiktig samplanering däremellan för att skapa 
en gynnsam utveckling som tar hänsyn till alla parters behov. (SveKom & LF, 
2005) 
 
En förutsättning för att skapa regional utveckling är att man inte stannar i och 
med utbyggnaden av IT-infrastrukturen. Dess betydelse för regional utveckling 
avgörs istället av hur den sprids, tas emot och utvecklas inom företag, hushåll, 
myndigheter och organisationer. Det är själva användningen av tekniken som 
ger effekter inte tekniken i sig. Om IT används som ett strategiskt verktyg i 
utvecklingen av nya produkter och tjänster kan det ge ett mervärde som kan 
kallas utveckling. (Wihlborg, 2003)  
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I det här kapitlet har vi redogjort för vilka möjligheter som IT och samverkan 
om och med IT anses kunna rendera i. Dessutom har vi beskrivit vilka problem 
som eventuellt kan uppstå när kommuner samverkar om och med IT. I samband 
med problemen har vi även tagit upp vilka förutsättningar som anses vara bra att 
beakta i sammanhanget. 
 
Investeringar i IT görs för att skapa positiva värden. Genom bra 
kommunikations- och datanät anses förutsättningar skapas för både nya 
arbetsformer och en ny geografisk arbetsfördelning. Just bredbandsutbyggnaden 
och elektronisk kommunikation omtalas skapa stora möjligheter till bland annat 
effektivisering och verksamhetsförnyelse. Delar av en organisations verksamhet 
kan utföras av en annan organisation som är bättre rustad eller har bättre 
kompetens. Samverkan om och med IT kan medföra att parterna därigenom kan 
ha gemensamma administrativa funktioner för ekonomihantering, löner och IT-
frågor.  
 
IT kan ses som möjliggörare för att exempelvis uppnå effektiva inter-
organisatoriska processer. Den spridning över organisatoriska gränser som ett 
IOIS medger kan också skapa flera komplikationer. Exempelvis så anses redan 
befintliga IT-system kunna utgöra hinder för att utveckla nya organisations-
lösningar. Ett hinder som omnämns är att verksamhetssystem kan vara 
”stuprörsutformade” vilket kan förhindra möjligheten till att kunna förändra 
organisationen och arbetssättet. Det finns även en risk att den nya tekniken 
uppfattas som ytterligare en börda, utöver de gamla arbetsuppgifterna.  
 
Om det inte tas hänsyn till exempelvis den mänskliga faktorn så kan det inverka 
på huruvida samordningsvinsterna och synergieffekterna infrias eller inte. 
Därtill anses projektledarresurser vara en viktig faktor för att IT-projekt ska bli 
framgångsrikt. Även lagar och regler omtalas kunna utgöra hinder för 
samverkan då de påverkar både organisationen och den inter-organisatoriska 
samverkan. Det som skapar problem eller hinder vid samverkan om IT för 
kommuner anses framför allt vara LOU och kommunallagens krav på 
samverkansformer.  
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YDRES KOMMUNCHEF säger att de samverkar om att bygga bredband eller att 
knyta ihop kommunerna med IT-teknik och att de även köpt in IT-system 
tillsammans. Dessutom nämner han att de har både en gemensam IT-chef och 
även annan IT-personal. Enligt IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY så 
samverkar kommunerna om bland annat bredband, servrar, telefonväxel och IT-
system och dessutom en gemensam IT-avdelning. Även TIDIGARE IT-CHEFEN I 

BOXHOLM tar upp detta och säger att de har en hel del gemensamma IT-system 
såsom exempelvis e-postsystemet, röstbrevlådan och GIS-systemen.  

-"!"$	 ���0��'��&	&��)'�)�		
YDRES KOMMUNALRÅD menar att de lärt sig att det krävs avtal vid sådan här 
samverkan. Eftersom man inte vet vilka politiker som väljs nästa mandatperiod 
vilket kan vara lite problematiskt annars. Hon berättar vidare att de för att 
undvika att bli för uppbundna vid varandra har valt att inte bilda 
kommunalförbund utan använder istället lösare samverkansformer såsom avtal. 
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KINDAS KOMMUNALRÅD säger att det finns avtal skrivna och de måste ständigt se 
till att dessa är aktuella samt att de även kan få förhandla om avtalen. Med 
kommunalförbund är parterna hårdare uppknuten vilket kan vara bra att de är, 
menar han. Det kan dock vara svårt att få med alla på tåget, men så småningom 
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om tio år kanske det är inte omöjligt att det leder till det säger han. YDRES 

KOMMUNCHEF betonar att samverkan har en väldigt lös struktur och de har valt 
att ha enbart avtal och inga kommunalförbund eller nämnder. Detta har de varit 
ganska bestämda med säger han. 
 
BOXHOLMS TIDIGARE IT-CHEF beskriver hur själva styrningen av samverkan går 
till. Det finns en styrgrupp i vilken kommunstyrelseordförandena och kommun-
cheferna från respektive kommun ingår. De träffas kontinuerligt ungefär fem 
gånger om året, såvida det inte är något extra. Däremellan är det 
kommuncheferna som förbereder ärendena. Ärendena kan komma från 
samverkansgrupperna som anmäler att de vill att ett ärende ska upp. I och med 
att det varit mycket IT så har IT-cheferna varit med mycket förklarar hon. 
Styrgruppen har ingen formell beslutande rätt utan uppkommer frågor som att 
införa den nya IT-organisationen så fattas beslutet att de är överens om att 
godkänna det. Därefter skickar de över det till respektive kommun. Var och en 
tar hem ärendet till respektive kommun och till den ordinarie beslutsgången i 
kommunstyrelsen och ibland till kommunfullmäktige om det skulle behövas. 
Det är inte förrän alla har fattat samma beslut som ärendet är i hamn. En sådan 
process tar lite tid eftersom inte alla kommunerna har sammanträden på samma 
tider men det får man ta med i processen om det ska vara demokrati anser hon. 
Den tidigare IT-chefen säger även att från och med när EU-projektet tog slut 
2003 så försvann projektledaren och sedan dess är det kommunalråden som har 
det sammanhållande ansvaret. 

-"!"#	 ���0��'��&	����((	
KINDAS KOMMUNALRÅD berättar att de har samverkat länge bland annat om 
räddningstjänsten där de har avtal med andra kommuner. Dessa kommuner är 
inte exakt desamma som KÖBY-kommunerna utan är och var helt andra. Men 
då det blev svårare med ekonomin och behov fanns att anställa personal så 
lyssnade de runt med fler om de också hade liknande behov och om de 
tillsammans kunde hitta en gemensam lösning på det. Sedan blev ett 
samverkansavtal av det till slut.  
 
YDRES KOMMUNALRÅD berättar att det var i samband med att man började 
resonera om bredband 1999 och staten kom ut med sina promemorior som 
samverkan började. Hon insåg att Ydre kommun inte skulle ha några 
marknadskrafter som skulle vara intresserande av att gräva bredband hos dem. 
Detta eftersom de enbart har mindre tätorter och ett för litet populationsunderlag 
för att bli marknadsmässigt bärbara. Diskussioner togs då upp med Kindas 
dåvarande kommunalråd om huruvida de skulle kunna få bredband via de 
befintliga marknadskrafterna. Men det visade sig att Ydre och Kinda var de enda 
kommunerna i hela länet som inte var intressanta för marknaden. Efter 
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påtryckningar uppåt skulle de statliga medlen få användas som medfinansiering i 
EU-projekt. I och med att båda kommunerna tillhör stödområdet Mål 2 södra så 
fanns det möjlighet att få använda de statliga medlen och att få växla upp dessa 
med EU-pengar. De fyra kommunerna inom stödområdet började diskutera och 
kom fram till att de behövde göra något för att kunna göra upphandlingar och för 
det behövde de volym, för annars var de inte intressanta i alla fall. Det ledde 
även till att ha gemensamma servrar och senare även en gemensam telefonväxel 
och en gemensam IT-chef med Kinda. Inför millennieskiftet då de skulle 
uppgradera eller förnya sina datorsystem handlade de i Ydre inte upp något 
system som inte någon annan av de andra kommunerna hade vilket underlättade 
det framtida samarbetet.  
 
KINDAS KOMMUNCHEF beskriver hur de började och att alla kommunerna i 
KÖBY ingick i en samarbetsgrupp som kallas P8 bestående av de mindre 
kommunerna i Östergötland. Några av kommunerna ansåg att de ville få ut mer 
av samarbetet och tog därför tag i de frågor som de tyckte var intressanta. Det 
blev en konstellation av fyra kommunalråd och fyra kommunchefer och ganska 
snabbt såg de att de kompletterade varandra enligt honom. De hade alla styrkor 
och svagheter, men tillsammans blev de ganska starka. Fyra kommunalråd och 
fyra kommunchefer som rätt lätt kunde se möjligheter till utveckling. Han menar 
också att varför det blev just IT handlar bland annat om att det är ett relativt nytt 
område. 2'�������������������"�����
�������������
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säger att det som han uppfattar som samverkan vilken nu kallas KÖBY har sitt 
ursprung i kommunchefsträffar och kommunalrådsträffar i länet där som han 
säger ”���� �	������ ������ ���� ����� 
�������� 	��� �������� ������ ���� �����

�������”. 
 
BOXHOLMS TIDIGARE IT-CHEF säger att de började skissa på vilka områden som 
de skulle kunna samarbeta inom och vad som skulle vara viktigt. Samverkan 
inom IT-området var dock det de började med först enligt henne. Kommunerna 
byggde på var sitt håll upp sina IT-verksamheter. Den nuvarande IT-chefen för 
KÖBY-kommunerna som redan då var ansvarig IT-chef för Kinda, Ydre och 
Ödeshög upplevde enligt henne att han gjorde samma saker på tre ställen. De 
visade då tillsammans exempel på de kostnader som kommunerna hade och gav 
som exempel att om de bytte telefonväxel så skulle de i stort sätt kunna halvera 
dessa kostnader bara genom att samarbeta. Samma sak var det med ekonomi- 
och personalsystem och i själva IT-verksamheten skulle antalet servrar kunna 
halveras med hälften. Det specificerades då inom vilka områden samverkan 
skulle börja och dels skulle de samarbeta på IT-sidan och dels börja jobba med 
bland annat ekonomi, löne- och personalområdet. Resultatet blev att även GIS 
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(geografiska informationssystem) kom in som en stor del i samverkan. GIS 
byggdes faktiskt upp från noll och fick en väldig skjuts av samverkan säger hon.  
 
KINDAS KOMMUNALRÅD säger att de har börjat införa en ärendehanteringsmall 
för alla ärenden, oavsett från vilken förvaltning ett ärende kommer ska det se 
likadant ut och det ska gå att följa vem det är och vad det gäller etc om så 
önskas. Men de håller på med det och det kan bli så att det blir ett gemensamt 
ärendehanteringssystem i fler kommuner sen.  
 
KINDAS KOMMUNCHEF menar att tanken inte var att de skulle bygga eget 
bredband och heller inte att de skulle göra det själva. De hade en upphandling 
för att försöka få marknaden att bygga bredband. Men när de jämförde det med 
vad det skulle kosta om de byggde själva bedömde de att det inte var 
konkurrensmässigt. De bedömde att det var något som de kunde göra mycket 
billigare själva och då tog de det beslutet. Det fanns diskussioner i samband med 
det här om de skulle hyra men det fanns inte något speciellt stort intresse från 
Telias sida att hyra ut enligt honom. Han berättar också att de just nu jobbar med 
en förstudie kring näringslivet och hur IT kan vara ett redskap för näringslivet. 
De bedömer att de kommer att få nytta av det även när det gäller att utveckla den 
offentliga 24-timmarsmyndigheten för det hänger väldigt nära ihop, menar han. 
Enligt DEN TIDIGARE IT-CHEFEN I BOXHOLM så medförde den inledande 
samverkan mycket fokus på IT och för att det inte bara skulle bli IT skapade de 
samverkansgrupper inom andra verksamheter. Det finns alltså en samverkans-
grupp för dem som jobbar med plan och bygg, en som jobbar med sophantering, 
en som jobbar med köksfrågor och en som jobbar med äldreomsorg och så 
vidare. I dessa grupper sitter det företrädare för alla kommuner.  
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YDRES KOMMUNALRÅD menar att det finns en risk att kommunerna, om de slås 
ihop istället för att samverka, mister en del av servicen i varje enskild kommun. 
Detta då staten troligtvis inte finner det nödvändigt att ha exempelvis en arbets-
förmedling i två tätorter i en och samma kommun utan att den ena troligen 
skulle försvinna. Likadant skulle det kunna bli för annan service där kommuner 
har en var som exempelvis försäkringskassa och apotek. ”1����������������������
����� �	�������������������� ������� ���� ����� ������������ ���� ��� �	�� �	�� ��
�����"������������������
�����&���������	���������������������
��������	��
����
�	�����$� ��� �������� �	������ ��� ���� 
�� ���� ������ ���
����� ��� ���� 
����
����
������ ���� �	�������� �	� ���� ��� 
���� ���� �	�� 0��
������ ���� ���� 3� �����
�������� ���
����� ����� 
���� ����
������”, säger hon. Även KINDAS KOMMUNAL-



Kapitel 7: Intervjuer i fallstudien 
   

 

101 

RÅD omtalar kommunsammanslagningar och ser samverkan som ett alternativ 
till det. Dessutom menar han att de genom samverkan blir en kommun mot 
staten samtidigt som kommunen blir kvar som egen kommun.  
 
KINDAS KOMMUNALRÅD tar upp att de undersökte om det fanns statliga pengar 
och EU-pengar i samband med att de funderade på satsningen i bredbandet. Han 
ser det som om bredbandet mer eller mindre var starten på samverkan KÖBY. 
Kommunerna hade funderat på vad de som små kommuner skulle kunna 
åstadkomma och vad en förbindelse mellan kommuncentrerna skulle kunna 
betyda. BÅDA KOMMUNCHEFERNA nämner att EU har spelat en positiv roll. Detta 
då kommunerna ingår i ett stödområde, mål 2 södra, och på så sätt haft möjlighet 
att söka särskilda EU-pengar för utvecklingsprojekt. YDRES KOMMUNCHEF 
menar att de pengarna har varit ett smörjmedel som har gjort att de inte har 
behövt lägga in egna kommunala pengar för att sköta själva samordningen och 
driva en del av projekten. Det hade naturligtvis kommit ändå säger han men det 
hade varit trögare och det hade tagit längre tid tror han. De fick också särskilda 
pengar från finansdepartementet för samordning av ett antal funktioner bland 
annat ekonomi- och PA-funktionerna. 
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BÅDA KOMMUNALRÅDEN nämner att kommunstorleken hade betydelse när 
kommunerna började samverka. KOMMUNALRÅDET I YDRE menar att behovet av 
att ha heltidstjänster på allting inte finns i mindre kommuner. För att undvika 
kommunsammanslagningar behövs samverkan så att kostnaderna minskar då det 
annars blir alldeles för dyrt att vara egna kommuner. Samverkan ser hon också 
som ett sätt att minska avfolkningen från landsbygden. Hon menar att mycket 
handlar om marknadsföring av kommunen. Ydre hade inte någon egen hemsida 
förrän 1999. Om det inte satsas på att bygga ut bredbandet och att invånarna ska 
få del i det samt att personalen ska kunna jobba både effektivt och modernt kan 
de lika gärna avveckla kommunen. 2���� ������ ����� ���� 
�� ���� ����� ��
�� ��
�������������������������
�������	�������2 säger hon.  
 
KINDAS KOMMUNALRÅD menar att en del i det hela att de gjorde bredbands-
satsningen var att de som små kommuner skulle överleva. Han menar att som 
enskild kommun skulle de inte ha kunnat göra det här.  
 
YDRES KOMMUNCHEF ser kommunstorleken som en faktor som är knuten till 
kommunens ekonomiska kraft. Detta tillsammans med ledningens inställning till 
IT: s betydelse ser han som betydelsefullt och bidragande till samverkan om IT. 
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Även BOXHOLMS TIDIGARE IT-CHEF omtalar kommunstorleken som en 
bidragande faktor tillsammans med ett sjunkande antal innevånare och det 
faktum att kommunerna i samverkan har liknande problem. Samverkan var ett 
sätt att försöka minska avfolkningen från landsbygden. Hon säger också att de 
alla hör till kommuner som är för små för att vara egna kommuner enligt förre 
kommunministern. Samverkan ger många fördelar och genom samverkan kan de 
påverka sin framtid. Det finns inga långa avstånd och de har små organisationer 
som gör att de snabbt kan genomsyra vad de vill göra och det påverkar ju också 
deras möjligheter enligt henne. Dessutom menar hon att samverkan även har 
varit ett sätt att långsiktigt göra något för att kommunerna skulle vara intressanta 
att bo och leva i.  

�'���@	��&)�&��	1�	����'��0�&�����	
KOMMUNALRÅDET I YDRE KOMMUN menar att samverkan varit ett sätt att klara 
kostnaderna. KOMMUNALRÅDET I KINDA KOMMUN förklarar att det började med 
att ekonomin blev kärvare och de behövde anställa folk. Det blev till slut ett 
samverkansavtal av det och som exempel nämner han att alla kommunerna i 
KÖBY nu delar på tjänsten som IT-chef. Han ser det som en form av 
finansiering av en tjänst då de är fler kommuner som delar på den. YDRES 

KOMMUNCHEF anser att ekonomin är den främsta pådrivande faktorn till IT-
samverkan. Han fortsätter med att syftet med samverkan är att spara pengar eller 
göra saker och ting billigare och bättre. 2&����������
�������������"��������
�
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�����.2  
 
TIDIGARE IT-CHEFEN I BOXHOLM menar också att samverkan varit ett sätt att 
klara kostnaderna. Hon menar att de troligtvis kan ta bort en massa tjänster 
genom samverkan där de ligger och dubblerar. Det är dock inte bara inom IT 
som det går att göra så här enligt henne. Utan de inom IT ser till att skapa 
grunden för de andra verksamheterna att hantera frågor. Sedan måste de göra det 
som går att göra i deras egen verksamhet menar hon för det är egentligen bara 
ett verktyg som de har gett dem.  

���)���	&��0�1�@	'0����?	1�	'�(����&		
KOMMUNALRÅDET I YDRE anser att samverkan är viktig även för den 
kommunala servicen. Hon menar att samverkan är ett sätt att kunna behålla 
servicen till kommunens invånare. Tanken är att även näringslivet ska kunna dra 
nytta av bredbandet. Företagarna i kommunen kan inte ligga och köra på koppar 
utan behöver ha en hög överföringshastighet menar hon. Målen med IT-
samverkan är dels att de ska kunna serva kommunen och ha en bra effektiv 
organisation och dels att ge service till näringslivet och företagarna. Hon tar 
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också upp att de måste samverka för att klara kompetensen då en liten kommun 
inte klarar av att ha alltihopa själv. 
 
KINDAS KOMMUNCHEF ser kvalitén som viktigare än att det ger effektiviseringar. 
Samverkan ger en typ av kvalitet på så sätt att den gör att de kan ägna sig åt 
andra saker än vad de kanske skulle ha gjort om de inte hade haft IT. Även han 
är inne på och menar att IT-samverkan också är ett sätt att säkra återrekrytering 
personalmässigt i kommunen. Det är en stark faktor som varit väldigt drivande 
när det gäller just IT-utveckling och varför de skulle satsa på IT. Han hade 
funderingar på om de skulle ha förlorat den kompetensen som Kindas IT-chef 
utgjorde om de inte gav honom tillräckligt att bita i och dessutom så fanns det 
behov hos andra kommuner av stöd på IT-sidan. Detta ledde till att de började 
dela på samma IT-chef förklarar han. 
 
DEN TIDIGARE IT-CHEFEN I BOXHOLM menar också hon att samverkan både är ett 
sätt att kunna behålla servicen till kommunens invånare och att höja kvalitén. De 
tittar lite på vilka personer som finns samt vad och vilka områden som de är bra 
på, så att de blir specialister var och en inom sina områden och även kan stötta 
varandra vilket främjar kvalitén enligt henne.  

-"$"#	 $./������&�9�������	
YDRES KOMMUNALRÅD beskriver hur de nu jobbar med att gå vidare med 24-
timmarsmyndigheten. De lägger upp detta tillsammans där varje kommun 
kommer att ha sin unika bit. Det kommer att utgå från varje kommuns hemsida 
men de jobbar tillsammans och därmed får de bara en gemensam lösning och 
kostnad för hela uppbyggnadsskedet. KOMMUNALRÅDET I KINDA säger att de har 
börjat titta på 24-timmarsmyndighet och att en del personer från samverkan varit 
i Stockholm för att få mer information. Det handlar enligt honom inte om att 
kommunkontoret ska vara öppet 24 timmar om dygnet. Utan att var som helst i 
världen en person befinner sig ska denne komma åt den efterfrågade 
informationen från kommunen. 
 
KOMMUNCHEFEN I YDRE menar att samverkan om IT mellan kommuner är 
nödvändigt för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten därför att det handlar om 
stora initiala pengar. För att uppnå 24-timmarsmyndigheten kan kommunerna 
samverka om att utforma rutiner, personal, systemsamverkan och kompetens-
uppbyggnad. KINDAS KOMMUNCHEF bedömer 24-timmarsmyndigheten som 
något oerhört viktigt och avgörande. Han ser det som att de har en mobili-
seringsfas som de inte riktigt har lyckats med. Det finns en hel del jobb att göra 
med 24-timmarsmyndigheten och politiskt kanske de inte riktigt ser vilka vinster 
som finns med det menar han. Det handlar om att dygnet runt, oavsett om det är 
vardag eller helg, ska människor kunna utnyttja kommunens tjänster på nätet. 
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Exempelvis som det idag görs med bankärenden, så skulle det även kunna 
fungera med kommunens tjänster också. Vad gäller samverkan om 24-
timmarsmyndigheten så är Tranås jätteviktigt för de har kommit längst och är 
duktiga på det här säger han. Tranås kommun har jobbat mycket mot 
näringslivet och för att stärka näringslivets IT-utveckling. De har ett koncept där 
de använder tunna klienter. Kunskapsutbytet mellan kommunerna växer och de 
lär sig och lär av varandra.  
 
IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY menar att varken verksamheterna eller 
ledningen ser 24-timmarsmyndigheten som något för dem utan mer som något 
för IT-avdelningen medan han själv främst ser det som en verksamhetsfråga. Det 
går inte att göra något om inte de ger uttryck för att något behov finns eller har 
ett önskemål. Det är de i verksamheterna som måste undersöka behovet och se 
nyttan med e-tjänster säger han.  

!��� 8�������������)�����
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KOMMUNALRÅDET I YDRE berättar att kommunerna nu genom samverkan 
exempelvis har en gemensam telefonväxel. Det gör att de dels kan täcka upp för 
varandra och dels få ned telefonkostnaderna ordentligt i och med att de har en 
större upphandlingsvolym. Dessutom ringer de internt mellan varandra vilket 
inte kostar något då det är deras eget nät. Genom samverkan har de blivit en 
effektivare organisation till en billigare penning säger hon. Då det är skatte-
medel kommunerna arbetar med så måste de få fram mesta möjliga till minsta 
möjliga kostnad för att kunna lägga medlen på de områden de inte kan spara på 
såsom barn och utbildning samt omsorgen. Hon förklarar också att så länge inte 
bredbandet är färdigt så hyr de vissa delar för att kunna koppla samman nätet. 
De upphandlar det gemensamt men det kostar och så fort deras eget nät är 
färdigt så kommer det att bli lägre kostnader för alla kommunerna. Där det är 
klart med bredbandet och där ett antal företag i Ydre kommun är uppkopplade är 
de väldigt positiva till att ha tillgång till bredbandet enligt henne. En annan sak 
som hon omtalar är att de nu istället för att ha egna servrar för allting så 
samverkar kommunerna och har bara fast kostnad för en enhet tillsammans 
istället för en var. Exempelvis ligger alla de enskilda kommunernas hemsidor på 
samma server, och likaså är det vad gäller e-postservern som står i Ödeshög.  
 
KINDAS KOMMUNALRÅD menar att det är för tidigt att säga vilka effekter sam-
verkan lett till mer än att de har sett ett mycket större intresse för bredbandet än 
vad de trodde från början. YDRES KOMMUNCHEF säger att bredbandsbyggandet 
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initialt är dyrt men på längre sikt tjänar konsumenterna på att det finns en 
konkurrent till Telia. Detta gäller naturligtvis endast små orter eftersom det på 
stora orter finns en fungerande marknad utan att kommunerna behöver ge sig in 
i detta menar han.  
 
FÖRRE IT-CHEFEN I BOXHOLM menar att de samverkande kommunerna inte hade 
kunnat utvecklas i den takten var och en för sig och att det skiljer sig mycket åt 
syns i den ekonomiska sammanställningen. Hon säger att 25��������
�����������
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��” Dessutom tycker hon att de även möter 
respekt med bredbandsbygget med totala 32 000 personer istället för Boxholms 
5000 personer, attityden från leverantörerna upplevdes bli en helt annan. Hon 

säger också att de på IT-sidan bland annat har minskat ned antalet servrar och de 
har program på nätverksnivå tillsammans. Vilket gett en otrolig minskning 
ekonomiskt mot vad det skulle ha kostat om de skulle ha gått ut var och en och 
handlat. Genom att de har en gemensam IT-organisation får varje kommun sin 
IT-drift billigare och dessutom får de ut mycket mer. 
 
KÖBY-KOMMUNERNAS IT-CHEF menar att bredbandet är oerhört viktigt eftersom 
det därmed finns obegränsat med bandbredd som gör att det aldrig är något 
hinder vid val av olika lösningar. Dessutom så leder det till att det finns flera 
lösningar att välja mellan. Ett exempel är att det i Boxholm finns tre olika 
Internetoperatörer att välja mellan medan det i Kinda enbart finns en. Detta gör 
att hela KÖBY numer har flera att välja mellan något som medför att priset kan 
pressas vilket även skett och kostnaden för det har sjunkit drastiskt. Han säger 
också att genom att de numer har ett mindre antal servrar så bidrar det till att 
kostnaderna kan hållas nere.  
 
KINDAS KOMMUNALRÅD menar att uppköpen av IT-systemen är för att kunna ha 
enhetliga system. Detta för att de ska kunna komma åt varandras uppgifter på ett 
enkelt sätt. Det ger möjlighet för alla kommunerna att använda sig av samma 
person eller personer. Det kan till exempel sitta ett par personer som sköter en 
och samma uppgift för alla kommunerna istället för att flera personer sköter 
samma uppgift för enbart sin kommun. Det krävs dock då att kommunerna har 
samma IT-system, men nu ligger de olika i fas. Vad han har hört så har 
personalen genom det nya GIS fått det mycket enklare. ”���
�����������	�������
������������	���	�����������������������������������������������$�������	�����
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���� ���� ��� �������� ���������2 säger han. Vad gäller löne- och 
personalsystem så fungerar det inte riktigt än som det är tänkt utan det finns 
vissa inkörningsproblem, så de effekterna vill sig inte ännu fortsätter han. 
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YDRES KOMMUNALRÅD menar att genom samverkan kan de ge backup åt 
varandra. Det gör också att kommunerna kan klara kortare frånvaro och saker 
som personalomsättning på ett annat sätt. Sådant som tidigare har kostat mycket 
då de i en del fall tvingats köpa konsultinsatser för att klara situationen. YDRES 

KOMMUNCHEF säger att kommunerna, om de har samma system och samma 
rutiner, vilket de håller på att bygga upp, kan ha en tjänsteman i en kommun 
som sköter exempelvis handläggningen i en annan kommun. En effekt av det här 
blir då att de inte måste tillsätta så många tjänster som annars skulle behövas 
gemensamt. KOMMUNCHEFEN I KINDA tror att det hade varit omöjligt för små 
kommuner som dem om de inte jobbade ihop. De resurserna skulle de inte ha 
och varje kommun skulle inte kunna upprätthålla den typen av resurser utan 
skulle väldigt mycket vara i händerna på konsultföretag tror han. De skulle 
behöva ta hjälp av andra på gott och ont, exempelvis outsourca den här typen av 
verksamheten. Han är dock inte säker på att det skulle bli billigare, för 
kommunen måste ändå ha en väldigt hög beställarkompetens för att veta vad de 
beställer i sådana fall.  
 
IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY säger att de anställda inom IT-området 
har sina speciella ansvarsområden och fungerar som backup till ytterligare 
områden om den person som har huvudansvaret skulle vara sjuk eller av någon 
annan anledning inte kan täcka upp sitt område. Tack vare att de nu har många 
gemensamma system så kan de göra ändringar och justeringar remote medan de 
tidigare var tvungna att åka ut till platsen.  

���)���	&��0�1�@	'�(����&	1�	'0����?	
YDRES KOMMUNALRÅD menar att kommunerna genom att ha samma system inte 
behöver ha flera personer i samma kommun som kan ett system. Utan en effekt 
av samverkan är att om det finns en person som har samma eller högre 
kompetens i systemet i en av de andra kommunerna kan denne ge backup åt de 
kommuner som behöver det. KOMMUNCHEFEN I KINDA tar upp att samverkan om 
och med IT mellan kommuner tillför kompetens inom organisationen som de 
själva kan ha nytta av, kanske inte bara inom IT-området utan även inom andra 
områden. Exempelvis organisationsutveckling, kompetensutveckling och även 
den sortens tänkande som sådana människor kan föra in i organisationen. 
2����	��������������������	���
�����������$��	�������������������
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säger han. IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY säger att i och med samverkan 
har hela KÖBY tillgång till alla anställda inom IT vilket gjort att kompetens som 
inte fanns i varje kommun nu finns tillgänglig för alla.  
 
FÖRRE IT-CHEFEN I BOXHOLM menar att samverkan dels kan sägas ha inneburit 
en kvalitetshöjning för alla kommunerna. Hon menar att det inte bara är IT det 



Kapitel 7: Intervjuer i fallstudien 
   

 

107 

hänger på om det ska gå att samarbeta. Det kan vara en förutsättning för att 
rationalisera men det finns ju mycket annat som det går att samarbeta kring. 
Som exempel säger hon att det kan vara så att det sitter ensamma människor och 
arbetar i och med att de är små kommuner. Dessa människor har kanske tio 
uppgifter som de ska hålla koll på själva utan att ha någon att resonera med men 
genom samverkan kan de komma kontakt med andra i samma situation. Det kan 
göra att kvaliteten höjs och att det blir roligare att jobba säger hon. Därefter kan 
det kanske vara möjligt att i nästa steg dela upp uppgifterna så att inte alla sitter 
med tio uppgifter som de ska vara duktiga på utan får fem uppgifter istället som 
de kan bli bättre på. 
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KINDAS KOMMUNALRÅD menar att när det gäller bredbandet så möjliggör det att 
folk som bor och jobbar i till exempel Stockholm kan sitta och jobba där de 
befinner sig vilket då också kan medföra att kommunen blir attraktivare som 
plats att bo och verka i. KOMMUNCHEFEN I KINDA tycker även han att samverkan 
hänger ihop med tillväxt och attraktion. Han menar att det även handlar om att 
både locka till sig och säkra de företag de redan har och om att få människor att 
vilja bo här. Det krävs IT-utveckling för att folk med den kompetensen och 
utbildningen ska vilja bo i kommunen och då krävs det att IT:n finns där. Han 
menar också att det viktiga är att få starka och långsiktigt hållbara kommuner 
som kan leva av egen kraft och där lokalsamhället stärks även inom 
kommunerna. Utveckla 24-timmarsmyndighet och få en bra grundstruktur med 
bredbandet som kompletteras med radiolänk så småningom samt att få Internet 
och TV i bredbandet. Grundförutsättningar för attraktiv utveckling av 
landsbygdskommuner som Kinda som ligger nära ett regionalt centra som 
Linköping, IT kommer kanske att vara lika viktigt i framtiden som järnvägen.  

*�����&����&/	1�	0��'&�����&)�0�1'����		
Enligt YDRES KOMMUNALRÅD ger IT helt andra vägar att samverka men 
bredbandet är basen för alltihopa. Hon menar att om de inte kunnat bygga 
bredband mellan kommunerna hade de inte haft den grunden för det andra. För 
att exempelvis kunna ha en gemensam personalchef så krävs dator-
kommunikation. Finns inte det och datorprogram så går det inte att jobba 
tillsammans på grund av avstånd och kommunikationssvårigheter. Hon säger 
även att samverkan om GIS inte hade fungerat om de inte hade byggt 
bredbandet eftersom man då inte hade kunnat utgå från ett gemensamt 
kartmaterial. 
 
KOMMUNCHEFEN I KINDA anser även att det nu går att organisera på annat sätt än 
tidigare. De skulle till exempel kunna ha en gemensam personalavdelning likväl 
som de idag har en gemensam IT-avdelning. På det gamla sättet hade de fått ha 
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alla anställda på samma ställe. Idag kan det organiseras så att teknikerna kan 
sitta på olika ställen och samtidigt har de en gemensam organisation. 
 
YDRES KOMMUNALRÅD nämner att de tillsammans med Kinda har anskaffat nytt 
ekonomi och PA-system och nu, år 2005, vill även Boxholm komma med i det 
gemensamma ekonomisystemet samt löne- och PA-systemet. Det de har kommit 
längst med rörande gemensamma system är enligt henne GIS-systemet som 
används i samband med hanteringarna av byggnadsfrågor, hemtjänst och så 
vidare. KINDAS KOMMUNALRÅD säger att den mesta informationen är 
kommunspecifik men det finns information som går att dela mellan kommuner. 
Han säger också att IT: s roll i deras samverkan är en kombination mellan att 
vara ett medel för att nå andra mål och samtidigt att utveckla själva samverkan. 
Hade de inte IT skulle det vara svårt att samverka för den är på något sätt 
spindeln som håller ihop det. 
 
KOMMUNCHEFEN I YDRE menar att samverkan genom IT görs möjlig inom fler 
områden än som annars hade varit möjligt. Han omtalar att samverkan har lett 
till att de slagit ihop IT-avdelningen så det blir en enhet. Kommunerna har 
fortfarande sina egna anställda men det kommer att vara gemensam ledning och 
ekonomi. Det var annars tänkt att det skulle ske likadant med PA och ekonomi 
men nu blev det bara Kinda och Ydre kvar angående dessa system och det 
tappade lite av luften. Han är dock övertygad om att det kommer att bli 
gemensamt även där även om det tar många år till. I alla fall för Kindas och 
Ydres del kommer det säkert att bli en gemensam löneadministration.  
 
IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY tar upp att det numer finns ett ärende-
hanteringssystem där blanketterna är de samma för alla i KÖBY. Om någon av 
de anställda har ett ärende till IT-avdelningen så fyller de i en blankett och 
skickar den till ansvarig person. Vem som ansvarar för vad finns klart och 
tydligt redovisat. När personen öppnar ärendet så får den som skickade det en 
bekräftelse på det. Han förklarar att kommuner kan samverka genom att ha en 
gemensam metakatalog vilket är något han verkar för. Exempelvis så finns eller 
hamnar alla medborgare i något system. Det kan till exempel ske när en person 
kommer i kontakt med skola, barnomsorg, bibliotek eller sjukvård med mera. 
Om viktiga data och behörigheter till systemen samlas i en gemensam meta-
katalog går det vid behov av ändringar att ändra endast i den istället för på flera 
ställen. 
 
IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY menar att i och med att kompetensen hos 
alla anställda inom IT finns tillgänglig så har det lett till de har kunnat förändra 
upplägget av arbetet. Arbetet är upplagt som så att numer kan de anställda 
koncentrera sig och fördjupa sig och bli specialister. Det finns fyra servrar, en i 
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varje kommun, och i varje kommun finns det personer som har ansvar för varsin 
sak vilken är placerad på den servern i den kommunen där den personen är 
anställd. Han säger att det fanns tendenser till revirtänkande i början men att det 
nu fungerar bra. Nu har de anställda hela KÖBY som arbetsfält och ska serva 
den. 
 
DEN TIDIGARE IT-CHEFEN I BOXHOLM omtalar att samverkan lett till beslut om en 
gemensam IT-organisation i de fyra kommunerna. Kommungränserna bryts där 
ned helt och hållet. Inte så att personal flyttas utan de har kvar sin anställning i 
respektive kommun men organisationen läggs driftsmässigt under en kommun. 
Det gör att det inte behövs beslut från fyra håll när någonting ska göras även om 
det finns en driftsavdelning och en budget från respektive kommun. På det sättet 
har de alltså gjort en budget för nästa år (2005) där varje kommun får sin IT-
drift billigare och dessutom får ut mycket mer. Exempelvis då hon även är 
arkivutbildad och ingår i samverkan så tillförs också arkivfunktionen. Alla 
kommunerna i samverkan får det i paketet och får då alltså totalt verksamhets-
stöd även till skolverksamheten. 

-"#"$	 ��<���	1�	���)�&8��������	
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KOMMUNALRÅDET I YDRE menar att slarv, brandväggar, krypteringar, lösenord 
och sådana saker kan skapa problem. Säkerhet kan aldrig sparas på, menar hon, 
när man bygger. Det måste finnas respekt för detta och förståelse för vikten av 
att hantera detta på ett riktigt och säkert sätt. Man måste fråga sig vad som 
händer om systemet går ned. Där finns en risk enligt henne, för om detta händer 
kommer de inte åt det dagliga. Det finns även risk för intrång och spam, det får 
inte slarvas med dessa saker eller sparas in på kunnig personal.  
 
KINDAS KOMMUNALRÅD menar att de inte driver på det här med 24-timmars-
myndighet för som han förstår så finns det problem. Han anser att det är lika bra 
att de på centralnivå får lösa det själva först. När det blir dags så kommer de att 
vara med. De har gått med i Sambruksplattformen som arbetar för mer likartade 
sätt att arbeta på med mera och standarder är det som fattas idag säger han.  
 
KINDAS KOMMUNCHEF menar att det säkert är så att en förutsättning är att det 
måste byggas upp någon gemensam IT-infrastruktur såsom de har gjort genom 
sammanlänkningen av deras kommuner. Han ger ett exempel då det blev väldigt 
tydligt för dem och det var vid stormen nu i våras. Kindas växel blev utslagen 
men Vadstenas växel fungerade och via den kunde de ringa. Då var deras grund-
struktur en förutsättning. KOMMUNCHEFEN I YDRE menar att det finns en risk 
med att samverka om IT och det är vid byggande av för stora system som är 
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dyra att byta ut eller förändra. Han säger samtidigt att bygga system som är 
högkvalitativa är en framgångsfaktor. Med det menar han att bygga system för 
framtiden och med långsiktiga mål. Förutsättningen är givetvis att samverkan 
sker kring sådant som kostar stora pengar att utveckla eller investera i. 
 
TIDIGARE IT-CHEFEN I BOXHOLM menar att eftersom de har byggt ihop sina 
datanät och jobbar som det vore en enhet, så ser de inga tekniska problem. 
Snarare är det tvärtom och de ser fördelarna som bättre kontroll, kunskap, 
säkerhetsnivå och ekonomiska besparingar med mera. För verksamheterna att 
skapa gemensamma system är också en fråga om att samfasa verksamheten. 
Organisatoriskt finns ett antal lagar som styr och bestämmer så det är större 
problem att lösa.  

*�����&����&����������	(�<���	1�	���)�&8��������	
KOMMUNALRÅDET I YDRE menar att kommunen inte alltid kan åka snålskjuts på 
andra utan att fastän de är en liten kommun så måste det ibland vara de som drar 
utvecklingsprocessen och tar kostnaderna. Likaså måste de ibland kunna stå 
tillbaka och titta på då de inte kan vara med på allting. Det gäller då att vara helt 
medveten om varför de bestämt att de ska vara med eller inte och vad som ska 
göras, och sedan kunna tala om det för medborgarna säger hon. Något som kan 
vara problematiskt vid samverkan mellan kommuner är maktskifte i den 
politiska ledningen menar hon. Därför har de bestämt att just den politiska biten 
ska hållas utanför och inte påverka när de samverkar vilket är en anledning till 
att de är noga med skrivna avtal. 
 
YDRES KOMMUNCHEF menar att en matchning måste till så att det blir rätt vid 
delande av tjänster så att det inte blir en belastning på en del av kommunerna. 
Om det i alla fall blir det får det lösas ekonomiskt och föras över pengar 
sinsemellan. Han menar att samverkan är ett kompromissande och att det inte 
alltid går att få det just som man själv vill. Där måste alla vara väldigt öppna och 
kompromissvilliga. Det är klart om en av kommunerna är hårdnackad eller inte 
beredd att tumma på sin kultur eller sin tradition då fungerar det inte. Det kan ha 
varit en anledning i fallet med PA- och ekonomisystemet där de var fyra 
kommuner som skulle ha samma system men så blev det bara Kinda och Ydre 
kvar till slut säger han. De har också genom samverkan kunnat spara in på 
personal men att det inte enbart har varit positivt utan fört med sig andra 
problem. Till exempel har de knappt möjlighet att hålla kontoret öppet för 
allmänheten.  
 
KOMMUNALRÅDET I YDRE säger att de måste ha med sig sin personal så de inte 
känner sig överkörda. Deras intension är att inte behöva dra ned på personal men 
ändå endast sätta till vad de absolut behöver i personalväg. Det går även att vara 
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återhållsam med att tillsätta tjänster för att se vad de kan samverka om istället. 
Hon menar att de måste titta på de egna kommunerna först och sedan på vad de 
kan göra tillsammans. Hon påpekar dock ännu en gång att det är viktigt att inte 
få sin personal negativt inställda mot varandra för då går det inte samverka. 
Förändringar måste byggas över tid för att få folket med sig och att saker måste 
få sätta sig så att det känns acceptabelt. Så att de tycker det är roligt och att de 
känner att de utvecklas och går vidare. 
 
KINDAS KOMMUNALRÅD säger vad gäller att införa nya IT-system såsom deras 
ärendehanteringssystem så är det inte helt lätt med förändringar för personalen 
utan det gäller att skynda långsamt. Det finns vissa inkörda rutiner och när andra 
rutiner ska införas så blir det som han säger ”���
������� ����� ���������2. Han 
menar att det gäller att gå försiktigt fram och vara ödmjuk. Det får heller inte 
verka som att samverkan endast medför att personal sägs upp eller att bara 
ledningen ska tjäna på det utan alla parter måste känna att de är med på det. Han 
tar i samband med att han pratar om deras bredbandssatsning också upp att en 
del i det hela var att tre av kommunerna hade en gemensam IT-chef. Det gjorde 
att det nästan kopplades på automatiskt med samverkan mellan kommunerna. 
 
KINDAS KOMMUNCHEF tar upp att det handlar om personer och att IT-chefen 
ville framåt, hade mycket idéer och såg möjligheter till utveckling. Han menar 
också att det märktes när de började med samverkan att de som då var 
inblandade hade lätt för att samarbeta, det handlar mycket om personkemi. Han 
ser det som att de problem som uppstår mest ligger i revirtänkandet. Exempelvis 
ser han att det har fungerat bättre med de nyare områdena som IT-verksamheten 
och verksamheter där de använder GIS. Det kan vara ett problem när flera 
kommuner med olika kulturer ska samverka. Då ser han att samverkansavtal kan 
vara bättre då det inte utmanar kulturen på samma sätt utan möjliggör att 
respektive kultur kan bibehållas och ändå går det att hitta gemensamma 
lösningar. 2����
�������������������������
�����	�����������
�������������������
�������������������� ������
���"�����������$��
���	������������������� 6��� ��	��
��� ���� ���� ���� ���� ���� �"���� �
� �
�����
������	�������� �	�� ���������
��������$����
�����	����������	�	�����2�förklarar han. 
 
KOMMUNCHEFEN I YDRE menar att ledningens inställning till IT:s betydelse har 
haft betydelse för själva samverkan. Han menar att det går att säga att A och O 
är personkemi mellan kommunalråden, kommuncheferna och givetvis inom 
verksamheterna också. De hade ett tjugotal arbetsgrupper som tittade på 
samverkan inom olika verksamhetsområden och enligt honom märktes det att de 
områden där personkemin fungerade och samma språk pratades där kommer de 
framåt. Medan vissa andra områden där de har svårare att komma sig samman 
kommer de inte vidare. Sedan finns det andra skäl såsom geografiska som gör 
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att det inte går att komma längre det behöver inte vara personskäl. Det viktiga är 
att den politiska ledningen går hand i hand annars smittar det ned i 
organisationen. Det går inte att driva en verksamhet om inte politikerna är 
förkämpar för samverkan. 
 
YDRES KOMMUNCHEF säger även att de har gjort väldigt mycket på kort tid men 
att den djupa förankringen därmed inte hunnit infinna sig. Han säger att� 2����
������ ��� ����������$� ��� ������	�� 	�� %,-.� ��	�� 	���������	���� 	��� ��	��
�	���������������� �������������������
����������������������������������������
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�������������������(����������������	��$����������������
������
�����$����
���� ���� ���� 
���� ����������2� Därför arbetar de nu med att ta fram mål och 
riktlinjer som tydligt beskriver vad det är de vill och vad de strävar efter och att 
det förankras inte bara politiskt utan även i förvaltningsorganisationen.  
 
IT-CHEFEN FÖR KOMMUNERNA I KÖBY säger att personerna inom kommunens 
organisation måste se nyttan med samverkan om och med IT. Han uppfattar det 
dock som om många inte gör det utan ser mer till vad som kan hända med det 
egna jobbet och så vidare och de fortsätter att arbeta i gamla spår. DEN TIDIGARE 

IT-CHEFEN I BOXHOLM menar att det största hindret är vanans makt och om det 
ska gå att riva de murarna så krävs det att det kommer riktlinjer uppifrån men 
också att människorna känner nerifrån att det här är något som ger oss något. 
Det kräver mycket jobb att få folk att känna att det ger något och hon kan inte 
säga att de har lyckats att genomsyra det i organisationen på det viset. 
Ytterligare ett hinder är sedan att allas vardag är väldigt pressad. Ingen har tid 
att ägna sig åt det här egentligen och det måste tas hänsyn till det. Förändringar 
måste få ta tid om det ska bli något resultat av det vilket politikerna har tagit 
hänsyn till vid avtal. Hon menar också att det finns formella saker som kan 
utgöra hinder för samverkan. Till exempel att beslut inte kan tas direkt i 
styrgruppen utan det måste gå tillbaka till kommunerna vilket kan upplevas som 
ett hinder och byråkratisering.  
 
KOMMUNCHEFEN I KINDAtror att de skulle behöva en projektledare även nu och 
att han skulle vara beredd att stötta ett sådant förslag. DEN TIDIGARE IT-CHEFEN I 

BOXHOLM menar att ett problem är att de samverkansgrupper som påbörjades, 
finns och lever mer eller mindre i dagsläget. Detta beroende på att då EU-
projektet tog slut 2003 så upphörde också den centrala resursen, projektledaren, 
som funnits och som hållit ihop det hela. I dagsläget är det kommunalråden som 
har det ansvaret och därför har inte samverkan första prioritet nu då de även har 
så otroligt mycket annat att göra.  
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Enligt mötesanteckningarna från VÖKBYT-konferensen framkom att de 
viktigaste områdena där samverkan ansågs behövas var bland annat löne/PA-
hantering och rekryteringsområdet; IT och informationsområdet; utbildning och 
kultur; området för planerings- och byggnationsfrågor samt GIS; ekonomi-
området samt riktlinjer och regelverk inom de olika områdena. (Mötesanteck-
ningar, 2004) Vidare så nämns i systemplacering (2003) en hel del IT-system 
som kommunerna helt eller till viss del är med och samverkar om. Några av 
dessa och var de finns placerade visas i nedan.  
 

Tabell 8.1 Exempel på gemensamma IT-system i KÖBY( egen tabell) 

System  Placering 

E-post LOTUS adm. Kinda 
Remote admin Kinda 
Infovisaren Boxholm 
Webpublicering Ödeshög 
OAK Dokumentation Boxholm 
Byggreda Ydre 
Fastighetsregister Ydre 
Miljöreda Ydre 

Helpdesk  Kinda 

5"!"$	 ���0��'��&	&��)'�)�		
Enligt samverkanspolicyn för KÖBYT så kan samverkan ske i form av sam-
verkansavtal som beskriver verksamheten samt aspekter kring ansvar, 
befogenheter och delegation från respektive kommun. Beslut tas gemensamt 
informellt av kommunstyrelsens ordförande och om formellt beslut behövs tas 
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det genom likalydande beslut i respektive kommun. Även beslutsformerna 
kommunalförbund eller gemensam nämnd kan vara av intresse senare men inte i 
ett inledningsskede. Det ska finnas valfrihet i vad de som kommun väljer att 
vara med och samverka om. Därutöver ska även möjligheten finnas att samverka 
med andra än de kommuner som samverkanspolicyn gäller för. Då det gäller 
kostnadsfördelning är det naturligt att den baseras på kommunernas respektive 
andel i befolkningsunderlaget. (Samverkanspolicy, 2003) 

5"!"#	 ���0��'��&	����((	
Under mars 2002 genomfördes en konferens gällande KÖBY där representanter 
från både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen deltog. Under 
konferensen diskuterades bland annat KÖBY och vad som hittills åstadkommits 
avseende samverkan och utvecklingen i Östergötland. Därutöver gavs bland 
annat information om bredband och ett grupparbete genomfördes också 
angående nuvarande status i samverkansarbetet. (Minnesanteckningar, 2002)  
 
I LÄGESRAPPORT KVARTAL 2 2002 redovisades att det inom kommunernas 
administration hade startats ett antal arbetsgrupper under år 2001. Syftet med 
arbetsgrupperna var att inom sitt respektive arbetsområde konkretisera hur 
samarbete inom KÖBY med hjälp av IT skulle kunna bidra till att höja kvalitet 
och service samt hålla kostnaderna nere. Samtliga grupperna bestod av 
företrädare för alla fyra kommunerna. Bland annat hade en telefonigrupp 
påbörjat upphandlingen av telefoni för Ydre kommun och den hade även tagit 
fram underlag för upphandling gällande Ödeshög kommun. En annan grupp som 
startades var ekonomigruppen vilken under kvartalet hade bedrivit 
förankringsarbete i verksamheterna gällande KÖBY. En löne- och 
personaladministrativ grupp arbetade med att ta fram upphandlingsunderlag för 
ett gemensamt lönesystem. Utöver det hade GIS-gruppen under kvartalet tagit 
fram ett program för införande av GIS i kommunerna. Detta program hade 
godkänts av styrgruppen vilken hade träffats vid två tillfällen under kvartalet. 
Lägesrapporten beskrev även att upphandlingen av bredbandsentreprenör hade 
avbrutits eftersom inget av de lämnade anbuden visat sig ekonomiskt 
fördelaktiga. Kommunerna hade därför beslutat sig för att tillsammans själva 
genomföra IT-infrastrukturutbyggnaden. Projektering för denna påbörjades även 
i kommunernas huvudorter. Utöver detta hade även information om projektet 
spridits i olika sammanhang till medborgare och företag. (Lägesrapport kvartal 
2, 2002) 
 
I LÄGESRAPPORT KVARTAL 1 2003 omtalades att Ydres kommunväxel hade 
driftssatts i den nya kommunövergripande tekniken med koppling till Kindas 
växel. Telefonisterna hade inom sin arbetsgrupp påbörjat att ta fram en 
samverkanspolicy för telefonistfunktionen. Införande av GIS inom KÖBY samt 
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Tranås kommun hade även genomförts och IT-systemet infovisaren införts med 
gemensam databas över kommunernas kartmaterial. I samverkan hade även 
säkerhetssystem inom gemensamma datanätet ytterligare förbättrats genom att 
bland annat reservkraft för samtliga serverrum hade installerats. Dessutom hade 
system för fjärrstyrning av servrar och datorer installerats. Under perioden hade 
också ekonomigruppen fortsatt sammanställa underlag för långsiktig utveckling 
och samverkan gällande ett gemensamt ekonomisystem. Löne/PA-gruppen hade 
genomfört intervjuer med all personal inom lönekontoren för att få fram ett bra 
underlag för utveckling av verksamheterna. Även IT-enheternas personal 
träffades kontinuerligt för planering av framtida organisation och samverkan. 
Avslutningsvis redovisades även att styrgruppen hade sammanträtt vid ett 
tillfälle. (Lägesrapport kvartal 1, 2003) 
 
Även under år 2003 genomfördes en KÖBY-konferens. Vid konferensen 
genomfördes bland annat ett grupparbete som behandlade frågorna: 

• Inomvilka områden samarbetet inom KÖBY bör intensifieras? 
• Vilka styrkorna med KÖBY var? 
• Vilka svagheterna med KÖBY var? 
• Eventuella svagheter i respektive kommun? 
• Vilken organisation KÖBY borde ha i framtiden?  

 
Konferensen sammanfattades med att konstatera att organisationernas kreativitet 
och flexibilitet är det som driver KÖBY framåt. Vidare sades att styrgruppen 
skulle vara ledningsgrupp i KÖBY och därför måste ha legitimitet gentemot de 
ingående kommunerna. Även förankring av samverkanstankarna diskuterades 
och de enades om att samverkanspolicyn måste intensifieras. De inrättade sam-
verkansgrupperna ansågs även vara ett viktigt forum för att nå en bredare 
förankring kring samverkanstankarna i organisationerna och för att finna flera 
samverkansmöjligheter. (Mötesanteckningar, 2003) 
 
I september 2004 hölls även då en konferens men nu gällande VÖKBYT där 
både politiker och tjänstemän fanns representerade. Under konferensen delgavs 
deltagarna information om nuläget för KÖBYT samt information om resultatet i 
KÖBY och VÖKBY. Även en representant från Östsam var inbjuden till 
konferensen och presenterade ett anförande under titeln ”��������
���	��
����	������7����������”. Därefter fanns det tid avsatt till grupparbeten för 
diskussion kring frågorna: 

• De fem viktigaste områdena där de behöver samverka? 
• Hur långt de var beredda att gå i fråga om att slå samman verksamheter 

och förvaltningar samt politiska organ? 
• Vad som behövs för att stimulera och inspirera samverkansarbetet? 
• Hur de ville att kommunernas samverkan ser ut år 2010? 
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De grupper som deltog i grupparbetet var bland annat: Administration; Kultur 
och fritid; Utbildning; Bygg och plan; Miljö; Sociala. (Mötesanteckningar, 
2004)  
 
KÖBY-projektet är indelat i tre steg där det första är avklarat, det andra igång 
och det tredje i startgroparna. I steg 1 skapades ett intresse hos kommuninvånare 
och företag för att använda datakommunikation i sin vardag samt genom 
samarbete göra kommunernas administration effektivare, bättre och billigare.  
I steg 2 ska infrastrukturen för datakommunikation byggas ut över alla 
kommunerna. I nästa steg, steg 3, kommer ytterligare tjänster och användnings-
möjligheter av datakommunikation utvecklas. (koby, 2004) 
 
Köby steg 1, sträckte sig över tidsperioden 2001-05-01 – 2004-03-31. Steg ett 
inriktade sig på motivation och uppbyggnad. Information och rådgivning har 
lämnats till kommuninvånare och företag. Vidare har utveckling av service till 
kommuninvånarna skett genom uppbyggnad av informationscentraler och IT-
mötesplatser. Kommunerna har tagit fram en infrastrukturplan för bredbands-
utbyggnaden samt skapat en gemensam infrastruktur för deras data-
kommunikation. Man har genom att hyra nätkapacitet ett gemensamt datanät för 
kommunernas verksamheter. Ytterligare har gemensamma tekniska lösningar 
tagits fram gällande servrar, säkerhetssystem, backupsystem, helpdesksystem 
och Internetkoppling med mera har genomförts. (koby, 2004) 
 
KÖBY steg 2 sträcker sig från våren 2002 och är tänkt att pågå till och med 
2005. Utvecklingen av infrastrukturen samt informationen och rådgivningen till 
kommuninvånare och företag sker fortlöpande. Likaså utbyggnad av fibernät för 
datakommunikation, telefoni och TV till alla kommuninvånare. Bredbands-
utbyggnaden är en utbyggnad i egen regi och en samverkan mellan kommunerna 
inom KÖBY och Vadstena varför denna del fått namnet VÖKBY. (vokby, 04) 
 
KÖBY steg 3 vilket är tänkt att genomföras under tidsperioden 2004 – 2006 
omfattar arbetet med att fylla fibernätet med bra innehåll både för näringsliv och 
för kommuninvånare. Här anses också samverkan på riksnivå krävas för att 
kunna garantera säkerhet och nå möjligheten att öppna upp informationsvägar 
för enskilda personer till olika databaser. (koby, 2004) Vidare vill man utveckla 
service och funktioner som ligger inom ramen för 24-timmarsmyndigheten, att 
kommunerna ska kunna erbjuda viss service dygnet runt via webbplatsen. 
Genom bredbandsnätet anser man att förutsättningar skapats för en 24-
timmarsmyndighet i kommunerna och servicen. (Mål Södra, 2004) 
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I den slutrapport som gjordes för steg 1 i KÖBY står det att projektets syfte 
avspeglar EU:s handlingsprogram eEurope och de riktlinjer för IT-utvecklingen 
som är omnämnda där. Syftet betraktas också som en överlevnadsfråga för hela 
regionen. De mål som står upptagna med steg 1 behandlade saker som 
motivering och uppbyggnad. Avsikten var att få till stånd informations- och 
rådgivningsaktiviteter för både kommuninvånarna och näringslivet. Avsikten 
med det var att öka intresset för IT-tjänster. Dessutom ingick det att ta fram en 
infrastrukturplan för IT-utvecklingen. Utöver det skulle de sätta igång med att 
sammanbinda kommunerna med ett datakommunikationsnät. Föresatsen var att 
skapa en grund för utvecklingen av IT-tjänster till kommuninvånarna. 
(Slutrapport EU-KÖBY, 2004) 
 
Det finns en samverkanspolicy för KÖBYT vilken ersätter den tidigare 
samverkanspolicyn för KÖBY från 2001. Där omtalas att det bakomliggande 
syftet med samverkan är en vilja hos kommunerna att upprätthålla, förnya och 
vidareutveckla det lokala och nära samhället. Bakgrunden till samverkan är att 
kommunernas ansvarsområden har utökats och att uppgifterna har blivit mer 
komplexa. Därutöver tillkommer de allt mer skärpta kraven på kvalitet. Det 
handlar också om att kommunerna som samverkar är små befolkningsmässigt 
och därmed även ekonomiskt. Detta då kostnaderna för upprätthållandet av 
kompetensen och kvaliteten inom kommunen inte alltid är proportionerligt till 
dess storlek. (Samverkanspolicy, 2003) 
 
I KÖBYT:s samverkanspolicy omtalas även att ett syfte med samverkan är 
ekonomisk effektivitet. Genom samverkan kan den totala mängden personal-
resurser inom samverkansområdena bli lägre än den som varje kommun själv 
skulle behöva ha. Det är därför viktigt att sysselsättning och arbetsgivaransvar 
fördelas mellan kommunerna inom samverkansområdet. Vidare omtalas att 
samverkan utgår från varje kommuns egen uttalade nytta. Genom det anses 
flexibilitet och varierade möjligheter skapas i verksamheterna samtidigt som 
möjligheten finns till ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Med nyttan med 
samarbetet avses att det ekonomiska värdet ska vara högre än alternativet att 
sköta uppgiften inom den egna kommunen. (Samverkanspolicy, 2003) 
 
Ur mötesanteckningar från konferensen med VÖKBYT går det att utläsa att en 
anledning till samarbete mellan kommuner är undvikande av kommunsamman-
slagning. Det omtalas att man antingen kan gå före och samarbeta på frivillig 
basis eller stå inför risken att tvingas in i kommunsammanslagningar vilket sker 
i Danmark. Vidare uppkommer frågan om det bara är små kommuner som 
samverkar och att det kanske har varit lättare för dem att greppa problemen och 
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se lösningar. Idag gäller det dock att pröva samarbete åt olika håll oavsett 
kommunstorlek. Vad gäller bredband så framhålls att ju fler som kommer in i 
nätet desto värdefullare blir det och att bredband inte känner av några 
kommunala gränser. (Mötesanteckningar, 2004) 
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I LÄGESRAPPORT KVARTAL 2 2002 omtalades att de resultat som uppnåtts under 
kvartalet var att kommunerna nu med det gemensamma datanätet som grund 
arbetade vidare med att effektivisera IT-verksamhetens service, underhåll och 
säkerhet tillsammans inom KÖBY. Vidare omtalades att samarbetet över 
kommungränserna mellan datateknikerna har fungerat mycket bra. I det 
förberedande arbetet för utbyggnaden av IT-infrastruktur över hela kommunerna 
hade ett särskilt samverkansavtal och en ledningsgrupp skapats. (Lägesrapport 
kvartal 2, 2002) 
 
Styrkor med samverkan som kom fram i mötesanteckningarna (2003) var att 
KÖBY gav och kunde ge vissa stordriftsfördelar. Genom samverkan gavs även 
större påtryckningsmöjligheter då de tillsammans blev större vid upphandling 
och inköp. Man såg att KÖBY gav ekonomiska fördelar och smartare ekono-
miska lösningar. Vidare så såg verksamheterna effekterna av KÖBY och det 
skapade ytterligare samarbetsfrågor. (Mötesanteckningar, 2003) Effektiviteten i 
arbetet har dessutom höjts genom bland annat fjärrstyrning och utnyttjande av 
helpdesksystem (Slutrapport EU-KÖBY, 2004). 
 
En fråga som diskuterades under grupparbetet vid VÖKBYT-konferensen var de 
största framgångsfaktorerna fanns med minst risker inom indirekt tid om man 
vill minska kostnaderna. Det som då framkom var att de fanns inom samverkan 
om standardiserade tjänster som till exempel växel, ekonomisystem, PA-system, 
specialiserade tjänster och i förberedelser för direkta tjänster som till exempel att 
ha lektionsmaterial tillgängligt på Internet som sedan kan återanvändas av andra. 
(Mötesanteckningar, 2004) 
 
I mötesanteckningarna från VÖKBYT-konferensen framkommer att den tid i 
kommunernas verksamhet och organisation som gick åt direkt respektive 
indirekt till kommuninnevånarna diskuterades. Där framkom att utifrån de 
undersökningar som gjorts inom olika verksamheter så används cirka 30 % av 
tiden till direktkontakt med innevånare. Sådan tid är geografiskt bunden och 
bunden i tid och rum. Indirekt tid är däremot inte vare sig bunden i tid och rum 
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eller geografiskt och det är där stordriftsfördelar går att nå och där kvaliteten och 
ekonomin kan bli bättre utan att det påverkar den direkta tiden. De effekter som 
kunde uppnås om det sker förändringar i den indirekta tiden uppgavs vara att 
färre människor behövdes för att utföra uppgifterna och omsättning av personal 
sker då nya kategorier av arbetsuppgifter kommer in. Det är också ett sätt att få 
betalning av bredbandsnätet genom att utnyttja det och som nästa steg ge 
medborgarna verktyg att börja jobba med. (Mötesanteckningar, 2004) 
 
Enligt en jämförelse av driftskostnaderna för IT från 2004 så har KÖBY-
samverkan medfört att kostnaderna för varje enskild kommun endast är 43 % av 
vad det utan samverkan skulle ha kostat den enskilda kommunen (Driftkostnad, 
2004).  
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En del av styrkorna med KÖBY var enligt mötesanteckningarna (2003) att ett 
mervärde upplevdes fås genom nätverksträffarna och att det gav delaktighet, 
gemenskap och kvalitetshöjning. Även kunskapsutbyte sågs som en styrka med 
KÖBY då samverkan möjliggjorde detta mellan arbetskamrater med liknande 
arbetsuppgifter i de andra kommunerna. Även möjligheten till både bredare 
kompetens samt spetskompetens i mindre kommuner sågs som en styrka som 
blivit möjlig genom KÖBY. (Mötesanteckningar, 2003)  
 
Kommunerna har ökat både kvaliteten och säkerheten inom IT-infrastrukturen. 
Genom att de har utvecklat ett gemensamt datanät för kommunernas verksamhet 
samt gemensamma tekniska lösningar menar de att de har skapat grunden för en 
fortsatt hög kvalitet gällande IT. De har genom kostnadseffektiva lösningar 
kunnat behålla personal, fått spetskompetens, kunnat kompetensutvecklas och 
har bidragit till en kvalitetshöjning av kommunernas verksamheter. Samverkan 
har också medfört nya arbetsuppgifterna och att rutinuppgifterna har minskat. 
De nya tjänsterna återfinns på IT-enheter och personalkontor medan de bevarade 
arbetstillfällena återfinns vid växelfunktioner, IT-enheter, teknisk verksamhet 
och bibliotek. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004) 
 
Satsningen på utveckling av innehållet på kommunernas hemsidor har förbättrat 
möjligheten för olika grupper att ta del av information. Även efter projektet 
(steg 1) kommer fortsatta insatser ske för att utveckla hemsidorna. Hos 
kommunernas personal har engagemanget ökat under projektet för vikten av att 
hemsidorna förbättras, vilket lägger grunden till fortsatta insatser. Verksamhets-
anpassade dataprogram har också blivit självklara hjälpmedel för personalen. De 
kan ge invånarna i kommunen både snabbare service och det med större 
säkerhet. Därutöver kan mer resurser läggas på att arbeta direkt med integra-
tionsfrågor genom kostnadseffektiva system. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004) 
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De har på sikt lagt en bred grund för samarbete mellan kommunerna genom 
projektet. Numera sker det i många sammanhang planering och förändringar 
utifrån att KÖBY-regionen är ett begrepp och med inriktning att den ska 
utvecklas vidare. Inom KÖBY-kommunerna har intresset ökat genom satsningen 
på IT-utveckling för de kommunala verksamheterna. Intresset har dessutom ökat 
utifrån för KÖBY-kommunerna. Detta bidrar till att företag och kommun-
invånares grundinställning blir positivare. Ytterligare kommuner har under 
projektets gång kommit att ingå i samarbetet och Tranås kommun har efter 
förfrågan upptagits i samarbetet. Vadstena kommun ingår i telefonisamarbetet 
och bredbandsbyggandet. Att fler kommuner tillkommer skapar ännu större 
möjligheter till utveckling både inom geografiskt och verksamhetsmässigt 
område. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004) 
 
Generellt sett har IT-kompetensen höjts, vilket påverkar attraktionsvärdet för 
hela regionen. Tanken är att KÖBY långsiktigt kommer att bidra till att 
ungdomar ska finna intressanta arbetsuppgifter i regionen och kunna bo kvar 
även efter sin utbildning. Genom samarbetet anses spetskompetenser kunna 
behållas inom kommunernas förvaltningar och verksamhetsområden. Det ses 
som mycket värdefullt för regionens långsiktiga positiva utveckling. Under 
projektets genomförande har grunden lagts till detta och exempelvis har ett 
gemensamt kartmaterial skapats för alla kommunerna. För samhället i stort har 
projektet bidragit till att öka jämställdheten gällande användandet av och 
kunskap om IT. Det har också lyft upp IT som ett hjälpmedel för alla i deras 
vardagsbestyr. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004) 
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Under grupparbetet vid konferensen i januari 2003 diskuterades frågan om 
KÖBY:s styrkor. Bland de styrkor eller möjligheter med KÖBY som påtalades 
var att det var ett sätt till överlevnad för små kommuner som måste hjälpas åt. 
Genom KÖBY så ansågs att ett samarbetsklimat skapats på flera nivåer och att 
det blivit en dialog mellan kommunerna. Den samverkansform de har sågs som 
en styrka och att de i KÖBY inte tvingades till samarbete i alla frågor. 
(Mötesanteckningar, 2003) 
 
Gemensamma verksamhetssystem inom exempelvis GIS, bibliotekssystem, 
telefoniväxlar, webbsidor, utbildningsnät med mera har skapat förutsättningar 
för fortsatt samarbete mellan kommunerna. Det så att de kan höja kvaliteten och 
begränsa kostnadsutvecklingen. Ett nätverk inom flera olika yrkesgrupper byggs 
även upp genom samarbetet mellan kommunerna. Nätverket bidrar till höjning 
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av kvaliteten och till utveckling av verksamheterna vilket kommer 
kommuninvånarna tillgodo direkt. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004) 
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De ser en risk eller svaghet med att olika tekniska strukturer kan bromsa 
samverkan (Mötesanteckningar, 2003). Enligt mötesanteckningarna (2004) 
däremot ses tekniken enbart som en fördel och förekommer inte på listan över 
nackdelar och frågetecken. I mötesanteckningarna från VÖKBYT-konferensen 
framkommer att för att kunna effektivera den indirekta tiden, det vill säga den 
tid som går åt i ett ärende som inte är i direktkontakt med medborgaren, behövs 
kommunikationsmöjligheter. (Mötesanteckningar, 2004) 
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Svagheter eller problem i de enskilda kommunerna som togs upp i grupparbets-
anteckningarna från konferensen i januari 2003 var bland annat att då någon 
kommun var större så kunde det bli en nackdel då balansen mot övriga kan 
påverkas. Vidare att kommunalråden och kommunchefernas styrka i respektive 
kommun har betydelse och kan påverka. Även betydelsen av det unika med den 
egna bygden sågs som en svaghet då det kan överdrivas samt att bruks-
mentaliteten i den egna kommunen kan bli ett hinder i samverkan. Dessutom att 
kommunerna ibland inte diskuterar frågor i KÖBY utan ordnar det själva sågs 
som både en svaghet och en styrka. Det omnämndes även att kommunerna har 
olika förutsättningar vad gäller exempelvis ekonomi vilket kan vara 
problematiskt. Det ansågs även finnas svårigheter med att få full acceptans då 
det förekommer varierande mognadsgrad i olika kommuner. Även revirtänkande 
per kommun, tjänsteman och politiker sågs som en svaghet och därför måste det 
skapas förståelse för olika roller och förankra samarbetet. (Mötesanteckningar, 
2003) 
 
