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Behind the Face of the 24/7 Municipality Information Service: On the development of an interactive web assistant 
in Enköping 

Henrik Perfect 

Sedan slutet på 1990-talet brukar begreppet 24-timmarsmyndigheten användas för att beteckna visionen och arbetet 
kring att modernisera den svenska förvaltningen. Mycket handlar om att införa elektroniska tjänster i syfte att möta 
medborgarnas krav och förväntningar på samhällsservice. I mötet mellan visioner och operativt arbete formas 
lösningar som syftar till att underlätta både samspelet med medborgarna och förvaltningens interna arbete. I den här 
studien ligger fokus på en e-tjänst som på den offentliga sektorns webbplatser ofta kallas för medborgarassistent. 
Det är en form av informationssystem som börjar synas på kommuners och myndigheters webbplatser för att i 24-
timmarsvisionens anda hjälpa medborgare att hitta information och få svar på sina frågor. 
 Genom en instrumentell fallstudie kring utveckling och implementering av en medborgarassistent på Enköpings 
kommuns webbplats belyser studien hur den svenska förvaltningens gemensamma visioner om 24-
timmarsmyndigheten slår igenom i kommunens strategiska och operativa informationsarbete. I studien ställs frågor 
om vilka behov som ligger till grund för kommunens satsning och hur man resonerar kring tekniska möjligheter 
samt de visioner och förväntningar man har på medborgarassistenten.  
 I resultatet framstår medborgarassistenten som en del av en begynnande kanalstrategi där Internet är tänkt att bli 
den dominerande kanalen för kommunens informationsarbete. Medborgarassistenten ska kunna bemöta många av 
medborgarnas enkla och vanligt förekommande frågor och därmed ge kommunens medarbetare mer tid till 
kvalificerade frågor och handläggning. Även om kommunens visioner och strategier i stora drag överensstämmer 
med 24-timmars-myndigheten finns ett glapp till det operativa arbetet med medborgarassistenten. Det visar sig i 
assistentens förmågor och organisationens anpassning till nya inslag i informationsarbetet. Studien visar på 
möjligheter att minska glappet och dess konsekvenser genom att grunda utvecklingsprocessen i tydliga 
behovsunderlag och målbilder som underlättar identifiering och prioritering av kritiska punkter hos 
medborgarassistenten. 
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Förord 
Införandet av elektroniska tjänster i den svenska förvaltningen innebär nya 
möjligheter att tackla gamla problem associerade med exempelvis samhälls-
information och kommunikation. Visionerna lovar att öka medborgarnas tillgång 
till förvaltningens tjänster och information samtidigt som arbetet inom 
förvaltningen ska bli enklare och kostnadseffektivare. Men vägen till visionerna 
kantas av utmaningar som i många fall kräver en omdaning av arbetssätt och 
strukturer för att sätta medborgarnas behov i centrum för förvaltningens 
verksamhet. 
 
Användningen av interaktiva assistenter som ska kunna bemöta medborgares 
informationsbehov och underlätta navigeringen på myndigheters och kommuners 
webbplatser är i skrivande stund på stark frammarsch. Även om företeelsen är 
relativt ny och systemen bakom assistenterna i mångt och mycket fortfarande är i 
sin linda finns det ett stort intresse för interaktiva assistenter. Det märks inte minst 
då nya så kallade medborgarassistenter dyker upp på den offentliga förvaltningens 
webbplatser. Det syns även i samverkansprojekt, exempelvis mellan kommuner 
där man samarbetar för att utveckla kommunala elektroniska tjänster, däribland 
gemensamma grunder för medborgarassistenter.  
 
Denna dynamiska och i allra högsta grad aktuella verklighet har varit en viktig 
källa för inspiration och motivation under arbetet med uppsatsen. Förhoppningen 
är att resultatet också ska kunna bidra med nya idéer, tankar och kunskap till 
pågående och framtida utveckling av medborgarassistenter. I sammanhanget vill 
jag passa på att tacka Enköpings kommun för ett gott samarbete. Ett stort tack 
riktar jag även specifikt till de medarbetare i Enköpings kommun som frikostigt 
delat med sig av sina erfarenheter från utveckling och användning av kommunens 
medborgarassistent. Jag vill också ge en eloge för stöd och uppmuntran under 
processen till mina handledare professor Sture Hägglund och Fredrik Arvidsson 
på institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Slutligen vill jag 
även tacka Tomas Käll för givande diskussioner och synpunkter, Ylva Olofsson 
för engelsk korrekturläsning samt Hans-Göran Wendelhof för hans klarsynta 
bidrag till figur 3 på sidan 68.   
 
 
Linköping 2005-11-29 
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Sammanfattning 
Sedan slutet på 1990-talet brukar begreppet 24-timmarsmyndigheten användas för 
att beteckna visionen och arbetet kring att modernisera den svenska förvaltningen. 
Mycket handlar om att införa elektroniska tjänster i syfte att möta medborgarnas 
krav och förväntningar på samhällsservice. I mötet mellan visioner och operativt 
arbete formas lösningar som syftar till att underlätta både samspelet med 
medborgarna och förvaltningens interna arbete. I den här studien ligger fokus på 
en e-tjänst som på den offentliga sektorns webbplatser ofta kallas för 
medborgarassistent. Det är en form av informationssystem som börjar synas på 
kommuners och myndigheters webbplatser för att i 24-timmarsvisionens anda 
hjälpa medborgare att hitta information och få svar på sina frågor. 
 
Genom en instrumentell fallstudie kring utveckling och implementering av en 
medborgarassistent på Enköpings kommuns webbplats belyser studien hur den 
svenska förvaltningens gemensamma visioner om 24-timmarsmyndigheten slår 
igenom i kommunens strategiska och operativa informationsarbete. I studien ställs 
frågor om vilka behov som ligger till grund för kommunens satsning och hur man 
resonerar kring tekniska möjligheter samt de visioner och förväntningar man har 
på medborgarassistenten.  
 
I resultatet framstår medborgarassistenten som en del av en begynnande 
kanalstrategi där Internet är tänkt att bli den dominerande kanalen för kommunens 
informationsarbete. Medborgarassistenten ska kunna bemöta många av 
medborgarnas enkla och vanligt förekommande frågor och därmed ge kommunens 
medarbetare mer tid till kvalificerade frågor och handläggning. Även om 
kommunens visioner och strategier i stora drag överensstämmer med 24-timmars-
myndigheten finns ett glapp till det operativa arbetet med medborgarassistenten. 
Det visar sig i assistentens förmågor och organisationens anpassning till nya 
inslag i informationsarbetet. Studien visar på möjligheter att minska glappet och 
dess konsekvenser genom att grunda utvecklingsprocessen i tydliga 
behovsunderlag och målbilder som underlättar identifiering och prioritering av 
kritiska punkter hos medborgarassistenten. 
 
 
 



 

 



 

 

Abstract and summary in English 
In the late 1990s the Swedish government launched their ideas on strategic use of 
information and communication technology (ICT) to improve public 
administration. The ideas have come to revolve around the ability to meet the 
changing needs and demands of citizens by using electronic web based services.  
 
In this context there is a growing interest in interactive web assistants, or FAQ 
robots among Swedish municipalities. The focal point of this instrumental case 
study is the introduction and use of an interactive web assistant that has been 
developed in order to improve the web services provided by the Swedish 
municipal government of Enköping. The purpose of this study is to gain 
knowledge of what kind of arguments and thoughts that took place, and issues that 
were involved in the developing process and preparation of the web assistant. This 
knowledge may be of interest in similar situations when developing public web 
based information systems.  
 
The study portrays how the web assistant in Enköping has evolved from 
discussions about access to municipal information to become a part of a strategy 
to use the Internet as the main channel for municipal information and 
communication. The purpose of launching the assistant, as mentioned by 
interviewees in Enköping, was to guide citizens with common and frequently 
asked questions to information on the municipal website in order to answer their 
questions. This, when common questions are being solved with the use of web 
based information, is expected to free resources so more complex questions and 
cases can be handled effectively by the municipal staff. The visions and strategies 
underpinning the Enköping assistant are similar to national ideas of focusing on 
citizens’ needs and demands on access to public information. But the study also 
pin points a gap between the strategies and procedures in the development of the 
assistant. The study concludes that extended preparatory work may reduce the gap 
and allow the municipal government to identify reasonable goals and defining 
citizens’ needs in order to develop an assistant to meet the specific demands of 
their particular citizens.  

Summary 
The use of ICT in government services gives us opportunities to find new 
solutions to old problems associated with public information. Even though 
innovative use of ICT can improve the effectiveness of government agencies, and 
the relationship between citizens and those agencies, there are many challenges 
along the way. This shift from traditional services towards increased use of 
electronic services often requires revised organizations, procedures and mindsets. 
 
There is a growing interest in interactive web assistants, or FAQ robots among the 
Swedish municipalities and government agencies. This case study reported here 
focuses on the development and use of an interactive web assistant to improve the 
web services provided by the Swedish municipal government of Enköping. The 
Enköping web assistant was launched for public use in late 2004, about four 
months before this study were conducted. The administration of Enköping had by 
that time gained some experience of their new e-service, and could still remember 
the thoughts and issues encountered during the earliest stages of the development 



 

 

process. A combination of interviews with people involved in the development 
and the use of the web assistant as well as related documents forms the foundation 
of the study. The aim of the study was to gain understanding of the way of 
reasoning, the arguments and the experiences that revolve around the development 
process of the assistant. 
  
In the light of the European and Swedish visions of strategic use of ICT in public 
administration, the study describes the Enköping web assistant as part of a 
strategy to strengthen municipal e-services. The web assistant can help citizens to 
navigate the municipal website in order to find answers and information that will 
meet their needs. This is expected to direct more common questions to the website 
and thereby give the employees of the municipal administration time to deal with 
more complex issues and questions. The assistant can also be used as a tool by the 
municipal staff when searching the website in order to answer questions from 
citizen. The main arguments used for promoting the assistant are that it will 
improve the efficiency, quality and access to municipal public information. 
 