Även frågan om KÖBY:s svagheter diskuterades på mötet. De svagheter eller 
problem som framkom var bland annat att det på grund av geografin var mer 
naturligt att samverka med andra i vissa lägen. Även svagheter i information till 
och förankring hos anställda och invånare framkom. Just bristande förankring av 
KÖBY sågs som en genomgående svaghet. Det sågs som ett måste att ge mer 
information så att förankring kunde ske ute i socknarna och att de anställda 
måste medvetandegöras. Vidare upplevde man att en svaghet med KÖBY var 
beslutströghet. Det vill säga långa beslutsvägar och en risk för byråkratisering 
vilket kan generera administrativt merarbete. Ytterligare nämndes att det fanns 
en fara med att endast det positiva lyfts fram och att man inte vågar ta i de 
negativa bitarna då det ger spänningar i samverkan. Andra svagheter eller 
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problem som lyftes fram var befolkningsprofilen och befolkningsminskning 
samt personalförsörjning och ekonomi. (Mötesanteckningar, 2003)  
 
Ett problem som framkom i mötesanteckningar från VÖKBYT-konferensen var 
att trots att det idag finns kommunikationsmöjligheter och system inom IT med 
hög kapacitet så utförs arbetet till viss del fortfarande efter gamla system och 
datorn används som en skrivmaskin. (Mötesanteckningar, 2004) 
 
Under VÖKBYT-konferensen diskuterades även frågan om vad som behövdes 
för att stimulera och inspirera samverkansarbetet. Utifrån mötesanteckningarna 
går att utläsa att deltagarna bland annat anser att det behövs politiska direktiv, 
förankring och delaktighet samt att politiker och tjänstemän är i fas. Dessutom 
behöver goda och tydliga exempel lyftas fram och marknadsföras. Andra viktiga 
punkter som togs upp var att det bör finnas tydliga mål samt konkreta 
samverkansprojekt vilka bör vara tydligt förklarade och belysta för personal och 
invånare. Ytterligare ökad delaktighet på verksamhetsnivå där det ansågs viktigt 
att verksamheterna äger processerna och är engagerade i arbetet. Det framlades 
även att det behövdes bättre kunskap om övriga kommuner, fler och 
regelbundna samverkans- och idémöten samt att en plan för samverkan utarbetas 
vilken kontinuerligt följs upp. Utöver dessa noteringar var ekonomin en viktig 
sak. Det togs upp att det behövs extra budgeterade medel för samverkan samt att 
ekonomin kopplas till nyttan av samverkan. De nackdelar eller frågetecken som 
de ditintills hade sett vid samarbetet var byråkrati, otydligheter vad gäller 
auktoriteten, kontroll, olika syn/kultur samt olika prioriteringar. (Mötesanteck-
ningar, 2004) 
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Under VÖKBYT-konferensen framkom i den sammanfattande diskussionen att 
samverkan sker för kommuninvånarnas bästa. Med det menades att samverkan 
sker för att de samverkande kommunerna ska kunna behålla och förbättra 
kvaliteten på deras verksamheter och tjänster. Förankringsarbetet i den egna 
hemkommunen tas upp som en viktig bit för att samarbetet ska kunna bli 
framgångsrikt. Kommuninvånarnas engagemang ses som mycket betydelsefullt i 
sammanhanget. Det är viktigt att förklara vad de håller på med i samverkans-
projekten även för invånarna. (Mötesanteckningar, 2004) 
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Från vad som framgår i empirin så samverkar kommunerna om både IT-
infrastruktur och IT-system samt gemensamma funktioner såsom gemensam IT-
avdelning. Enligt Ydres kommunchef sker samverkan bland annat om att bygga 
bredband, köpa in IT-system, en gemensam IT-chef och även annan IT-personal. 
Enligt IT-chefen för kommunerna i KÖBY så samverkar kommunerna om bland 
annat bredband, servrar, telefonväxel och IT-system. I mötesanteckningarna från 
VÖKBYT-konferensen år 2004 framkommer det att några av de områden som 
ansågs viktigast att utveckla och utöka samverkan inom var bland annat: 
löne/PA-hantering och rekryteringsområdet; IT- och informationsområdet; 
utbildning och kultur; ekonomiområdet samt riktlinjer och regelverk inom dessa 
områden. Slutrapporten EU-KÖBY (2004) omtalar att de samverkar om en 
gemensam IT-infrastruktur samt kring gemensamma verksamhetssystem inom 
flera områden. Dessutom ha kommunerna en del gemensamma funktioner såsom 
exempelvis en gemensam IT-avdelning vilket omtalas av bland annat av tidigare 
IT-chefen i Boxholm. 
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Från början hade de inte avtal men Ydres kommunalråd menar att de lärde sig 
att det krävs avtal i och med att den politiska ledningen kan bytas ut vid nästa 
mandatperiod. Hon menar också att de har gjort ett medvetet val av en lösare 
samverkansform nämligen avtal. Detta istället för att bilda kommunalförbund 
vilket hon menar kan leda till att de blir för uppbundna. Kindas kommunalråd tar 
också upp att det finns skrivna avtal och även han är inne på att de kan bli 
hårdare uppbundna med kommunalförbund. Han säger dock att det på längre 
sikt kan bli så att det blir kommunalförbund. Ydres kommunchef menar att de 
har varit ganska bestämda på att ha enbart avtal och inga kommunalförbund eller 
nämnder samt att deras att samverkan har en väldigt lös struktur. I samverkans-
policyn för KÖBYT från 2003 står det just att gemensam nämnd och kommunal-
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förbund kan vara intressant men inte i det inledande skedet. Det står också 
samverkan kan ske i form av samverkansavtal och att det ska finnas en valfrihet 
i vad de som kommun väljer att vara med och samverka om. Därutöver ska 
möjligheten finnas att samverka med andra än de som samverkanspolicyn gäller 
för. (Samverkanspolicy, 2003) 
 
Beslutsgången går enligt Boxholms tidigare IT-chef till på så sätt att samverkans 
styrgrupp träffas några gånger om året. Ärendena förbereds inför en träff och de 
ärenden som tas upp kan komma från samarbetsgrupperna. Styrgruppen har 
ingen formell beslutande rätt utan beslut tas om att godkänna eller inte godkänna 
ett ärende eller fråga. Själva beslutet tas i respektive kommuns kommunstyrelse 
precis som på vanligt sätt i kommunen. När alla kommunerna har tagit samma 
beslut då är förslaget i hamn enligt henne. I samverkanspolicyn för KÖBYT från 
2003 står det just att gemensamma beslut tas informellt av kommunstyrelsens 
ordförande och om formellt beslut skulle behövas tas så görs det genom 
likalydande beslut i respektive kommun. Vad gäller kostnadsfördelning är det 
naturligt att den baseras på kommunernas respektive andel i befolknings-
underlaget. (Samverkanspolicy, 2003) 

2"!"#	 ���0��'��&	����((	
Enligt Kindas kommunalråd har de samverkat redan tidigare även med andra 
kommuner om olika saker såsom räddningstjänsten. Den studerade samverkan 
om IT började enligt Kindas kommunchef i en annan samarbetsgrupp där de 
minsta kommunerna i Östergötland brukade träffas och diskutera. Utifrån den 
ville KÖBY-kommunerna gå vidare och få ut mer av samarbetet. Även Ydres 
kommunchef menar att samverkan mynnade ut från andra träffar som 
kommuncheferna och kommunalråden hade varit på. Då både små kommuner 
och grannkommuner söker sig till varandra. Kindas kommunalråd menar att då 
det blev svårare med ekonomin så lyssnades det runt med andra kommuner om 
de också hade behov av att anställa personal och om det gick att hitta en 
gemensam lösning. Till slut blev det ett samverkansavtal av det hela säger han. 
Kindas kommunchef menar att varför det blev just IT var på grund av att det var 
ett nytt område och att det därav inte fanns ett så starkt revirtänkande inom det 
området.  
 
Ydres kommunalråd menar att i samband med att staten kom ut med 
promemorior om bredband började de resonera kring det 1999. I dessa fyra 
kommuner var inte marknaden intresserad av att bygga bredband och de 
bestämde därefter att bygga själva. En viktig faktor vid det beslutet var att det 
fanns bidrag att ansöka om från staten och EU till bredbandsbyggandet. Genom 
att gå ihop så kom de även upp i volym vilket gjorde att de blev intressanta på 
marknaden. Det ledde sedan till att de inom samverkan ordnade gemensamma 
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servrar, telefonväxel och en del av kommunerna gick ihop om en och samma IT-
chef. Även Kindas kommunchef säger att det inte var tanken att de skulle bygga 
eget utan de hade en upphandling för att marknaden skulle göra det. De förde 
också diskussioner om det gick att hyra men inte heller detta fanns det intresse 
av hos marknaden.  
 
Enligt den förre IT-chefen i Boxholm så kunde hon och IT-chefen för resten av 
de sedermera samverkande kommunerna visa på exempel inom IT-området där 
det gick att få ner kostnaderna. Hon menar att den andra IT-chefen upplevde att 
han gjorde samma sak på tre ställen vilket var en av sakerna som ledde fram till 
att de båda började titta på det här. Genom att byta till exempel telefonväxel, 
ekonomi och PA-system samt servrar i själva IT-verksamheten kunde de på ett 
ungefär halvera kostnaderna genom att samarbeta. En annan sak som kom in 
efter dessa diskussioner om vad de kunde samverka kring var GIS som byggdes 
upp från noll. De startade även samverkansgrupper inom andra verksamheter än 
IT där företrädare för respektive kommun fanns med. Kindas kommunalråd tar 
upp att de nu håller på att införa en ärendehanteringsmall för alla ärenden 
oavsett vilken förvaltning eller ärende det handlar om. 
 
Även i lägesrapporten kvartal 2 (2002) nämns samarbetsgrupper inom 
kommunernas administration vilka startades under år 2001 och bestod av 
företrädare från alla fyra kommunerna. Bland de grupper som nämns finns en 
ekonomigrupp, en löne- och personaladministrativ grupp samt en GIS-grupp. 
Grupperna diskuterade och skissade bland annat på möjligheterna för 
kommungemensamma system inom dessa områden. Under kvartalet hade 
styrgruppen även möten vid två tillfällen. Upphandling av bredbandsentreprenör 
har avbrutits eftersom inget av de lämnade anbuden hade visat sig ekonomiskt 
fördelaktiga. Kommunerna hade därför beslutat sig för att själva tillsammans 
genomföra IT-infrastrukturutbyggnaden. Projektering för denna påbörjades även 
i kommunernas huvudorter. Utöver detta hade även informations om projektet 
även spridits i olika sammanhang till medborgare och företag. (Lägesrapport 
kvartal 2, 2002) 
 
Under kvartal 1 år 2003 hade bland annat Ydres kommunväxel driftssatts i den 
nya kommunövergripande tekniken. Möten och diskussioner inom olika grupper 
hade kontinuerligt genomförts under kvartalet. Exempelvis så hade styrgruppen 
träffats. Även IT-enheternas personal träffades flera gånger för planering av 
framtida organisation och samverkan. Införande av GIS med tillhörande IT-
system och gemensam databas för kommunernas kartmaterial hade genomförts. 
Ytterligare installerades reservkraft för kommunernas serverrum samt system för 
fjärrstyrning av servrar och datorer. (Lägesrapport kvartal 1, 2003) 
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Kontinuerligt har även olika konferenser anordnats för att diskutera frågor kring 
samverkan och vidare utveckling av samverkan. Under mars 2002 genomfördes 
en konferens gällande KÖBY där deltagarna bland annat informerades om 
bredband samt genomförde ett grupparbete angående nuvarande status i 
samverkansarbetet (Minnesanteckningar, 2002). Under år 2003 genomfördes 
ytterligare en KÖBY-konferens där bland annat KÖBY:s styrkor och svagheter 
samt framtida organisation diskuterades. Förankring av samverkanstankarna 
diskuterades och där beslutades att samverkanspolicyn måste intensifieras. Sam-
verkansgrupperna som startats ansågs även vara ett viktigt forum för att nå en 
bredare förankring kring samverkanstankarna i organisationerna och för att finna 
flera samverkansmöjligheter. (Mötesanteckningar, 2003) År 2004 hölls även en 
VÖKBYT-konferens där deltagarna bland annat diskuterade vilka områden det 
var viktigast att samverka inom samt hur långt deltagarna var beredda att gå i 
fråga om att slå samman verksamheter och förvaltningar samt politiska organ. 
(Mötesanteckningar, 2004)  
 
Själva genomförandet av samverkan omnämns vara indelat i tre steg, se Figur 
9.1. I steg 1 vilket pågick under tiden från våren 2001 till och med mars 2004 
arbetade kommunerna tillsammans först med att få upp intresset hos kommun-
invånare och företag för att använda datakommunikation i sin vardag. 
Ytterligare med att utveckla servicen till kommuninnevånarna samt genom 
samarbete även göra kommunernas administration effektivare, bättre och 
billigare. Det genom att bland annat bygga upp informationscentraler och IT-
mötesplatser och hyra gemensamt datanät för de kommunala verksamheterna. 
Därutöver togs även gemensamma tekniska lösningar fram under steget såsom 
exempelvis gemensamma servrar och helpdesksystem. 
 
Under pågående steg ett påbörjades även steg två under våren 2002. I det steget 
är det utbyggnaden av IT-infrastrukturen, till exempel bredband via fibernät för 
datakommunikation och telefoni, som står i fokus även om kommunerna hela 
tiden kontinuerligt arbetade med steg ett. I samverkan gällande steg två ingick 
även Vadstena kommun och steget är tänkt att fortgå till och med år 2005. 
(vokby, 2004)  
 
I det tredje steget som avser tidsperioden 2004 – 2006 planeras för ytterligare 
tjänster och användningsmöjligheter av bredbandet speciellt för näringsliv och 
kommuninvånare. Dock bedöms samverkan på riksnivå vara nödvändig. (koby, 
2004) Dessutom eftersträvas att kommunerna ska kunna erbjuda viss service 
dygnet runt via webbplatsen och därmed utveckla service och funktioner som 
ligger inom ramen för 24-timmarsmyndigheten. (Mål Södra, 2004) 
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Figur 9.1 Samverkansstegen ( egen figur) 

 
Enligt den förre IT-chefen i Boxholm har även IT-avdelningen förändrats och 
utvecklats under samverkan. Hon nämner att det i början fanns flera IT-
avdelningar och chefer men att kommunerna idag har en gemensam IT-
avdelning och IT-chef. IT-chefen i KÖBY säger att arbetet vid IT-avdelningen 
har utvecklats så att de anställda har ansvar för olika saker. Det finns fyra 
servrar, en i varje kommun, och i varje kommun finns det personer som har 
ansvar för var sin sak vilken är placerad på den servern i den kommunen där den 
personen är anställd, se Figur 9.2. En sådan sak är till exempel kommunernas 
hemsidor och e-postservern, vilket Ydres kommunalråd nämner. Dessutom har 
ett gemensamt ärendehanteringssystem tagits fram för alla i KÖBY. Om någon 
av de anställda har ett ärende till IT-avdelningen så fyller de i en blankett och 
skickar den till ansvarig person oavsett vilken kommun det gäller. 
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Figur 9.2 Samverkan i KÖBY (egen figur) 
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Bidrag från staten och EU ser ut att vara något som hade en viss betydelse då 
samverkan uppstod i det exemplifierande fallet. Kindas kommunalråd menar att 
de undersökte i samband med funderingar vid början av samverkan, nämligen 
bredbandssatsningen, om det fanns statliga pengar och EU-pengar. Även de 
båda kommuncheferna nämner att EU har spelat en positiv roll genom att 
kommunerna ingår i ett stödområde. Därigenom har de haft möjlighet att ansöka 
om särskilda EU-pengar för utvecklingsprojekt. Ydres kommunchef menar att 
de pengarna har varit ett smörjmedel som har gjort att de inte har behövt lägga 
in egna kommunala pengar för att sköta själva samordningen och driva en del av 
projekten. Ytterligare medel för samordning av ett antal funktioner inom bland 
annat ekonomi- och PA-funktionerna erhölls från finansdepartementet. Syftet 
med KÖBY avspeglar EU:s handlingsprogram eEurope och de riktlinjer för IT-
utvecklingen som är omnämnda där enligt Slutrapport EU-KÖBY (2004).  
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KINDAS KOMMUNALRÅD ser samverkan som ett alternativ till kommunsamman-
slagningar och menar att de genom samverkan blir en kommun mot staten 
samtidigt som kommunen blir kvar som egen kommun. Just risken att 
kommunerna kan komma att slås ihop omtalar även Ydres kommunalråd som 
menar att samverkan behövs för att det annars blir för dyrt att vara egna 
kommuner. Hon tar även upp en annan aspekt av det, nämligen medborgarnas 
väl vilket är viktigt i sammanhanget. Samverkan är en nödvändighet för att hålla 
uppe servicen så att innevånarna kan fortsätta bo kvar där de valt att bo. Hon 
menar att det finns en stor risk för att den nuvarande servicen i varje kommun 
som statliga myndigheter och andra än kommunen står bakom kan komma att 
minskas ner om kommuner slås ihop. En sådan försämring av servicen i en 
kommun torde gå ut över medborgarna. Det framkom också att kommun-
invånarna har betydelse i det exemplifierande fallet. Där framkommer att de 
samverkande kommunerna vill få fler medborgare och företag att både stanna 
och flytta dit. I slutrapporten EU-KÖBY (2004) framkommer att föresatsen var 
att utveckla något i och med utvecklingen av bredbandet som kunde vara en 
grund till IT-tjänster till kommuninvånarna.  
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Demografi, struktur, tillväxt och regional utveckling 
En utmaning eller skäl till samverkan om IT i det exemplifierande fallet verkar 
kommunernas struktur och demografi vara. Just demografiska aspekter såsom 
minskande befolkningsunderlag nämns av fler av intervjupersonerna som en 
bidragande faktor till samverkan samt att kommunstorleken har betydelse för 
uppkomsten av samverkan. Just det tillsammans med ett sjunkande antal 
innevånare anses av både Ydres kommunalråd och Boxholms förre IT-chef som 
en bidragande faktor till samverkan. Ydres kommunalråd säger även att mindre 
kommuner inte har råd att själva ha heltidstjänster utan måste samverka för att 
klara av att hålla servicen igång. Vidare omnämner båda kommunalråden att 
kommunerna genom samverkan kan undvika kommunsammanslagningar. Något 
som även påtalas i mötesanteckningarna (2004) och av slutrapporten från steg 1 
där det omtalas att KÖBY är en överlevnadsfråga för hela regionen (Slutrapport 
EU-KÖBY, 2004). Små kommuners överlevnad är något som nämns av Kindas 
kommunalråd som menar att deras bredbandssatsning gjordes med tanke på 
överlevnadsfrågan. 
 
IT-samverkan är enligt Kindas kommunchef även något som är relaterat till 
tillväxt och attraktion. Han menar att det krävs IT-utveckling och att IT:n finns 
där för att människor med den kompetensen och utbildningen ska vilja bo i 
kommunen. Därför anser han att samverkan om IT kan ses som dels ett sätt att 
både locka till sig nya företag och säkra de företag de redan har och dels om att 
få människor att vilja bo här. Detta styrks av förre IT-chefen i Boxholm som 
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menar att det är ett sätt att långsiktigt göra något för att kommunerna ska vara 
intressanta att bo och leva i. I samverkanspolicyn (2003) står det att det bakom-
liggande syftet med samverkan är en vilja hos kommunerna att upprätthålla, 
förnya och vidareutveckla det lokala och nära samhället. Kommunalrådet i Ydre 
tar upp att mycket handlar det om att marknadsföra kommunen. Hon går så långt 
att hon säger att de kan lika gärna avveckla kommunen om de inte satsar på att 
bygga bredbandet och vad det kan leda till att kommunen lever på stenåldern 
medan andra lever på atomåldern. 

Ekonomi, resurser och effektivisering 
I samverkanspolicyn (2003) omtalas att samverkan utgår från varje kommuns 
egen uttalade nytta. Genom det anses flexibilitet och varierade möjligheter 
skapas i verksamheterna samtidigt som möjligheten finns till ekonomiskt fördel-
aktiga lösningar. Med nyttan med samarbetet avses att det ekonomiska värdet 
ska vara högre än alternativet att sköta uppgiften inom den egna kommunen. 
(Samverkanspolicy, 2003) Att ekonomin är ett viktigt motiv till samverkan 
omtalas av flera intervjupersoner. Ydres kommunchef menar att ekonomin är 
den främsta pådrivande faktorn till samverkan om IT. Han menar att huvud-
skälet bakom samverkan hela tiden är att spara pengar dels exempelvis vid inköp 
av IT-system samt dels även genom effektivt utnyttjande av systemen i sig. 
Tidigare IT-chefen i Boxholm nämner även att kommunerna genom samverkan 
troligen kan ta bort en hel del tjänster inom kommunerna där de dubblerar vilket 
även det torde ses som finansiella besparingar. Kommunalrådet i Kinda påtalar 
även han ekonomin och menar att samverkan ses som en gemensam lösning på 
kommunernas allt kärvare ekonomi och behovet av personal. På så sätt att 
kommunerna genom samverkan kan dela på en tjänst och därmed även 
finansieringen av denna. Samverkan blir då ett sätt att klara kostnaderna vilket 
både kommunalrådet i Ydre kommun och förre IT-chefen i Boxholm påtalar. 
Just ekonomisk effektivitet omtalas i samverkanspolicyn där de även skriver att 
kommunerna genom samverkan kan minska den totala mängden 
personalresurser inom de områden man samverkar om (Samverkanspolicy, 
2003). 

Kommunal service, kvalité och kompetens 
Andra motiv eller bidragande faktorer som kommit fram vid intervjuerna i det 
exemplifierande fallet är hur viktig samverkan är för att kunna behålla den 
kommunala servicen till kommuninvånarna. Både kommunalrådet i Ydre och 
Boxholms förre IT-chef tar upp det. Ydres kommunalråd menar att målen med 
deras samverkan om IT är att de ska kunna dels serva kommunen och ha en 
effektiv organisation och dels ge service till deras företagare. En annan faktor 
som hon och Kindas kommunchef tar upp är att samverkan också har att göra 
med att kommunerna därigenom klarar kompetensen och återrekryteringen 
personalmässigt. Eftersom en liten kommun inte klarar av det annars menar 
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kommunalrådet i Ydre. Kvalitet är en annan faktor som flera tar upp och Kindas 
kommunchef ser kvalitén till och med som viktigare än att samverkan ger 
effektiviseringar. Samverkan om IT kan leda till kvalitet genom att de därmed 
kan ägna sig åt andra saker till skillnad mot om de inte hade haft IT. Den 
tidigare IT-chefen i Boxholm menar att samverkan om IT är ett sätt att höja 
kvalitén. Detta genom att låta personer bli ännu bättre, specialister, på det de är 
bra på. Dessutom kan de stötta varandra vilket främjar kvalitén enligt henne. Det 
står även omnämnt i samverkanspolicyn (2003) att bakgrunden till själva 
samverkan är beroende av en utökning av kommunernas ansvarsområden. 
Uppgifterna för kommunen har också blivit mer komplexa och kraven har 
stegrats för kvaliteten. Kostnaderna för att bevara kompetens och kvalitet är 
oproportionerligt till dess befolkningsstorlek. (Samverkanspolicy, 2003) 
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I det exemplifierande fallet har de påbörjat arbetet med 24-timmarsmyndigheten 
menar de båda kommunalråden. Ydres kommunalråd beskriver hur de 
tillsammans arbetar med detta och att de samverkande kommunerna kommer att 
få var sin del. Samtidigt delar de på kostnaden för uppbyggnaden av 24-
timmarsmyndigheten och får därmed en gemensam kostnad. Kostnaden för 
uppbyggnaden av 24-timmarsmyndigheten är även Ydres kommunchef inne på. 
Han menar att då det handlar om stora initiala pengar är inter-kommunal 
samverkan om IT nödvändigt för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten. 
Kindas kommunchef menar att de inte riktigt har lyckats med att komma igång 
ännu. Vilket bekräftas av att Kindas kommunalråd säger att de bara har börjat 
titta på det. Kindas kommunchef menar dock att det finns en hel del kvar att 
göra och att politikerna kanske inte riktigt ser vilka vinster som finns med 24-
timmarsmyndigheten. Kunskapsutbytet mellan kommunerna växer också i 
samband med detta och de lär sig av varandra. Även IT-chefen för kommunerna 
i KÖBY är inne på att alla inte alltid ser några vinster med 24-
timmarsmyndigheten för dem själva. Han menar att verksamheterna eller 
ledningen mer ser det som något för IT-avdelningen medan han däremot ser det 
framför allt som en verksamhetsfråga. De på IT-avdelningen kan inte göra något 
om inte de inom verksamheterna uttrycker något behov eller önskemål. Det är 
de själva som måste undersöka behovet och se nyttan med e-tjänster säger han. 
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Ekonomi, resurser och effektivisering 
I mötesanteckningarna (2003) anges att en av styrkorna med KÖBY var att det 
både hade renderat i och även framledes kunde ge stora driftsfördelar. Att 
samverkan ger stora besparingar vad gäller driftskostnader för de enskilda 
kommunerna påvisas även genom en jämförelse av driftskostnaderna för IT. Där 
beskrivs det att kostnaden endast är 43 % av vad det utan samverkan skulle ha 
kostat den enskilda kommunen. (Driftkostnad, 2004) Något som Boxholms förre 
IT-chef även framhåller. Hon menar att samverkan inte bara medfört att varje 
kommun får sin IT-drift billigare utan de får dessutom ut mycket mer genom 
samverkan. Hon säger även att kommunerna inte hade kunna utvecklas i samma 
takt var och en för sig vilket den ekonomiska sammanställningen visar. Just 
kostnaderna på IT-sidan har enligt henne minskat mycket i och med samverkan. 
Det genom att de bland annat har minskat ned på antalet servrar och har program 
på nätverksnivå. Minskningen av antalet servrar bidrar enligt KÖBY-
kommunernas IT-chef till att kostnaderna kan hållas nere.  
 
I mötesanteckningarna (2004) går att läsa att de främsta möjligheterna till att 
minska kostnaderna ansågs finnas inom samverkan om standardiserade tjänster 
som till exempel ekonomisystem, PA-system, specialiserade tjänster och genom 
att ha exempelvis lektionsmaterial som sedan kan återanvändas av andra via 
Internet. Om kommunerna samverkar om dessa tjänster så kunde det rendera i 
att färre människor skulle behövas för att utföra uppgifterna samt att omsättning 
av personal sker. (Mötesanteckningar, 2004) 
 
Samverkan har även medfört att kommunerna själva blivit en effektivare 
organisation till en billigare penning menar kommunalrådet i Ydre. Exempelvis 
så kan de genom bredbandet ringa internt då det är deras eget nät säger hon. Hon 
menar att eftersom det är skattemedel det handlar om så är det nödvändigt att få 
fram mesta möjliga till minsta möjliga kostnad för att kunna lägga på de ställen 
de inte kan spara på. Ydres kommunchef menar att om de samverkande 
kommunerna har samma system och rutiner och kan bistå varandra behöver de 
inte tillsätta så många tjänster som de annars skulle behöva. En effekt det även 
leder till menar Ydres kommunalråd är att kommunerna i och med att de kan 
bistå varandra även kan klara frånvaro och saker som personalomsättning på ett 
annat system något som tidigare varit kostsamt då de i en del fall varit tvungna 
att tidigare plocka in konsulter för att klara situationen. 
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Dessutom höjs effektiviteten i arbetet genom bland annat fjärrstyrning och 
utnyttjande av helpdesksystem (Slutrapport EU-KÖBY, 2004). Vilket även 
KÖBY-kommunernas IT-chef nämner. Han säger att de genom att de nu har 
många gemensamma system så kan de nu göra ändringar och justeringar remote 
medan de tidigare var tvungna att åka ut till platsen. 
  
En annan effekt som samverkan renderat i är att kommunerna tillsammans får 
ökad handlingskraft. Den tidigare IT-chefen i Boxholm menar att de exempelvis 
mötte en större respekt vid bredbandsbyggandet när de var så många fler än bara 
en enda kommuns invånare. Just att de har en större gemensam upphandlings-
volym har medfört att de till exempel fått ned telefonkostnaderna enormt enligt 
kommunalrådet i Ydre. Att upphandlings- och inköpsvolymen blivit större 
genom samverkan nämns i mötesanteckningar (2003) och ansågs ha renderat i 
större påtryckningsmöjligheter för kommunerna. IT-chefen i KÖBY menar att 
bredbandet är väldigt viktigt dels för att bandbredden aldrig blir något som de 
behöver ta hänsyn till vid val av olika lösningar. Dels för att de därmed får 
tillgång till flera lösningar att välja mellan då alla lösningar som finns inom 
KÖBY-kommunerna finns att tillgå. 
 
Kindas kommunalråd menar att uppköpen av IT-systemen är för att kunna ha 
enhetliga system så att man kan komma åt varandras uppgifter på ett enkelt sätt 
och kanske ha samma person som sköter en uppgift för alla kommunerna istället 
för att de har varsin som sköter exakt likadana uppgifter. Även Ydres kommun-
chef framhåller möjligheterna till sambruk av personal. Han ger som exempel att 
en tjänsteman i en kommun kan sköta handläggningen i en annan kommun. Det 
medför att de inte måste tillsätta så många tjänster som annars skulle behövas.  

Kommunal service, kompetens och kvalité 
I slutrapporten EU-KÖBY (2004) skrivs att de verksamhetsanpassade data-
programmen medfört att personalen kan ge invånarna i kommunen både en 
snabbare och säkrare service. En annan effekt är att kommunerna nu genom att 
de har en gemensam telefonväxel kan täcka upp för varandra vid frånvaro och 
annat enligt kommunalrådet i Ydre, något som torde leda till en ökad service.  
 
Samverkan har medfört att kommunerna nu kan ha spetskompetenser inom olika 
områden. Kommunchefen i Kinda menar att samverkan om IT mellan 
kommuner tillför kompetens inom organisationen som de själva kan ha nytta av 
och det inte bara inom IT-området utan även inom andra områden. Det medför 
även att kommunerna får tillgång till kompetens som tidigare inte fanns inom 
kommunen enligt IT-chefen för kommunerna i KÖBY. IT-chefen i Boxholm går 
in på detta och menar att samverkan möjliggjort att de anställda i kommunerna 
kan kommunicera med andra med liknande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna 
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skulle även i ett senare steg kunna delas upp så att inte alla sitter med tio 
uppgifter utan istället med fem uppgifter som de kan bli bättre på och på så sätt 
få en kompetenshöjning. Ydres kommunalråd är även hon inne på samma linje 
men säger att en effekt av samverkan är att då en person har högre kompetens på 
ett system inom en kommun kan denne ge backup åt de andra kommunerna. 
Enligt slutrapport EU-KÖBY (2004) så har samverkan även dels renderat i nya 
arbetsuppgifter och dels möjliggjort att arbetstillfällen kunnat behållas. De nya 
arbetsuppgifterna finns inom IT-enheterna och personalkontoren medan de 
bevarade arbetstillfällen återfinns vid växelfunktioner, IT-enheter, teknisk 
verksamhet och bibliotek. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004)  
 
På flera ställen i slutrapporten EU-KÖBY (2004) omtalas kvalitetsaspekten och 
samverkan anses ha möjliggjort att kommunerna kan ha en fortsatt hög kvalitet 
gällande IT. Den har också bidragit till en höjning av både kvalitén gällande 
personalens kunnande och av verksamheterna i stort. (Slutrapport EU-KÖBY, 
2004) Förre IT-chefen i Boxholm menar att samverkan kan sägas ha inneburit en 
kvalitetshöjning för alla kommunerna.  

Regional utveckling och tillväxt 
Generellt sett anses höjningen av IT-kompetensen påverka attraktionsvärdet för 
hela regionen. Det omtalas av både kommunalrådet och kommunchefen i Kinda 
som menar att människor kanske får en större vilja att bo och verka i regionen i 
och med IT-satsningen då det ger möjligheter till distansarbete. Kindas 
kommunchef menar även att IT i framtiden kanske blir lika viktigt som järn-
vägen blev för landsbygden. Slutrapporten EU-KÖBY tar även upp att KÖBY-
samverkan långsiktigt kan komma att bidra till att ungdomar ska finna 
intressanta arbetsuppgifter inom regionen och kunna bo kvar även efter sin 
utbildning. Genom samverkan kan även arbetstillfällen och spetskompetens 
behållas vilket de ser som mycket värdefullt för en positiv regional utveckling. 
(Slutrapport EU-KÖBY, 2004)  

Organisations- och verksamhetsutveckling  
Kommunchefen i Kinda anser att det nu går att organisera på annat sätt än 
tidigare. Flertalet av respondenterna tar upp att samverkan renderat i att de 
numera har en IT-organisation. Kindas kommunchef menar att det även skulle 
vara möjligt inom andra områden, exempelvis en gemensam personalavdelning. 
Ydres kommunchef nämner även han att samverkan har lett till att de slagit ihop 
IT-avdelningen så det blir en enhet med gemensam ledning och ekonomi även 
om kommunerna fortfarande har sina egna anställda. Den tidigare IT-chefen 
beskriver detta som att där har kommungränserna brutits ned helt och hållet. 
Idag finns exempelvis inom IT-avdelningen ett gemensamt ärendehanterings-
system för alla i KÖBY. När de anställda i någon av kommunerna har ett ärende 
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till IT-avdelningen så fyller de bara i en blankett och skickar den till ansvarig 
person. 
 
Kommunchefen i Kinda menar att IT möjliggör samverkan inom fler områden 
än som annars hade varit möjligt. Ydres kommunalråd omtalar även att IT ger 
helt andra vägar att samverka på och att detta möjliggjorts genom det gemen-
samma bredbandet. För att kunna ha exempelvis gemensam personal så krävs 
datorkommunikation och datorprogram. Annars går det inte att jobba till-
sammans på grund av avstånd och kommunikationssvårigheter menar hon. IT 
kan ses som spindeln i nätet menar Kindas kommunalråd och håller med om att 
utan IT hade det varit svårt att samverka. Det är ett sätt att både nå mål och 
utveckla samverkan med säger han.  
 
Enligt den tidigare IT-chefen i Boxholm så ville de ha en balans i det hela så att 
inte allt skulle handla om IT. Därför skapade de samverkansgrupper inom andra 
verksamheter, där alla kommuner sitter representerade. I och med dessa har 
samverkan lett till att ett nätverk mellan kommunerna inom flera olika 
yrkesgrupper byggts upp vilket bidrar till höjning av kvaliteten och utveckling 
av verksamheterna något som direkt kommer kommuninvånarna tillgodo. 
(Slutrapport EU-KÖBY, 2004)  
 
Genom KÖBY har ett samarbetsklimat skapats på flera nivåer och det har 
medfört att en dialog mellan kommunerna uppstått. (Mötesanteckningar, 2003) 
De gemensamma verksamhetssystem som anskaffats har skapat förutsättningar 
för fortsatt samarbete mellan kommunerna. Det sker idag i många sammanhang 
planering och förändringar utifrån KÖBY som ett begrepp och med inriktning 
på fortsatt utveckling. Genom att fler parter tillkommer i samverkan kring IT-
infrastrukturer anses även möjligheterna för vad samverkan kan ge öka 
ytterligare. (Slutrapport EU-KÖBY, 2004)  

��<���	1�	���)�&8��������	

IT-relaterade problem och förutsättningar 
Kindas kommunchef menar att det måste finnas en gemensam IT-infrastruktur 
typ det de har gjort genom sammanlänkningen av deras kommuner om det ska 
fungera. Kommunchefen i Ydre ser det som en risk vid samverkan om IT om 
parterna bygger alltför stora system som är dyra att byta ut eller förändra. Han 
menar däremot att en viktig framgångsfaktor är att när system byggs ska de vara 
högkvalitativa på så sätt att de byggs för framtiden och med långsiktiga mål. 
Förutsättningen är givetvis att parterna samverkar kring sådant som kostar stora 
pengar att utveckla eller investera i. Enligt mötesanteckningarna (2003) så ses 
olika tekniska strukturer som en svaghet eller risk då de kan bromsa samverkan. 
Enligt mötesanteckningarna (2004) ses dock tekniken enbart som en fördel och 
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förekommer inte på listan över nackdelar och frågetecken. Den tidigare IT-
chefen i Boxholm menar att eftersom de har byggt ihop sina datanät och jobbar 
som det vore en enhet, så ser de inga tekniska problem. Snarare är det tvärtom 
och de ser fördelarna som bättre kontroll, kunskap, säkerhetsnivå och ekono-
miska besparingar med mera.  
 
Kommunalrådet i Ydre menar att sådant som kan skapa problem vid samverkan 
om IT är exempelvis slarv, brandväggar, krypteringar och lösenord. Hon anser 
att det aldrig går att spara på säkerheten när man bygger och fråga sig vad som 
händer om systemet går ned. Vilket gör att det finns en risk att man inte kommer 
åt det dagliga. Det finns även risk för intrång och spam, och hon menar att man 
inte får slarva med sådana saker eller spara in på kunnig personal.  
 
Kindas kommunalråd har förstått det så att det finns problem med 24-
timmarsmyndigheten vilket har gjort att de inte driver på det. Han anser att det 
är lika bra att de på centralnivå får lösa det själva först och därefter kan det vara 
aktuellt för dem att vara med. De har gått med i Sambruksplattformen som 
arbetar för mer likartade rutiner och arbetssätt med mera. Standarder är det som 
fattas idag säger han.  

Organisationsrelaterade problem och förutsättningar 
I mötesanteckningarna (2003) står det att en svaghet med att samverka var att 
om någon av kommunerna var större så kunde det bli en negativ obalans till dess 
fördel och de andra kommunernas nackdel. Dessutom att det finns en möjlighet 
eller risk att den styrka vardera kommunens kommunalråd och kommunchef har 
i sin egen kommun kan påverka och ha betydelse. (Mötesanteckningar, 2003) 
När det gäller tjänster som de samverkande kommunerna delar på menar Ydres 
kommunchef att de måste matcha så att det inte blir en belastning på en del av 
kommunerna. Om de kommer fram till att det är en obalans så får man lösa det 
ekonomiskt och föra över pengar sinsemellan. Även kommunalrådet i Ydre 
menar att de som kommun inte alltid kan åka snålskjuts på andra kommuner. 
Fastän Ydre är en liten kommun får de också vara de som drar utvecklings-
processen och tar kostnaderna. Enligt mötesanteckningarna (2003) så har de 
samverkande kommuner också olika förutsättningar såsom ekonomiska vilket 
kan vara ett problem. 
 
I mötesanteckningarna (2003) tas det upp att det kan bli ett hinder i samverkan 
om betydelsen av det unika i den egna kommunen överdrivs. Det sågs även som 
svårigheter i att få full acceptans då det fanns varierande mognadsgrad i olika 
kommuner. Ytterligare nämndes att det fanns en fara med att endast det positiva 
lyfts fram och att man inte vågar ta i de negativa bitarna då det ger spänningar i 
samverkan. (Mötesanteckningar, 2003) Även revirtänkande per kommun, 



Kapitel 9: Empirinära analys av fallstudien 
 

 

137 

tjänsteman och politiker sågs som en svaghet och därför måste det skapas 
förståelse för olika roller och förankra samarbetet. Det framkom att det fanns 
vissa svagheter i information till och förankring hos anställda och invånare. 
(Mötesanteckningar, 2003)  
 
Även kommunalrådet i Ydre är inne på att det är viktigt att få med sig sin 
personal och menar att de inte får känna sig överkörda och att det ska vara roligt 
att arbeta. Det måste byggas över tid säger hon och måste få ta tid. Även Kindas 
kommunalråd menar att man måste vara ödmjuk och gå försiktigt fram och 
skynda långsamt. Det får inte uppfattas som om samverkan är till för att säga 
upp personal utan att det är alla som tjänar på det. Dock menar han att det kan 
upplevas som besvärligt av personalen att börja arbeta med andra rutiner när det 
redan finns inkörda rutiner. Samma slags problem är Kindas kommunchef inne 
på. Han ser det som att de problem som uppstår mest ligger i revirtänkandet. Det 
kan också vara ett problem när flera kommuner med olika kulturer ska 
samverka. Då ser han att samverkansavtal kan vara bättre då det inte utmanar 
kulturen på samma sätt utan möjliggör att respektive kultur kan bibehållas och 
ändå kan man hitta gemensamma lösningar. Även Ydres kommunchef menar att 
det har betydelse för om samverkan ska fungera eller inte huruvida kommunerna 
är beredda att kompromissa eller tumma på sin kultur och tradition. 
 
IT-chefen för kommunerna i KÖBY är inne på att inom kommunens organisa-
tion måste de se nyttan med samverkan om och med IT. Han uppfattar det dock 
som om många inte gör det utan ser mer till vad som kan hända med det egna 
jobbet och så vidare och de fortsätter att arbeta i gamla spår. Den tidigare IT-
chefen i Boxholm menar att det största hindret är vanans makt. Om de ska kunna 
riva de murarna så krävs det att det kommer riktlinjer uppifrån men också att de 
känner nerifrån att det här är något som ger dem något. Det kräver mycket jobb 
att få folk att känna att det ger något och hon kan inte säga att de har lyckats att 
genomsyra det i organisationen på det viset.  
 
Ett hinder är att allas vardag är väldigt pressad. Ingen har tid att ägna sig åt det 
här egentligen och det måste de ta hänsyn till. Förändringar måste få ta tid om 
det ska bli något resultat av det vilket politikerna har tagit hänsyn till vid avtal. I 
dagsläget finns heller ingen projektledarresurs avsatt speciellt för samverkan 
utan nu är det kommunalråden som har det ansvaret. Samverkan har därför inte 
första prioritet nu då de även har så otroligt mycket annat att göra menar förre 
IT-chefen i Boxholms kommun. Hon säger även att ett problem är att de sam-
verkansgrupper som påbörjades, finns och lever mer eller mindre i dagsläget. 
Detta beroende på att då EU-projektet tog slut 2003 så upphörde också den 
centrala resursen, projektledaren, som funnits och som hållit ihop det hela. 
Kommunchefen i Kindatror att de skulle behöva en projektledare även nu.  
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Enligt mötesanteckningarna (2003) så lyftes även både personalförsörjning och 
ekonomi upp som problem eller svagheter. Ydres kommunchef påpekar att de 
visserligen genom samverkan har kunnat spara in på personal. Det har dessvärre 
inte enbart varit positivt utan fört med sig andra problem. Till exempel har de 
knappt möjlighet att hålla kontoret öppet för allmänheten på grund av för lite 
personal. 
 
Många omnämnde personkemi och drivande krafter som viktigt och om detta 
inte finns kan det hindra och ställa till problem vid samverkan. Kindas 
kommunchef menar att en sak som har gjort att samverkan kom till var att IT-
chefen (nuvarande IT-chefen för KÖBY-kommunerna) var drivande. Han hade 
idéer och ville framåt. Kommunchefen i Ydre menar att ledningens inställning 
till IT:s betydelse har haft betydelse för själva samverkan. Den springande 
punkten är personkemi mellan kommunalråden, kommuncheferna och givetvis 
inom verksamheterna också säger han. Det viktiga är att den politiska ledningen 
går hand i hand annars smittar det ned i organisationen. Det går inte att driva en 
verksamhet om inte politikerna är förkämpar för samverkan.  
 
En svaghet som kom fram enligt mötesanteckningarna (2003) var att KÖBY 
uppfattades att vara beslutströg. Det vill säga långa beslutsvägar och en risk för 
byråkratisering vilket kan generera administrativt merarbete. (Mötesanteck-
ningar, 2003) Den tidigare IT-chefen i Boxholm tar även hon upp denna aspekt. 
Hon menar också att det finns formella saker som kan utgöra hinder för 
samverkan. Till exempel att beslut inte kan tas direkt i styrgruppen utan det 
måste gå tillbaka till kommunerna vilket kan upplevas som ett hinder och 
byråkratisering. 
 
Under VÖKBYT-konferens diskuterades även frågan om vad som behövdes för 
att stimulera och inspirera samverkansarbetet. Utifrån mötesanteckningarna går 
att utläsa att deltagarna bland annat anser att det behövs politiska direktiv, 
förankring och delaktighet samt att politiker och tjänstemän är i fas. Dessutom 
behöver goda och tydliga exempel lyftas fram och marknadsföras. Andra viktiga 
punkter som togs upp vara att det bör finnas tydliga mål samt konkreta 
samverkansprojekt vilka är förklarade närmare och belysta för personal och 
invånare, ökad delaktighet på verksamhetsnivå där det ansågs viktigt att 
verksamheterna äger processerna och är engagerade i arbetet. Det framlades 
även att det behövdes bättre kunskap om övriga kommuner, fler och 
regelbundna samverkans- och idémöten samt att en plan för samverkan utarbetas 
vilken kontinuerligt följs upp. Utöver dessa noteringar var ekonomin en viktig 
sak. Det togs upp att det behövs extra budgeterade medel för samverkan samt att 
ekonomin kopplas till nyttan av samverkan. (Mötesanteckningar, 2004) 
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Det framkom under VÖKBYT-konferensen att kommuninvånarna är viktiga i 
sammanhanget samverkan då samverkan sker för medborgarnas bästa. Dock är 
det viktigt med engagemang från medborgarnas sida och förankringsarbetet i 
den egna hemkommunen är viktigt för att samverkan ska bli framgångsrikt. 
(Mötesanteckningar, 2004) 
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I det exemplifierande fallet KÖBY framkommer att de samverkar om bland 
annat servrar, telefonväxel, bredbandbygge, IT-system, gemensam IT-chef och 
annan IT-personal samt om GIS. 
 
Vad gäller strukturen så hade de till en början inga avtal men på grund av att den 
politiska ledningen kan bytas ut ansågs det att avtal borde skrivas. Att det blev 
just avtal som de ser som en lösare form var att de inte ville bli uppbundna.. 
Beslutsgången sägs gå till som så att styrgruppen för samverkan träffas några 
gånger om året. Styrgruppen har ingen formell beslutande rätt utan beslut tas om 
att godkänna eller inte godkänna ett ärende eller fråga. Därefter tas beslut i varje 
enskild kommuns kommunstyrelse precis som på vanligt sätt i kommunen.  
 
Kommunerna hade redan tidigare samverkat och då även med andra kommuner. 
Denna samverkan om och med IT ansågs ha sprungit fram ur en annan 
samarbetsgrupp där de minsta kommunerna i Östergötland brukade träffas och 
diskutera. Annat som bidragit var att de som grannkommunerna började föra 
diskussioner om vad de kunde samverka om och sedan har samverkan utvecklats 
över tiden. Vidare kan samverkan sägas ha utvecklats och genomförts stegvis. 
Tre olika steg omtalas. I det första steget fokuserades på att skapa intresse hos 
kommuninvånare och företag för datakommunikationen samt att göra kommun-
ernas administration effektivare, bättre och billigare. I nästa steg fokuseras IT-
infrastrukturen och i det tredje fokuseras på att fylla bredbandet med innehåll 
samt en fortsatt utveckling av service och tjänster via nätet i linje med 24-
timmarsmyndigheten. 
 
IT-avdelningen har också förändrats och utvecklats under samverkan och i dag 
har kommunerna en gemensam IT-avdelning och IT-chef. Arbetet vid IT-
avdelningen har utvecklats så att de anställda har ansvar för olika saker. Det 
finns fyra servrar, en i varje kommun, och i varje kommun finns det personer 
som har ansvar för varsin sak vilken är placerad på den servern i den kommunen 
där den personen är anställd.  
 
De faktorer de anser ha påverkat kommunerna till att börja samverka om och 
med IT är bland annat särskilda bidrag för utvecklingsprojekt som exempelvis 
bredbandsbyggandet. Samverkan nämns även som ett alternativ till kommun-
sammanslagningar därutöver även för att kunna behålla servicen i kommunerna. 
Andra saker som kom upp är att kommunerna är små med minskande befolkning 
och ekonomiska faktorer såsom att kostnadsbesparingar behövdes.  
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Bland de effekter som uppnåtts nämns stora kostnadsbesparingar, kompetens-
höjning, sambruk av personal med mera. Genom samverkan ser de möjligheter 
till att utveckla samverkan och möjlighet att täcka upp för varandra vid personal-
frånvaro. Ytterligare tycker de att samverkan gjort att kommunerna fått 
specialistkompetens inom områden de inte hade råd att ha själva tidigare. 
Problem som kommer upp är till exempel revirtänkande, beslutströghet och 
avsaknad av projektledarresurs. Förutsättningar för att samverka om och med IT 
ses det gemensamma bredbandet vara då det är grunden till alltsammans menar 
de. 
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MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP upplever att kommuner får 
mer åtaganden som kommun hela tiden gentemot staten och omvärlden samt att 
staten och EU är en faktor med hög prioritet. Hon säger att det finns ett 
gemensamt ansvar men att det är kommunen som har det yttersta ansvaret. 
Staten har ett ansvar och en uppgift som staten har är att vara en stöttepelare vid 
arbetet med 24-timmarsmyndigheten och formulera samt komma med lösningar 
i det sammanhanget. Däremot spelar det ingen roll för medborgarna om vem 
som har ansvaret för att det ska fungera, bara det fungerar. Hon säger även att 
regeringen har stimulerat kommuner som vill gå ihop, men att det är ett sätt att 
få igång diskussionen om att kommunerna i framtiden inte kommer att klara de 
gränser som finns. PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM menar att statsbidragen 
har stimulerat till samverkan. 
 
BYRÅDIREKTÖREN PÅ LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND säger att 28�� �����
���������	������������������	����������
����������������
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��� ���� ������� ����� ��� �������� �	�� ����� ����� ���� ���� ���� �
������ �"��
�����������2. Han menar att det finns många faktorer som spelar in att 
kommuner börjar samverka och ett exempel på en bidragande faktor är 
medlemskapet i EU. Det har bland annat bidragit genom att visa på en modell 
för samverkansprojekt. Ytterligare nämner han att trycket på kommuner och 
landsting från bland annat regeringens sida har ökat under senare tid. Speciellt 
finns ett tryck för att kommuner bör utveckla e-tjänster och att de i övrigt bör 
kostnadseffektivisera sina verksamheter. Dessutom upplever han att också 
medborgarnas krav alltmer har kommit att skärpas. 
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PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN tar upp att statliga initiativ kan 
underlätta samverkan mellan mindre kommuner, inte minst på grund av deras 
resursbrister i form av tid och pengar. Han menar att samverkan i Sydnärke 
inom IT-området inte hade kommit till stånd utan möjligheten att via statliga 
samverkansmedel kunna anställa projektledare. EKONOMICHEFEN OCH IT-
AVDELNINGSANSVARIGE FÖR MELLERUDS KOMMUN tar upp att staten gör det allt 
svårare för kommunerna att genomföra sina uppgifter. Detta genom att uppgifter 
som kräver högre kompetens ökar. Detta nämner även IT-CHEFEN FÖR 

MARIESTADS KOMMUN� som menar att kommunerna numera har fått uppgifter 
från staten som kräver högre kompetens. 

!:"!"$	����������	1�	���0		
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MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP menar att det till och med 
kan gå fortare att komma igång och samverka i mindre kommuner eftersom de 
har ett starkare tryck på sig. Detta då mindre kommuner har precis samma krav 
på att utföra service som en stor kommun men inte samma möjligheter. En stor 
kommun däremot klarar sig längre själv, men på längre sikt behöver också större 
kommuner samarbeta med andra kommuner. Hon tror också att inter-kommunal 
samverkan kring olika saker är ett sätt att agera för att inte ska behöva slå ihop 
kommuner. Hon tror dessutom att samverkan kommer att öka i omfattning i 
framtiden. Den demografiska utvecklingen påverkar de ekonomiska prognoserna 
och därmed påskyndas utvecklingen i kommunerna. Hon ser det som att 
kommunerna redan nu behöver fundera på vad för slags behov som kommer att 
finnas i framtiden för deras del. PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM tar upp att 
kommunstorleken spelar in när kommuner börjar samverka. Eftersom det är 
kostsamt för små kommuner att göra dessa framtidsinvesteringar. Kommunerna 
måste också öka sin attraktionskraft både för boende och för sysselsättning. Han 
menar att samverkan kring IT är en överlevnadsfråga för kommunerna. 

�'���@	��&)�&��	1�	����'��0�&�����	>	����������	
IT-STRATEGEN PÅ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING omtalar ekonomin som 
en faktor som tvingar kommuner in i samverkan. Initiativet till samverkan kan 
komma från IT-verksamheten då de ser att det går att få minskade kostnader. 
Kostnadsminskningar kan uppstå om driften av ett IT-system tas över av någon 
annan kommun eller om kommunerna delar upp IT-systemen mellan sig och tar 
var sitt vilket samtidigt medför att de blir duktiga på driften av just det IT-
systemet. BYRÅDIREKTÖREN PÅ LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND nämner 
ekonomin som ett motiv till att kommuner samverkar med varandra. Mycket 
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handlar det om hur först och främst små kommuner ska kunna hitta kostnads-
effektiva lösningar i den egna verksamheten.�Exempelvis så gör gemensamma 
verksamhetsprogram att kommuner kan ha gemensamma licenser vilket då ger 
en kostnadseffektivisering för varje enskild kommun.  
 
MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP� ser det inte som om det 
bara är en enda faktor utan att det är flera faktorer som tillsammans gör att 
kommuner samverkar. Dock är ekonomin den största faktorn och det finns ett 
behov hos kommuner och en inre drivkraft att kunna utveckla mer för mindre 
pengar, med andra ord att optimera de resurser som finns. Hon menar också att 
de största vinsterna med samverkan ligger i att kommunerna kan utföra fler 
tjänster samtidigt som det blir tid över till annat och de därmed får tid att möta 
medborgarnas olika krav. PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM menar att det 
främst är ekonomiska skäl som gör att kommuner samverkar om IT. Han tror att 
kommunerna i och med ny teknik ser en möjlighet att hitta gemensamma 
lösningar för administrativa funktioner som dels är kostnadseffektiva och i en 
förlängning även blir lönsamt. Sammantaget menar han dock att det nog är den 
strategiskt viktiga överlevnadsfrågan för mindre kommuner, ekonomi och 
tekniken i sig för att få effektiva kommunala lösningar som är orsakerna till 
samverkan mellan kommuner. 
 
IT-STRATEGEN menar också att samverkan växer underifrån i kommunerna från 
teknik till verksamhet och att det går att stödja verksamheten med tekniken. 
Ovanifrån i kommunerna handlar det mer om politiska och förvaltningseffektiva 
mål såsom att dela på personal. Kommunerna gör alltså skalfördelar enligt 
honom. Han tycker sig kunna se att det i vissa kommuner förekommer mycket 
samarbete dock inte helt en gemensam förvaltning men en där kommunerna 
delar på väldigt mycket resurser. För på det sättet kanske de kan behålla sin 
politiska integritet, att det är en metod att göra det på. Om man tittar på 
tjänstemannaledningen är det säkert ett nytto- och besparingsmål i det här menar 
han. Samtidigt är det ett sätt att kunna erbjuda en bättre service, vilket är en 
bieffekt. Han säger 21��������������������������������������������������������
�"��	�� 	��� �������������� �� ���� ���� 	��� ���������� ����� ������� ��� �������
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visserligen en sak som är allmängiltig, enligt honom. Han menar dock att det är 
där det svåra i ekonomin ligger för kommunerna. Det handlar om att klara av att 
ha råd med kärnverksamheten inom kommun och landsting. Kärnverksamheten 
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är väldigt personalintensiv och handlar om mänskliga möten och hur IT kan 
stödja det mötet och göra det mer effektivt tror han är ett mål i sig.  

�'���@	��&)�&��	1�	����'��0�&�����	>	��&(�������	
PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN menar att den ekonomiska 
situationen är avgörande och att bristande resurser tvingar mindre kommuner att 
samverka. De mål och motiv som finns för samverkan om och med IT handlar 
främst om intern effektivisering, minskad sårbarhet och att säkra kompetens. 
Även EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE FÖR MELLERUDS 

KOMMUN omtalar att ekonomin är en viktig orsak till att de samverkar då 
samverkan ger kostnadsfördelar. Det finns dock inga antagna politiska mål utan 
drivkraften är tjänstemän som vill kunna göra ett bra jobb förklarar han och 
säger ”+	�����������������������������	�����������������	����	���������������”. 
IT-CHEFEN FÖR MARIESTADS KOMMUN�menar att det är flera faktorer som bidrar 
och att målet är att spara pengar. Han menar att anledningen till att kommuner 
samverkar om IT just nu beror på att kommunernas ekonomi har blivit sämre 
samtidigt som IT-infrastrukturen är både bättre och billigare. Små och 
medelstora kommuner måste samverka för att få råd med sina klassiska 
kärnverksamheter som skola och äldreomsorg. ”&��� ��"�� ���� 	�� 
���
���������
����	��	���������9” uttrycker han. 
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IT-STRATEGEN PÅ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING menar att kompetens-
behovet i kommunerna kan vara en bidragande faktor. Detta då politiker och 
tjänstemannaledningen ser att kommunerna kommer att få svårt med kompetens-
försörjningen i framtiden på grund av svårigheterna med ekonomin. Även 
BYRÅDIREKTÖREN PÅ LÄNSSTYRELSEN tar upp kompetens i sammanhanget och 
menar att samverkan ger möjligheter att upprätthålla kompetens inom IT-
området. Enligt MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP så har 
kommunerna ambitioner på och strävar efter att förbättra kvalitén på de tjänster 
som finns. IT-STRATEGEN menar att varje enskild kommun har uppdraget att 
serva sina medborgare och kommunerna söker nya vägar och metoder för att 
klara det. Kommunerna uppfattar att bredbandsutvecklingen dels kan möjliggöra 
kommunikation och dels kan ge skalfördelar och effektiviseringsvinster. Det kan 
han tänka sig blir ett sätt att nå målet att ge sina medborgare kvalitativ service. 
Möjligheten att ge den servicen till medborgarna samt kommunernas hårda 
verklighet gör att samverkan ökar. PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM menar att 
kommunerna måste möta medborgarnas ökade krav på service. 

���)���	&��0�1�@	'0����?	1�	'�(����&	/	��&(�������	
EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN 
förklarar att den samverkan som Mellerud deltar i mynnar ut från att det i små 
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kommuner som deras finns väldigt breda tjänster, vilket innebär att de flesta är 
generalister. Det finns alltid behov av samverkan för att kunna lösa 
komplicerade saker. En generalist med breda arbetsuppgifter lämnar ett stort 
tomrum efter sig när han eller hon slutar och genom samverkan kan sårbarheten 
minskas. Deras samverkan inom IT innebär att de försöker dela upp systemen 
mellan de fem till sex kommunerna i syfte att minska bredden i ansvaret och 
respektive IT-avdelning kan därmed specialisera sig.  
 
PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN beskriver det som att den 
tekniska utvecklingen går snabbt och ställer krav på ökad kompetens och en god 
omvärldsbevakning. Personalsituationen på IT-avdelningarna i mindre 
kommuner är också sådan att sårbarheten är stor. Detta oroar inte minst med 
tanke på kommande pensioneringar och den brist på personal som kan uppstå i 
samband med detta. Kompetensförsörjningen är också ett problem. Det går helt 
enkelt inte att upprätthålla kompetens inom alla områden om det endast är två 
till tre personer på en IT-avdelning. En eventuell gemensam organisation kan 
bestå av tio till tolv personer vilket möjliggör specialisering med mera. Just 
kompetensfaktorn menar projektledaren, det vill säga möjligheterna att säkra 
kompetensen i kommunen, är en drivkraft för samverkan.  

$./������&�9�������	>	����������	
IT-STRATEGEN PÅ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING förklarar att rent 
allmänt är deras syn på 24-timmarsmyndighet att det är ett EU-mål för tillväxt 
och välfärd. Staten tog sedan över och kallar det för 24-timmarsmyndighet, 
vilket är ett begrepp som kommunerna själva inte är nöjda med. Många av 
målen med 24-timmarsmyndigheten som formulerades runt år 2000 hade en 
statlig inriktning. Detta för statliga myndigheter som inte står långt ifrån 
medborgarna men som inte har samma personliga kontakt som kommuner. När 
den sedan ska appliceras på kommun och landsting så får det en helt annan 
innebörd. På grund av att det hos kommuner handlar om att frigöra 
administrativa resurser för kärnverksamheten. De som jobbar med kärnverksam-
heten ska slippa lägga ner så mycket tid på kringuppgifter och kunna få mer tid 
till kunden. Sedan menar han att det också är frågan om huruvida det går att dela 
på arbetet, hur mycket som medborgaren eller patienten kan göra själv för att 
avlasta förvaltningen på olika sätt med de enklare mer rutinartade uppgifterna.  
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IT-STRATEGEN fortsätter med att säga att han tycker att samverkan mellan 
kommuner är sammanhållen elektronisk förvaltning. Ibland kan de få frågor om 
de inte har med ett medborgarperspektiv eftersom folk uppfattar att de enbart 
pratar om förvaltningen. Det är då två saker som han vill framhålla och det ena 
är att det handlar om skattepengar och om medborgarna som bor i kommunerna 
och målsättningen är att till hundra procent ge dem en bättre service. Det andra 
är att kommunerna måste lägga IT-infrastruktur, tekniska system och arbetssätt 
på plats innan de kan börja erbjuda en massa e-tjänster för annars blir det bara 
en kostnad. 
 
BYRÅDIREKTÖREN PÅ LÄNSSTYRELSEN omtalar att samverkan om IT även har att 
göra med 24-timmarsmyndigheten och utvecklandet av gemensamma portaler 
och kataloger med all information om invånarna. Det handlar om 2�������������
��������������������	����	�����������	������ ����������������������
���	�����
	��������������	�����
�����������"����.” säger han. Där ser han samverkan som 
en nödvändighet om något resultat ska uppnås inom en rimlig framtid.  
 
PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM förklarar att inter-kommunal samverkan om 
IT har stor betydelse för att kunna förverkliga 24-timmarsmyndigheten. Detta på 
grund av de skalfördelar samt mer kostnadseffektiva och enhetliga lösningar 
som därmed kan uppnås. Sådant som kommuner kan samverka om i samband 
med 24-timmarsmyndighet är bland annat grafiska profiler, mallar, blanketter, 
applikationer, serviceinformation och teknisk support.  
 
MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP� tar upp att medborgarna 
kräver både mer service och mer av kommunernas tjänster. När det gäller 24-
timmarsmyndighet så är kommunerna de som i de flesta frågorna ligger närmast 
medborgarna och också har de största åtagandena. Vad gäller Sambruks-
plattformen så arbetar de med att få fram egna initiativ och att försöka se hur det 
kan växa i en större krets. Mycket handlar det om att varje kommun inte ska 
behöva göra om jobbet själv varje gång utan att kommunerna kan använda sig 
av det någon annan redan har gjort. Dock måste då en del av kommunerna gå 
före och visa på hur det går att göra. Det handlar om att utbyta och dela med sig 
av sina erfarenheter till andra och dessutom är det ekonomiskt fördelaktigare att 
göra det tillsammans istället för själv förklarar hon.  
 
MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP säger också att bygga upp 
e-service genom samverkan kanske inte är någon effektivisering som hämtas 
hem direkt, men gör det definitivt över tid. Det visar sig inom olika områden till 
exempel vid ansökan via nätet till program på gymnasieskolan vilket har 
underlättat det för administrationen. Kommunen märker kanske inte det i bud-
geten genom att se att de kan spara på en tjänst. Men hon tror definitivt att 
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arbetsuppgifterna förändras för dom som arbetar. Hon tror också att effektivise-
ring är den absolut starkaste drivkraften för kommuner genom att de med 
knappa resurser samtidigt ska klara mer. Då måste kommunerna ta hjälp av olika 
lösningar för att klara av det.  

$./������&�9�������	>	��&(�������		
Enligt IT-CHEFEN I MARIESTADS KOMMUN är 24-timmarsmyndigheten ett statligt 
begrepp. Kommunerna pratar hellre om sammanhållen elektronisk förvaltning. 
Små och medelstora kommuners förutsättningar att satsa på det beror på hur väl 
de lyckas samverka. I flertalet fall är nya elektroniska tjänster nya kostnader 
som inte går att räkna hem, men samverkan kan lösgöra resurser till nya 
elektroniska tjänster. I övrigt så har de och många kommuner ett stort antal e-
tjänster, som är tillgängliga från webbplatsen dygnet runt. Kommunerna kan 
samverka om i princip alla system vad gäller 24-timmarsmyndigheten. 
Infrastrukturellt finns snart inga hinder och det är den statliga bredbandssats-
ningen som har bidragit till det. Han tror inte heller att ”24-timmars-
myndigheten” uppnås och frågar sig vem som i sådana fall bestämmer när den är 
uppnådd. 
 
EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN menar 
att 24-timmarsmyndigheten är ett exempel på statliga påhitt som ställer höga 
krav på kommuner. Systemen är så komplexa och kostsamma att utan 
samverkan är de helt ogenomförbara. En liten kommun har heller inga 
möjligheter att rationalisera, då de flesta 24-timmarsuppgifter idag utförs som en 
del av en tjänst. Det kommuner kan samverka om vad gäller 24-timmars-
myndigheten är system och rutiner. 
 
PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN omtalar att IT-samverkan om 24-
timmarsmyndigheten minskar riskerna för felinvesteringar. Resurser kan 
utnyttjas gemensamt för att dra fram tjänster och kravspecifikationer med mera. 
Processer drivs också lättare om den kritiska massan är ganska stor. Möjlig-
heterna att till exempel dela på investeringskostnaderna gör att mindre 
kommuner kan haka på de något större kommunernas processer. Verksamhets-
processer kan klonas menar han. När det gäller 24-timmarsmyndigheten kan 
kommuner samverka om upphandling av hårdvara, drift av hårdvara, licenser, 
support, helpdesk, metoder, underhåll av verksamhetssystem, gemensamma 
telefonitjänster, gemensamma webbtjänster, blanketter och delad handläggning 
exempelvis för byggärenden. 
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IT-STRATEGEN PÅ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING tycker sig kunna se att 
kommuner börjar med enskilda förvaltningar, såsom ekonomisystem, personal-
system, miljöförvaltning och teknisk förvaltning. Det känns, säger han, som om 
det är löne- och PA-system och ekonomi som kommuner i första hand 
samverkar om när de går över på systemnivå för det är där de ser vinsten direkt. 
Han säger dock att han inte har någon statistik på det. Kommunerna kan också 
börjat arbeta parallellt med sådant som nästan är infrastruktur och ha gemensamt 
spamfilter och Internetlina. IT-strategen menar också att om kommuner 
exempelvis samverkar om bredband och sammankopplar sina nät behöver de 
bara bygga en nod ut mot staten istället för att var och en bygger sin. Byggt 
samman näten har de gjort i KÖBY:s fall säger han. Genom det anser han att de 
får en bra grund som kan ge vinster i framtiden när olika nivåer i samhället ska 
börja byggas ihop.  
 
MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP är av den uppfattningen att 
det är mycket enklare att samverka om administrativa system såsom lönesystem, 
ekonomisystem, blankettvarianten och generella tjänster över huvud taget. Det 
är enklast där att se att i nästa ände får de hem någonting��IT-STRATEGEN säger 
att ”������� ������������
�� ������ ��� ���� �������� ���� ���
�����	��� ���� ��������
	����� ����� ����������� 	����”. Han anser även att bredbandsutbyggnaden har 
möjliggjort att det går att arbeta med till exempel drift av system över 
kommungränser. Vad gäller kompetensförsörjning menar han att IT-system 
möjliggör arbete över kommungränsen, och på så sätt kan personella resurser 
delas mellan kommunerna. 
 
Enligt PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM så kan det vara möjligt med enhetliga 
lösningar av administrativa rutiner och teknik vid samverkan om IT. Det går 
också att kostnadseffektivisera i den kommunala verksamheten samt att öka 
tillgänglighet till information för medborgarna och bättre service. Den IT-
infrastruktur med tjänster och tekniska lösningar som kommunerna bygger upp, 
databaser, brandväggar och säkerhetssystem med mera, bör även kunna erbjudas 
till företagen till en billig penning. Dock menar han att ökad samverkan och 
samnyttjande av system och teknik mellan kommun och näringsliv bör 
tillvaratas bättre.  
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BYRÅDIREKTÖREN PÅ LÄNSSTYRELSEN ser det som en fråga om att effektivisera 
kommunens egen verksamhet. Det finns en viss potential för det inom den egna 
kommunen men i ännu högre grad då kommunerna samverkar. ”8�� �������
�

���������� �	�� ���� �	��
���� ��� ���
� �	�� ����	������� �������� ��� ���
������������������������	����������������������������	������	���������������	��
�����������������.” säger han  

 �&(�������	
EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN menar 
att IT, förbättrad kommunikation och informationsutbyte har en viktig roll i 
samverkan då det är en förutsättning för samverkan. Han beskriver att de 
samverkar om allt inom IT som ger dem någon nytta tillbaka, såsom exempelvis 
ekonomisystem, bredband och säkerhetslösningar. Vad gäller bredband och 
ekonomisystem samarbetar de via Kommunalförbundet Dalsland vilket har gjort 
att de därmed fått leverantörerna att se dem som en kommun med en licens-
kostnad i stället för fem. 
 
En faktor som driver på samverkansprojekten är enligt IT-CHEFEN I MARIESTADS 

KOMMUN�att datakommunikation idag är både billigare och bättre än den var för 
några år sedan. Att upprätta tillräcklig kommunikation mellan några kommuner 
är överkomligt och utvecklingen går mot både högre bandbredder och lägre 
priser. Just möjligheten till bredbandskommunikation mellan kommunerna är 
enligt EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN 
det som gjort att samverkan tagit fart. Han menar att vad gäller bredband så 
betyder det mycket för samverkan och den fortsatta samverkan. I deras fall har 
de medverkat till att det etablerats en konkurrerande aktör på deras marknad, 
samt sett till att en del av deras glesbygd fått bredband.  
 
PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN omtalar att de möjligheter och 
lösningar som samverkan om IT kan ge är de kan se bortom kommungränserna, 
att samverkan leder till en 2
����:
�����������	�2. Invånarna har nya 
pendlingsrörelser, arbetstider och servicebehov vilket kräver rörligare IT-system 
av kommunerna. Kommunal service måste kunna ske där invånarna befinner sig. 
De gamla kommungränserna är inte heliga för alla längre. 2����������������
������
�����������������������������	������	�������	�������������	������	���������
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���� ������������ �	�� ���� �� �	����� ���� ����� ������2 ges som exempel av 
projektledaren. 
 
EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN ser att 
det finns många möjligheter. Samverkan om IT har öppnat vyerna, menar han. 
Verksamheterna ser idag många möjligheter till samverkan över kommun-
gränserna. Stora system kräver många systemansvariga och varför ska varje 
kommun bekosta systemadministratörer när det går att samverka, frågar han sig. 
Den stora positiva effekten är att hans kommun – och säkerhet många andra – 
kan minska sårbarheten menar han. IT-utvecklingen har oundvikligt skapat 
många specialister och när specialisten är frånvarande finns ingen ersättare. 
Större organisationer minskar sårbarheten under åtminstone överskådlig tid. 
Idag är de sju kommuner som kopplat samman de kommunala nätverken och det 
sätter den gemensamma säkerheten på prov. Ökad samverkan förbättrar 
säkerheten. 
 
EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN ser det 
som att de får möjlighet att dela på personella resurser och att de får lägre 
kostnader etc. Ytterst blir de väl förberedda för en eventuell kommunsamman-
slagning. Han ser heller inga direkta problem eller risker med att samverka om 
IT. I deras fall sker samverkan mellan kommuner som är ungefär lika stora och 
har likartade problem. Samverkan sker på lika villkor. Samverkan med en större 
dominerande kommun är förmodligen svårare.  

!:"$"$	��<���	1�	���)�&8��������	

��/����������	(�<���	1�	���)�&8��������	>	����������	
IT-STRATEGEN anser att en förutsättning för att det ska gå att utbyta information 
säkert är att var och en faktiskt har koll på varandra i olika organisationer. Sedan 
finns det vissa gemensamma saker som bör fungera såsom elektronisk ID, 
standarder med mera för att det ska vara möjligt att samverka om och med IT. 
Det här är kanske också en skillnad när det gäller stora kommuner och mindre 
kommuner. I mindre kommuner är behovet kanske ännu inte så stort åtminstone�
inte vad gäller elektroniskt ID, certifikat och sånt till medborgare. Exempelvis 
har Stockholm ett större intresse av att ordna e-legitimation till sina medborgare 
än vad en mindre kommun har. Ett exempel på det är parkeringstillstånd som 
alla själva kan sköta via nätet i Stockholm. En mindre kommun har nog inte 
intresse av det utan det är en skalfråga, menar han. Men däremot kan 
tjänstecertifikat vara av intresse när kommuner börjar samverka. Vad det är man 
har rätt att göra i det här gemensamma ekonomisystemet eller den gemensamma 
servern, för att se till att alla sköter sitt och ingen annans. Han anser att det är 
viktigt att staten vad gäller 24-timmarsmyndigheten tänker på att myndigheterna 
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har gemensamma lösningar. Det vill säga att de hittar den där standarden som 
blir de facto och som man alltid har.  
 
IT-STRATEGEN frågar sig hur långt kommunerna har kommit och om de därmed 
har stött på hinder än. Han menar att det relativt enkelt går att fixa tekniken. 
MEDLEMMEN I SAMBRUKSPLATTFORMENS STYRGRUPP menar att det kan brista i 
tekniken. Det vill säga att det inte finns så bra tekniska lösningar så att det går 
att ordna den lösning som verksamheten har behov av, vilket kan vara ett hinder.  

��/����������	(�<���	1�	���)�&8��������	>	��&(�������		
IT-CHEFEN I MARIESTAD anser att många kommuner tvingats till att samverka 
kring större och mer komplicerade system och att samverkan för små kommuner 
är enda sättet att få tillgång till stora, komplicerade system. Han ser dock inga 
direkta risker med samverkan om IT utan han ser bara möjligheter. Exempelvis 
så är de nu sju kommuner som kopplat samman de kommunala nätverken. Det 
sätter den gemensamma säkerheten på prov och på så sätt förbättrar samverkan 
säkerheten. Han säger även att i deras fall så delar fyra kommuner ett personal-
system och tre av kommunerna delar på ett bibliotekssystem. Han menar att 
eftersom de delar system så krävs det ett�nära samarbete mellan kommunernas 
IT-avdelningar. Därför har kommunernas IT-avdelningar en nyckelroll då 
utökad samverkan eller sammanslagningar av IT-avdelningar kräver ökad 
standardisering och ökad centralisering. Han menar att konsolidering idag är ett 
nyckelbegrepp och för att öka tillgänglighet och förstärka säkerheten krävs att 
IT-avdelningarna medverkar i processerna. 
 
PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN menar att de problem och risker 
som kan finnas med samverkan om IT är stuprörssystem, olika IT-plattformar, 
olika syn på IT-stödets roll, långsiktighet och IT-strategier. Det kan även 
innebära att processerna blir lite långa och även otydlighet i gränssnitt kan vara 
ett problem.  
 
PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN menar att IT just nu ses som ett 
medel att nå till exempel effektivisering, men att detta arbete tydliggör roller på 
ett för kommunernas verksamheter nytt sätt. Samverkan ställer krav på ökad 
informationssäkerhet och nya krav på systemägare, förvaltare med mera. 
Organisationen blir tydligare samt att ansvaret blir tydligare. Deras kommande 
gemensamma IT-strategi ställer krav på processer som är gemensamma, att 
verksamhetssystemen i huvudsak är de samma och så vidare. Han menar att det 
krävs att verksamheterna får en tydligare kravställarroll och att IT-avdelningarna 
kan samlas kring gemensamma visioner av den framtida IT-utvecklingen. 
Fördelar med gemensamma åtaganden måste upp, och det är berörda som måste 
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jobba fram detta i en gemensam process. Gemensamma processer leder till 
behov av gemensamma rutiner, mål och standarder med mera.  
 
EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN ser 
inga direkta tekniska problem. Det han kan se är i så fall att det kan uppstå 
säkerhetsproblem. När kommuner samverkar om IT betyder det att en annan 
kommun får tillgång till den egna kommuns nät vilket medför att de även kan 
komma åt informationen säger han. För deras del har de minskat det problemet 
genom att ha de gemensamma delarna i ett gemensamt resursnät, som är skilt 
från de kommunspecifika delarna. De har dessutom en gemensam säkerhets-
strategi där ingen får ändra något utan att alla samverkande godkänt detta 
förklarar han.  

*�����&����&����������	(�<���	1�	���)�&8��������	>	����������	
IT-STRATEGEN PÅ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING menar att det är 
mycket att tänka på vid samverkan. Det är svårt om en ny politisk grupp, såsom 
en gemensam nämnd eller kommunalförbund, ska tillsättas som ska hålla koll på 
sina saker och det blir en maktfråga. Det är många sådana frågor och kostnader 
runt samverkan, vilka som är med och hur det ska fördelas samt vem som ska 
vara med och betala.  
 
PROJEKTSAMORDNAREN PÅ ÖSTSAM anser inte att han kan se några direkta 
möjliga problem och hinder, såvida kommunerna har gjort upp vad som gäller 
på ett helhetstäckande sätt genom exempelvis avtal. BYRÅDIREKTÖREN PÅ 

LÄNSSTYRELSEN menar att vad gäller problem ser han att det möjligen kan 
medföra ett uttunnat ansvar för dessa frågor som i sig behöver en stark styrning 
och även ”�����"�”. Han ser egentligen inga risker. Visserligen kan lite tid gå 
förlorad då alla inte är i fas och kommunerna måste ”
����� ��” varandra. Han 
menar att de frågeställningar som hanteras i samverkan oftast är direkt kopplade 
till verksamhet som redan bedrivs och där ett antal personer redan verkar.  
 
IT-STRATEGEN menar att de eventuella problem och hinder som finns handlar 
om organisering och om att möta en organisation som kanske är van att jobba på 
ett visst sätt. 2�������������������������������	���"��	������$�������������������

�� 	����� ���� ���������� ������2 säger han. Det kan vara svårt att riva gamla 
kulturer och invanda mönster, svårigheten sitter i organisationen och att få 
genomslag där. Det kan bero på flera saker såsom att tekniken är omogen. Det 
troliga är dock att problemet finns på verksamhetsnivå, att den är mer 
förändringslångsam. MEDLEMMEN FRÅN SAMBRUKSPLATTFORMEN säger att vad 
det gäller problem så kan det vara fråga om att varje kommun har en egen kultur 
och en egen tradition om hur de arbetar, arbetsorganisation och så vidare. Det 
går inte bara att lägga ett raster över alltihop utan det måste tas hänsyn till 
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sådana saker. Enligt IT-STRATEGEN så måste ledningen ha ett stort intresse och 
väldigt stort målfokus. Ledningen måste vara med för att det ska bli något av 
samverkan. Om samverkan initierats underifrån kommer de till en viss nivå, 
kanske de delar på tekniken, det vill säga grundförutsättningar, sen kommer de 
inte så mycket längre.  
 
IT-STRATEGEN menar att det har skapats mänskliga nätverk i och med 
bredbandsutbyggnaden i regionalsamverkan vilket gör att kommunerna kan 
fortsätta samverka. Det är något nytt eller det har i alla fall blivit väldigt starkt 
vilket gjort att kommuner kan fortsätta samverka. MEDLEMMEN FRÅN 

SAMBRUKSPLATTFORMEN säger att vad det gäller framgångsfaktorer så är det 
klart att kommuner har lärt sig en hel del genom att de samverkar om till 
exempel tjänster. Just frågan om vem som har rätt till informationen, vem som 
äger den och att de formulerar det sinsemellan om vem som har ansvaret. De 
måste hitta någon juridisk form för det är viktigt att reglera, även gentemot 
medborgarna. Sen är det också frågan om vad det är de får tillbaka, att fundera 
på hur de kan hitta 2
�����
����������	���2 i ett samarbete. Även om de vinner 
på längre sikt ska det vara värt att någon går före och premiera det på något sätt. 
Motivet för att vara med i ett samarbete kan se väldigt olika ut, det finns 
kommuner som inte har sett att det här är en strategisk fråga. Alltså inte en fråga 
för IT-avdelningen utan för hela kommunen. Kommuner har ju samma problem 
överallt och hon vet att det kräver mycket jobb. Varje kommun måste ändå göra 
sitt eget jobb och det är absolut nära knutet till verksamheten. 
 
Det är viktigt att se egennyttan i det de gör och att det är därför de gör det menar 
IT-STRATEGEN. Det finns en oerhörd kraft i det lokal och regionala initiativet 
som är som små öar i vattnet och så småningom håller på att växa ihop, men på 
egna villkor. Just det egna behovet är viktigt enligt MEDLEMMEN I SAMBRUKS-
PLATTFORMENS STYRGRUPP. Hon menar attdet måste börja med behov, att de ser 
behovet av IT-lösningar utifrån verksamhetens behov. Hon menar även att det 
kan finnas ett inre motstånd hos dem som arbetar. Det hänger ihop med vad 
varje verksamhet behöver för att underlätta just deras jobb och inte att se det 
som besparingar. Det bästa sättet är att det möts och att de ser att de får något 
tillbaka säger hon.  
 
BYRÅDIREKTÖREN PÅ LÄNSSTYRELSEN anser att det viktigaste är att kommunerna 
verkligen vill samverka, det är en förutsättning. Om inte viljan finns på som han 
säger 2����	���
�2 så kan det hindra eller till och med sätta stopp för 
samverkan. Han upplever att utvecklingen sker intermittent. Med det menar han 
att det kan stå helt stilla inom ett område men helt plötslig kan detta förändra sig 
genom exempelvis en personell förändring. På det kan sen möjligheter uppstå 
som inte alls varit nåbara under en följd av år. Vidare säger han att samverkan 
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måste utvecklas av personer med stort tålamod och i ett långsiktigt perspektiv 
oavsett vad samverkan avser.�

*�����&����&����������	(�<���	1�	���)�&8��������	>��&(�������	
BÅDE EKONOMICHEFEN OCH IT-AVDELNINGSANSVARIGE I MELLERUDS KOMMUN 

OCH PROJEKTLEDAREN FRÅN HALLSBERGS KOMMUN omtalar vikten av engage-
mang som en framgångsfaktor. EKONOMICHEFEN�menar att bred delaktighet är 
en förutsättning. Det är enligt honom viktigt att bilda arbetsgrupper som har en 
konkret uppgift och tidsplan. 2;�������������������������������������������
�
��������
�2 säger han. PROJEKTLEDAREN ser behovet av att ha någon som driver 
processen som viktigt. Enligt honom så finns inga naturliga incitament att driva 
dessa frågor kraftfullt med mindre än att någon dedikerat kan driva dessa frågor. 
Vilket är något som gäller inom alla områden. Ett tydligt stöd från ledningarna 
är också nödvändigt. Han omtalar även vikten av IT-avdelningen och menar att 
en framgångsfaktor för samverkan är att IT-avdelningen är involverad i 
processen och att samverkande kommuner kan bortse från gamla rutiner. Han 
menar att en del problem och risker som kan finnas med samverkan om IT är 
revirhävdande och personlighetsfrågor. Ett problem eller hinder för samverkan 
är annars just ”������������
��” enligt IT-CHEFEN I MARIESTADS KOMMUN. 

*���0����&����������	(�<���	1�	���)�&8��������	>	����������	
IT-STRATEGEN PÅ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING menar att vad gäller 
den tekniska upphandlingsdelen samt allt runt omkring så handlar det om lagen 
om offentlig upphandling och kommunallagen, lagen runt de här sam-
verkansfrågorna. Det är inte alltid enkelt då det handlar om lokaliserings-
principen. Enligt lagen går det inte alltid att gå in och ”������” åt en annan 
kommun utan då ska det vara en riktig upphandling och det ska vara konkurrens 
om det. Det kan vara ett problem. Dessutom krävs att det skapas överbyggnader 
i form av gemensamma nämnder eller kommunalförbund. På Sveriges 
Kommuner och Landsting får de väldigt tydliga signaler om att sådant är 
besvärligt. Det är ett problem och det är dyrt och ineffektivt.  
 
IT-STRATEGEN menar även att det bör finna en statlig central IT-politik. 
Exempelvis gällande utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten är det viktig att 
staten kommer med en lina för alla statliga myndigheterna så att de inte 
kommunicerar på olika sätt med kommunerna. Om så inte blir fallet måste 
kommunerna kunna hantera olika lösningar och försöka sy ihop det vilket kan 
bli mycket kostnadskrävande. Därför är det viktigt att de hittar den där 
standarden som blir de facto som man alltid har.  
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Enligt Montin (2002) så är både EU och staten framträdande aktörer i en 
kommuns omgivning. Från både staten och EU kommer lagar, regler och 
föreskrifter med mera som kommunerna är förelagda att rätta sin verksamhet 
efter. (Montin, 2002; Finansdepartementet, 2005) Bland annat inverkar staten 
och EU på kommuners handlingsfrihet vad gäller upphandling av tjänster 
(Montin, 2002). Regeringen har på senare år även kommit med riktlinjer och 
rekommendationer för att främja och utveckla samverkan (Prop, 1997/98:136; 
1999/2000:86). De poängterar även vikten av att ta till vara informations-
teknikens möjligheter att förenkla och förbättra kontakterna med myndigheter 
för medborgare och företag samt att elektroniska tjänster bör erbjudas som 
komplement till mer traditionella tjänster. (Näringsdepartementet, 2000) 
Därutöver understödjer både EU och staten genom finansiella medel fortsatt 
utveckling av kommuners samverkan (Montin, 2002).  
 
Att statliga medel bidrar till och underlättar samverkan omtalas både av 
projektsamordnaren på Östsam och projektledaren från Hallsbergs kommun som 
menar att det underlättar, inte minst på grund av kommuners resursbrister i form 
av pengar och tid. Staten och EU anses även ha hög prioritet i fråga om 
uppkomsten till samverkan av medlemmen i Sambruksplattformens styrgrupp. 
Byrådirektören på länsstyrelsen i Östergötland anser att medlemskapet i EU har 
spelat en viss roll för uppkomsten av samverkan om och med IT. Även i fallet 
omtalas bidrag från staten och EU. Exempelvis när bredbandssatsningen omtalas 
vilket också anses vara grunden till samverkan och även i samband med sam-
ordning av funktioner såsom exempelvis ekonomi- och PA-funktioner.  
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Enligt vad som går att läsa i SveKom och LF (1/2002) så har Sverige förbundit 
sig genom EU till handlingsplanen eEurope. Det betyder att staten ska se till att 
myndigheter på alla nivåer ska nyttja IT:s potential för att göra informationen så 
tillgänglig som möjligt. Dessutom garantera att allmänheten får tillgång till de 
viktigaste tjänsterna via Internet. Dock omtalas att staten inte har avsatt några 
särskilda medel som bidrar till genomförandet av en sådan nationell handlings-
plan. (SveKom & LF, 1/2002) I det exemplifierande fallet så avspeglar syftet 
med samverkan EU:s handlingsprogram eEurope vilket antyder att de ha tagit 
intryck och påverkats av dessa riktlinjer i samverkan. Byrådirektören på 
länsstyrelsen i Östergötland tycker sig se att trycket på kommuner från bland 
annat regeringens sida har ökat under senare tid, speciellt angående utvecklande 
av e-tjänster och kostnadseffektivisering av kommunala verksamheter. Detta 
stämmer in på det som omtalas av SveKom & LF (1/2002) i samband med 
handlingsplanen eEurope som uppmanar till förbättrad effektivitet inom 
offentliga sektorn samt ökad tillgång och utbud av tjänster och service.  
 
Byrådirektören på länsstyrelsen i Östergötland säger också att världen blir allt 
mer teknisk och komplicerad vilket ställer krav på kompetens som mindre 
kommuner har svårt att leva upp till om de inte tillsammans hjälps åt. Även 
medlemmen i Sambruksplattformens styrgrupp nämner att kommuners förplikt-
elser gentemot omvärlden hela tiden ökar. Detta tas även upp av ekonomichefen 
och IT-avdelningsansvarige för Melleruds kommun samt av IT-chefen för 
Mariestads kommun som menar att kommunerna har fått fler uppgifter att sköta. 
Många av dessa uppgifter kräver högre kompetens vilket gör det svårare för 
kommuner.  
 
Gossas (2003) omnämner att samverkan även kan ses som ett alternativ till 
kommunsammanslagningar och att det kan vara en anledning till att staten 
stimulerar samverkan mellan kommuner. Även Hilborn och Riberdahl (2000) tar 
upp att staten stimulerar samverkan. Bland annat har flera lagändringar i syfte 
att underlätta samverkan skett speciellt med tanke på att mindre kommuner 
därmed skulle få möjlighet att använda andra kommuners tillgång på special-
kompetens. Montin (2002) tar även han upp att staten finansiellt främjar 
samverkan mellan kommuner eftersom framförallt mindre kommuner har fått 
det allt svårare att fullgöra sina offentliga åtaganden på grund av strukturella och 
demografiska problem. Kommuner är även ålagda av staten att tillhandahålla 
vissa obligatoriska tjänster. (Montin, 2002) Medlemmen i Sambruks-
plattformens styrgrupp menar att regeringens motiv till att främja inter-
kommunal samverkan bottnar i att de vill få igång diskussionen om att 
kommunerna i framtiden inte kommer att klara de gränser som finns. 
Ekonomichefen och IT-avdelningsansvarige i Melleruds kommun säger att 
samverkan mellan kommuner för deras del ger många lösningar men säger även 
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att det ytterst handlar om att de blir väl förberedda för en eventuell kommun-
sammanslagning. 
 
Just risken för kommunsammanslagningar verkar ha varit en drivande faktor för 
uppkomsten av samverkan i fallet då samverkan ses som en möjlighet att 
undvika att kommunerna slås samman. I detta sammanhang påtalas av en person 
i fallstudien att om kommunerna skulle slås ihop finns det en överhängande risk 
för att den statliga servicen minskas ned på en del orter. Av den anledningen är 
samverkan en nödvändighet för att hålla uppe servicen till medborgarna. Det då 
en försämring av servicen i en kommun ytterst skulle gå ut över medborgarna. 
Som Montin (2002) skriver så ses medborgarna som kunder och kommunen har 
även en roll som deras företrädare. Det borde dels medföra att kommuner vill 
värna om att kommuninnevånarna kan behålla även statlig service i närområdet 
och dels att en större vikt läggs på deras önskemål gällande både utbud och 
kvalité på tjänster. Detta understryks av att de uppmärksammas mer. Exempelvis 
av både staten och EU som menar att den statliga förvaltningen med IT:s hjälp 
ska gör det lättare för medborgare och företag att komma i kontakt med statliga 
myndigheter inklusive kommuner och landsting. Dessa förespråkar även att 
servicen ska utökas med tjänster via Internet som ett komplement till tradition-
ella tjänster. (Näringsdepartementet, 2000)  
 
Att medborgarna är viktiga omtalas även av de flesta experter och sakkunniga 
som intervjuas. Exempelvis så säger IT-strategen på Sveriges Kommuner och 
Landsting att varje enskild kommun har uppdraget att serva sina medborgare 
och målsättningen är att till hundra procent ge dem en bättre service. Sambruks-
plattformens styrgruppsmedlem uppmärksammar medborgarna även hon genom 
att säga att de största vinsterna med samverkan ligger i att kommunerna kan 
utföra fler tjänster vilket då medför att de även får tid att möta medborgarnas 
olika krav. Även i det exemplifierande fallet går det att spåra att medborgarna 
har betydelse. Där ser de exempelvis samverkan som nödvändig för att 
innevånarna i en förlängning ska kunna fortsätta bo kvar där de valt att bo. Det 
skulle kunna tyda på att innevånarna indirekt har influerat beslutet att samverka 
om och med IT i fallet.  
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Vad vi kan förstå så förekommer ett relativt stort tryck på kommuner från 
omgivningen. Att både EU och staten utövar påtryckningar om att dels 
kostnadseffektivisera kommunernas verksamhet och dels både öka utbudet av 
och vägarna att nå tjänster och servicen framkommer i både det teoretiska och 
empiriska materialet. Vi tycker dock att det verkar som om statens och EU:s 
påverkan på kommunerna både kan ses som både något positivt och som något 
negativt, se Figur 11.1. Den positiva påverkan torde som vi ser det delvis ligga i 
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de finansiella och stödjande delarna och att det handlar om att öka utbudet och 
tillgången av tjänster som är till för medborgaren. Den positiva effekten från 
EU: s och statens håll framkommer på flera ställen både i teorin och i empirin. 
Exempelvis i fallet där bidrag från staten och EU verkar vara något som har haft 
betydelse då flera olika bidrag nämns. Där verkar även bidragen ses som 
betydelsefulla för själva upprinnelsen till samverkan då bredbandssatsningen ses 
som grunden till denna. Detta torde tillsammans tyda på att både staten och EU i 
det exemplifierande fallet kan ha varit bidragande faktorer. Dessutom kan de 
riktlinjer och rekommendationer som nämns även ses som positiva då de kan ses 
som stöd i utvecklingen av nya tjänster. Även det faktum att det i mångt och 
mycket även handlar om ökat utbud för medborgarna torde vara en positiv 
påverkan då det är de som både staten och kommunerna är till för.  
 
Vad gäller den negativa påverkan så framkommer det både i teori och i empiri 
att staten ålagt kommunerna fler och i vissa fall mer komplicerade uppgifter att 
sköta, vilka i många fall kräver en hög kompetens. Något som många och då 
kanske främst mindre kommuner inte har möjlighet att genomföra på egen hand, 
se vidare avsnitt 11.1.3. Därigenom torde det föreligga en risk att kommunerna 
inte klarar av att behålla sina gränser. Något som i både teorin och empirin 
påpekas vara ett av skälen till att regeringen stimulerar samverkan. Om den 
enskilde kommunen inte kan klara av att tillhandahålla service till medborgarna 
måste det lösas på något sätt, exempelvis genom att slås ihop till större 
kommuner. Huruvida det är en positiv eller negativ utveckling går att diskutera. 
En kommunsammanslagning mellan två mindre kommuner skulle möjligen 
kunna lösa en del problem för kommunerna såsom exempelvis ekonomiska 
svårigheter, personalbrist med mera på samma sätt som samverkan löser dem. 
Kommunsammanslagningar skulle dock kunna medföra en risk för att tillgången 
till en del service skulle bli sämre för kommuninnevånarna. Om så blir aktuellt 
kan en del statliga serviceställen riskera att försvinna vilket omtalas i fallet. Det 
då även statliga myndigheter torde ha besparingskrav på sig. Så som vi ser det 
kan visserligen kommunsammanslagningar lösa en del problem men det skulle 
även ytterst på ett negativt sätt kunna drabba medborgarna. Tillsammans kan det 
medföra att mindre kommuner delvis känner sig pressade in i samverkans-
konstellationer av skäl som de själva inte utverkat. Dessutom är kommunerna 
medborgarnas företrädare och bör därmed agera och värna om det lokala 
samhällets fortlevnad. Samtidigt som staten och EU alltså främjar samverkan 
om IT med finansiella medel och stöd så finns en bakomliggande risk för 
kommunsammanslagningar. Det genom att kommunerna inte kan leva upp till 
och genomföra de uppgifter som kommer dels från staten och dels indirekt från 
EU, genom handlingsprogrammet eEurope som staten antagit. Dessutom verkar 
staten inte ha utarbetat någon övergripande finansiell strategi för handlings-
planen då teorin omtalar att det inte finns några särskilda medel avsatta för 
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genomförandet av handlingsplanen. Det torde kunna bidra till att kommunerna 
anser att de uppgifter de blir ålagda känns betungande och endast som ytterligare 
belastningar.  
 

 
 

Figur 11.1 Påverkan från staten och EU (egen figur) 
 
Utöver det kommer dels krav från medborgare om ökad service och ökade 
servicekanaler. Kommuner har ju, vilket omtalas i teorin, visserligen skyldighet 
att tillhandahålla viss obligatorisk verksamhet och tjänster till sina innevånare 
som staten ålagt dem. Det finns dock vad vi har förstått inget statuerat krav på 
hur denna service ska göras tillgänglig. Därför går det som vi ser det inte att 
säga att medborgarna direkt påverkar beslutet om att samverka om och med IT. 
Däremot går det att skönja en indirekt influens då de dels ses som viktiga och 
framhålls i många sammanhang. Dels även då det är de som kommunerna är 
ålagda att serva och de som blir drabbade om kommunerna inte klarar av att ge 
dem servicen. 

!!"!"#	����������	���	'��)�	
Enligt både Montin (2002) och Sambruk (2004) så behöver kommuner göra 
något åt sin ekonomi för att därigenom kunna klara av sina uppdrag. 
Kommunerna behöver antingen öka sina inkomster och/eller minska sina 
utgifter. Kommuner har också fått ökade krav på högre kostnadseffektivitet 
(Finansdepartementet, 1998), och enligt Montin är de ålagda att utforma och 
sköta verksamheten på ett effektivt sätt samt ha en god ekonomisk hushållning 
och en balanserad budget. Den kommunala budgetens relation till bland annat 
ålderssammansättningen medför att alla kommuner inte har likvärdiga 
förutsättningar att tillhandahålla god service till medborgare och företag. En 
följd av det är även att framförallt mindre kommuner fått det svårare att fullgöra 
sina offentliga åtaganden. (Montin, 2002; Sambruk, 2004) Cirka en fjärdedel av 
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kommunerna har mindre än 10 000 innevånare och några når inte ens upp till det 
förordade antalet på 8000 innevånare för att klara av att ge god service till 
medborgarna (Montin, 2002). Enligt medlemmen från Sambruksplattformens 
styrgrupp så kan det vara som så att mindre kommuner snabbare kommer igång 
med inter-kommunal samverkan. Detta på grund av att de har ett större tryck på 
sig än större kommuner vilket beror på att alla kommuner har samma krav på sig 
att utföra service men mindre kommuner kanske inte har samma möjligheter.  
 
Den demografiska utvecklingen är sådan att den påskyndar utvecklingen menar 
medlemmen från Sambruksplattformens styrgrupp. Projektsamordnaren på 
Östsam tar upp att kommunstorleken spelar en roll när kommuner börjar 
samverka. Detta då det blir för kostsamt för mindre kommuner att ensamma 
göra framtidsinvesteringar. Även i det exemplifierande fallet omnämns just 
demografiska aspekter som minskande befolkningsunderlag av fler av intervju-
personerna som en bidragande faktor till samverkan. Att samverkan är viktig för 
kommuner med demografiska förändringar omtalas även av SveKom och LF 
(2002). De menar att det är extra viktigt speciellt vid sådana förändringar som 
kan sättas i relation till ett växande behov av kommunal service (SveKom & LF, 
2002). 
 
Även återrekrytering av personal inom kommunerna är en utmaning som 
kommuner står inför vilken även spås öka i framtiden (SveKom & LF, 1/2002; 
Montin 2002). Det omnämns också av IT-kommissionen (3/2002) som påtalar 
att kompetensförsörjningen är ett gemensamt växande problem och att det redan 
nu finns informations- och tjänsteområden som står inför en kompetenskris. Det 
då återväxten bland annat inte svarar upp till det ökande behovet av kunniga 
experter.� (IT-kommissionen, 3/2002) Kompetensbehovet omtalas av många 
tillfrågade i studien som ett stort behov och som en viktig faktor vid samverkan 
om och med IT. Exempelvis säger IT-strategen på Sveriges Kommuner och 
Landsting att ledningen inom kommunerna ser att de kommer att få svårt med 
kompetensförsörjningen i framtiden och att detta bidrar till samverkan mellan 
kommuner. Även i fallet tas kompetensbehovet upp och där ses samverkan om 
IT som en lösning både på kompetensbehovet och på återrekryteringen personal-
mässigt. Vidare så framhålls att eftersom de är mindre kommuner så har de inte 
råd att var för sig ha heltidstjänster på allt utan måste samverka för att klara av 
att hålla servicen igång. De tar även upp att bredbandssatsningen gjordes med 
tanke på överlevnadsfrågan.  
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Som går att utläsa i teorin och vilket bekräftas av många i empirin så brottas 
främst mindre kommuner med demografiska problem. Detta påskyndar 
utvecklingen och bidrar till att samverkan mellan mindre kommuner uppstår 
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eftersom demografiska problem kan medföra att det uppstår en obalans mellan 
resurser och uppdrag, se Figur 11.2. Det på så sätt att en högre ålders-
sammansättning troligen för med sig att servicen till exempelvis äldre kostar 
mer varför mindre ekonomiska resurser kan användas till andra åtaganden som 
inte är obligatoriska. En hög åldersammansättning pekar också på att det finns 
färre unga innevånare vilket då även bidrar till problem med kompetens och 
återrekryteringen något som också torde bidra till en ökad obalans. Just 
återrekrytering och behovet av personal med rätt kompetens framgår som vi ser 
som ett större problem i mindre kommuner. Där har man, som nämndes i fallet, 
troligen heller inte den ekonomiska kraften att kunna hålla heltidstjänster. Det i 
sin tur tror vi också kan påverka att det är svårare att rekrytera personal där. 
Även det som nämndes i avsnitt 11.1.1 angående mer komplicerade uppgifter 
torde hänga samman med rekrytering av personal. Om kommuner ska utföra och 
tillhandahålla mer komplicerad service och tjänster till sina innevånare krävs 
personal med kompetens för dessa uppgifter. Tillsammans leder detta troligen 
till att kommunerna på olika sätt försöker få nya medborgare att flytta till 
regionen för att på så sätt tackla utmaningar, se avsnitt 11.1.5 under rubriken 
Regional utveckling. Vi tror oss även kunna se att de demografiska problemen 
och kompetensbehovet också har en viss inverkan på att mindre kommuner 
riskerar att slås samman om de inte klarar att hantera dessa utmaningar, se även 
avsnitt 11.1.1. Dessa utmaningar torde då även de indirekt påverka att 
kommuner samverkar om och med IT.  
 

 
 

Figur 11.2 Obalans mellan resurser och uppdrag (egen figur) 
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Kommuner har som tidigare nämnts krav på sig att kostnadseffektivisera sin 
verksamhet. Från fler håll omtalas också att många kommuner idag har problem 
med att få ekonomin att gå ihop (Goldkuhl m. fl., 1998; SveKom & LF, 1/2002; 
Sambruk, 2004). Enligt Goldkuhl med flera (1998) leder det till att nya IT-
system implementeras då användning av IT förmodas kunna ge både en 
ekonomisk effektivitet och även göra arbetet effektivare. Det omtalades redan i 
regeringspropositionen (1995/96) där effektivitetsaspekten ansågs som ett av 
främsta motiven till en ökad IT-användning i den offentliga förvaltningen 
(Näringsdepartementet, 2000). Enligt Statskontoret (2003:18) anses även 
elektroniska tjänster vara något som skulle kunna lösa de ekonomiska 
problemen och ge effektiviseringsvinster. Utveckling och införande av IT-
system kan dock vara förknippat med stora kostnader (Goldkuhl m. fl. 1998), 
och Ottersten och Balic (2004) menar att investeringar i IT inte alltid ger de 
förväntade effekterna utan att det till och med kan medföra negativa effekter. 
Genom just elektroniska samhällstjänster ges stora möjligheter att lösa en del av 
myndigheternas problem. De utvecklingsinsatser som krävs ger dock inga 
omedelbara effektivitetsvinster som kan finansiera nödvändiga investeringar. 
(Statskontoret, 2003:18) Även samverkan anses vara både ekonomiskt 
fördelaktigt och även ge effektivitetsförbättringar (SveKom & LF, 2002; 
Statskontoret, 2003:10). Både Ahrnens (2003) och Unt (2000) menar att parter 
genom samverkan kan uppnå positiva synergieffekter. Montin (2002) skriver 
just att det vanligaste motivet för att samverka kommuner emellan är att det kan 
ge stora driftsfördelar. 
 