Due to technical limitations at the time of the development process, the first 
intention to enable the assistant to automatically deliver complete answers to 
citizens’ questions, was abandoned. Instead, the assistant delivers a short answer 
which it presents in addition to a webpage from the municipal website where the 
inquirer can find more related information on the topic. This solution is built upon 
a set of questions and answers which are defined, maintained and stored in a 
database separated from the website by a group of municipal information 
professionals.  
 
The technical configuration used in Enköping imposes new issues and routines in 
the administration of municipal information. The performance of the assistant 
requires constant supervision in order to keep the database in parity with citizens 
diverse and changing information need. Enköping has chosen not to include 
information in the assistant’s database that quickly will get out of date. Even if 
this will make it easier for the staff to keep the assistant’s database in good 
condition, it can also reduce the assistant’s ability to solve citizens’ information 
needs because the information stored in the assistant’s database does not 
encompass all the information available on the website. An example of a worst 
case scenario is when the assistant is unable to give users directions to 
information on their questions, even though the specific information may be found 
on the website, due to the limitations of the assistant’s database. 
 
According to Enköping’s strategies the information needs and demands of the 
citizens are the foundation of e-services. The study of the development process in 
Enköping indicates that there is a gap between those strategies and the actual web 
assistant. The possibility of limiting the access to the municipal web based 
information for its citizens compared to the possibilities of an ordinary search 
engine is one thing. Another thing observed in the study is that the basis for the 
development of the assistant’s database is not primarily the actual information 
needs of Enköping’s citizens, but a general set of questions, representing a general 
information need, supplied by the company delivering the technical solution of the 
assistant. Although the set of question was general, it was created with the 
company’s experience of working with similar municipality information services.  



 

 

 
The study concludes that using a more specific set of questions derived from 
Enköping’s citizens’ information need might enable the creation of a more 
efficient assistant that would target the most common questions, and 
encompassing the most requested municipal information. This may also give 
valuable knowledge to the information professionals, thus making it possible to 
plan the continuous development from a citizen’s perspective. It may also make it 
easier to forecast the amount of resources, i.e. competence and personnel, needed 
to keep the assistant in good shape in order to meet citizen’s information needs. In 
the light of present projects where Swedish municipalities co-operate to create 
joint platforms for development of e-services, this conclusion suggests that there 
must be enough room left for each municipality to adapt the joint solution to the 
specific needs and demands of their citizens.  
 
Enköping had not conducted any evaluation of their web assistant nor asked the 
citizens about their opinions on the assistant at the time of the study. But the 
interviewees suggest that the assistant has improved the interactivity of the 
website. The appearance of a photographic avatar, a friendly looking man with 
shirt and tie in his early thirties, who asks the users how he might be of service, 
seems to generate both interest and astonishment. All conversations between users 
and the assistant are not exclusively a matter of getting directions on where to find 
the right information but also a matter of just talking to the assistant. 
 
This suggests that the interactive web assistant attracts citizens to interact with the 
municipality web services and web based information. With the rapid 
development and new innovations of ICT in mind the study suggests that, despite 
challenges in methods and knowledge to keeping pace with needs and demands of 
citizens’, an interactive web assistant may play a key role as the future face of the 
24/7 municipality. 
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1 Inledande perspektiv 
Begreppet 24-timmarsmyndigheten brukar sedan slutet av 1990-talet användas för 
att beteckna visionen om Sveriges framtida offentliga förvaltning. I stora drag 
handlar visionen om att modernisera förvaltningen, exempelvis genom att införa 
elektroniska, webbaserade tjänster i syfte att möta medborgarnas krav och 
förväntningar på samhällsservice. När visionerna möter förvaltningens operativa 
arbete uppstår lösningar som syftar till att underlätta både samspelet med 
medborgarna och förvaltningens interna arbete. Intresset i den här studien riktas 
mot en e-tjänst som på den offentliga sektorns webbplatser ofta kallas för 
medborgarassistent. Det är en form av informationssystem som i allt större 
utsträckning börjar synas på kommuners och myndigheters webbplatser för att i 
24-timmarsvisionens anda hjälpa medborgare att hitta information och få svar på 
enklare frågor.  
 
Genom en instrumentell fallstudie kring utveckling och implementering av en 
medborgarassistent på Enköpings kommuns webbplats belyser studien hur den 
svenska förvaltningens gemensamma visioner om 24-timmarsmyndigheten slår 
igenom i det strategiska och operativa informationsarbetet. Studien kretsar kring 
vilka behov som ligger till grund för kommunens satsning och hur man ser på 
tekniska möjligheter samt de visioner och förväntningar man har på 
medborgarassistenten.  

Samhällsservice i förändring 
Bankernas Internettjänster är ett exempel på hur modern informationsteknologi 
kan användas för att uppnå ökad service. Med nya metoder har man försökt möta 
behovet av banktjänster på kundens villkor vilket påverkat förhållandet mellan 
bank och kund. Vi som kunder är inte längre bundna till bankkontorens 
begränsade öppettider och bankerna kan koncentrera kontorens serviceutbud till 
mer krävande ärenden. I och med att många är beredda att hantera känslig och 
personlig information via bankens elektroniska tjänster kan man i ett större 
perspektiv se det som ett tecken på en ökad öppenhet gentemot elektroniska 
tjänster. 
 

Samhället fortsätter ständigt att utvecklas och med det även 
medborgarnas och företagens sätt att agera i vardagen. En dynamisk 
offentlig sektor med en tydlig och känd ambition att löpande 
modernisera sin verksamhet för att svara upp emot nya och förstärkta 
behovsbilder är fundamental för en framtida offentlig sektor med stort 
förtroende hos medborgare och företag. (VISAM, 2005, s. 21) 

 
Till skillnad från det inledande exemplet med bankernas förändrade service är 
citatet ovan hämtat från en rapport (VISAM, 2005)1 om visioner för framtidens 
möte mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna. I rapporten tar man 
                                                 
1 VISAM står för Vi SAMverkar och är beteckningen på ett av regeringen initierat projekt i syfte 
att utveckla mötet mellan den offentliga förvaltningen, medborgare och företag. Vidare 
information finns på www.24-timmarsmyndigheten.se 
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fasta på att samhället är i ständig förändring vilket påverkar oss som medborgare 
samtidigt som våra handlingar och behov styr samhällets utveckling. Den 
successiva övergången från att ha varit ett traditionellt industrisamhälle till att bli 
ett kunskaps- och informationssamhälle innebär att våra önskemål och värderingar 
förändras. I rapporten menar man att förändringen redan märks tydligt hos den 
yngre generationen som i större utsträckning föredrar individuella valmöjligheter 
och anpassningar i samhällsservicen än vad som erbjudits traditionellt. 

Förändrade önskemål och nya krav 
I VISAMs (2005) vision ser man hur medborgarna strävar mot ökad mobilitet, 
tillgänglighet, enkelhet och behovsanpassning i kontakten med företag och 
myndigheter. Önskan att själv ha kontroll över sina ärenden och kunna välja 
tidpunkt och kanal prioriteras och det traditionella besöket på myndighetskontor 
får en allt mindre betydelse. Samtidigt ser man att medborgarna blir aktivare när 
det gäller att försöka tillgodose sitt behov av service och man använder och växlar 
mellan olika informationskanaler. De allra flesta medborgare ser Internet som en 
självklarhet vilket gör den till den dominerande servicekanalen.  
 
Mot bakgrund av detta kräver medborgarna i allt större utsträckning direkt, 
lättförståelig och relevant information, vilket innebär att behovet av verktyg för att 
hitta rätt tjänster och information kommer att öka. Kravet på enkelhet innebär 
vidare att det ska räcka med en myndighetskontakt även i ärenden där flera 
myndigheter är inblandade. Nyckeln är samverkan inom förvaltningen och säker 
hantering av sekretess och personlig integritet. Att kunna legitimera sig 
elektroniskt är också viktigt då det innebär att medborgaren kan få större kontroll 
och inblick i sina ärenden samt att kunna anpassa tjänster till individuella 
preferenser. (VISAM, 2005) 

En nytänkande förvaltning 
Medborgarnas förändrade krav och förväntningar på samhällsservicen som 
VISAM (2005) målar upp i sin vision innebär nya utmaningar för den svenska 
förvaltningen. För att uppnå effektivitet i den offentliga sektorn ser man att det 
krävs en omdaning mot mer brukarorienterade kanalstrategier där resultat bedöms 
utifrån i vilken utsträckning man lyckas möta medborgarnas faktiska behov. Det 
innebär att man kontinuerligt måste följa brukarnas behov, något som kräver både 
metoder och resurser. I sin vision skriver VISAM (2005) att förvaltningen kan 
hålla sig uppdaterad om medborgarnas behov genom en kombination av 
systematisk hantering av synpunkter och klagomål samt att utveckla tjänster i 
dialog med medborgarna.  
 
I mötet mellan förvaltningens visioner och operativa arbete uppstår lösningar som 
syftar till att effektivisera och underlätta både samspelet med medborgarna och det 
egna interna arbetet. VISAM (2005) ser hur en förvaltningsgemensam service-
organisation skulle kunna samordna arbetet kring gemensamma standarder för att 
underlätta informationsutbyte och utveckling av tjänster. Delar av den service som 
idag ges på myndighetsspecifika platser skulle kunna slås samman med hjälp av 
vad VISAM (2005) kallar myndighetsgemensamma digitala robotar. Det är 
tjänster som kan ge svar på allmänna frågor och göra det möjligt för medborgare 
att söka information och publicerat material över myndighetsgränser. 
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Även om den myndighetsgemensamma digitala roboten är en vision börjar 
liknande funktioner synas allt mer på enskilda kommuners och myndigheters 
webbplatser. I den här studien och tillika magisteruppsatsen i informations- och 
medievetenskap vid Linköpings universitet intresserar jag mig för en funktion 
eller e-tjänst som kallas för medborgarassistent. Det är en form av 
informationssystem som i visionen om 24-timmarsmyndighetens anda ska hjälpa 
medborgarna att få svar på enklare frågor rörande offentlig förvaltning och 
verksamhet. 

Studiens fokus och avgränsningar 
I centrum för studien står utveckling och implementering av en medborgar-
assistent på Enköpings kommuns webbplats. Genom att i en fallstudie studera 
Enköpings arbete med medborgarassistenten vill jag belysa hur den svenska 
förvaltningens gemensamma visioner om 24-timmarsmyndigheten slår igenom på 
kommunens strategiska och operativa informationsarbete. Likaså är jag 
intresserad av vad som händer med visioner och tankar när de omsätts till 
operativa lösningar. För att belysa detta undrar jag vilken behovsbild kommunen 
utgår ifrån och hur man resonerar kring tekniska möjligheter att möta behoven 
med en medborgarassistent. Jag intresserar mig också för visioner och 
förväntningar kring hur medborgarassistenten ska påverka kommunens 
informationsarbete och relation till medborgarna. 
 
Studien avgränsas till Enköpings kommun och de specifika förhållanden som 
råder kring deras medborgarassistent. Tekniska lösningar för medborgarassistenter 
och deras funktionalitet förekommer i en mängd olika former och utvecklingen av 
tekniken går snabbt framåt. Resultatet ska därmed inte förväntas kunna vara direkt 
överförbart till andra kommuner eller sammanhang där medborgarassistenter 
utvecklas. Däremot vill jag genom att belysa Enköpings agerande och resonemang 
bidra med idéer, tankar och lärdomar som kan utgöra underlag för att förbättra 
processer, metoder och lösningar kring medborgarassistenter. 

Begreppsanvändning 
Hittills har jag använt två alternativa benämningar på den tjänst eller funktion som 
studien kretsar kring; digital robot och medborgarassistent. I sammanhang med 
den offentliga sektorns webbplatser används ofta benämningen medborgar-
assistent. Men användningen av begreppet medborgarassistent är dock inte 
exklusiv. I uppsatsen används flera synonyma begrepp till medborgarassistent 
varav interaktiv assistent är det dominerande. I samband med olika exempel på 
medborgarassistenter förekommer också andra benämningar som exempelvis 
digitala assistenter, digitala robotar eller guider. 
 
Ytterligare ett begrepp som kan upplevas tvetydigt i studien är användningen av 
begreppen medborgare, kommuninnevånare och användare. Medborgare används 
ofta i sammanhang som rör hela förvaltningen medan kommuninnevånare 
förekommer då det handlar om kommuner. Skillnaden kan vara hårfin och i 
princip kan begreppen anses vara synonymer. Medborgare eller om man så vill 
kommuninnevånare är typiska användare av medborgarassistenter eller andra 
informationssystem inom den offentliga sektorn. Men användarbegreppet 
innefattar också användare inom förvaltningsorganisationen, exempelvis 
kommuntjänstemän.  
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Rapportens struktur 
Strukturen i vetenskapliga arbeten följer enligt Olsson och Sörensen (2001) den så 
kallade IMRAD-modellen. Namnet syftar på delarna i rapporten; Inledning, 
Metod, Resultat, Analys och Diskussion. I stora drag bygger den här rapporten på 
samma traditionella struktur. Men tyngdpunkten och rubriksättning i rapportens 
delar har jag dock försökt att anpassa för att bättre harmonisera med studiens syfte 
och tillvägagångssätt. Efter några inledande perspektiv som är tänkt att ge läsaren 
en inblick i var och om vad studien rör sig följer kapitel 2 med en referensram 
vars syfte är att definiera den kontext där medborgarassistenter utvecklas och 
används. Det mynnar ut i kapitel 3 med studiens grundläggande frågeställningar 
och syfte. I kapitel 4 presenteras sedan studiens forskningsstrategi med såväl 
grundläggande metodologiska utgångspunkter som praktiska tillvägagångssätt. I 
kapitel 5 följer en detaljerad beskrivning av Enköpings utveckling av en 
medborgarassistent. Beskrivningen baseras på de kategorier som framkommit 
under analysen av insamlat material, vilket också går igen i avsnittets rubriker. 
För att beskrivningen ska fungera som grund till naturlig generalisering (se s. 29) 
har jag valt att skilja den från det kapitl 6 med diskussion och reflektion där jag 
öppnat upp möjligheten för tolkning av det insamlade materialet. Kapitel 7 
avslutar rapporten med en summering av resultat och diskussion. 
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2 Från samhällsinformation till 24-timmarsservice 
I föregående kapitel beskrevs kortfattat den förändring i service som bankerna 
åstadkommit genom öppnandet av kontor på Internet och VISAMs (2005) 
visioner om det framtida mötet mellan förvaltning och medborgare. Utan att göra 
någon djupare analys kan man ana att visionerna för den offentliga servicen följer 
liknande tankar som de man anammat inom bankväsendet. Det jag vill göra dig 
som läsare uppmärksam på är förändring i den svenska förvaltningens relation till 
medborgarna. Det resulterar i nya former av tjänster där medborgarens behov står 
i fokus, exempelvis den digitala robot som VISAM (2005) beskriver. I följande 
kapitel försöker jag spåra ursprunget till förändringen och på så sätt ge en 
bakgrund och skapa förståelse kring förutsättningarna för hur ny teknik kan 
användas för att förbättra förvaltningens serviceutbud. Jag tar avstamp i tankar 
kring samhällsinformation och framväxten av den svenska visionen om 24-
timmarsmyndigheten. 

Samhällsinformation 
Samhällsinformation är ett svårdefinierat begrepp vars idémässiga grund kan 
spåras långt tillbaka i den politiska idéhistorien där bilden av den kompetente 
medborgaren i den fria staten förekommer i åtskilliga former. Bland de tidiga 
tänkarna återfinns bland annat Platon och Aristoteles. Att politiskt och 
samhälleligt arbete kräver kunniga medborgare är således inte något nytt. 
Villkoren för samhällsinformationen har dock ändrats i takt med de rådande 
politiska systemen. Information och kommunikation i samhället måste således 
betraktas i ljuset av det rådande politiska systemets mål, innehåll och struktur 
(Abrahamsson, 1976). Även om Platons och Aristoteles politiska perspektiv var 
olika så utgick båda ifrån slavsystemet som var det rådande i deras samhälle och 
därmed den självklara utgångspunkten. (Abrahamsson, 1983)  

Den svenska förvaltningsmodellen 
I vårt moderna samhälle är livegenskapen sedan länge avskaffad och således har 
vi andra utgångspunkter vad gäller samhällsinformation och medborgarnas 
kunskaper än de som var aktuella i den atenska demokratin. I Regeringsformen 
(SFS 1974:152) stadgas att den offentliga makten i Sverige utgår från folket och 
att ”…folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän lika rösträtt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom 
kommunal självstyrelse”. En förutsättning för det svenska folkstyret är en aktiv 
dialog mellan folkvalda och medborgare. En viktig komponent i dialogen är 
medborgarnas tillgång till information om beslut som påverkar deras liv (DS 
1994:9). Informationens roll i samhället bestäms av landets kulturella särart, 
historia och förvaltningstraditioner (Abrahamsson, 1993). För att närma oss 
informationen i vårt samhälle är det därmed motiverat att börja med en kort 
inblick i den svenska förvaltningsmodellen som består av tre nationella nivåer 
samt en europeisk nivå.  
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Den första nivån är den nationella där riksdagen, regeringen med sina departement 
och myndigheter återfinns. Riksdagen är den beslutande instansen medan 
regeringen med hjälp av departement och myndigheter har den verkställande 
funktionen. Den andra nivån är den regionala nivån där landstingen och 
länsstyrelserna står för det politiska arbetet. Den tredje nivån är den lokala där 
kommunen enligt Kommunallagen (SFS 1991:900) ansvarar för ett stort antal 
områden utifrån ”…demokratins och den kommunala självstyrelsens grund…” 
(SFS 1991:900, §1) 

 
Fördelningen av uppgifter mellan stat, landsting och kommun har 
växlat under årens lopp. Verksamheter har främst flyttats från statliga 
till kommunala organ, bland annat av demokratiskäl. I kommunen är 
det lättare att hålla fortlöpande kontakter mellan beslutsfattare och 
enskilda. (Regeringen, 2005) 

Ensidig information eller dialog? 
Oavsett nivå i förvaltningsmodellen så är just dialog ett begrepp som är intimt 
förknippat med samhällsinformation. Dialogen aktualiserades i den svenska 
diskussionen under 1970-talet som en möjlig lösning på de svårigheter som 
uppstår när relationen mellan myndighet och medborgare inte går att bemästra 
med ensidig information. Tidigare hade relationen karaktäriserats av 
upplysningsverksamhet där staten upplyst medborgarna om deras skyldigheter och 
rättigheter. Problemet man nu såg var att relationen mellan myndighet och den 
enskilda medborgaren ofta är mer komplex och känslig för att enkelt tillfredställas 
med kampanjer. Upplysningsverksamheten tenderade att handla om i förväg 
beslutade förändringar medan man i en dialog skulle kunna bygga upp en 
medvetenhet om problem hos medborgarna. (Abrahamsson, 1983) 
 
Ur diskussionerna och en traditionell syn på kommunikationsförloppet med 
sändare, budskap och mottagare målar Abrahamsson (1976; 1983; 1993) upp tre 
strategier för samhällskommunikation. Han kallar dem för offentlighets-, 
informations- och kommunikationsprincipen.  
 
Den svenska lagstadgade offentlighetsprincipen ska garantera medborgarna insyn 
i den offentliga sektorns styrning och verksamhet. Innebörden i Abrahamssons 
första strategi bygger på den lagstadgade offentlighetsprincipen då myndigheten 
tillhandahåller information. Man tar dock inga initiativ till att kommunicera 
informationen utan det är upp till medborgarnas intresse och förmåga att hitta rätt 
väg in till den och att tillgodogöra sig den. När myndigheten försöker anpassa 
informationen till målgruppen och de kanaler som målgruppen har tillgång till har 
offentlighetsprincipen övergått till den andra strategin; informationsprincipen.  
 