Både bland experter och sakkunniga samt i det exemplifierande fallet ges 
ekonomin en framträdande roll som motiv till samverkan om och med IT. 
Ekonomin är en faktor som kan sägas tvinga kommuner in i samverkan menar 
IT-strategen på Sveriges Kommuner och Landsting. Den åsikten delas även av 
projektledaren från Hallsbergs kommun som menar att bristande resurser tvingar 
mindre kommuner att samverka. IT-chefen för Mariestads kommun anser att 
orsaken till att kommuner samverkar om IT just nu kan sägas vara en 
kombination av den ansträngda ekonomin och det faktum att IT-infrastrukturen 
både blivit bättre och billigare. Medlemmen i Sambruksplattformens styrgrupp 
tar upp att det finns ett behov av att kunna utveckla mer för mindre pengar som 
är en inre drivkraft i kommunen, att optimera de resurser som finns vilket bidrar 
till att samverkan om IT sker. I och med ny teknik ser kommuner en möjlighet 
att hitta gemensamma lösningar för administrativa funktioner som dels är 
kostnadseffektiva och i en förlängning även blir lönsamt menar projekt-
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samordnaren på Östsam. Både denne och byrådirektören på länsstyrelsen i 
Östergötland samt likaså projektledaren från Hallsberg tar upp att det är särskilt 
framträdande i mindre kommuner. Byrådirektören på länsstyrelsen i Öster-
götland säger exempelvis att samverkan om och med IT till stor del handlar om 
hur först och främst mindre kommuner ska kunna hitta kostnadseffektiva 
lösningar i den egna verksamheten.  
 
I det exemplifierande fallet är ekonomin ett viktigt motiv till samverkan vilket 
omtalas av flera intervjupersoner. Samverkan utgår enligt den samverkanspolicy 
som finns från varje kommuns egen uttalade nytta, vilken är att det ekonomiska 
värdet genom samverkan ska vara högre än alternativet att sköta uppgiften inom 
den egna kommunen. Detta avspeglar sig även hos intervjupersonerna i fallet. 
Till exempel framkommer att huvudskälet vid inköp av IT-system är att spara 
pengar. Vidare att samverkan gör att kommunerna kan dela på tjänster vilket gör 
att de kan spara in på personal totalt sätt.  
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Kommuner och regioner konkurrerar med varandra både om företag och 
arbetstillfällen och mycket av inter-kommunal samverkan om och med IT är 
inriktad just på utveckling av regionen. Samverkan kan vara ett motiv för att 
stärka regionens konkurrenskraft. (SveKom & LF, 2002) Tidigare var 
konkurrensen hårdare mellan kommuner utanför storstadsregionerna. För att 
senare mer handla om regioner än om kommuner samt ett ökat beroende av 
staten. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen är ett exempel på att kommunerna 
blivit mer beroende av staten när det gäller näringslivsutvecklingen. Kommuner 
som finns på gles- och/eller landsbygd är mer aktiva inom IT-området än andra 
regioner vilket kan bero på att de därmed ser en chans att reducera sådant som 
avståndsnackdelar och mer likvärdigt kunna konkurrera med andra regioner. 
(Pierre, 1995)  
 
Samverkan ses dels som en metod för att skapa ett gemensamt värde för 
regionen och dels som ett motiv för tillväxt (Statskontoret, 2001:01; 2003:10). 
Kommunerna ser också IT som ett tillväxtområde som ska kunna användas för 
att öka kommunens attraktionskraft. Kommunerna vill heller inte halka efter i 
samhällsutvecklingen vilket de inte anser sig göra om de satsar på IT. De ser just 
IT som ett medel för att locka till sig nya och värna om redan befintliga 
innevånare, företag och arbetstillfällen. (Goldkuhl m.fl., 1998; Wihlborg, 2003) 
För glesbygden kan rent av utbyggnaden av IT-infrastrukturen ses som en fråga 
om överlevnad då tillgången till denna är stimulerande för utveckling (IT-
kommissionen, 1/1998). Projektsamordnaren på Östsam säger just att samverkan 
om IT är en överlevnadsfråga för kommunerna. Som nämndes i avsnitt 
utmaningar så ses samverkan i det exemplifierande fallet delvis som en 
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överlevnadsfråga för hela regionen, speciellt deras gemensamma bredbands-
satsning. Kommunalrådet i Ydre går till och med så långt att hon säger att de 
lika gärna kan avveckla kommunen om de inte satsar på att bygga bredbandet. 
Hon menar att även mindre kommuner måste hänga med i utvecklingen. Även 
att samverkan om IT är kopplat till tillväxt och attraktion samt marknadsföring 
av kommunen tas upp i fallet. Dels så ses det som ett sätt att locka till sig nya 
företag men även säkra de som redan finns. Dels även att satsningen på IT kan 
få människor med den kompetensen och utbildningen att vilja bo i där.  
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En del av den verksamhet kommuner bedriver är obligatorisk verksamhet vilket 
betyder att kommuner är förpliktade att se till att vissa tjänster finns och erbjuds 
till medborgarna (Montin, 2002; Hilborn & Riberdahl, 2000). SveKom och LF 
(2002) omtalar att det finns ett växande behov av kommunal service och 
samverkan ses i samband med det särskilt viktigt för befolkningsmässigt sätt 
mindre kommuner där även befolkningen sjunker i antal. Även Statskontoret 
(2003:10) omtalar detta och menar att samverkan är speciellt viktig i mindre 
kommuner för att öka utbudet av tjänster.  
 
IT-strategen menar att även om samverkan om och med IT i grunden är ett 
nytto- och besparingsmål så är en bieffekt att en bättre service kan erbjudas och 
att samverkan blir ett sätt att nå målet att ge sina medborgare kvalitativ service. 
Han menar att just tjänster, som till stor del handlar om mänsklig kontakt, inte 
går att spara in på samma sätt som andra saker utan att kostnaden för servicen 
hela tiden ökar. Samtidigt säger han att effektivisering är ett sätt att uppnå målet 
att ge medborgarna en kvalitativ service. Enligt medlemmen i Sambruksplatt-
formens styrgrupp så har många kommuner ambitioner på att förbättra kvalitén 
på de tjänster som finns. Kvalitéaspekten omtalas även av Statskontoret 
(2003:10) som menar att kompetensen i organisationer främjas genom 
samverkan vilket då bidrar till en högre kvalité.  
 
Ekonomichefen och IT-avdelningsansvarige i Melleruds kommun tar upp att det 
i små kommuner som deras finns väldigt breda tjänster, det vill säga att en 
person ansvarar för en hel del uppgifter. Det gör att sårbarheten i fråga om 
kompetens är stor och genom samverkan kan den minskas, vilket även påpekas 
av projektledaren i Hallsbergs kommun som menar att kompetensförsörjningen 
är en drivkraft för samverkan. I det exemplifierande fallet anser man att 
samverkan är särskilt viktig för att kunna upprätthålla den kommunala servicen 
till kommuninvånarna. Där framkommer bland annat att målen med deras 
samverkan om IT är att de ska kunna dels serva kommunen och ha en effektiv 
organisation och dels ge service till deras företagare. Även här ses 
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kompetensförsörjningen, personalrekrytering och tjänstekvalité som centrala 
faktorer bakom samverkan.  

!!"!"4	��&')&&��	
Motivet att samverka om och med IT för att uppnå ekonomisk effektivisering är 
högst påtagligt både i teorin och i empirin. Då utveckling och införande av IT 
kan medföra stora kostnader och många kommuner har en ansträngd ekonomi 
torde det göra att en del kommuner inte har råd att spendera medel på IT-
satsningar. Det kan även vara så att de ser en risk i att investera stora pengar i IT 
själva. Detta speciellt som effekterna inte alltid blir det förväntade utan till och 
med kan ge negativa effekter, vilket framkommer i teorin. Det bör sannolikt då 
bidra till att kommuner går ihop och samverkar om IT. Eftersom både 
samverkan och IT var för sig anses kunna leda till ekonomisk effektivisering och 
effektivisering av verksamheten så torde de tillsammans då kunna ge de 
synergieffekter som omtalas. Därmed torde ekonomisk effektivisering kunna 
vara en faktor som bidrar till att samverkan om och med IT uppstår då. Vidare så 
torde kommunerna heller inte behöva investera alla pengar själva utan 
kostnaderna kan i vissa fall delas. 
 
Motivet att samverka om och med IT för att uppnå regional utveckling och 
tillväxt verkar, som vi ser det, dels vara tätt sammankopplat med de utmaningar 
som de står inför, se avsnitt 11.1.3. Det mesta tyder på att motivet är störst i 
mindre kommuner och kommuner utanför storstadsregioner vilket omnämns i 
både teori och empiri. Som vi ser det verkar det till och med vara en över-
levnadsfråga, speciellt i mindre kommuner. Genom att samverka om IT vill 
kommuner locka till sig både företag och medborgare, men även personer med 
IT-kompetens till regionen. 
 
Samverkan om och med IT verkar också handla mycket om möjligheten att 
minska sårbarheten och upprätthålla kompetensen inom kommunerna. Detta 
torde i alla fall kunna vara fallet i mindre kommuner, vilket framgår i den 
exemplifierande fallstudien samt från en del av de experter och sakkunniga som 
tillfrågats. Huruvida en bibehållen eller förbättrad service till medborgarna kan 
ses som ett huvudmotiv eller som en bieffekt av ekonomisk effektivisering eller 
om det är tvärtom kan diskuteras. Å ena sidan kan man se samverkan om och 
med IT som ett sätt att minska kostnader men samtidigt finns det ingen 
anledning att göra det om kommunerna inte kan använda det de uppnår genom 
effektiviseringen på de tjänster de måste leverera till sina medborgare. Enligt oss 
tyder det mesta istället på att även om det ekonomiska motivet är framträdande 
och det som påpekas mest så kan det vara ett medel för att uppnå de andra 
motiven. Genom att samverka om IT kan troligen de flesta kommuner göra en 
avsevärd ekonomisk besparing även om besparingar inte är nödvändiga. Dessa 
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skulle sedan kunna användas till exempelvis regional utveckling och tillväxt 
samt tjänster och tjänstekvalité, se Figur 11.3.  
 
 
 

 
 

Figur 11.3 Ekonomisk effektivisering som medel (egen figur) 

!!"!"-	$./������&�9�������	
24-timmarsmyndigheten handlar i korthet om att alla ska kunna nå statliga 
tjänster och statlig service dygnet om via Internet, så kallad e-service. Dessutom 
i en förlängning att kunden, det vill säga medborgare och näringsliv, endast ska 
behöva ha en myndighetskontakt även om ärendet kräver flera myndigheters 
inblandning. (SveKom & LF, 1/2002) IT-strategen på Sveriges Kommuner och 
Landsting menar att kommunerna själva inte är nöjda med begreppet 24-
timmarsmyndighet, som staten kallar det för. Många av de mål som har 
formulerats med 24-timmarsmyndigheten är inriktade mot statliga myndigheter. 
Han menar att dessa inte alltid går att applicera på kommuner och landsting utan 
att det handlar om andra saker för dem. Det kan eventuellt kopplas till det 
Statkontoret (2004:30) nämner. De skriver att medan statliga myndigheter är 
huvudman för problemspecifika ärenden så har alla kommuner i stort sätt 
samma slags ärenden. Vidare att potentialen för effektivisering vid införande av 
automatiska rutiner i ett ärende är beroende av flera faktorer där de mest centrala 
är volym, komplexitet och nuvarande handläggningstid. Dessutom menar de att 
kommuner i allmänhet inte har så komplexa ärenden i jämförelse med statliga 
myndigheter. (Statskontoret, 2004:30)  
 
Ekonomichefen och IT-avdelningsansvarige i Melleruds kommun anser att 24-
timmarsmyndigheten är ett exempel på statliga påhitt som ställer höga krav på 
kommunerna. Även enligt IT-chefen i Mariestads kommun så är 24-
timmarsmyndigheten ett statligt begrepp och menar att kommuner hellre pratar 
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om sammanhållen elektronisk förvaltning. Något som bekräftas av IT-strategen 
från Sveriges Kommuner och Landsting som säger att samverkan mellan 
kommuner är sammanhållen elektronisk förvaltning.  
 
E-service handlar enligt SveKom och LF (2002) om att fortsätta det långsiktiga 
arbetet med att effektivisera förvaltningen. E-förvaltning å sin sida handlar om 
att konstruera och underhålla administrativa system och processer så att dessa 
kan hantera den data och de elektroniska dokument som produceras i och med e-
service. Det betyder alltså att det för att möjliggöra e-service krävs e-
förvaltning. (SveKom & LF, 1/2002) Enligt IT-strategen handlar det hos 
kommuner om att frigöra administrativa resurser för själva kärnverksamheten. 
Genom att människorna som arbetar med kärnverksamheten slipper lägga ner tid 
på kringuppgifter får de mer tid till kunden. Kunden kan kanske även göra en 
del enklare uppgifter själv vilket ytterligare avlastar förvaltningarna. Även om 
det kan uppfattas som om de enbart pratar om förvaltning så har kommunerna 
ett medborgarperspektiv men det handlar om att använda skattepengarna och att 
ge medborgarna en bättre service. Dock måste kommunerna först ordna med IT-
infrastruktur, tekniska system och arbetssätt innan de kan börja erbjuda e-
tjänster, säger han. Det vill säga komma igång med e-förvaltning.  
 
Både byrådirektören på länsstyrelsen och projektsamordnaren på Östsam menar 
att inter-kommunal samverkan har en stor betydelse för att kommuner ska kunna 
förverkliga 24-timmarsmyndigheten. Den senare menar att kommunerna genom 
samverkan kan uppnå skalfördelar och mer kostnadseffektiva och enhetliga 
lösningar. Medlemmen i Sambruksplattformen bekräftar det då hon beskriver 
hur de arbetar inom den konstellationen. Där kommunerna kan arbeta fram egna 
initiativ som sedan kan spridas genom Sambruksplattformen där erfarenheter 
kan utbytas. Varje kommun ska inte behöva arbeta fram något eget som någon 
annan kommun redan har gjort. På så sätt blir arbetet mer ekonomiskt 
fördelaktigt även om det tar tid innan effektiviseringsvinsterna blir synliga. Att 
det är ekonomiskt fördelaktigt tar även projektledaren från Hallsbergs kommun 
upp och nämner att det ger möjligheter till delande av investeringskostnaden. 
Resurserna kan användas för att gemensamt ta fram bland annat tjänster och 
kravspecifikationer. 
 
Statskontoret (2003:18) skriver att eftersom kommuners verksamhet till stor del 
är den samma och då framför allt mindre kommuner har begränsade resurser är 
samverkan avgörande för utvecklandet av 24-timmarsmyndigheten. Det säger 
även byrådirektören på länsstyrelsen som menar att samverkan till och med är en 
nödvändighet om något resultat ska uppnås inom en rimlig framtid. IT-chefen i 
Mariestad tar också upp detta och menar att huruvida små och medelstora 
kommuner kan satsa på 24-timmarsmyndigheten eller inte beror på hur väl de 
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lyckas samverka. Även i en rapport från Sambruk (2004) omtalas att enskilda 
kommuner oftast inte har de ekonomiska och tekniska möjligheter att ensamma 
utveckla de tjänster och IT-system som krävs. Samtidigt så menar de att 
kommuner genom att erbjuda tjänster via Internet kan erbjuda en ökad service 
till medborgaren på samma gång som man får möjlighet till en ökad 
rationalisering inom verksamheten. (Sambruk, 2004) Ekonomichefen och IT-
avdelningsansvarige tycker att de system som krävs för 24-timmarsmyndigheten 
är så komplexa och kostsamma så utan samverkan så går det inte att genomföra.  
 
I det exemplifierande fallet har de påbörjat arbetet med 24-timmarsmyndigheten. 
De har dock ännu så länge inte kommit så långt utan har endast börjat undersöka 
hur de gemensamt ska gå tillväga. Från flera håll nämns dock att alla kanske inte 
riktigt ser vilka vinster som finns med 24-timmarsmyndigheten. IT-chefen i 
KÖBY menar också att många mer ser det som något för IT-avdelningen medan 
han däremot ser det framför allt som en verksamhetsfråga. Han menar att de på 
IT-avdelningen inte kan göra något om inte de inom verksamheterna uttrycker 
något behov eller önskemål. Det är de själva som måste undersöka behovet och 
se nyttan med e-tjänster säger han. Det framkommer även av en person i fallet 
att uppbyggnaden av 24-timmarsmyndigheten handlar om stora initiala pengar 
varför samverkan om IT är nödvändigt för att förverkliga 24-timmars-
myndigheten.  
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Utifrån ovanstående framgår att många anser det som en nödvändighet med 
inter-kommunal samverkan om och med IT för att förverkliga 24-timmars-
myndigheten. Att flera föredrar att använda sig av begreppet e-förvaltning än 
begreppen 24-timmarsmyndighet och e-service kan delvis tyda på att många 
kommuner inte kommit så långt ännu i utvecklandet av e-service. Det torde 
kunna vara så att de ännu så länge arbetar mer med att bygga upp en e-
förvaltning. Då samverkan mellan kommuner verkar vara en nödvändighet för 
att genomföra 24-timmarsmyndigheten så torde då begreppet sammanhållen e-
förvaltning få sin förklaring och te sig som ett mer verklighetsnära begrepp för 
kommuner, se Figur 11.4. Det vill säga att kommuner i samverkan arbetar med 
att genomföra och utveckla den grundläggande IT-infrastrukturen, de tekniska 
systemen och de processer som behövs för att kunna erbjuda e-service till sina 
medborgare och till näringslivet.  
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Figur 11.4 Sammanhållen elektronisk förvaltning (egen figur) 
 
Nyttan för kommuner med 24-timmarsmyndigheten uppges mer handla om att 
frigöra administrativa resurser till kärnverksamheten. Genom självbetjäning vid 
enklare ärenden kan då de som arbetar med kärnverksamheten fokusera mer på 
kunden. Det verkar dock som att den nyttan och möjligheten inte alltid uppfattas 
vilket omtalas i det exemplifierande fallet där det framkommer svårigheter kring 
att se nyttan med 24-timmarsmyndigheten. I teorin omtalas att möjligheterna till 
effektivisering är beroende av till exempel antal ärenden och ärendens 
komplexitet och att kommuner inte har så komplexa ärenden. Detta kan då 
tolkas som att effektivitetsvinsterna hos kommuner kanske inte är lika stora som 
hos myndigheterna i fråga om ärendehantering. Något som också då 
understryker varför kommunerna kanske inte ser nyttan för just dem med 24-
timmarsmyndigheten. Det kan även ses som ytterligare en börda för kommuner 
som staten hittar på vilket några omnämnt. Även det tyder på att nyttan det vill 
säga de effektiviseringsvinster som några påtalar kan vara svåra att se. Om 
utvecklandet av 24-timmarsmyndigheten är en nödvändighet för kommuner eller 
om det finns någon nytta med det är något som kan diskuteras och säkerligen 
finns många delade meningar om det inom kommunernas politiska och 
administrativa ledningar. I teorin omnämns även att kommuner har i stort sett 
samma slags tjänster medan statliga myndigheter handhar problemspecifika 
tjänster. Det betyder enligt oss att vid samverkan mellan myndigheter, på grund 
av att de handhar olika tjänster, kan sådan samverkan tillföra olika delar i ett 
kundärende. Det är något som inte samverkan mellan kommuner torde kunna 
rendera i då de har samma slags ärenden. Det skulle då till viss del kunna 
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förklara varför begreppet inte har samma innebörd för kommuner, vilket 
omnämns i empirin.  
 
Att samverkan mellan kommuner, speciellt mindre kommuner med knappare 
resurser, är nödvändig för att genomföra 24-timmarsmyndigheten tycks de flesta 
vara överens om. Huruvida 24-timmarsmyndigheten har betydelse för och bidrar 
till uppkomsten av inter-kommunal samverkan om och med IT är en annan sak. 
Det som finns i bakgrunden är det krav som omgivningen ställer. Dels kräver 
medborgare och företag i dag ökad service och dels finns kraven från staten och 
EU som genom bland annat handlingsplanen eEurope statuerar att alla 
medlemsstaterna ska garantera att service kan ges via Internet samt att 
förvaltningen måste effektiviseras. Det gör att kommunerna har ett tryck på sig 
utifrån att genomföra 24-timmarsmyndigheten samtidigt som det kan finnas 
motstånd inom kommunerna som ifrågasätter och inte ser nyttan med det hela.  
I och med omgivningens samlade krav så ser många kommunerna troligen att 
det bästa och enda sättet för att bemöta dessa krav är att försöka samverka och 
på så sätt även hålla kostnaderna nere.  
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Ottersten och Balic (2004) menar att investeringar i IT görs för att skapa 
positiva värden. De menar att investeringar i IT görs för att ge nytta åt den 
enskilde individen, för verksamheten och för samhället men vad för nytta IT 
skapar varierar beroende på vem nyttan ska gagna. (Ottersten & Balic, 2004) 
Många av de vi pratat med både bland experter, sakkunniga och i fallet har 
påtalat vikten av IT och IT: s betydelse för samverkan. I fallet ses IT i sig som 
en förutsättning för samverkan. Det gemensamma bredbandet och de enhetliga 
och i vissa fall samverkande IT-systemen ses som grunden för samverkan. 
Annars går det inte att jobba tillsammans på grund av avstånd och 
kommunikationssvårigheter menar de.  
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SveKom och LF (2005) skriver att just bredbandsutbyggnaden och elektronisk 
kommunikation ger stora möjligheter till effektivisering. Även byrådirektören på 
länsstyrelsen omtalar effektivitetsaspekten och menar att utbyggnaden av IT i 
kommuner först och främst handlar om att effektivisera kommunens egen 
verksamhet men att effektiviseringsvinsterna förstärks genom samverkan om 
och med IT. Att effekterna förstärks av samverkan bekräftas i fallet där de 
genom de IT-satsningar som samverkan möjliggjort nått stora driftsfördelar och 
besparingar av driftskostnader. Deras gemensamma driftskostnader var till 
exempel endast 43 % av vad det utan samverkan skulle ha kostat den enskilda 
kommunen. Skalfördelar leder bland annat till ökad effektivitet enligt SveKom 
och LF (2005) Just skalfördelar är något som både IT-strategen och projekt-
samordnaren på Östsam tar upp. 
 
Gossas (2003) nämner att kommuner även genom samverkan försöker bli 
slagkraftigare och förvärva större handlingsutrymme. Detta nämner även 
SveKom och LF (2005) som menar att just ökad handlingskraft är en av många 
nyttoeffekter av samverkan. I det exemplifierande fallet omtalas just ökad 
handlingskraft som en effekt som uppnåtts. Ekonomichefen och IT-avdelnings-
ansvarige i Melleruds kommun instämmer i det och ger som exempel att de 
genom att samverka via Kommunalförbundet Dalsland sågs av leverantörerna 
som en kommun med en licenskostnad i stället för fem. 
 
Falk och Olve (1996) skriver att bra kommunikations- och datanät möjliggör 
både nya arbetsformer och en ny geografisk arbetsfördelning både för företag 
och för individer. Det har de i fallet påtalat i flera sammanhang. Bland annat så 
har deras IT-satsningar inneburit möjligheter för kommunerna att sambruka 
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personal som därmed får alla fyra kommunerna som arbetsplats. Dessutom har 
en annan arbetsfördelning möjliggjorts på så sätt att en tjänsteman i en kommun 
kan sköta en specifik uppgift åt alla kommunerna.  
 
Ovan nämner Falk och Olve (1996) att IT möjliggör en annan arbetsfördelning. 
SveKom och LF (2005) skriver att samverkan bland annat ger personella vinster 
såsom kompetensökning och kompetensdelning samt täckning vid frånvaro för 
kommunerna. Nilsson och Petterson, red. (2000) skriver att IT möjliggör 
samordning och samutnyttjande av exempelvis resurser i form av personal vilket 
ger fördelar för alla parter i samverkan. Vidare så menar Unt (2000) att 
samverkan medför att parterna kan ha olika gemensamma administrativa 
funktioner för ekonomihantering, löner och IT-frågor (Unt, 2000).  
 
I det exemplifierande fallet anses att samverkan om standardiserade tjänster 
skulle kunna rendera i att bland annat färre människor behövs för att utföra 
arbetet. Om kommunerna har samma system och rutiner och kan bistå varandra 
behöver de inte tillsätta så många tjänster som de annars skulle behöva. De kan 
även klara frånvaro och personalomsättning på ett annat system genom 
samverkan vilket annars kan bli kostsamt om det medför att konsulter behöver 
anlitas för att klara situationen. Möjligheten till personalbesparingar omnämns 
även av ekonomichefen och IT-avdelningsansvarige i Melleruds kommun som 
anser att kommunerna genom att dela personella resurser kan få lägre kostnader. 
Han menar att det inte är nödvändigt att alla kommuner till exempel ska bekosta 
varsin systemadministratörer när det går att samverka.  
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En nyttoeffekt bland många som nämns av SveKom och LF (2005) är 
förbättrade rutiner och service. Enligt projektsamordnaren på Östsam så går det 
genom samverkan om IT att öka tillgängligheten till information för med-
borgarna och förbättra servicen. Ett sätt att öka servicen är till exempel 
självbetjäning via e-tjänster där det även går att hämta hem stora nyttoeffekter 
under förutsättning att verksamheten kan ta hand om inkommande ärenden 
elektroniskt skriver SveKom och LF (2005). I fallet sägs de verksamhets-
anpassade IT-systemen ha medfört att personalen kan ge invånarna i 
kommunerna både en snabbare och säkrare service. Utöver det har även 
kompetens både tillförts och höjts samt så har även en högre täckningsgrad 
gällande kommunernas tjänster uppnåtts, se nedan, något som torde leda till 
både bättre service och ökad kvalité.  
 
Sambruk av personal leder till att kommunerna kan minska antalet tjänster och 
därmed uppnå ekonomiska besparingar för de enskilda kommunerna. Det leder 
dock även till en höjning av kompetensen inom varje kommun vilket omtalades 
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av både SveKom och LF (2005) samt Nilsson och Petterson, red. (2000). 
Kompetensaspekten omtalas även av Statskontoret (2003:10) som menar att 
samverkan befrämjar både kompetens och kvalité. I fallet tar de upp att 
samverkan om IT dels medfört en höjning av kompetensen men dels även gett 
tillgång till kompetenser som tidigare saknades i vissa kommuner. Därutöver så 
har samverkan renderat i att kommunerna nu fått spetskompetenser inom olika 
områden i och med att anställda fått möjlighet att fokusera på en eller ett mindre 
antal uppgifter vilka de därmed blivit mycket kunniga i. I fallet har även 
samverkan renderat i nya arbetsuppgifter. IT-strategen vid Sveriges Kommuner 
och Landsting säger att kompetensförsörjning möjliggörs genom att IT-system 
möjliggör arbete över kommungränsen, och på så sätt kan personella resurser 
delas mellan kommunerna. Av allt att döma ser han då att kompetenstillgången 
säkras genom att personella resurser delas i samverkan och att kommunerna 
därigenom får tillgång till varandras kompetens. 
 
Statskontoret (2003:10) tar upp att samverkan kan bidra till att även kvalitén 
gynnas. Det torde kunna möjliggöras genom det Unt (2000) nämner som en 
synergieffekt. Han menar att när den erfarenhet, den kunskap och den kreativitet 
som finns hos de olika människorna börjar samverka uppstår en synergieffekt. 
Även SveKom och LF (2005) tar upp att en av nyttoeffekterna med samverkan 
är just organisatoriska vinster i form av kvalitetsförbättringar och att impulser 
till nya förbättringsområden skapas. På flera ställen omtalas i fallet 
kvalitetsaspekten och att samverkan anses ha möjliggjort att kommunerna kan 
ha en fortsatt hög kvalitet gällande IT. Samverkan anses också ha bidragit till en 
höjning av både kvalitén gällande personalens kunnande och av verksamheterna 
i stort inom alla kommunerna.  
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Enligt Nilsson och Pettersson, red. (2000) möjliggör och bidrar samverkan till 
att organisationer blir bättre rustade, får en högre kompetens och att de 
tillsammans kan bli konkurrenskraftiga och attraktiva. Även IT kan sägas stärka 
konkurrenskraften i regionen då IT ses som ett medel för att nå ökad tillväxt 
enligt Goldkuhl med flera (1998). Bland experterna och de sakkunniga 
framkommer inget som direkt kan spåras till regional utveckling och tillväxt. 
Visserligen nämner projektledaren från Hallsbergs kommun att samverkan om 
IT möjliggör att de kan se över kommungränserna för servicen måste finnas där 
medborgarna befinner sig. Han menar att invånarna har nya pendlingsrörelser, 
arbetstider och servicebehov vilket kräver rörligare IT-system av kommunerna. 
Det kan till viss del tolkas som att de vill möjliggöra för medborgare att även i 
deras region kunna få tillgång till IT. I fallet omtalas däremot regional utveck-
ling och tillväxt i flera sammanhang. Generellt sett anses i fallet att höjningen av 
IT-kompetensen påverkar attraktionsvärdet för hela regionen. Det omtalas av 
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flera intervjupersoner som säger att människor kanske får en större vilja att bo 
och verka i regionen i och med IT-satsningen då det ger möjligheter till 
distansarbete. Kindas kommunchef säger till och med att IT i framtiden kanske 
blir lika viktig som järnvägen blev för landsbygden när den kom. Det 
framkommer även i dokument från fallet att samverkan på lång sikt kan komma 
att bidra till att ungdomar ska finna intressanta arbetsuppgifter inom regionen 
och kunna bo kvar även efter sin utbildning. Ytterligare att samverkan bidragit 
till att arbetstillfällen och spetskompetens kan behållas vilket de ser som mycket 
värdefullt för en positiv regional utveckling.  
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Statskontoret (2002:23) beskriver i sin samarbetsmodell olika djup i samverkan. 
Den enklaste formen kallar de för samexistens vilket innebär att de samverkande 
organisationernas verksamheter inte påverkas av samarbetet. En annan form som 
beskrivs är samordning i vilken det finns en kommunikation mellan parterna 
som bland annat ökar effekterna av varandras handlingar. I denna berörs heller 
inte parternas verksamheter utan samarbetet sker sida vid sida. Efter denna 
kommer samverkan där det finns ett närmare samarbete men parterna har sitt 
eget ansvarområde. Här är dock verksamheterna involverade och berör varandra. 
Den sista och djupaste formen är sammansmältning där någon verksamhet går 
samman till en organisatorisk enhet och de flesta uppgifterna blir gemensamma. 
(Statskontoret, 2002:23) SveKom och LF (2005) skriver att kommuner kan 
samverka om en hel del saker. Det kan gälla upphandling och inköp av IT eller 
mer avancerad samverkan som gemensamma IT-system och andra resurser 
såsom till exempel personal. (SveKom & LF, 2005) Christiansson (1998) menar 
också hon att ett inter-organisatoriskt informationssystem både kan vara ett 
medel för och ett resultat av samverkan. Samverkan mellan offentliga 
organisationer handlar om att förvalta de tilldelade resurserna på bästa sätt dels 
inom den egna organisationen och dels i samverkan, men det kan också vara att 
bedriva affärer såsom inköp tillsammans. Flödet av information och hantering 
av denna kan vara mer eller mindre formaliserad beroende i vilken grad 
samverkan sker. (Christiansson, 1998) Ojala och Juga (1992) skriver att 
visserligen skickas information mellan organisationerna men lagrade data och 
applikationsprogram delas, dock i varierande grad, av deltagarna i ett inter-
organisatoriskt informationssystem.  
 
Om samverkan gäller enbart upphandling och inköp så torde det röra sig om och 
gå att relatera till de enklare samarbetsformerna, samexistens och samordning, 
som Statskontoret (2002:23) omtalar. Rör samverkan gemensamma IT-system 
och personal tyder det på att samverkan även berör själva verksamheterna vilket 
då skulle höra till det djup som Statskontoret (2002:23) omtalar som samverkan. 
I det exemplifierande fallet omtalas även att de nu har en gemensam IT-
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avdelning vilket då skulle kunna överrensstämma men den Statskontoret 
(2002:23) benämner som sammansmältning.  
 
Christiansson (1998) beskriver att användning av IT i inter-organisatorisk 
samverkan kan effektivisera utbytet mellan de samverkande. För att sådant 
samarbete ska vara effektivt behöver även en ömsesidig anpassning exempelvis 
genom användning av varandras resurser såsom till exempel teknologi och 
annan utrustning och/eller att resurserna kompletterar varandra i de olika 
organisationerna. Ska några verkliga nyttoeffekter uppnås bör dock en 
integrerad utveckling av verksamhet och IS ske. (Christiansson, 1998) Även 
SveKom och LF (2005) tar upp att flera fördelar såsom exempelvis effektivise-
ringsvinster och delning av kompetens kan uppnås genom samverkande IT-
system mellan förvaltningar, både inom och mellan organisationer.  
 
Som nämndes tidigare så ser IT-strategen från Sveriges Kommuner och 
Landsting att samverkan om IT-system över organisationsgränser möjliggör 
kompetensdelning. Även projektsamordnaren på Östsam anser att det kan vara 
möjligt med enhetliga lösningar av administrativa rutiner och teknik vid 
samverkan om IT. Ekonomichefen och IT-avdelningsansvarige i Melleruds 
kommun menar att IT, förbättrad kommunikation och informationsutbyte har en 
viktig roll i samverkan då det är en förutsättning för samverkan. 
 
I fallet grundlades den inter-kommunala samverkan genom att kommunernas 
kommunikationsnät knöts ihop, det gemensamma bredbandet och även annan IT 
ses som grunden och en förutsättning för samverkan. Det går nu att organisera 
verksamheten på annat sätt än tidigare och samverkan har bland annat renderat i 
att de numera har en gemensam IT-organisation. Inom IT-avdelningen finns 
även ett gemensamt internt ärendehanteringssystem för alla verksamma i 
kommunerna i fallet. Även inom andra områden har de gemensamma 
informationssystem, exempelvis GIS. Genom de olika samverkansgrupper som 
byggts har ett mänskligt nätverk mellan kommunerna skapats. De gemensamma 
IT-systemen har även lagt grunden till en fortsatt utveckling av samverkan. IT-
strategen på Sveriges Kommuner och Landsting anser även han att 
bredbandsutbyggnaden och även IT-system möjliggör att det går att arbeta över 
kommungränser och att det på så sätt går att både sköta IT-driften och dela 
personella resurser mellan kommunerna. Att kommunikations- och datanät 
möjliggör en ny geografisk arbetsfördelning påvisas i fallet. Dels har det 
möjliggjort delning av resurser i form av till exempel servrar och telefonväxel. 
Dels har de genom bland annat fjärrstyrning, utnyttjande av helpdesksystem 
samt att de numera har många gemensamma system möjlighet att göra ändringar 
och justeringar remote. Tidigare var de tvungna att åka ut till platsen så det ses 
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även som en effektivitetsförbättring. Det har också möjliggjort samlokalisering 
av till exempel IT-avdelningen i fallet.  

!!"$"$	��&')&&��	
Både samverkan och IT ses som möjliggörare att lösa problem vilket fram-
kommit i såväl teori som empiri. IT-infrastruktur och elektronisk kommunika-
tion ger möjlighet till effektivisering. Dessutom ger samverkan i sig synergi-
effekter och tillsammans torde det göra att effekterna förstärks vilket påtalas i 
empirin se Figur 11.5.  
 