Med informationsprincipen som strategi menar Abrahamsson (1983, 1993) att en 
större del av medborgarna kan få möjlighet att nyttja offentlighetsprincipens 
formella rättigheter till information och insyn i det offentliga. Man ökar 
tillgängligheten genom att kommunicera information. Även om det innebär att 
myndigheten och medborgarnas roller blir mer jämlika så är det myndigheten som 
väljer vad som ska kommuniceras och i vilken kanal.  
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En förfinad form av principen som Abrahamsson (1983, 1993) har identifierat 
kallar han för konsumentinriktad informationsprincip. Myndigheten har då en 
ambition att anpassa kommunikationen till målgruppens specifika behov och 
förutsättningar. Det kräver att myndigheten lyssnar på medborgarnas önskemål 
om förbättringar. Den avslutande strategin innebär en enligt Abrahamsson (1983, 
1993) jämlik dialog mellan medborgare och myndigheter. Parterna har likvärdiga 
förutsättningar att kommunicera, utnyttjar för ändamålet tillgängliga kanaler och 
deras roller växlar mellan sändare och mottagare.  
 
För att beskriva kommunikationsförloppet inom ramen för de tre strategierna har 
Abrahamsson (1976, 1983, 1993) tagit ett antal egenskaper till hjälp. Han tittar på 
rollstrukturen i förloppet; om den är fast eller rörlig och vem som är sändare och 
mottagare. Nästa egenskap han intresserar sig för är hur de ekonomiska och 
kunskapsmässiga resurserna är fördelade och således vem som har möjlighet att 
kommunicera. Kanalens tillgänglighet och meddelandets begriplighet är också 
intressanta egenskaper för att se hur väl informationen når fram och förstås. Han 
menar också att kommunikationen påverkas av innehållets allmängiltiga eller 
specifika karaktär. Den vanliga attityden hos myndigheter är enligt Abrahamsson 
(1993) att samhällskommunikation ska vara information från myndighet till 
allmänhet. Slutligen ser han att kommunikationsprocessen och således även 
myndigheternas informationsstrategier påverkas av den politiska beslutsprocessen. 
Det som är intressant ur ett kommunikationsperspektiv är huruvida myndigheten 
kommunicerar redan fattade beslut eller om det finns utrymme för samråd eller 
medbestämmande. 
 
I senare skrifter har Abrahamsson (1983, 1993) påpekat att strategierna endast är 
enkla utvecklingar av en enkel kommunikationsmodell och därmed har stora 
brister. Exempelvis så använde han ett onyanserat myndighetsbegrepp som inte 
motsvarar det ”nätverk av multiorganisationer” (Abrahamsson, 1993, s. 135) som 
den svenska förvaltningen har utvecklats till. Dessutom ser han att det finns stora 
skillnader i medborgarens kontakt med instanser på lokal och nationell nivå. Med 
detta i åtanke har jag ändå valt att ta med principerna eftersom deras enkelhet gör 
dem till bra utgångspunkter för vidare resonemang och förståelse.  

Från upplysning till kommunikation 
Den statliga utredningen Vidgad samhällsinformation (SOU 1969:48) brukar ses 
som startskottet för den svenska samhällskommunikationen (Flodin, 1993). Som 
tidigare nämnts så är samhällsinformation som upplysningsverksamhet inte någon 
ny företeelse. På nittonhundratalet kan exempelvis devisen En svensk tiger ses 
som ett resultat av statens upplysningsverksamhet för att stärka det svenska 
folkets förtroende till den svenska krigsmakten (Abrahamsson, 1993). Ett annat 
välkänt exempel är högertrafikomläggningen 1967 med tillhörande kampanj för 
att ändra medborgarnas vilja, kunskaper och beteenden (Abrahamsson, 1983).  
 
Efter utredningen Vidgad samhällsinformation (SOU 1969:48) utvecklades under 
1970-talet den svenska samhällsinformationen kraftigt. Flodin (1993, s. 6) kallar 
perioden för ”svensk samhällskommunikations stora expansionsperiod”. Flodin 
beskriver vidare hur speciella informationsfunktioner inrättades hos myndigheter, 
kommuner och landsting; hur forskning inom området tog fart och hur 
utbildningar i kommunikation och informationsteknik startades.  
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Under 1970-talet minskades antalet kommuner kraftigt samtidigt som den 
offentliga sektorn expanderade och ansvarsområden fördes över från staten till 
landsting och kommun (SOU 1984:68). Det är ett exempel på hur verksamhet 
flyttas till den lokala förvaltningsnivån, närmare medborgarna. 
 
I utredningen (SOU 1969:48) definierades begreppet samhällsinformation snävt 
som en enkelriktad verksamhet där myndigheten distribuerar information om 
fattade beslut (Flodin, 1993). Det gav upphov till en omfattande debatt kring 
samhällsinformationens omfattning och innehåll (Abrahamsson, 1993).  

 
Den samhällsinformation, som utredningen behandlar i detta 
betänkande, är emellertid begränsad till sådan information, som är en 
följd av riksdagens, landstingens och kommunernas beslut och de 
instruktioner de utfärdat för myndigheterna.(SOU 1969:48, s. 9)   

 
Snabbt lanserades nya alternativa definitioner där enkelriktad 
informationsverksamhet utvecklades till en dubbelriktad kommunikation. 
Medborgaren skulle även kunna sända information till myndigheter oberoende av 
den politiska beslutsprocessen. (Flodin, 1993) 
 

Samhällsinformation är varje urval av upplysningar om aktuella 
förhållanden och företeelser i samhället som förmedlas till 
allmänheten, till vissa grupper inom allmänheten eller till 
myndigheter. (Abrahamsson, 1976, s. 36) 

 
1970-talets debatt kring samhällsinformationens innehåll och funktion mynnade ut 
i en målbild där samhällsinformationens syfte var att tjäna medborgarna, ge 
medborgarna möjlighet att påverka samhällets utveckling samt att motivera till 
ansvarstagande för. Nämnden för samhällsinformation, NSI, beskrev 
samhällsinformationens mål som:  
 

De uppgifter som samhällsinformationen i vid bemärkelse skall fylla 
gentemot medborgarna kan sammanfattas på följande sätt:  
- tjäna medborgarna, upplysa dem om deras rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till samhället och andra medborgare 
- öka medborgarnas möjligheter att påverka samhällsutvecklingen 
genom att ta del i och hävda sina intressen i den demokratiska 
processen 
- motivera till ansvarstagande för det gemensamma genom att öka 
medborgarnas kunskaper om samhället sådant det ser ut och så som 
det förändras. (NSI, 1977 se Flodin, 1993, s. 5) 

Förändrade informationsbehov 
Omfördelningen av uppgifter från statlig nationell nivå till den lokala kommunala 
arenan har berörts tidigare. Först i ett citat från Regeringen (2005) och sedan ur 
utredningen Samordnad samhällsinformation (SOU 1984:68). I Civil-
departementets rapport Från samhällsguide till medborgarkontor (DS 1994:9) 
pekar man på att  omfördelningen och omorganisation av förvaltningen är en 
faktor som starkt bidrar till ett ökat behov av samhällsinformation. Mot bakgrund 
av att tillgång till information är en väsentlig del av det svenska folkstyret skriver 
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man: ”Ju snabbare omvandlingen av den offentliga sektorn sker desto större är 
behoven av information och kontakter från medborgarnas sida.” (DS 1994:9, s. 
19)  
 
1980-talet innebar stora förändringar inom den offentliga sektorn. Det handlade 
dels om en stark decentralisering och avreglering till följd av en mer resultat-
orienterad styrning. De flesta statliga myndigheter, kommuner och landsting gick 
från att vara regelorienterade mot att bli mer målorienterade. Det innebar också att 
mycket av arbetet gick ut på att förenkla kontakten mellan myndigheter och 
medborgare samt att göra samhällsinformationen mer lättillgänglig. Inledningsvis 
betonades service- och demokratiaspekterna men efterhand var det effektiv-
iseringsaspekterna som blev den drivande kraften. (DS 1994:9) I de statliga 
utredningar som gjordes under perioden ser Flodin (1993) hur medborgaren, den 
enskilde individen ställs i centrum av en envägs-kommunikation. Samtidigt 
gjordes få analyser av hur medborgarna uppfattade myndigheterna och deras 
information eller av hur en ömsesidig kommunikation skulle förverkligas.  
 
En förvaltning i omvandling borde enligt vad som tidigare sagts om informations-
behov och förändringar i offentlig sektor leda till ett större behov av samhälls-
information. I Från samhällsguide till medborgarkontor (DS 1994:9) framhåller 
man dock svårigheten att definiera och mäta behovet av samhällsinformation 
eftersom det innehåller så många olika aspekter. Man skriver att behovet 
exempelvis kan definieras utifrån de lagar som reglerar medborgarnas rättigheter 
och skyldigheter; eller utifrån medborgarnas intresse för och kunskaper om 
samhällsfrågor samt deras resurser för att söka och förstå information. 

Nya förutsättningar och möjligheter 
Även om det är svårt att belägga ett förändrat eller ökat behov av samhälls-
information kan man med facit i hand se hur källorna eller kanalerna till sådan 
information förändrats. Jag syftar då främst på Samhällsguiden som är namnet på 
den handbok som började ges ut 1979 med ”…anvisningar om hur medborgaren 
kan orientera sig i stat, landsting och kommun.” (DS 1994:9, s. 1). Avsikten med 
handboken var att underlätta för både medborgare och medarbetare inom 
förvaltningen genom att ge överblick över myndigheternas verksamhet, service 
och information (SOU 1984:68). I den redan citerade Från samhällsguide till 
medborgarkontor (DS 1994:9) diskuterar man utvecklingen av Samhällsguiden, 
bland annat mot bakgrund av de möjligheter för allmänheten att nå regeringens 
fulltextdatabaser som var nya vid 1990-talets början. 
 
Man såg att de snabba förändringarna inom förvaltningen innebar problem med att 
hålla den tryckta Samhällsguiden uppdaterad. Man såg också att spridningen av 
handboken inom förvaltningen var låg trots att den i första hand var anpassad för 
att möta behoven hos den offentliga sektorns informatörer. Det saknades en 
medveten strategi för spridningen. Samtidigt var den relativt begränsade 
spridningen och användningen av Samhällsguiden inte nödvändigtvis en 
konsekvens av dålig marknadsföring eller att handboken saknade användbar 
information. Det skulle lika väl kunna bero på ett alltför omfattande och 
svåröverblickbart innehåll som dessutom var för krävande och svårsmält för den 
enskilde medborgaren. (DS 1994:9) 
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Under 1980-talet reviderades Samhällsguiden vart tredje år vilket ökades till en 
gång per år under 1990-talet (SOU 2001:63). Detta kan kanske ses som en 
praktisk konsekvens av förändringarna inom förvaltningen och ett ökat behov från 
myndigheternas sida att anpassa sin information efter förändringarna. Om det kan 
sägas avspegla ett större informationsbehov hos medborgarna vill jag dock låta 
vara osagt.  
 
I mitten av 1990-talet lanserades Samhällsguiden med samma struktur som den 
tryckta versionen på Internet. Parallellt med Samhällsguidens debut på Internet 
utvecklades och lanserades portalen Sverige Direkt vars syfte var att snabbt och 
effektivt kunna förse medborgare och företag med samhällsinformation av god 
kvalitet. Man såg att den information som stat, landsting och kommun 
tillhandahöll inom sina respektive områden inte var tillräcklig utan att en samlad 
vägledning till informationen krävdes. (SOU 2001:63) 
 
Jämfört med samhällsguidens utformning såg man i utredningen (SOU 2001:63) 
att tillgången till webbaserat offentligt material gjorde att Sverige Direkt kunde 
begränsas till att slussa medborgare och företag vidare till rätt samhällsorgan. 
Sverige Direkt skulle därmed inte behöva producera eget material i någon större 
omfattning vilket jämfört med Samhällsguiden skulle innebära mindre arbete med 
att uppdatera information. Målsättningen var att användaren med så få knapp-
tryckningar som möjligt skulle komma fram till rätt information eller funktion.  
När detta skrivs har Sverige Direkt i sin tur ersatts av Sverige.se som är ett nytt 
initiativ för att: ”…ge bättre samhällsservice dygnet runt till både privatpersoner 
och företag.” (Statskontoret, 2004). Den nya portalen riktar sig enligt 
Statskontoret (2004a) till hela allmänheten och understöds av funktioner som ska 
underlätta för personer med exempelvis dyslexi och synnedsättning.  
 
Sett till dessa försök att erbjuda ingångar till den samlade mängden samhälls-
information kan man ana att behov, incitament och förutsättningar för tjänsterna 
har ändrats över tiden. Från att i samhällsguiden ge anvisningar för att 
medborgaren ska kunna orientera sig bland samhällets funktioner är man nu 
framme vid en punkt där dygnet-runt-service till medborgare och företag 
poängteras. Man kan också se hur förvaltningen gått från tryckt information till att 
mer och mer utnyttja Internet som kanal för samhällsinformation.  
 
Redan under 1980-talet fanns ett starkt intresse för att utnyttja informations- 
teknologiska landvinningar som ett redskap för samhällsinformation. Det skrevs 
mycket och det gjordes olika typer av försök men utan några stora framgångar. 
(Flodin, 1993) I sin kunskapsöversikt ställer Flodin (1993) frågan om 1990-talet 
kan bli det decennium då informationstekniken slår igenom som medium för nya 
former av kontakt mellan myndigheter och medborgare. Informationsteknologin 
och framförallt den explosionsartade utvecklingen av datorer och Internet har 
inneburit nya möjligheter. Steget från den tryckta samhällsguiden och den 
webbaserade portalen Sverige.se är ett exempel på det genomslag IT har fått på 
samhällsinformationens arena. 
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IT som strategiskt instrument 
Datorisering och användning av IT inom myndigheter, landsting och kommuner 
har pågått under lång tid. Men i det utåtriktade arbetet; i kontakter med företag 
och medborgare är den praktiska användningen av IT fortfarande en relativt ny 
företeelse. Det var först i början av 1990-talet som ett antal storskaliga politiska 
initiativ kring IT-användning såg dagens ljus. Dessa och efterföljande 
internationella och nationella initiativ brukar sorteras in under begreppet 
electronic government. Enkelt uttryckt står electronic government eller e-
government för en förändring i sättet att se på IT-användning i offentlig sektor. 
Inom den privata sektorn har IT-system av olika slag fått en allt större betydelse 
för att verksamheter ska bli lönsamma i en konkurrensutsatt verklighet.  
Omstrukturering av offentlig verksamhet tillsammans med avregleringar och 
ökade ekonomiska krav har medfört att tankarna på IT som ett strategiskt 
instrument spridit sig till myndighetsvärlden i takt med samhällets ökade IT-
användning. (Grönlund, 2001) 
 

EG [electronic government] presenteras vanligen som användning av 
IT för att:  
1 Tillhandahålla enklare tillgång till information och tjänster från 

 myndigheter. 
2 Öka kvaliteten på tjänsterna genom t.ex. snabbhet, fullständighet 

 eller liknande. 
3 Ge medborgarna möjligheter till interaktion med myndigheter och 

demokratiska institutioner och därmed deltagande i demokratiska 
 processer. (Grönlund, 2001, s. 27) 

 
I ett europeiskt och nordamerikanskt perspektiv tar Grönlund (2001) upp några 
huvudsakliga motiv som påverkat initiativen inom electronic government. Det 
handlar om att effektivisera den offentliga servicen för att kunna bibehålla 
servicenivån utan stora kostnadsökningar när man ska ta hand om en åldrande 
befolkning. Ökade krav på tjänsternas kvalitet vad beträffar tillgänglighet och 
snabb handläggning är också ett starkt incitament. Vidare ser Grönlund (2001) en 
rädsla för att ett minskat deltagande i politiska sammanhang ska äventyra 
legitimiteten i det politiska systemet, vilket gör att man försöker använda IT för 
att vitalisera relationerna mellan medborgare och politiker. IT förespråkas också 
som verktyg för att minska klyftor mellan grupper i samhället och få människor 
att delta i samhällsutvecklingen. 

Visioner om konkurrenskraft och tillväxt 
På EU:s agenda finns dessutom ytterligare ett starkt incitament: ”…att minska 
gapet till USA inom teknisk och ekonomisk utveckling.” (Grönlund, 2001, s. 32). 
Ursprunget till electronic government finns enligt Grönlund (2001) i USA där 
man under tidigt 1990-tal tog initiativ som satte fokus på IT. På andra sidan 
Atlanten reagerade EU mycket snabbt på de nya idéerna och lanserade projektet 
Information society. Under Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 uttrycktes 
de första visionerna kring det europeiska informationssamhället och som ett 
resultat av mötet presenterade EU-kommissionen en så kallad vitbok (EU-
kommissionen, 1993) med en medellång strategi för tillväxt, konkurrenskraft och 
minskad arbetslöshet.  
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I vitboken avspeglas synen på det då gryende informationssamhället och dess 
möjligheter att skapa nya marknader och arbetstillfällen. 

 
Information and communication technologies (ICTs) are transforming 
dramatically many aspects of economic and social life, such as 
working methods and relations, the organization of companies, the 
focus of training and education, and the way people communicate 
with each other. They are resulting in major gains in productivity in 
industry, and in the quality and performance of services. A new 
"information society" is emerging, in which management, quality and 
speed of information are key factors for competitiveness: as an input 
to industry as a whole and as a service provided to ultimate 
consumers, information and communication technologies influence 
the economy at all stages. (EU-kommissionen, 1993) 
 

Tankarna hos EU-kommissionen (1993) kretsar kring att skapa goda 
förutsättningar för ett framtida europeiskt välstånd genom att utveckla en IT-
infrastruktur. Samma tanke finns i den så kallade Bangemann-rapporten (High-
level group on the information society, 1994) som på uppdrag av europeiska rådet 
beskriver ett antal åtgärder av samhällsintresse inom området information och 
infrastruktur. Rapporten innebar att IT och informationssamhället blev en officiell 
och betydande del av EU:s långsiktiga strategi (Grönlund, 2001). Den förespråkar 
att europas länder ska göra gemensamma ansträngningar för att utveckla och dra 
nytta av informationssamhällets möjligheter att skapa nya marknader och 
underlätta flöden av exempelvis information, varor och tjänster och ekonomiska 
flöden. I mångt och mycket fokuserar den enligt Grönlund (2001) på de industri-
intressen som fanns representerade bland rapportens författare.  
 
Samma industriintressen speglas också i de lagstiftnings- och policyfrågor som 
rapporten belyser. Man ser exempelvis att ett ökat informationsflöde kommer att 
ställa nya krav på upphovsrättsskydd. Något som när detta skrivs drygt tio år 
senare är en fråga som debatteras livligt. Integritetsskydd och säkerhetsaspekter 
för att förhindra att personuppgifter faller i orätta händer och att exempelvis 
transaktioner kan göras elektroniskt är andra viktiga frågor man pekar på. Man 
talar också om vikten av avreglering inom medieområdet för att förhindra 
monopol och skapa en hälsosam mångfald. Motorn bakom de förändringar man 
vill se utgörs av den så kallade marknaden medan EU:s administration ska 
underlätta för att skapa ett marknadsvänligt klimat. I Bangemann-rapporten 
skriver man: “The market will drive … the prime task of government is to 
safeguard competitive forces…” (High-level group on the information society, 
1994). 
 
Om man läser dessa tidiga initiativ och visioner om informationssamhället på jakt 
efter tydliga kopplingar till samhällsinformation och förhållandet mellan 
myndigheter och medborgare så hittar man mest indirekta anspelningar och vida 
formuleringar bland annars teknikfokuserade resonemang. I Bangemann-
rapporten (High-level group on the information society, 1994) förväntar man sig: 
”More efficient, transparent and responsive public services, closer to the citizen 
and at lower cost.” 
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De inledande perspektiven på electronic government har under det dryga 
decennium som gått sedan de först lades fram kompletterats och utvecklats. Ett 
tidigt exempel är grönboken Living and working in the information society (EU-
kommissionen, 1996) där man diskuterar kring vilka konsekvenser IT kan 
innebära för skillnader mellan mer och mindre utvecklade regioner, unga och 
gamla människor, mellan de som har och inte har tillräcklig kunskap för att ta till 
sig och använda den nya tekniken. EU-kommissionen (1996) förespråkar att den 
europeiska politiken måste arbeta för att ge alla samma möjligheter att arbeta och 
leva i informationssamhället. Även om sociala aspekter har kommit upp till ytan 
så menar Grönlund (2001) att det är tekniska perspektiv på IT som dominerar. 
Sammanfattningsvis har electronic government kommit att handla om  
rationalisering och anpassning av offentliga verksamheter för att uppnå effektiva 
processer, bättre service och ett ökat politiskt intresse och deltagande. 