 
 

Figur 11.5 Möjligheter med samverkan om och med IT (egen figur) 
 
Genom att samverka om och med IT anses i både teorin och empirin även stora 
skalfördelar kunna nås. Detta då den enskilda kommunen kan dela kostnaderna 
med andra kommuner för en del tjänster och IT. Det ger även möjligheter till 
utökad handlingskraft genom en större upphandlingsvolym och därigenom kan 
lägre priser erhållas. Det medför att kommunerna får lägre kostnader genom 
samverkan än vad de skulle ha haft om de inte hade samverkat. På så sätt ges 
möjligheter till stora besparingar för de enskilda kommunerna och möjlighet till 
ekonomisk effektivisering. Tillsammans torde det då betyda att det faktiskt är en 
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möjlighet med samverkan om och med IT just att det kan leda till stora 
skalfördelar för de enskilda kommunerna genom samverkan. Det större 
handlingsutrymmet torde också göra att kommunerna kan ställa högre krav på 
exempelvis sin leverantör eller vid upphandlingar. Det kan leda till att 
kommunerna inte bara får ett bättre pris utan kan ge utrymme för att en bättre 
produkt kan inhandlas eller att de kan få en bättre support. För att uppnå effekter 
som skalfördelar, ökad handlingskraft och därigenom ekonomisk effektivisering 
behöver troligen heller inte omfattningen av samverkan vara så omfattande. Det 
skulle då endast kunna röra sig om samexistens eller samordning vilket då inte 
involverar själva verksamheten. Det vill säga att kommunerna enbart samverkar 
om upphandling såsom inköp av IT, se Figur 11.6. Sådana effekter torde vara 
enklare att nå då samverkan inte direkt påverkar eller innebär några förändringar 
och anpassningar av de enskilda organisationernas verksamheter. 
 

 
 

Figur 11.6 Möjligheter med samverkan om IT (egen figur) 
 
Samverkan om och med IT ger även möjligheter till sambruk av personal vilket 
framgår av både teori och empiri. Sambruk av personal kan sedan i sin tur leda 
till flera möjligheter. Dels kan det medföra att ny kompetens tillförs och dels att 



Del V: Uppsatsens avslutande del 
   

 

184 

kunskaper och erfarenheter kan utbytas. Det torde då tillsammans kunna bidra 
till att både kompetensen och kvalitén höjs och bibehålls i alla kommuner som 
ingår i samverkan, något som även omtalas som en möjlighet i både teori och 
empiri. Kunskapsutbytet i samverkan skulle även kunna ses som om själva 
samverkan är en lärande organisation. Med det menar vi att möjligheten till 
lärande ligger i samverkan. Om kommunerna även samverkar med IT, det vill 
säga med hjälp av IT-infrastruktur och IT-system kan det möjliggöra gräns-
överskridande IT-system vilket då även torde kunna bidra till en effektivare 
organisation och verksamhet och att kommunerna kan dela resurser inklusive 
personal. Exempelvis skulle en kommuns löneadministration då kunna sköta 
denna syssla åt alla kommunerna. En effekt av samverkan kan alltså vara 
organisations- och verksamhetsutveckling, se Figur 11.7. Dels genom att 
personal och politiker börjar utbyta kunskap och därefter kanske de förändrar sin 
verksamhet etc. Dels även genom att gemensamma gränsöverskridande IT-
system torde öka möjligheterna till gemensam information, delning av 
funktioner och sambruk av personal vilket då även det skulle kunna bidra till 
ökad kunskapsspridning, kompetens och organisations- och verksamhets-
utveckling. Genom detta kan inter-kommunala informationssystem skapas. 
Sådan samverkan torde kunna leda till både en effektivare verksamhet och 
ekonomisk effektivisering. Denna samverkan med IT, som också involverar 
förändringar i organisationerna och verksamheterna, torde dock vara svårare att 
uppnå och medföra att problem kan uppstå samt att fler förutsättningar kan 
behöva beaktas, se vidare avsnitt 11.2.3. 
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Figur 11.7 Möjligheter med samverkan med IT (egen figur) 
 
Samverkan om IT kan ge möjlighet till en bättre produkt och bättre supportavtal 
vilket i sin tur kan sägas ge effekt på kvaliteten i form av en höjning av 
densamma. Även samverkan med IT torde kunna ge effekter på kvaliteten. En 
ökad eller ny kompetens torde också kunna leda till ökad kvalitet för 
kommunens verksamhet som är berörd.  
 
Utifrån den exemplifierande fallstudien tycker vi oss även se att det finns en 
framåtanda bland de medverkande kommunerna då de aktivt verkar för att föra 
samverkan framåt. Just kombinationen av tillgången på IT som samverkan 
renderat i och kommuner som är aktiva och som vill någonstans kan ses som en 
möjliggörare i sig. Det genom att en sådan kombination även torde vara mer 
lockande för nya medborgare och företag att etablera sig i anser vi. Det har 
framkommit både i teori och i empiri att regional utveckling och tillväxt ses som 
möjlighet genom samverkan. Dock är det inte en effekt som är lätt att se och 
som troligtvis kan spela en större roll under ett längre tidsperspektiv. 
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Tidigare har det framkommit att sammanslagningar av kommuner inte ses som 
något positivt av en del kommuner. Som diskuterades i avsnitt 11.1.2 så kan 
även kommunsammanslagningar lösa en del av de problem som kommuner 
brottas med. Därför behöver detta inte vara negativt utan en del kommuner kan 
istället se kommunsammanslagningar som något positivt. Samverkan kan hur 
eller hur ses som en förberedelse för eller möjlighet till kommun-
sammanslagningar. Om samverkan sker genom gränsöverskridande IT och 
funktioner kan det underlätta en framtida sammanslagning av de samverkande 
kommunerna. Som framkom i empirin kan samverkan leda till att exempelvis 
IT-avdelningen blir gemensam. En sådan samverkan medför då att viss 
verksamhet slås samman till en organisatorisk enhet och att de flesta uppgifterna 
blir gemensamma vilket omtalas i teorin. Genom att kommunerna på så sätt 
redan i och med samverkan lägger ihop olika verksamheter så kommer en 
eventuell kommunsammanslagning gå smidigare och enklare då redan en del är 
gjort. Samtidigt kan samverkan ses som en möjlighet att bibehålla den egna 
kommun och undvika en kommunsammanslagning.  
 
Samverkan kan även ses som en möjliggörare för främst mindre kommuner att 
utveckla 24-timmarsmyndigheten, vilket har framkommit i både teori och 
empiri, se avsnitt 11.1.7. Även om kommuner inte direkt börjar med e-service 
till sina medborgare och företagare utan går vägen via sammanhållen elektronisk 
förvaltning. Vilket kan uppfattas som om kommunerna inte ser möjligheten att 
erbjuda tjänster till medborgarna etc. men det kan vara så att kommunerna inte 
har kommit så långt ännu. Dock kan samverkan om och med IT ses som en 
möjliggörare för att uppnå en bättre service. 
 
Graden av och antalet möjligheter bör även vara beroende på hur och i vilken 
omfattning kommunerna samverkar. Om några kommuner enbart samverkar om 
IT så torde det främst vara skalfördelar som kommer i fråga. Om kommunerna 
också samverkar med IT genom att koppla samman sin IT-infrastruktur kan det 
rendera i ytterligare möjligheter. Dels möjliggörs enklare kommunikation 
mellan kommunerna som kan leda till exempelvis kunskapsutbyte, nya 
arbetsformer och delning av resurser. Dels möjliggörs även en grund till fortsatt 
utveckling både för de enskilda kommunerna och för samverkan i sig. Utifrån 
både teorin och empirin framkommer just att data- och kommunikationsnät 
möjliggör nya arbetsformer, en ny geografisk arbetsfördelning, delning av 
resurser och en grund för vidare samverkan. Detta kan sedan i sin tur leda till 
ytterligare samverkan som att kommuner kan samverka med IT-system. Det vill 
säga att IT-systemen kan kommunicera med varandra och även tillåter att 
information skickas mellan dem, ett inter-organisatoriskt informationssystem, så 
torde det ge ytterligare möjligheter. Dels så ger det möjlighet till ett ökat 
kunskapsutbyte och dels även möjlighet till delning av information som kan vara 
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gemensam för alla. På så sätt kan även samverkan effektiviseras genom att 
gemensam information kan lagras tillsammans och åtkommas av alla sam-
verkande kommunerna. Vidare torde även de kommunala organisationerna och 
verksamheterna utvecklas än mer. Därför anser vi att det går att säga att en 
lyckad samverkan om och med IT gör att den visar sig genom att utökas såsom 
ringar på vattnet, se Figur 11.8.  
 

 
Figur 11.8 Graden av möjligheter (egen figur) 
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Goldkuhl med flera (1998) skriver att redan befintliga IT-system kan vara hinder 
och ställa till problem vid utvecklandet av nya organisationslösningar. 
Exempelvis kan det medföra att systemen inte klarar av att utbyta information, 
vilket SveKom och LF (2005) poängterar. Ett problem som de tar upp i samband 
med det är att organisationernas verksamhetssystem kan vara ”stuprörs-
utformade” och enbart stödja en hierarkisk organisationsstruktur. Det kan då 
förhindra möjligheten till att kunna förändra organisationen och arbetssättet. Om 
det ska kunna gå att samverka mellan kommuner så krävs det därför att 
information kan överföras mellan kommunernas respektive system. Med andra 
ord måste systemen även kunna fungera horisontellt över organisationsgränser. 
(SveKom & LF, 2005)  
 
Vid användandet av ett inter-organisatoriskt informationssystem måste det även 
stämma med organisationen och dess strategi då IOIS inte är skilt från 
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organisationen i övrigt menar Ojala och Juga (1992). Bristande samordning 
mellan olika IT-system är något som förekommer skriver Goldkuhl med flera 
(1998) och nämner att det exempelvis kan vara så att data därför dubbel-
registreras och att det även sker en onödig dubbellagring av information. Det 
nämns även av SveKom och LF (1/2002) som menar att data kan finnas lagrade 
på flera ställen och i olika versioner beroende på att olika verksamheterna kan 
ha egna lösningar.  
 
För att undvika de problem som omskrivs ovan krävs även en anpassning mellan 
gammal och ny teknik vid utvecklingen och införandet av den nya tekniken 
menar Goldkuhl med flera (1998). Även Christiansson (1998) omtalar 
anpassning. Hon menar att om effektivitet ska uppnås i inter-organisatorisk 
samverkan så krävs ömsesidig anpassning mellan parterna i samverkan. Denna 
kan då bestå av exempelvis komplettering av teknik och utrustning. Även graden 
av formalisering är beroende av hur kommunikationen mellan parterna sker. Om 
kommunikationen sker via datorer krävs en högre grad av formalisering. 
(Christiansson, 1998) För att samverkan ska fungera såsom exempelvis vid 
möjligheten att ge e-service måste även samverkan både finnas och fungera på 
flera nivåer samtidigt. Nivåer i sammanhanget är bland annat både den fysiska 
och den mjuka IT-infrastrukturen, interna IT-system samt organisationen och 
dess arbetssätt. (SveKom & LF, 1/2002)  
 
IT-strategen menar att tekniken går rätt enkelt att ordna om kommuner vill 
samverka. Medan medlemmen i Sambruksplattformen menar att det kan brista i 
tekniken och att det inte är säkert att det finns så bra tekniska lösningar som 
skulle behövas. IT-chefen i Mariestad menar att det krävs ett nära samarbete 
mellan kommunernas IT-avdelningar i och med att de delar system, att IT-
avdelningen har en nyckelroll. Projektledaren från Hallsbergs kommun menar 
att stuprörssystem, olika plattformar och olika syn på IT-stödets roll kan vara 
problem. Projektledaren nämner även att samverkan ställer krav på nya roller, 
såsom systemägare och förvaltare vilket gör att organisationen blir tydligare 
likväl som ansvaret. Deras IT-strategi ställer krav på gemensamma processer 
och verksamhetssystem. I det exemplifierande fallet anses bland annat att en 
förutsättning är en gemensam IT-infrastruktur typ den de har gjort genom 
sammanlänkningen av deras kommuner om det ska fungera. De har också både 
köpt in en del enhetliga system samt implementerat gemensamma verksamhets-
system inom exempelvis GIS och telefoni. De håller även på att diskutera 
enhetliga och gemensamma system inom personal och ekonomi. Förre IT-chefen 
i Boxholms kommun säger bland annat att då de idag har byggt samman sina 
datanät och jobbar som det vore en enhet, ser de inga tekniska problem. För att 
verksamheterna ska kunna skapa gemensamma system är det dock även en fråga 
om att verksamheterna måste koordineras ihop, enligt henne. 
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Ett inter-organisatoriskt IS bör även tillhandahålla samma tillförlitlighet, 
informationssäkerhet samt användar- och systemintegritet som ett IS inom en 
organisation. Användning av ett IOIS är inte skilt från organisationen i övrigt 
utan måste stämma med organisationen och dess strategi. (Ojala & Juga, 1992) 
Enligt IT-strategen på Sveriges Kommuner och Landsting är det en förutsättning 
att det ska vara säkert om man ska utbyta information. Även IT-chefen i 
Mariestad tar upp att i och med samverkan så sätts den gemensamma säkerheten 
på prov vilket han menar förbättrar säkerheten tack vare samverkan. 
Projektledaren menar att samverkan gör att det ställs krav på ökad informa-
tionssäkerhet. Ekonomichefen och IT-avdelningsansvarige i Melleruds kommun 
ser inga direkta teknisk problem mer än möjligtvis att säkerhetsproblem kan 
uppstå i och med att en annan kommun får tillgång till den egna kommunens nät 
vilket då medför att de även kan komma åt informationen. För deras del har de 
minskat problemet genom att ha de gemensamma delarna i ett gemensamt 
resursnät, skilt från de kommunspecifika delarna. Dessutom har de en 
gemensam säkerhetsstrategi där ingen får ändra något utan att alla samverkande 
godkänt detta. I det exemplifierande fallet ser man även där att det inom 
säkerhetsområdet kan finnas problem vid samverkan men att samverkan i sig 
även ger en högre säkerhetsnivå då det aktualiseras. 
 
Ytterligare problem kan uppstå kring standarder då det råder brist på sådana och 
de som finns anses kosta för mycket. Därtill brister det i långsiktigheten i de 
befintliga standarderna. Det medför därför att organisationerna inte vill investera 
i lösningar som på längre sikt inte kommer att kunna användas på grund av 
förändringar. (SveKom & LF, 2005) Även IT-strategen tar upp att standarder 
bör fungera för att det ska vara möjligt att samverka om och med IT. Han anser 
att det är viktigt att staten vad gäller 24-timmarsmyndigheten tänker på att 
myndigheterna har samma lösningar. Det vill säga en de factostandard vilken 
blir beständig över tiden. Dessutom kan tjänstecertifikat också vara av intresse 
vid samverkan så man vet vad man själv får göra och vad andra får göra i det 
gemensamma ekonomisystemet eller i den gemensamma servern. För främst 
större kommuner tror han även att e-ID, certifikat med mera till medborgarna 
kan vara av intresse. Projektledaren menar att långsiktighet och IT-strategier kan 
vara ett problem. I det exemplifierande fallet omtalas att standarder saknas 
exempelvis för 24-timmmarsmyndigheten vilket är en av anledningarna till att 
de ännu inte drivit den frågan så hårt utan att det problemet måste lösas på 
centralnivå först. Det tas också upp att det är viktigt vid uppbyggande av system 
att de byggs för framtiden och med långsiktiga mål. 
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Den nya tekniken behöver inte uppfattas som en möjlighet för den som ska 
använda den. Utan den kan mer eller mindre uppfattas som ytterligare en börda 
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utöver de redan befintliga arbetsuppgifterna. Det kan leda till att arbetet sker i de 
gamla vanliga rutinerna och därmed förändras det inte alltid, vilket kan göra att 
uppgifterna sker på två parallella sätt. (SveKom & LF, 1/2002) Förankringen av 
samverkan i den egna organisationen är av vikt. Om den saknas och samverkan 
inte stöds av de berörda så finns inte samma potential till utveckling av 
samverkan. (Statskontoret, 2002:23) Även Ottersten och Balic (2004) är inne på 
att det är viktigt att få med sig personalen och att de är engagerade i 
förändringarna. De måste se en tydlig koppling mellan egennyttan och 
förändringen annars kan satsning bli mindre framgångsrik. (Ottersten & Balic, 
2004) I det exemplifierande fallet framkommer det att det inte alltid är så att alla 
ser vilken nytta samverkan om och med IT kan ge dem. Det är även många som 
arbetar kvar i sina gamla spår och det krävs mycket arbete för att få folk att 
känna att samverkan ger något vilket de inte har lyckats med fullt ut. En risk 
som påtalas i fallet är att trots att nya IT-system med hög kapacitet installeras så 
kan det tänkas att arbetsuppgifter till viss del även fortsättningsvis utförs efter 
gamla system. Exempelvis omnämner IT-chefen i KÖBY nyttan i samband med 
24-timmarsmyndigheten och menar att det är de i verksamheterna som måste 
både undersöka behovet och se nyttan med e-tjänster innan IT-avdelningen kan 
göra något. IT-strategen från Sveriges Kommuner och Landsting och 
medlemmen i Sambruksplattformens styrgrupp tar också upp vikten av att se 
egennyttan. Den senare menar att det måste börja med behov, att de ser behovet 
av IT-lösningar utifrån verksamhetens behov. Hon menar även att det kan finnas 
ett inre motstånd hos dem som arbetar. Det hänger ihop med vad varje 
verksamhet behöver för att underlätta just deras jobb och inte att se det som 
besparingar.  
 
Den mänskliga faktorn kan vara avgörande för huruvida samordningsvinsterna 
infrias eller inte menar Unt (2000). Även Montin (2002) och Statskontoret 
(2002:23) tar upp detta med den mänskliga faktorn och menar att 
organisationskultur och attityder är avgörande faktorer för framgång eller 
misslyckande. Samverkan kan upplevas som ett hot både mot individens egen 
roll och mot den egna organisationen vilket hindar samarbete över gränserna 
skriver Montin (2002). Han menar att det ofta är så att organisationstänkandet är 
starkare än det inter-organisatoriska tänkandet vilket kan ge problem. Detta 
bekräftas även av SveKom och LF (2005) som menar att avsaknaden av 
tradition att samverka både mellan sektorer och över organisationsgränser, 
kultur och tradition inom den egna organisationen kan innebära motstånd mot 
förnyelse (SveKom & LF, 2005). Från flera experter och sakkunniga nämns 
varje kommuns kultur som ett område som kan ge problem. Medlemmen från 
Sambruksplattsformens styrgrupp säger bland annat att det är svårt att riva 
gamla kulturer och invanda mönster och att svårigheten är att få genomslag i 
organisationen. Även IT-chefen i Mariestads kommun tar upp revirtänkande 
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som ett stort problem. I det exemplifierande fallet framstår revirtänkandet per 
kommun, tjänsteman, politiker och verksamhet som ett framträdande problem. 
Förståelsen för olika roller, en förankring av samverkan och att alla tjänar på det 
ansågs som viktigt i sammanhanget. Det var flera av dem i fallet som uttryckte 
att det är viktigt att få med sig sin personal. Även olika kulturer i de 
samverkande kommunerna kan vara ett problem menar de. En av de tillfrågade 
menade dock att i och med att de har samverkansavtal så utmanades inte 
kulturen lika mycket som en annan struktur på samverkan kunde ha gjort. 
 
Kommuner vet inte alltid hur IT ska kunna vara en möjliggörare och de saknar 
ofta tydliga och genomtänkta IT-strategier (IT-kommissionen, 1/98). Det är 
viktigt att både den politiska och tjänstemannaledningen är med och sätter 
tydliga mål (SveKom & LF, 2005). Även Statskontoret (2002:23) tar upp att 
gemensamma mål och strategier är viktigt och att det kan uppstå problem såsom 
målkonflikter om det saknas sådana. Problem kan också uppstå i fråga om 
ansvar och beslutsbefogenheter. Långsiktigheten är viktig och denna uppnås 
genom att bygga upp fasta strukturer för samverkan, antingen en ny struktur 
eller införlivas i redan befintliga. (Statskontoret, 2002:23) Montin (2002) menar 
att det även kan bli problem när de gemensamma målen utvecklas då olika 
grupper kan ha olika uppfattningar om vad som är en verksamhet. Statskontoret 
(2002:23) tar också upp att samverkan bör formaliseras genom skriftliga avtal. 
Om samverkansavtal saknas kan det annars bli ett hinder menar Unt (2000). 
Mindre kommunerna har kanske inte kvar några utvecklingsresurser på grund av 
ansträngd ekonomi vilket gör att de inte har de nödvändiga kunskaperna om vad 
som är möjligt att göra (SveKom & LF, 2005). Projektsamordnaren på Östsam 
nämner att om exempelvis inte avtal satts på ett helhetstäckande sätt så kan 
problem uppstå. Något som också kan försvåra och försena samverkan är 
beslutströghet vilket omtalas i fallet. Även om skrivna avtal är viktigt då den 
politiska ledningen kan bytas ut vid nästa mandatperiod kan dock formella saker 
utgöra hinder för samverkan. Till exempel att beslut inte kan tas direkt i 
styrgruppen utan det måste gå tillbaka till kommunerna vilket kan upplevas som 
ett hinder och byråkratisering.  
 
Både utvecklingen och införandet av IT-system brukar vara förknippat med 
stora kostnader såväl som organisatoriska risker. (Goldkuhl m.fl., 1998) En 
förutsättning för samverkan är därför att det finns gemensamma resurser avsatta 
under en lång tid. Om gemensamma resurser inte finns alls eller inte tillräckligt 
av så kan ekonomiska hinder uppstå. (Fridolf, 2003; Statskontoret, 2002:23) 
Statskontoret (2002:23) nämner även att samverkan är beroende av att det finns 
tid för bland annat strukturerade möten. Det eftersom samverkan tar tid och om 
den inte finns så kan det bli problem (Fridolf, 2003). Eldsjälar och engagerade 
ledare är även viktigt för att ett IT-projekt ska bli framgångsrikt (IT-
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kommissionen, 1/1998). Flera av experterna och de sakkunniga nämner 
engagemang och drivande krafter som framgångsfaktorer. Enligt IT-strategen 
vid Sveriges Kommuner och Landsting så måste också ledningen ha ett stort 
intresse och vara målfokuserade om det ska leda till någonting. Om ledningen 
inte är det och det enbart kommer underifrån så når man inte ända fram. I fallet 
upplevdes avsaknaden av en särskilt avsatt projektledarresurs som ett stort 
problem. I och med att den försvann så finns det ingen som direkt har tid avsatt 
för samverkansaktiviteter. Det kan då både förhindra och försena den fortsatta 
utvecklingen av samverkan. Till exempel så sjönk aktiviteten i de påbörjade 
samverkansgrupperna vilka enbart lever mer eller mindre i dagsläget. Därför 
anser de att drivande krafter är en viktig förutsättning. En sak som setts som 
positivt bland några av de tillfrågade i studien är möjligheten att spara in på 
personal. I fallet framkom dock att det inte enbart är positivt utan faktiskt 
medfört att de i Ydre stundvis haft svårt att hålla kontoret öppet för allmänheten 
på grund av för lite personal. 
 
En ojämn fördelning mellan parterna av mervärdet kan göra att en eller flera av 
parterna blir negativa till en fortsatt samverkan. Om makten är ojämnt fördelad 
kan det vara hindrande om en part blir beroende av en annan part. (Unt, 2000) 
Vid användning av ett inter-organisatoriskt informationssystem bör alla parter 
känna att de tjänar på samverkan och inte endast en eller en del av parterna 
(Ojala & Juga, 1992). Maktbalans är något som IT-strategen på Sveriges 
Kommuner och Landsting kommer in på när han säger att det ger problem om 
exempelvis en ny politisk grupp, såsom en gemensam nämnd eller 
kommunalförbund, ska tillsättas då kan det bli en maktfråga. Även i det 
exemplifierande fallet så framkommer det att de har funderat kring sådant som 
kan leda till skevheter i balansen mellan kommunerna. De tar upp obalans på 
grund av att någon av kommunerna är större, samt att den styrka vardera 
kommunens kommunalråd och kommunchef har i sin egen kommun kan 
påverka och ha betydelse. Även att tjänsterna som de delar måste matchas för att 
undvika obalans eller annars utjämna obalansen genom ekonomiska medel. 
Olika ekonomiska förutsättningar kan också vara ett problem.  
 
Abrahamsson och Andersen (2000) menar att det uppstår andra behov när 
arbetsuppgifter ska fördelas. Ett behov av samordning uppkommer vilket även 
ökar med storlek och komplexitet. Andra saker som påverkar huruvida 
kommunikation och koordination av information samt arbete fungerar är bland 
annat antal organisatoriska enheter samt hur specialiserade människorna är i 
organisationen. (Abrahamsson & Andersen, 2000) Axelsson (1996) har i sin tur 
tagit fram en modell för analys av interaktioner mellan parter. I denna är det 
kortsiktiga själva affärshändelsen och det långsiktiga handlar om den relation 
inom vilken affären äger rum och i vilken grad institutionalisering, anpassning 
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och investeringar äger rum mellan parterna. Axelsson (1996) För samverkande 
kommuners del handlar det inte direkt om affärshändelser och affärsutbyte. Den 
kortsiktiga enskilda händelsen är istället det de samverkar om och den 
långsiktiga står för den relation som utvecklats i samband med samverkan. 
(Axelsson, 1996)  
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Lagar och regler kan verka hindrande vid samverkan mellan kommuner 
(Montin, 2002; Statskontoret, 2002:23; SveKom & LF, 2005). Främst gäller det 
LOU och kommunallagens krav på samverkansformer (SveKom & LF, 2005). 
Förre IT-chefen i Boxholm nämner just att det organisatoriskt finns ett antal 
lagar som styr och bestämmer vilket på så sätt ger större problem att lösa än det 
tekniska. Gemensamma mål över nivågränserna bör finnas som stämmer 
överens med varandra så att inte mål på central nivå/överordnade myndigheter 
leder till målkonflikter med den mer lokala nivån (Statskontoret, 2002:23). 
Statliga insatserna bör anpassas för att underlätta det ekonomiskt för främst 
mindre kommunerna så även de får möjlighet att ansluta sig till gemensamma 
system. Lösningarna som tas fram bör ske på så sätt att kostnaderna inte blir för 
stora för kommunen och att de befintliga verksamhetssystemen fortfarande kan 
användas. (SveKom & LF, 1/2002) Kommunerna behöver stöd och bistånd från 
staten vid utvecklingen av den kommunala e-förvaltningen. Även en på lång sikt 
samplanering krävs mellan stat och kommun för att skapa en gynnsam 
utveckling som tar hänsyn till allas behov. (SveKom & LF, 2005) 
 
För att skapa en regional utveckling krävs det mer än bara själva utbyggnaden 
av IT-infrastrukturen. Det är själva användningen av tekniken som ger effekter 
så det är avgörande hur IT-infrastrukturen tas emot, sprids och utvecklas inom 
företag, hushåll, myndigheter och organisationer. (Wihlborg, 2003) I det 
exemplifierande fallet så anses det viktigt med att förankra samverkan hos 
medborgarna för att själva samverkan ska bli framgångsrik.  
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För att kommuner som samverkar om och med IT ska kunna få ut så mycket av 
samverkan som möjligt och vad de har som önskemål att uppnå så är det inte 
bara en enda sak som ska fungera utan många saker ska passa ihop och fungera 
tillsammans. Huruvida det går att säga att en sak är ett problem eller en 
förutsättning är inte heller så klart och tydligt alla gånger för att en förutsättning 
kan i ett annat läge bli ett problem om förutsättningen inte finns. Det går inte 
heller att säga att alla problem är lika viktiga eller att alla förutsättningar är lika 
nödvändiga.  
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Vad gäller de problem och förutsättningar som är relaterade till specifikt IT så 
handlar det i mångt och mycket om anpassning och att de samverkande 
kommunernas IT-system ska fungera tillsammans samt kunna utbyta informa-
tion med varandra. I teorin framkommer att IT-system, främst då sådana som 
redan finns hos kommunerna, kan bli ett problem om dessa inte går att anpassa 
till den nya organisationen, alltså själva samverkan. En förutsättning för en 
smidigare samverkan torde då vara att de IT-system som berörs av samverkan 
antingen redan kan eller går att anpassa så de stödjer arbetet i samverkan. Eller 
att det gemensamt investeras i nya IT-system som är enhetliga och därmed kan 
fungera ihop. Även de övriga IT-systemen i de enskilda kommunerna kan 
indirekt komma ifråga om de påverkas av eventuella förändringar av IT-
systemen som berörs av samverkan. Detta torde gälla all teknik som direkt eller 
indirekt involveras och påverkas av samverkan. Den nya och den gamla 
tekniken kan man behöva anpassa för att stödja samverkan och det gäller för IT-
infrastruktur och IT-system enligt teorin.  
 
I empirin verkar de IT-relaterade problemen vid samverkan vara av olika stor 
betydelse och flera av dem påtalar att tekniken inte är något problem alls. En 
uttrycker dock att det kan vara så att bra tekniska lösningar saknas. Medan en 
annan ger några exempel på IT som kan utgöra problem. Detta att IT-relaterade 
problem inte verkar förekomma så mycket kan tyda på att de redan har sådan IT 
såsom IT-system som lätt går att anpassa till den nya situationen som samverkan 
innebär. Det kan också vara så att de samverkande kommunerna har anskaffat 
informationstekniken tillsammans och därmed har gemensam och likadan IT 
som därmed inte behöver anpassas. I teorin kommer det fram att IT-avdelningen 
vid samverkan kan få en ny roll. I fallet har de lagt ihop alla kommuners IT-
verksamheter till en enda. En av experterna och de sakkunniga menar att nya 
roller även kan uppstå i verksamheten i samband med samverkan. Detta då 
samverkan kan kräva att nya roller skapas. I empirin framkommer också att 
samverkan om och med IT kan göra att nya processer och rutiner behöver tas 
fram. Både empirin och teorin tar upp att säkerheten kan påverkas både på ett 
negativt och positivt sätt. I och med samverkan kan säkerhetsfrågor få ett annat 
fokus än tidigare vilket kan leda till en högre säkerhet än innan. Säkerheten blir 
också än känsligare vid samverkan då en annan kommun kan få tillgång till den 
egna kommunens information.  
 
Ett problem eller förutsättning som har kommit fram i både teorin och empirin 
är behovet av standarder. Där standarder står för något mer långsiktigt och att 
staten kommer in då flera i empirin ser det som statens uppgift att ta fram de 
behövda standarderna. Andra problem och förutsättningar där omgivningen har 
betydelse är enligt främst teorin men delvis även empirin att lagar och regler kan 
vara hindrande i samverkan. Detta ser vi som att kommuner måste föra upp på 
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en högre nivå vilka lagar och regler som kan behövas anpassas till den nya 
situationen för kommuner som samverkar. Detta för att underlätta för samverkan 
om samverkan är vad kommunerna anser är bra att göra. Där kan nog både 
forum för kommuner såsom Sveriges Kommuner och Landsting samt konstella-
tioner som Sambruksplattformen spela en roll. Även annat som staten kan 
förenkla för kommuners samverkan bör påtalas för om möjligt göras på ett bättre 
sätt än idag. Teorin menar just att staten bör underlätta för kommuner. Vi menar 
att just lyfta fram vilka problemen är kan i sig ses som en förutsättning för 
fortsatt inter-kommunal samverkan om och med IT. Även vikten av att få med 
medborgarna i samverkan påtalas i teori och empiri. Det för att samverkan ska 
bli framgångsrik. För om medborgarna inte ser någon nytta med samverkan hur 
ska då ledningen då kunna legitimera samverkan för sina väljare. 
 
Den mest framträdande förutsättningen och problemet är att få med sig 
människorna. Det vill säga organisationsrelaterade förutsättningar och problem 
vilket tas upp i olika sammanhang både i teorin och i empirin. Om inte personal, 
politiker och andra i kommunernas verksamheter kan se hur samverkan om och 
med IT kan vara dem själva till gagn är det svårt att få ut det som är tänkt av 
samverkan. Både teorin och empirin menar att det lätt kan bli så att man arbetar 
kvar i det gamla samtidigt som det nya kommer. Vilket i värsta fall gör att de får 
ännu mer att göra istället för att få en effektivisering av sin arbetssituation. Det 
kan ses som en förutsättning att egennyttan med samverkan är tydliggjord och 
att samverkan behöver vara förankrad i kommunerna. Till skillnad mot tekniken 
så verkar detta vara svårare att lösa i fallet. Empirin påvisar att det egna behovet 
bör vara det som styr vad som ska göras i samverkan och inte tekniken. Dock 
tror inte vi att det alltid är så lätt att veta som personal vad som kan vara möjligt 
och att det kan krävas ett nytt sätt att tänka på. Beroende på vad personalen är 
van vid när nya IT-system eller annan IT ska införas och nya rutiner ska tas fram 
så kan det vara mer eller mindre lätt att fundera i nya banor. Om de inte tidigare 
har vanan inne att själva vara och få vara aktiva torde det behövas en lärprocess 
för det. Ett problem med att låta personalen få gå på utbildning kan vara att den 
tiden och de pengarna kanske inte finns att tillgå. Detta tas också upp av en källa 
i teorin att främst då mindre kommuner kanske inte har de nödvändiga 
kunskaperna om vad som är möjligt på grund av en begränsad tillgång på 
utvecklingsresurser. 
 
Både kultur och revirtänkande tas också upp i både teorin och empirin som 
något som kan bli ett problem, att kommuner i samverkan har olika kulturer. Det 
kan vara rätt så avgörande för om samverkan ska fungera eller fungera mindre 
bra. Samtidigt torde det kunna vara just kommunernas kultur som gör att de är 
mer benägna att testa nya saker såsom samverkan vilket skulle kunna ses som en 
förutsättning. Vad gäller revirtänkandet är det ett framträdande problem och 
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torde kunna göra att människor mer ser till sitt eget bästa än vad som är bäst för 
kommunen som helhet. I fallet menar en av dem att tekniken inte är något 
problem utan att problemen ligger i verksamheterna. Då det är där som de 
samverkande kommunerna måste koordineras ihop för att verksamheterna ska 
kunna skapa gemensamma system. 
 
Gemensamma resurser som tid, personer och ekonomiska medel bör också 
kunna ses som en förutsättning. Därtill är även gemensamma mål och skrivna 
avtal av något slag sådant som kan ses som förutsättningar. Ovanstående 
förutsättningar bör enligt teorin finnas och det sett ur ett långsiktigt perspektiv 
för att samverkan ska fungera så friktionsfritt som möjligt. Finns inte dessa kan 
problem uppstå. I empirin tas det bland annat upp att ledningens engagemang är 
viktigt och avsaknaden av en särskilt avsatt projektledarresurs för samverkan 
medförde att engagemanget sjönk och även till viss del avstannade. Det tyder på 
att sådana ledarresurser är mycket viktiga och därmed kan ses som avgörande 
för framgång eller inte.  
 