Den svenska IT-politiken 
Den syn som finns på EU-nivå kring IT och IT-användning som ett konkurrens-
medel återfinns även i det svenska handlingsprogrammet (Grönlund, 2001). 
Jämfört med de tidiga skrivningarna i exempelvis Bangemann-rapporten så 
innehåller den svenska IT-politiken en mer nyanserad vision där fler mjukare 
aspekter än tillväxt och sysselsättning ges utrymme för att nå upp till 
målsättningen att: ”...Sverige som första land blir ett informationssamhälle för 
alla.” (Prop. 1999/2000:86, s. 24) 
 

Inriktningen för IT-politiken är att främja tillväxt, sysselsättning, 
regional utveckling, demokrati och rättvisa, livskvalitet, jämställdhet 
och mångfald, effektiv offentlig förvaltning samt ett hållbart samhälle. 
(Näringsdepartementet, 2003, s. 6) 
 

I regeringens proposition Ett informationssamhälle för alla (Prop. 1999/2000:86) 
finns motiveringar och vägledande inriktningar till de områden som Närings-
departementet presenterar i citatet ovan. De tydligaste kopplingarna till samhälls-
information finns i delarna om demokrati och rättvisa. Man skriver att demokrati 
och rättvisa ska främjas genom att: ”...öka allas möjlighet till information om 
offentlig verksamhet och delaktighet i politiska beslutsprocesser, både i Sverige 
och övrigt inom EU genom användningen av IT.” (Prop. 1999/2000:86, s. 26). 
Man ser att utvecklingen av Internet och IT har gjort det möjligt att göra 
information från offentliga databaser tillgänglig för stora grupper både inom och 
utanför förvaltningen. Det medger också att människor kan ta del av, informera 
sig om och påverka politiska beslut. Ur demokratisynpunkt är det därför viktigt att 
ha väl fungerande system för spridning av rättsinformation och grundläggande 
fakta från den offentliga sektorn.  
 
De områden som propositionen (Prop. 1999/2000:86) menar att staten ska inrikta 
sina insatser på är dels att öka tilliten till IT, dels att genom utbildning höja 
kompetensen att använda IT och dels att öka tillgängligheten till informations-
samhällets tjänster genom att säkra tillgången till en IT-infrastruktur (Närings-
departementet, 2003). Det sistnämnda, att man ska säkra tillgången till infra-
strukturen är ett typiskt exempel på att den offentliga sektorn ses som en 
reglerande funktion medan marknadskrafterna ska driva. Där marknaden inte 
klarar att tillgodose samhällets intressen blir det den offentliga sektorns uppgift. 
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”IT-politiken bygger på att det i första hand är marknaden som ska vara drivande. 
Den offentliga sektorn har en roll i första hand som reglerare, upphandlare och 
föredöme.” (Näringsdepartementet, 2003, s. 8). Denna rollfördelning ligger helt i 
linje med EU-initiativ på området.  

Olika varianter av e-government 
Den svenska varianten av e-government fokuserar enligt Grönlund (2001) på 
service. Grönlund har identifierat tre olika varianter av e-government bland olika 
definitioner. Han kallar dem ekonomivarianten, den emancipatoriska varianten 
och servicevarianten. Den första varianten ”...poängterar krassa mål bakom 
strävan att göra tjänster effektivare och mer lättillgängliga” (Grönlund, 2001, s. 
45). Ett mål av den typen är att spara skattepengar. I de emancipatoriska 
varianterna betonar man stora positiva förändringar av exempelvis teknisk eller 
social karaktär. Det kan röra sig om demokrati och maktförskjutning för att uppnå 
ett större medborgerligt inflytande eller att rent tekniskt skapa en effektiv och 
billig förvaltning. Servicevarianten, som ska likna den svenska modellen, betonar 
möjligheten att förenkla för medborgarna och ge dem tillförlitlig service. 
 
Även om Grönlund ser tre varianter poängterar han att verkligheten inte går att 
dela in i vattentäta skott utan att definitioner av e-government sällan är så 
renodlade att de kan sägas tillhöra en av dessa varianter. ”Både graden och arten 
av önskvärd förändring varierar kraftigt, men i samtliga fall handlar det om att ta 
ett strategiskt grepp på IT-användningen i offentlig sektor.” (Grönlund, 2001, s 
47) 

24-timmarsmyndigheten 
Som tidigare nämnts så har det under lång tid funnits intresse för att utnyttja IT i 
svensk samhällsinformation och kommunikation. Det har medfört att Sverige har 
en relativt lång historia vad beträffar arbete och utveckling inom e-government. I 
ett internationellt perspektiv ligger Sverige också långt fram i utvecklingen av 
politiska initiativ, samarbete mellan myndigheter och tillhandahållandet av 
elektroniska tjänster (Grönlund, 2001).  
 
Den svenska motsvarigheten till begreppet electronic government är elektronisk 
förvaltning eller om man så vill e-förvaltning (Riksrevisionen, 2004). Även om 
begreppen allt som oftast används synonymt så finns det enligt Grönlund (2001) 
en tydlig skillnad mellan de båda. Han menar att demokratiaspekterna hamnat 
utanför det svenska politiska handlingsprogrammet även om de ofta poängteras i 
skrivelser och dokument. Om man ska följa Grönlunds (2001) resonemang ska 
electronic government motsvaras av de svenska begreppen e-förvaltning och  
e-demokrati.  
 
Ytterligare ett begrepp som är intimt förknippat med e-förvaltning är  
24-timmarsmyndighet. Enligt Riksrevisionen (2004) använder regeringen 24-
timmarsmyndigheten för att beteckna reformarbetet kring modernisering av 
statsförvaltningen och införandet av elektroniska tjänster. Statskontoret (2005a) 
menar att 24-timmarsmyndigheten är visionen om Sveriges framtida offentliga 
förvaltning. Den har sitt ursprung i regeringens förvaltningspolitiska proposition 
(Prop. 1997/98:136) där målen för den svenska statsförvaltningen beskrivs som: 
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...med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, vara 
tillgänglig och tillmötesgående och därigenom vinna medborgarnas 
fulla förtroende. Statsförvaltningen skall ge näringslivet goda arbets- 
och tillväxtförutsättningar samt vara framgångsrik och respekterad i 
det internationella samarbetet. (Prop. 1997/98:136, s. 1) 

 
Återigen nämner man tillväxt och sysselsättning som argument för att omdana 
förvaltningen samtidigt som relationen till medborgarna betonas. Propositionen 
förespråkar också i starka ordalag användningen av informationsteknik som ett led 
i arbetet att förverkliga visionen. Man slår fast att Internet bör ligga till grund för 
den tekniska infrastruktur utifrån vilken man utvecklar tjänster: ”…som förenklar 
kontakterna med och samspelet mellan medborgare, företag och offentlig 
förvaltning.” (Prop 1997/98:136, s. 56). Informationstekniken förväntas även 
kunna bidra till att ge medborgarna ökad insyn i statsförvaltningen samt att 
effektivisera samverkan mellan myndigheter, EU-institutioner och andra länders 
förvaltningar.  
 
Med grund i de målsättningar som regeringen ställt upp har 24-timmars-
myndigheten blivit ett vägledande begrepp för att öka tillgängligheten till den 
offentliga förvaltningen. För att ge praktiskt stöd, stimulera och ge möjligheter till 
att utvärdera utvecklingen har Statskontoret i flera omgångar fått i uppdrag att 
definiera relevanta kriterier och riktlinjer. Exempel på kriterier och riktlinjer 
återfinns hos bland annat Statskontoret (2000) där man presenterar en modell i 
form av en utvecklingstrappa för att åskådliggöra framsteg inom 24-timmars-
service. Ett annat exempel finns hos E-nämnden (2004) där man försöker ge 
praktisk vägledning för hur offentliga webbplatser ska utvecklas.  

Utveckling av e-tjänster 
Webbplatsen har kommit att få en central roll i utvecklingen av 24-timmars-
myndigheten. Statskontoret (2000) menar att tillgänglighet oberoende av tid och 
plats kan åstadkommas genom ett flertal etablerade kanaler. I all enkelhet delar 
man upp möjliga servicekanaler i Internet-tjänster, telefonitjänster och TV-
tjänster. Samtidigt som antalet potentiella kanaler för att möta kravet på ökad 
tillgänglighet och förbättrad service är många anser Statskontoret (2000) att 
kriterierna kring 24-timmarsmyndigheten ”...måste fokuseras på servicekanalen 
webb” (Statskontoret, 2000, s. 7). En viktig dimension för utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheten är nätverksaspekten med exempelvis övergripande 
samordning av offentliga verksamheter. Dels för att ett av regeringens mål är att 
minimera antalet nödvändiga myndighetskontakter i ett och samma ärende 
(Statskontoret, 2002) och dels för att effektivisera administrativa processer där 
myndigheter utbyter information (Statskontoret, 2003). E-tjänster är därmed inte 
enbart till för privatpersoner och företag utan e-tjänster ska även ses i ljuset av 
effektivt informationsutbyte mellan instanser i förvaltningen (Statskontoret, 
2003).  
 
Enligt Statskontoret (2000, s. 13) är det bara ”...webben som tillgodoser nätverks-
aspekten”. Argumenten för fokuseringen på Internet som servicekanal kretsar 
därför dels kring möjligheten att lägga grunden för en nätverksbaserad förvaltning 
samt att utveckla en samsyn kring serviceutbudet. 
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Statskontoret tolkar att begreppet 24-timmarsmyndighet skall stå för 
en kombination av åtgärder som alla syftar till att skapa myndigheter i 
medborgarnas tjänst. Myndigheten skall här medvetet implementerar 
[sic] elektroniska tjänster i sin dynamiskt framväxande förändring mot 
nätverksmyndighet. (Statskontoret, 2000, s. 13) 

 
För att definiera tjänster redovisade Statskontoret (2000) som tidigare nämnts en 
modell eller utvecklingstrappa i fyra steg. Med varje steg ökar möjligheten till 
service samtidigt som tekniken bakom tjänsterna blir allt mer komplex. På det 
första steget finns en webbplats med paketerad information om myndigheten och 
de tjänster den hanterar. Det andra steget innebär att man på webbplatsen har 
interaktiv information om tjänsterna och myndigheten. På det tredje steget ser 
man funktioner som tillåter att en individ kan lämna och hämta personlig 
information. Det fjärde och sista steget innebär samverkan med andra offentliga 
verksamheter och instanser i samhället för att kunna ge service via webbplatsen. 
För att öka möjligheten att utvärdera offentliga tjänster och verksamheter har man 
även tagit fram tre fingraderade utvecklingsnivåer som kan användas inom de fyra 
stegen. Det handlar om karaktären på utbudet av ärenderelaterad information, 
utbudet av allmäninformation och hur man presenterar information. 
 
Utvecklingstrappan utgjorde en del av grunden för den vägledning i syfte att 
stödja utformningen av myndigheters webbplatser som Statskontoret presenterade 
2002. Övriga fokus i vägledningen var hur man gör webbplatser tillgängliga för 
alla samt WAIs2 riktlinjer för tillgänglighet för funktionshindrade. I en granskning 
av 92 myndigheters webbplatser visade Riksrevisionsverket (2003) att ingen av 
webbplatserna uppfyllde Statskontorets rekommendationer. Sett till den 
elektroniska förvaltningen i stort pekade Riksrevisionsverket på brister i 
enhetlighet mellan webbplatser som ett av de största problemen. Inkonsekvens i 
utformningen av strukturer, menyer och funktioner hindrade många grupper bland 
medborgarna att utnyttja tjänsterna fullt ut. Framför allt drabbade det enligt 
rapporten funktionshindrade, invandrare och äldre. Just dessa grupper menar man 
också är de som skulle kunna ha mycket stor nytta av att utnyttja elektroniska 
tjänster. 2004 publicerade den då nytillsatta E-nämnden i samarbete med 
Statskontoret, svenska W3C-kontoret och handikappsombudsmannen reviderade 
riktlinjer under namnet Vägledningen 24-timmarswebben 2.0. (E-nämnden, 2004) 
 
Den uppdaterade vägledningen vänder sig till en bred målgrupp inom den statliga 
förvaltningen. I dokumentet nämns exempelvis IT-strateger, verksamhets-
utvecklare, informatörer och leverantörer som arbetar med design och 
programmering av offentliga webbplatser och e-tjänster. Detta kan ses som ett sätt 
att uppnå en bredare medvetenhet kring problematik rörande 24-timmars-
satsningar i hela organisationen. 

 

                                                 
2 WAI är förkortning för Web Accesibility Initiative som är en grupp inom World wide web 
consortium (W3C). http://www.w3.org/WAI  
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Syftet med Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 är att ge stöd vid 
utveckling av offentliga sektorns webbplatser så att så många 
användare som möjligt, oberoende av egenskaper och förmågor, ska 
kunna söka och läsa information samt enkelt och effektivt interagera 
via webbplatsen. För att uppfylla detta syfte ger vägledningen 
anvisningar som inte är bindande, men som avses vara gemensamma 
för förvaltningen, och som syftar till att skapa förutsättningar för att 
den offentliga  sektorns webbplatser ska uppnå visionen om 24-
timmarsmyndigheten. (E-nämnden, 2004, s. 2) 

 
Vägledningen (E-nämnden, 2004) är omfattande och tar upp såväl övergripande 
aspekter som exempelvis vilka tjänster som bör tillhandahållas, hur de ska 
utformas både funktionellt och informationsmässigt samt hur de ska förvaltas och 
utvecklas över tid. Som utgångspunkt för strävan att bli en 24-timmarsmyndighet 
sätter man respektive verksamhet. Samtidigt betonar man användarnas perspektiv 
i utvecklingen.  

Medborgarorientering och kostnadseffektivitet 
I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst slår regeringen fast att: 
”Det är för medborgaren förvaltningen finns och det är utifrån ett medborgar-
perspektiv förvaltningen bör vidareutvecklas.” (Prop. 1997/98:136, s. 14). Även 
om man i mångt och mycket är inriktad mot att den information och de tjänster 
som kostnadseffektivt kan tillhandahållas elektroniskt också ska göra det är det 
trots allt uppdraget gentemot medborgaren som ska styra. Tjänsterna ska vara 
tillgängliga för alla. Regeringen (2001) menar att ledstjärnan är att elektroniska 
tjänster ska tillhandahållas och utformas så att de kan användas av alla och inte 
utestänger medborgargrupper från information och service. ”De som inte kan vill 
eller har förmågan att utnyttja den nya tekniken skall erbjudas tjänsterna på 
traditionellt sätt.” (Regeringen, 2001, s. 5) 
 
För att stödja myndigheternas arbete mot ökad tillgänglighet och servicekvalitet 
föreslår Statskontoret (2000) att man måste göra satsningar på alternativa 
servicekanaler. De ska dimensioneras, tidsplaneras och bemannas så att 
medborgarna kan välja mellan Internettjänster, tjänster via telefon eller att besöka 
ett kontor. Ett annat område för systematisk verksamhetsutveckling är vad 
Statskontoret (2000) kallar för serviceväxling och balansförändringar mellan den 
traditionella personliga servicen vid kontor till webb- och telefonservice. En ökad 
självservice ska även ge förbättringar av servicen för de som inte utnyttjar 
självserviceutbudet. För att klara serviceväxlingen och löpande förbättring av 
kvaliteten rekommenderar Statskontoret vidare att man håller sig kontinuerligt 
uppdaterad om medborgarnas behov. Det innefattar både medborgarnas och 
företagens önskemål, erfarenheter och upplevelser av serviceutbudet.  
 

Serviceutbudet är medborgarcentrerat och vad gäller allmäninformation 
efterfrågestyrt; helst med tvärmyndighetsorienterad ansats i form av 
t.ex. sammanhållet ärendebegrepp, medborgares livssituationer och 
företagens affärssituationer. (Statskontoret, 2000, s. 50) 
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Trots att utgångspunkten hos medborgarna därmed kan tyckas vara självklar vid 
utvecklingen av elektroniska tjänster konstaterar Riksrevisionen (2004) att så inte 
är fallet. Efter att ha genomfört tio fallstudier på svenska myndigheter menar man 
att det främsta syftet med investeringar på e-tjänster och webbplatser är att minska 
arbets- och tryckkostnader för publikationer. Initiativet till e-tjänster kommer 
nästan uteslutande inifrån myndigheten där kostnadseffektivitet är den 
dominerande drivkraften. Riksrevisionen (2004) ger några exempel där e-tjänster 
utvecklats för att avstyra många telefonfrågor i syfte att frigöra personella 
resurser. Man ser också ett samband mellan den information som finns på 
webbplatsen och kontakten mellan myndighet och medborgare. Genom att lägga 
ut tydlig information på webbplatsen kan man minska antalet telefonsamtal och e-
postfrågor. Samtidigt kan information på webbplatser få motsatt effekt om den är 
otydlig eller svårbegriplig.  

Karaktäristiskt för befintliga tjänster 
I Riksrevisionens (2004) fallstudier karaktäriseras innehållet på myndigheternas 
webbplatser främst av att befintlig information och tjänster gjorts tillgängliga via 
en ny kanal. Typisk webbinformation är blanketter och publikationer såsom 
rapporter, faktablad som kan skrivas ut eller läsas på skärm. Det stämmer överens 
med resultatet från en undersökning som Statskontoret (2004b) utfört på 80 
statliga myndigheters webbplatser. Deras bedömning är att tillgången till 
verksamhetsinformation som exempelvis kontaktinformation, uppdrag, 
verksamhetsplaner och presentation av tjänster är mycket bra hos de granskade 
myndigheterna. Man ser också att blankettservice på myndigheternas webbplatser 
är något som ökat, om än långsamt jämfört med tidigare undersökningar. Man 
bedömer också att webbplatserna som granskats har en struktur som medger att 
det är enkelt att hitta rätt information.  
 
När det gäller mer avancerade interaktiva tjänster ser Statskontoret (2004b) att 
utvecklingen avstannat. Med avancerade interaktiva tjänster avses i samman-
hanget möjligheten att göra flerdimensionella sökningar, utföra beräkningar och 
simuleringar eller att göra tester. Omkring hälften av de granskade webbplatserna 
har någon form av avancerade interaktiva tjänster. Sammantaget menar 
Statskontoret (2004b) att de områden som bör utvecklas mer är ärendehantering 
och möjlighet till delaktighet, vilket skulle öppna fler möjligheter för exempelvis 
ansökningar och anmälningar via myndigheters webbplatser. 
 
Orsaken till en stagnerad utveckling av mer avancerade e-tjänster beror på att den 
huvudsakliga drivkraften är intern kostnadseffektivitet. Interaktiva tjänster kräver 
ofta förändringar av interna rutiner. Man är inte så benägen att utveckla tjänster 
där kostnaden belastar myndigheten och nyttan kommer andra till godo. De 
enklare tjänsterna där man faller tillbaka på traditionellt informationsmaterial som 
tillhandahålls via webbplatsen är kostnadseffektivt. Generellt är webbplatsen ett 
komplement till förutvarande kommunikationskanaler. Men det finns exempel på 
myndigheter som distribuerar information enbart via webbplatsen. Det kräver att 
man måste skriva ut och skicka information till dem som inte har tillgång till 
myndighetens webbplats för att klara av sina åtaganden gentemot medborgaren. 
Dubbla rutiner för att leva upp till medborgaruppdraget är kostsamt. Samtidigt kan 
det leda till att man kompromissar och inte tar tillvara de möjligheter som e-
tjänster kan erbjuda. (Riksrevisionen, 2004) 
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Samverkan kring tjänsteutveckling på kommunal nivå 
Riksrevisionen (2004) ser också att tekniken i sig kan utgöra ett hinder för 
utvecklingen av medborgarorienterade e-tjänster då den i hög grad styr vilket 
utrymme som finns för nya tjänster. Att byta IT-plattform för att öka 
möjligheterna att skapa bättre e-tjänster är en strategisk, långsiktig och kostsam 
process. I det sammanhanget är nätverkstänkandet i den så kallade sambruks-
plattformen intressant. 
 