Även att det bör vara balans mellan parterna i en samverkan ses som ett möjligt 
problem både i teorin och i empirin. Speciellt maktfrågan verkar vara ett 
problem i inter-kommunal samverkan som omtalas i empirin. Det då kommuner 
styrs av politiker och om en ny sådan ska tillsättas kan samverkan bli en 
maktfråga. Därför torde det vara särskilt viktigt att formalisera tydliga 
gemensamma mål som är fastlagda i skrivna avtal eller dylikt vilka sträcker sig 
över tid och inte påverkas av maktskiften. 
 
Även problem och förutsättningar borde likväl som möjligheter vara beroende 
av hur kommunerna samverkar och i vilken omfattning samverkan sker, se Figur 
11.9. I teorin framkommer att det krävs mer samordning när arbetsuppgifterna 
ska fördelas. Dessutom att det blir mer komplext ju mer specialiserad personalen 
som är inblandad är. Det tas även upp att det krävs mer anpassning vid 
samverkan mellan organisationer vid en långvarigare och djupare samverkan. Ju 
mer som samverkan omfattar desto djupare relationer torde parterna ha och 
desto komplexare blir samverkan vilket medför att risken för att problem ska 
uppstå ökar och även att mer förutsättningar behöver uppfyllas för att samverkan 
ska fungera. Om samverkan gäller om IT där det finns möjlighet till skalfördelar 
så torde det vara en enklare form av samverkan där inte lika mycket behöver 
beaktas som vid samverkan med IT. Detta eftersom färre personer är inblandade 
och ingen direkt påverkan på verksamheterna torde inträffa. Dock borde 
problem respektive förutsättningar relaterade till omgivning och organisation 
kunna förekomma. Omgivningsrelaterade vid exempelvis gemensamma inköp 
då lagar gällande inköp bör följas såsom lagen om offentlig upphandling. Avtal 
bör också vara något som bör beaktas då det annars kan ställa till problem vilket 
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omtalas i både teori och empiri. Eventuella organisationsrelaterade problem och 
förutsättningar som kan vara aktuella vid sådan här enklare samverkan är främst 
utifrån om personkemi etc stämmer så kan det rendera i ytterligare samverkan. 
Om det istället ställer till problem så är det inte säkert att kommunerna vill 
fortsätta att samverka. 
 
Om kommunerna samverkar med och kopplar samman sin IT-infrastruktur för 
att uppnå möjligheter såsom resursdelning och kommunikation så ökar risken 
för att problem kan uppstå och även förutsättningar som måste beaktas. Exem-
pelvis så kan en del IT-relaterade problem uppstå eller vara en förutsättning för 
att det ska gå att samverka genom att koppla ihop IT-infrastrukturen. Den teknik 
som kommunerna förfogar över kan behöva anpassas till varandra. När 
kommunerna är ihopkopplade torde de även gå in med föresatsen att ha en 
längre relation än vid samverkan vid inköp av IT-system. Det torde även vara 
svårare att byta parter än vid den enklare samverkan vilken då kräver mer 
formalisering vad gäller avtal och dylikt. Ju mer personer och ju djupare 
samverkan desto mer komplext torde det bli och många av de organisatoriskt 
relaterade problemen och förutsättningarna kan komma ifråga såsom kultur och 
revirtänkande. Likaså omgivningsrelaterade problem och förutsättningar såsom 
underlättanden från staten vid sådan samverkan för kommunerna. 
 
Om samverkan även sker med IT-system kan än fler problem uppstå och många 
förutsättningar behöver därför beaktas och uppfyllas för att det ska fungera 
någorlunda friktionsfritt och möjligheter såsom utveckling av verksamheten 
uppnås. Det skulle till exempel kunna finnas organisatoriskt relaterade problem 
kring maktbalansen, att en av parterna har större makt eller får ut mer av 
samverkan än de andra parterna. Kultur och revirtänkande torde också kunna 
påverka mer eftersom flera verksamheter och personer är involverade i 
samverkan med IT-system än när kommuner samverkar om IT-infrastruktur då 
kanske främst IT-avdelningarna har med varandra att göra. Även IT-relaterade 
problem och förutsättningar såsom att IT-system är anpassade så att de ska 
kunna dela information mellan sig och att säkerhetsaspekterna blir viktigare om 
någon annan kan gå in i det egna systemet. Stödet från omgivningen vad gäller 
standarder kan vara än mer viktig vid samverkan med IT-system och vara en 
förutsättning respektive ett problem om det stödet saknas. 
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Figur 11.9 Graden av problem och förutsättningar (egen figur) 
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En framgångsfaktor eller förutsättning som kan tyckas vara speciellt viktig vid 
inter-kommunal samverkan om och med IT är fastlagda tydliga mål och skrivna 
avtal som statuerar vad som samverkan avser och vilka spelregler som gäller. I 
och med att kommuners ekonomi redan är ansträngd och IT-satsningar är 
kostsamma även om de görs i samverkan så krävs det en kontinuitet i 
samverkan. Dels för att det kan ta tid innan effekterna av samverkan om och 
med IT ger verkan. Dels även för att kommuner är politiskt styrda organisationer 
där maktskiften kan innebära förändringar i vad som anses vara viktigt att satsa 
på som kommun. Även den tudelade ledningen som en kommun har gör att det 
bör vara viktigt att fastställa vem som ska göra vad och vem som har befogenhet 
att ta beslut och vilka beslut som måste tas av den högsta politiska ledningen och 
vilka beslut som andra kan ta.  
 
Som framkommer i både teorin och empirin så har kommunerna det senaste åren 
fått fler uppgifter att sköta och fler krav på sig från omgivningen. Många av 
dessa krav kommer från staten i form av nya och mer komplicerade uppgifter. 
Detta gäller då kanske specifikt 24-timmarsmydigheten. Som vi har förstått 
utifrån empirin är begreppet 24-timmarsmyndigheten inte så hemtamt i 
kommunala sammanhang. Det då flera ser det som ett statligt påfund med statlig 
inriktning och därmed inte anpassat efter kommunala förutsättningar. Då 
utvecklingen av e-tjänster troligen har haft inverkan på eller påskyndat 
samverkans uppkomst borde staten ta ett mer övergripande ansvar för hur dessa 
komplicerade uppgifter ska implementeras och hur kommuner kan samverka om 
24-timmarsmyndigheter. Dessutom även en mer finansiell övergripande strategi 
då en sådan plan inte verkar finnas. Det tillsammans menar vi kan vara en 
framgångsfaktor för huruvida kommuner ska lyckas att genomföra detta inom en 
rimlig framtid.  
 
Det framkommer även från flera håll i både teorin och empirin att lagar och 
förordningar kan hindra eller försena samverkan om och med IT och att dessa 
problem är svåra att lösa. Här borde även staten gå in och underlätta för 
samverkan om och med IT. Visserligen framkommer det i teorin att det redan 
gjorts lättnader men ända omtalas just lagar och regler som ett svårlöst problem. 
En annan framgångsfaktor tycks även teknikens anpassningsbarhet vara, att till 
exempel olika kommunernas IT-system går att få att fungera ihop. När 
kommuner samverkar om och med IT bör det vara bra att ta med 
anpassningsbarheten som ett kriterium när de utvecklar eller inför ny teknik. 
Detta även om de inte idag samverkar eller har tänkt göra det inom en snar 
framtid. Om de redan är beredda så behöver inte just tekniken vara något större 
problem. Samtidigt kan det vara svårt för kommuner att veta vilken teknik som 
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är bäst på längre sikt. Det finns inte heller något kostnadsmässigt utrymme för 
felaktiga satsningar. Även här kan staten vara behjälplig genom att vara med att 
ta fram standarder som kommunerna sedan kan utgå från när de satsar på IT. 
Annars kan även andra konstellationer uppnå samma sak såsom att kommunerna 
går samman och gemensamt tar fram standarder, vilket de redan har påbörjat.  
 
En framgångsfaktor torde även tidsaspekten vara, att saker och ting måste få ta 
tid att sjunka in och accepteras. Utifrån vad som framkom i diskussionen om 
organisationsrelaterade problem och möjligheter verkar den mänskliga faktorn 
påverka utgången av samverkan i hög grad. Genom att vara medveten om att det 
tar tid för människor att ställa om dig och förändra sitt sätt att arbeta på så kan 
det vara så att detta finns i åtanke redan innan samverkan påbörjas. Om 
ledningen räknar med att det tar tid så torde de även låta det ta tid. En annan sak 
som kom upp i diskussionen kring organisationsrelaterade problem och 
förutsättningar är det upplevda behovet av information. Om en människa har 
möjlighet att få ta del av information om samverkan torde chansen öka att man 
förstår varför förändringen sker och även vad man själv kan ha att vinna på det. 
Goda exempel talas det om i det exemplifierande fallet och det tyder på att de 
har upplevt ett behov av att kunna lyfta fram något i syfte att informera. Detta 
för att människorna ska kunna se vilken egennyttan är för dem.  
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Det mesta tyder på att det förekommer ett stort tryck på kommuner från 
omgivningen. Att både EU och staten utövar påtryckningar om att dels 
kostnadseffektivisera kommunernas verksamhet och dels både öka utbudet av 
och vägarna att nå tjänster och servicen vilket omtalas i både det teoretiska och 
empiriska materialet. Som går att utläsa i teorin och vilket även bekräftas av 
många i empirin så brottas även främst mindre kommuner med demografiska 
problem. Detta torde då påskynda utvecklingen och bidra till att samverkan 
mellan mindre kommuner uppstår. 
 
Motivet att samverka om och med IT för att uppnå ekonomisk effektivisering är 
högst påtagligt både i teorin och i empirin. Då utveckling och införande av IT 
kan medföra stora kostnader och kommuner har ekonomiska svårigheter torde 
det göra att många kommuner inte har råd att spendera medel på IT-satsningar. 
Samverkan om och med IT verkar också handla mycket om möjligheten att 
minska sårbarheten och upprätthålla kompetensen inom kommunerna. Detta bör 
sannolikt i alla fall kunna vara fallet i mindre kommuner, vilket framgår i den 
exemplifierande fallstudien samt från en del av de experter och sakkunniga som 
tillfrågats. Angående 24-timmarsmyndighetens betydelse för uppkomsten av 
inter-kommunal samverkan om och med IT så finns i bakgrunden de krav som 
omgivningen ställer. I och med omgivningens samlade krav på ökat utbud av 
service med mera så verkar det vara så att kommunerna försöker att bemöta 
dessa krav genom samverkan och på så sätt även hålla kostnaderna nere.  
 
Både samverkan och IT ses som möjliggörare att lösa problem vilket fram-
kommit i såväl teori som empiri. IT-infrastruktur och elektronisk kommunika-
tion ger möjlighet till effektivisering. Dessutom ger samverkan i sig synergi-
effekter och tillsammans torde det göra att effekten förstärks vilket påtalas i 
empirin. Genom att samverka om och med IT anses i både teorin och empirin 
även stora skalfördelar kunna nås. 
 
För att kommuner som samverkar om och med IT ska kunna få ut så mycket av 
samverkan som möjligt så är det inte bara en enda sak som ska fungera utan 
många saker ska passa ihop och fungera tillsammans. De problem och 
förutsättningar som är relaterade till specifikt IT verkar handla mycket om 
anpassning och att de samverkande kommunernas IT-system ska fungera 
tillsammans. Ett annat problem eller förutsättning som omtalas i både teorin och 
empirin är behovet av standarder. Den mest framträdande förutsättningen har 
med mänskliga faktorer att göra och det är där som många problem verkar 
uppstå. 
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En framgångsfaktor eller förutsättning som kan tyckas vara speciellt viktig vid 
inter-kommunal samverkan om och med IT är fastlagda tydliga mål och skrivna 
avtal som statuerar vad som samverkan avser och vilka spelregler som gäller. 
Det framkommer även från flera håll i både teorin och empirin att lagar och 
förordningar kan hindra eller försena samverkan om och med IT och att dessa 
problem är svåra att lösa. Visserligen framkommer det i teorin att det redan 
gjorts lättnader men ända omtalas just lagar och regler som ett svårlöst problem. 
En annan framgångsfaktor tycks även teknikens anpassningsbarhet vara att till 
exempel olika kommunernas IT-system går att få att fungera ihop. 
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Omgivningen i form av staten och EU är en stor bidragande faktor till att inter-
kommunal IT-samverkan uppkommer. Det både på grund av den positiva 
respektive negativa påverkan som de kan utgöra, positivt genom exempelvis 
bidrag och negativt genom exempelvis krav. Även 24-timmarsmyndigheten är 
något som bidrar men utgör en del av de krav som ställs på kommunen från 
staten och EU:s sida. Den obalans som kan uppstå mellan de resurser en 
kommun har och de uppdrag den ska utföra är även det en bidragande faktor. 
Därutöver kan ekonomin ses som en bidragande faktor. I mångt och mycket 
handlar det om den ekonomiska effektivisering som kommuner vill uppnå 
genom att samverka om och med IT. Det då ekonomisk effektivisering i sig kan 
möjliggöra att andra motiv kan uppnås. Just den ekonomiska effektiviseringen 
som kommunerna vill uppnå genom samverkan om och med IT kan ses som den 
gemensamma nämnaren som alla de övriga faktorerna relaterar till och 
samverkan i sig kan ses som en lösning och likaså IT. Kraven från omgivningen 
i form av den direkta från staten och EU och den mer indirekta från kunderna i 
form av medborgarna och näringslivet om ökad tillgång till tjänster kräver 
ekonomiska medel från kommunernas budget. Då alla kommuner på grund av 
bland annat obalans mellan resurser och uppdrag inte har samma förutsättningar 
att tillgodose dessa måste alternativ och lösningar hittas. Staten och EU ställer 
även krav på ekonomisk effektivitet. Ett sätt att tackla alla dessa faktorer är för 
kommuner att samverka om och med IT. Det då de därigenom kan göra 
kostnadsbesparingar och uppnå ekonomisk effektivisering samtidigt som 
möjligheter ges att tillgodose både omgivningens krav och till att uppnå andra 
motiv, se Figur 12.1. 
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Figur 12.1 Den gemensamma nämnaren (egen figur) 

�����8�������������)�����
�#)�#2(�)���*�
Det finns flera olika möjligheter med samverkan om och med IT som dels kan 
leda till effekter för samverkan men också för den enskilda kommunen. De 
effekter som inter-kommunal IT-samverkan kan ge är en utökad handlingskraft 
och skalfördelar som kan leda till ekonomisk effektivisering. Ytterligare kan 
organisations- och verksamhetsutveckling vara en effekt som kan leda till en 
effektivare organisation och ekonomisk effektivisering. Därutöver även resurs-
delning mellan kommunerna vilket kan ge effekter i form av kunskapsutbyte, 
kompetens- och kvalitetsförbättringar. Regional utveckling och tillväxt är för 
tidigt att uttala sig om då de effekterna inte kan sägas vara så påtagliga. 
Dessutom så verkar inte kommuner ännu så länge ha kommit så långt än med 
utökad service för medborgare och näringsliv via till exempel 24-
timmarsmyndighet så att effekterna är så påtagliga. 
 
Effekterna påverkas av vilken grad av möjligheter som finns med IT-samverkan 
och är beroende av hur kommuner samverkar. Dock påverkas möjligheterna till 
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effekter av om kommunerna stöter på någon form av problem eller har beaktat 
viktiga förutsättningar. Beroende av om en kommun väljer att samverka om IT 
och enklare saker såsom skalfördelar krävs inte att samma vikt läggs vid att 
beakta förutsättningar för att få ut de önskvärda effekterna. Den samverkan är 
inte lika komplex för ju mer involverade de samverkande kommunerna blir i 
varandra ju mer bör de ta hänsyn till för att lyckas med samverkan. Vid 
samverkan om IT så ger det inga större effekter på samverkan utan en kommun 
kan välja att samverka med en annan kommun nästa gång inköp ska göras eller 
välja att inte samverka alls. Om samverkan gäller med IT-infrastruktur ger det 
mer effekter för den enskilde kommunen, för om möjligheter som resursdelning 
ska vara möjlig så bör de samverkande kommunerna vara mer bundna till 
varandra. Det ger både positiva och negativa effekter då kommunen kan bli mer 
låst och behöver ta hänsyn till fler förutsättningar för att det inte ska bli problem 
vid samverkan. Om kommuner samverkar med IT-system krävs än mer 
anpassning både vad gäller teknik och människor. Vilket gör att det blir mer 
komplext att samverka om sådana saker. Då finns mer att ta hänsyn till för att 
uppnå önskvärd effekt samtidigt som det finns mer effekter att få ut av sådan 
samverkan. I Figur 12.2 nedan framkommer en del av de möjligheter som finns 
och en del av de problem vi sett och förutsättningar som bör beaktas med 
samverkan om och med IT och vilka inverkar på effekterna. Vi menar även att 
ju fler ringar desto fler och högre grad av möjligheter. Likaså är fallet med 
problem och med förutsättningar att beakta.  
 
 

 
Figur 12.2 Graden av komplexitet kopplad till möjligheter (egen figur) 



Del V: Uppsatsens avslutande del 
   

 

206 

��������)��
������#����
De framgångsfaktorer som vi har sett är i mångt och mycket sammanknippade 
med omgivningen i form av staten. Det som vi speciellt tycker kan ses som en 
framgångsfaktor för just inter-kommunal samverkan om och med IT är detta 
med statligt underlättande av lagar och förordningar som kan förhindra och 
försvåra samverkan mellan kommuner. Det är viktigt då samverkan mellan 
kommuner om IT tycks kunna rendera i stora vinster och kommuner behöver 
minska sina kostnader.  
 
En annan framgångsfaktor är statligt framtagna standarder Det finns inte något 
kostnadsmässigt utrymme för felaktiga satsningar inom kommuner då den 
ekonomiska situationen inte ser bra ut. Därför behöver staten även ta fram 
standarder som kommunerna sedan kan utgå från när de satsar på IT.  
 
Avslutningsvis kan även formalisering i form av avtal eller dylikt vara en 
framgångsfaktor i inter-kommunal samverkan om och med IT då en sådan 
samverkan behöver vara långsiktig och inte brytas av att förändringar i den 
politiska maktbalansen sker. 
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Huruvida resultatet går att generalisera är något som vi har diskuterat flera 
gånger. I början hade vi endast fallstudien som tänkt empiri. För att 
möjligheterna till analytisk generalisering skulle öka valde vi därför att 
inkludera även annan empiri i undersökningen och på så sätt föra upp den på ett 
högre plan. Det vi känner angående generalisering av vårt resultat är att 
undersökningen i stort endast innehållit mindre kommuners uppfattningar och 
att de bidragande faktorer samt effekter som vi tyckt varit viktiga i 
sammanhanget är sådana som främst gäller mindre kommuner. Därför skulle 
eventuellt resultatet kunna gälla för den typen av kommuner. Inte för att vi 
medvetet valde ut mindre kommuner till undersökningen utan vi valde 
kommuner som samverkar om och med IT. På grund av att det 
uppmärksammades både i empirin och i teorin så kontrollerade vi 
befolkningsstorleken. Det visade sig då att de kommuner som vi hade varit i 
kontakt med främst var mindre kommuner med färre än 12 500 invånare och ett 
fåtal var något större men färre än 25 000 invånare. 
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Överlag har det varit mycket roligt och intressant att få studera detta fenomen. 
Ämnet har dock varit svårt att greppa och avgränsa i undersökningen vilket vi 
har sett som att det beror på att det är ett nytt ämne där inte så mycket material 
finns samlat. En undersökning ser vi som enklare att genomföra om det finns 
teoretiska modeller och teorier som man kan testa eller utgå ifrån. Detta har lett 
till att vi själva har fått dela in teorin utifrån vad som framkommit i empirin 
istället för att redan från början veta vilka mer exakta frågor som behövde 
ställas.  
 
Vi kan tycka så här i efterhand att det är först nu som vi börjar greppa ämnet och 
det är nu som vi har så mycket kunskap att vi till exempel vet vilka 
intervjufrågor som borde ställas. Vilket i och för sig hör till vid en undersökning 
då forskarens kunskaper om fenomenet uppdateras under undersökningens gång. 
Nu valde vi att göra en ganska öppen undersökning där det var intervju-
personernas svar som fick styra. Det anser vi fortfarande var ett riktigt beslut 
eftersom vi inte från början visste vad undersökningen skulle resultera i eller 
vilka kategorier som var viktiga. Därför har undersökningen flera gånger också 
skiftat i fokus och har kanske inte riktigt den inriktning vi tänkte från början 
utan mycket har bestämts utifrån den empiri vi samlat in. Det kan som vi ser det 
tyda på att vi kanske kunde ha valt ett annat sätt att arbeta på främst när det 
gäller analysen och bearbetningen av datan. Eftersom ämnet var svårgreppat 
kunde vi valt att från början utgå från grounded theory. Då vi hade kunnat ställa 
oss frågor som vad det handlar om samt kategorisera datan. Nu arbetade vi i alla 
fall på ett liknande sätt då vi kategoriserade och förde samman sådant som vi såg 
handlade om samma sak. Vi anser inte heller att valet av metod eller snarare 
valet att inte kategoriskt följa en metod från början hade spelat någon roll för 
uppsatsens resultat. Utan det handlar om att vi på ett enklare och smidigare sätt 
hade kunnat komma framåt i arbetet med analysen och bearbetandet av datan om 
vi från början hade utgått från en beprövad metod. En svårighet ligger också i att 
det inte finns speciellt många metoder för denna del av arbetet i en undersökning 
beskriven utan i mångt och mycket ligger det på forskaren själv. 
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Själva genomförandet av intervjuerna skulle nog kunna göras annorlunda då vi 
spelade in intervjuerna utan att anteckna. Det var ett fatalt misstag då 
bandspelaren strejkade vid sista intervjun i fallstudien. Som tur var kom vi 
tillsammans ihåg mycket från intervjun och vid godkännandet kunde personen i 
fråga även ändra och lägga till. I vilket fall som helst så blev vi en erfarenhet 
rikare och fortsättningsvis kommer vi nog att göra anteckningar samtidigt. Efter 
att ha utfört alla intervjuer kan vi också konstatera att alla de vi intervjuade 
godkände bandning av intervjun. De flesta uttryckte också att de uppfattade det 
som mer eller mindre kutym idag att göra så. Dock kan det ha spelat in vilka 
befattningar de har haft som vi har intervjuat då personer i ledande positioner 
troligtvis är mer vana vid att intervjuas i olika sammanhang.  
 
Vid själva förfarandet av godkännande av intervjuer så har vi kritik mot hur det 
beskrivs i metodböcker att förfarandet ska ske. Forskaren ska inte förvanska 
eller ändra men intervjuer behöver sammanfattas och skrivas om till mindre 
talspråk innan dessa förmedlas till intervjupersonerna för godkännande. Flera av 
dem ville hellre få materialet efter det att vi hade sammanställt det för att läggas 
in i uppsatsen och därefter godkänna det. Vi anser det vara ett bättre sätt att 
arbeta på annars måste både intervjupersonen och forskaren bearbeta materialet 
så det blir läsbart. Vilket är onödigt arbete och forskaren är ju den som bäst vet 
vad som ska med i uppsatsen och vad som är av mindre intresse i 
sammanhanget. Vi kunde också ha gjort mer intervjuer både i fallstudien samt 
med experter och sakkunniga inte för att det skulle ha påverkat resultatet men 
resultat hade då blivit än mer säkerställt. Tyvärr fanns inte den tiden kvar. 
 
Överlag så har de som medverkat och blivit intervjuade varit mycket 
tillmötesgående och välvilligt inställda till den uppsats och uppsatsämne vi valt 
att skriva om. Det vi har märkt är att en del av dem i fallet haft en stor 
arbetsbörda och varit mycket upptagna men ändå försökt att avsätta tid för oss. 
Speciellt mycket hjälp fick vi genom Kindas kommunchef Anders Lind som 
ställde upp flera gånger och träffade oss samt anordnade så att vi kunde 
koordinera intervjuerna som gjordes i Kinda kommun till endast ett fåtal 
tillfällen. Det var till stor hjälp speciellt för Kristin som hade lång resväg till 
KÖBY. Även förre IT-chefen i Boxholm Solveig Agnevik gav oss mycket hjälp 
då hon bland annat gav oss tillgång till dokumentation från KÖBY vilken vi har 
haft nytta av i undersökningen. Något som vi också kunde ha gjort i samband 
med fallstudien var observationer. Vi hade troligtvis fått vara med om och när de 
hade haft sina möten. Dock valde vi bort det i ett inledande skede på grund av 
tidsbrist. Observationer hade kunnat ge en ytterligare berikning av materialet 
men vi anser inte att resultatet av undersökningen hade blivit annorlunda.  
 



Kapitel 13: Avslutande reflektion och framtidsdiskussion 
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Något annat som vi också har reflekterat över efter att ha slutfört under-
sökningen är att vår förförståelse har utvecklats. Det då vi hade erfarenhet av att 
ekonomin var en viktig aspekt för kommuner. Men efter undersökningen kan vi 
konstatera att verkligheten inte var så enkel utan att flera aspekter påverkar 
varandra. Ekonomi och effektivisering får mycket uppmärksamhet men kan 
egentligen vara ett medel för att uppnå något annat, inte ett mål i sig. 

��������)�������	�����
Eftersom vår undersökning mer har legat på ett övergripande plan och då vi inte 
har djupstuderat varje bidragande faktor och effekt för sig så ser vi stora 
möjligheter till uppföljning av denna studie. Då varje bidragande faktor och 
effekt kan bli ett eget uppsatsämne.  
 
Det skulle till exempel vara intressant att studera medborgarnas, statens eller 
EU:s betydelse för fenomenet. Dessutom mer i detalj studera hur och om olika 
verksamheter i de samverkande kommunerna har påverkats av den inter-
kommunala samverkan om och med IT. Speciellt hur och om IT-verksamheten 
har påverkats av att kommuner samverkar, men även andra verksamheter såsom 
löne- och PA samt ekonomi. Vad inter-kommunal om och med IT på längre sikt 
ger för effekter på olika verksamheter, på den enskilda kommunen samt på 
samverkan kan studeras.  
 
Ett annat intressant uppslag är förstås 24-timmarsmyndighetens betydelse för 
kommuner. Hur långt har till exempel kommuner kommit med detta, vad kan de 
egentligen samverka om och ger det några effektiviseringar av den kommunala 
verksamheten och hur ser individerna i de kommunala verksamheterna på detta, 
ser de nyttan? 
 
Kommunernas samverkan kan komma att innebära mer eller mindre 
sammanslagningar av verksamheter från olika kommuner. Så vad händer med 
kommunerna, är samverkan om och med IT egentligen en förberedelse för 
storkommuner? Det kanske visserligen mer är ett samhällsvetenskapligt ämne 
men en aspekt väl så intressant.  
 
Flera av dem vi intervjuade uttryckte också att det är bra att få perspektiv på det 
kommunerna håller på med och följa upp det. Då utvärderingar och reflektion av 
fenomenet även ses som positivt av dem. Den samverkan som vi har beskrivit i 
denna uppsats är bara ett sätt att samverka och det finns säkert flera olika sätt. 
Sambruksplattformen är en annan typ av samverkan där kommunerna samverkar 
på ett annat plan och Östsam är också en annan typ av samverkan. I dessa 
konstellationer finns dock inte bara kommuner med men även dessa fenomen 
kunde vara intressanta att studera och IT:s betydelse och roll i det hela. 



Del V: Uppsatsens avslutande del 
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Ytterligare kan samverkan mellan kommuner om och med IT studeras utifrån, 
om det kan vara en grund för ytterligare samverkan med andra partners såsom 
landsting och myndigheter. Som synes finns det en uppsjö av uppslag till 
framtida studier det är bara att välja. 
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Lindquist, Björn, Ekonomi-chef och IT-avdelsningsansvarig, Melleruds 
   kommun, april/maj 2005 via mail och  telefonkontakt 
 
Ljung, Anders, Kommunalråd för Kinda kommun, 31 mars 2005, kl. 08.30 –  
   09.30, Kommunhuset, Kinda 
 
Legendi, Peter, IT-chef Mariestads kommun, april/maj 2005 via mail och 
   telefonkontakt 
 
Mikko, Lena, Kommunalråd Linköpings kommun,  7 april 2005, kl 8:30 –  
   09:30, Statshuset Linköping 
 
Necovski, Alberto, IT-chef kommunerna i KÖBY, 13 april 2005, kl. 15.10 –  
   15.50, Kommunhuset, Kinda 
 
Sleman, Mikael, Byrådirektör på Länsstyrelsen, 18 november 2004, kl. 10.15 –  
   10.45, Länsstyrelsen, Linköping 
 
Strobl, René, Projektledare Hallsberg kommun, april 2005 via mail  
 
Svensson, Bengt, IT-strateg Sveriges kommuner och landsting, 4 april 2005,  
   kl 15.00-16.30, Stockholm 
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Bilaga 1 – Intervjuguide etapp 1, inledande 
Bilaga 2 – Intervjuguide etapp 3, fallstudien 
Bilaga 3 – Intervjuguide etapp 4, experter och sakkunniga 
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Presentation av oss själva samt syftet med uppsatsen och själva intervjun.  
Fråga om vi får spela in intervjun 
Tala om att vi kommer att skicka intervjuutskriften för godkännande 
Fråga om vi får använda intervjupersonens namn utskrivet i rapporten.  

*�����������	���	������	
Kan du berätta lite grann vem du är och vad du har för kopplingar till KÖBY-
projektet? 
 
Kan du reda ut vad KÖBY är?  

• Vilka projekt som ingår? 
• Vilka kommuner som är med i KÖBY? 

 
Hur är samarbetet uppbyggt? 

• Avtal 
• Överenskommelse 
• Vilka är involverade i KÖBY från kommunerna respektive från andra 

håll? 
• Hur ofta har ni möten? 
• Hur går det till? 
• Vilka är med? 
• Hur är beslutordningen 

 
Hur finansieras KÖBY-projektet? 

• Kommunernas del? 
• Andra finansiärer? 
• Vikta till speciella ändamål inom KÖBY? 

 
Varför valde ni att samverka om IT? 

• Mål 
• Visioner  
• Varför just IT 

 
Vilka vinster ser du ligger i att samverka med andra kommuner? 
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Hur ser du på KÖBY? 
• Förväntningar på KÖBY? 
• Har de infriats? 

 
Datasystem 

• Vilka datasystem har köpts in? 
• Vilka datasystem delas av alla kommunerna?  
• Kan alla kommunerna dela informationen i de datasystemen? 

 
Varför har vissa kommuner valt att endast medverka till viss del? 

• Vad betyder det för samarbetet? 
 
Vilka olika saker är det KÖBY-projektet behövt ta hänsyn till?  

• Har det funnits några hinder eller aspekter utifrån som ni behövt rätta er 
efter? 

• Hade ni inspirerats av någon annan samverkan eller liknande? Varifrån 
kom idén att samverka? 

• Har ni fått någon hjälp eller stöttning av något slag? 
 
Finns material i form av till exempel mötesanteckningar och dylikt som vi kan 
få tillgång till?  
 
Vet du om det har gjorts några andra studier om KÖBY och/eller just samverkan 
om och med IT? 
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Kan du berätta lite grann vem du är och vad du har för kopplingar till KÖBY? 
 
Hur ser du på KÖBY? 
 
Hur har ni varit med och finansierat KÖBY? 

• Vikta till speciella ändamål inom KÖBY? 
 
Hur ser du på inter-kommunal samverkan? 

• Vilka övergripande mål kan finnas med sådan samverkan? 
• Vilka fördelar ser du med att samverka mellan kommuner? 
• Möjligheter? 
• Risker? 
• Hinder/Aspekter? 
• Hur tror du samverkan påverkar de enskilda kommunerna? 
• Olika samarbetsformer. Fördelar/nackdelar 

 
Vet du om det finns några andra studier som gjorts angående samverkan om och 
med IT? 
 
Finns material om inter-kommunal samverkan och/eller kontaktpersoner som vi 
kan få tillgång till?  
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Presentation av oss själva samt syftet med uppsatsen och själva intervjun.  
Fråga om vi får spela in intervjun 
Tala om att vi kommer att skicka intervjuutskriften för godkännande 
Fråga om vi får använda intervjupersonens namn utskrivet i rapporten.  

3�'��)��&�����	
Intervjupersonerna ombedes berätta lite om vem de är och deras koppling till 
fallet samt lite om bakgrunden till fallets samverkan om IT.  

A0�����(����	�����	�	��'����	1�	����'���	
Om så behövs beskriver vi lite runt vad vi menar med exempelvis omgivning, 
utmaningar, IT:s roll med mera 
 
Vilka faktorer tror du bidragit till att ni samverkar om IT? 

• Omgivning 
• Utmaningar 
• Motiv 
• 24-timmarsmyndigheten 

 
Vilken roll anser du IT har i er samverkan?  

• Effektivisering av den egna verksamheten 
• Förbättra och utveckla själva samverkan  
• Dela resurser och information mellan kommunerna 

 
Vad samverkar man om vad gäller IT samt varför nu och inte tidigare?  
 
Vilken form har ni för er samverkan och varför har ni valt just den formen?  
 
Vilka lösningar/möjligheter anser du att er samverkan om IT har gett eller kan 
ge i framtiden för samverkan respektive för din egen kommun? 
 
Har ni stött på några problem vid samverkan om IT och i så fall vilka?  

• Ser du några andra risker med att samverka om IT? 
 
Kan du se några särskilda framgångsfaktorer/förutsättningar som är viktiga för 
att samverkan om IT ska ge önskvärda effekter?  
 
Är det något övrigt du vill tillägga? 
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Presentation av oss själva samt syftet med uppsatsen och själva intervjun.  
Fråga om vi får spela in intervjun (gäller inte de som skickas via e-post) 
Tala om att vi kommer att skicka intervjuutskriften för godkännande (gäller inte 
de som skickas via e-post) 
Fråga om vi får använda intervjupersonens namn utskrivet i rapporten.  
 
Vilka faktorer tror du allmänt bidrar till att kommuner samverkar om IT 
(exempelvis Staten och EU, näringsliv, medborgare, ekonomiska aspekter, 
kommunstorlek med mera)? 
 
Vilka motiv finns det med kommunernas samverkan om IT ?  
 
Vilken betydelse har inter-kommunal samverkan om IT för att förverkliga 24-
timmarsmyndigheten och vad kan kommuner samverka om vad gäller IT för att 
uppnå 24-timmarsmyndigheten? 
 
Vilken roll anser du IT har i samverkan?  
 
Varför samverkar kommuner om IT just nu och inte tidigare?  
 
Vilka lösningar/möjligheter anser du att samverkan om IT har gett eller kan ge i 
framtiden för samverkan respektive för den egna kommunen? 
 
Kan kommunerna stöta på problem vid samverkan om IT och i så fall vilka?  
 
Ser du några risker med att samverka om IT?  
 
Kan du se några särskilda framgångsfaktorer/förutsättningar som är viktiga för 
att samverkan om IT ska ge önskvärda effekter (ex gemensamma mål, 
ekonomiska och personella resurser, rutiner, blanketter, standarder med mera)? 
 
Vet du om det finns några andra studier som gjorts angående samverkan om och 
med IT? 



 

 

 
 