Sambruksplattformen är benämningen på ett samverkansprojekt mellan ett 30-tal 
kommuner och Statskontoret vars syfte är att: ”...skapa en gemensam grund för 
utveckling av kommunala e-tjänster genom att ta tillvara likheterna och 
överbrygga skillnaderna och därmed skapa nationell nytta baserad på lokal 
utveckling.” (Statskontoret, 2005b, s. 15) Med en gemensam utveckling förväntar 
man sig kunna sänka kostnaderna för utveckling av e-tjänster som annars kan vara 
alltför stora för att en kommun ska kunna klara det själv. Samtidigt menar man att 
en gemensam plattform ska kunna korta ledtiderna för e-tjänsteutveckling samt 
höja kvaliteten och servicen till medborgare och företag.  
 
En framgångsfaktor är att de kommuner som deltar i projektet är beredda att 
anpassa sig till gemensamma riktlinjer. Av speciellt intresse är fyra områden som 
identifierats för att definiera kommunernas minsta gemensamma nämnare för 
utveckling, drift och förvaltning. Det rör sig om utveckling av e-tjänster, metoder 
och verktyg för verksamhets- och informationsanalys, gemensamma 
basfunktioner och teknisk plattform. För att ge sambruksplattformen en stödjande 
snarare än en styrande funktion ska relevanta områden definieras utifrån vad 
kommunerna önskar samarbeta kring. (Statskontoret, 2005b) 
 
Arbetet med sambruksbruksplattformen har hittills kretsat kring att förankra den 
bland kommuner och andra intressenter. Man har också påbörjat arbetet med 
nödvändiga verktyg och ett antal pilottjänster. Bland verktygen återfinns 
exempelvis ett ärende och dokumenthanteringssystem samt den öppna tekniska 
plattform som ska ligga till grund för e-tjänster inom sambruksplattformen. Bland 
pilot-e-tjänsterna finns också en tjänst som kallas för medborgarassistent. 
(Statskontoret, 2005b) 

Medborgarassistenter 
 
En tjänst där medborgarna kan fråga och få svar på enklare frågor om 
offentlig förvaltning i allmänhet och kommunal verksamhet i 
synnerhet. En webbaserad medborgarassistent kan föra både dialog 
och hjälpa till att hitta rätt på hemsidan. (Statskontoret, 2005b, s. 7) 

 
Vidare beskrivs sambruksplattformens medborgarassistent som en tjänst med svar 
på 250 vanliga kommunfrågor som ska kunna utökas med tio nya frågor i 
månaden. Svaren ska också visas tillsammans med en relevant webbsida. 
Medborgarassistenten ska hjälpa till att navigera till 100 webbsidor. Den ska 
stödja en formulärdialog för ansökan om plats i barnomsorgen. Assistenten ska 
kunna förklara 300 ord och även besitta allmän kunskap med 300 svar. Om 
assistenten inte kan svara på frågan ska den hjälpa användaren att skapa ett nytt 
ärende. (Statskontoret, 2005b) 
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Webbrobotar, digitala guider eller interaktiva assistenter 
Medborgarassistenter liknande den som utvecklas inom ramen för sambruks-
plattformen börjar synas allt mer på den offentliga sektorns webbplatser. Även om 
man i sambruksplattformen valt att kalla tjänsten för medborgarassistent är det 
bara en av många olika benämningar. En medborgarassistent som många svenskar 
troligen har stött på är Erik som i deklarationstider funnits på Skatteverkets 
webbplats sedan några år tillbaka. Till det yttre är han en tecknad figur med 
pojkaktigt utseende och med vad som ser ut att vara en teleskophals av metall. 
Han kallas för webbrobot eller digital assistent. Enligt Skatteverket3 är Eriks 
uppgift att svara och vägleda privatpersoner i frågor som rör inkomstdeklaration. 
Svaren som ges kompletteras som regel med hänvisning till relevant innehåll på 
webbplatsen, exempelvis en blankett. Utan att göra någon djupare analys skulle 
man kunna säga att funktionen är ett interaktivt komplement till broschyren Dags 
att deklarera. 
 
Ett annat exempel på assistent är Sandra som svarar på tull- och passfrågor på 
Tullverkets webbplats4. Kim på webbplatsen samarbete.se5 är ett exempel på 
assistent som verkar över myndighetsgränser för att kunna vägleda ungdomar i 
frågor rörande jobb, att flytta hemifrån, studier och att starta företag. På den 
kommunala arenan är Botkyrka, Vällinge och Enköping några exempel på 
kommuner som idag erbjuder sina webbplatsbesökare hjälp genom 
medborgarassistenter.  

System för problemlösning 
Om man ser till det rent tekniska så skulle en medborgarassistent kunna betecknas 
som ett söksystem eller som en del i ett informationssystem. Enligt Allen (1996) 
består informationssystem av komponenter som samverkar för att uppnå ett mål 
eller en funktion, exempelvis problemlösning. En interaktiv assistent som Erik på 
Skatteverket skulle därmed kunna beskrivas som en del av ett informationssystem 
vars funktion är att lösa medborgarens problem i samband med inkomst-
deklaration. Om man ser tillbaka på Statskontorets (2005b) beskrivning av 
sambruksplattformens medborgarassistent skulle systemets funktion kunna vara 
att guida medborgaren till den information på webbplatsen som svarar mot hennes 
informationsbehov. 
 

An information system is a linked and related system of entities 
(including one or more information devices) that provides access to 
one or more bodies of knowledge and acts as a mechanism through 
which individuals can inform other people or become informed. 
(Allen, 1996, s. 5) 

 
I citatet beskriver Allen sin syn på informationssystemet där tillgången till 
kunskap och språk är en nödvändighet. Kunskapen finns tillgänglig i det som 
Allen kallar ”entities” och språket är det verktyg som implicit finns inbyggt i 
processen för att människor ska kunna informera sig eller bli informerade. Den 
enklaste formen av informationssystem beskriver Allen (1996) som en dialog 

                                                 
3 www.skatteverket.se/deklaration/05/erik/index.html [Tillgänglig: 2005-09-06] 
4 www.tullverket.se [Tillgänglig: 2005-09-06] 
5 www.samarbete.se [Tillgänglig: 2005-09-06] 
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mellan två personer där den ena exempelvis frågar efter vägen till en plats. Om 
båda talar samma språk och den tillfrågade känner till vägen kan man vara relativt 
säkra på att resultatet blir en tillförlitlig vägbeskrivning. Problemet är således löst. 
Om de båda inte talar samma språk finns större utrymme för misstolkningar av 
både frågor och svar. Om den tillfrågade saknar kunskap om omgivningarna 
kommer resultatet också bli osäkert. Det centrala är kommunikationen eller 
dialogen som är beroende av den tillgängliga kunskapen och språket. I Allens 
(1996) syn gäller det även om flera parter involveras i systemet eller om man i 
exemplet byter ut den ena personen mot en karta eller en resehandbok. Istället för 
att föra en direkt dialog med en person kan man då se det som att dialogen förs 
indirekt med den som ritat kartan. För att få en tillförlitlig vägbeskrivning måste 
man förstå de konventioner och symboler dvs. det språk som kartritaren använder. 
 
Om man tittar på webbaserade söksystem så kan länkar till relaterad information 
på en hemsida i Allens (1996) anda betraktas som ett system för problemlösning. 
Går man ett steg längre kan länkarna namnges, sorteras och grupperas i någon 
slags navigeringsmeny eller index. På så sätt kan användaren genom länkarnas 
namn och ordning bilda sig en uppfattning om var den information som är 
relevant för hennes problem kan tänkas finnas. Sökmotorer är ytterligare ett sätt 
att bemöta användarnas informationsbehov. Med hjälp av mer eller mindre 
avancerade algoritmer kan sökmotorn indexera och jämföra dokument med 
användarens sökfrågor (Baeza-Yates, 1999). Sökmotorn bygger förenklat uttryckt 
på ett formaliserat språk där begrepp sätts i relation med varandra genom logiska 
operatorer såsom och och eller. Använder man inte de begrepp som sökmotorn 
indexerat i dokumentsamlingen är risken stor att man inte får något relevant svar. 
 
Går man ytterligare lite längre stöter man på så kallade dialogsystem som liksom 
tidigare lösningar bygger på språkbehandling. Skillnaden jämfört med enklare 
sökmotorer är att ett dialogsystem försöker föra en dialog med användaren i syfte 
att ringa in och identifiera den information hon söker. En annan skillnad kan 
också vara att dialogsystemet klarar av att tolka frågor i naturligt språk. Man 
behöver därför inte begränsa sina frågor till ett formaliserat språk med speciella 
sökord för att få svar. För att uppnå detta kräver systemet tillgång till lexikon och 
vokabulär för att hitta samband och mening i användarens språk.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan medborgarassistenten betraktas som ett 
webbaserat söksystem för att lösa problem, svara på frågor genom dialog och leda 
användaren till för henne relevant information. För att det ska fungera effektivt 
måste söksystemet kunna tolka eller om man så vill anpassa sig till användarnas 
språk och innehålla den kunskap som efterfrågas. Som system betraktat strävar de 
interaktiva assistenterna således mot dialogsystemets funktionalitet. 
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3 Frågeställningar och syfte 
Den moderna IT-teknikens intåg i den svenska förvaltningen innebär nya 
möjligheter att bemöta gamla problem och spänningar i relationen mellan den 
offentliga sektorn och medborgarna. Mot bakgrund av den ovanstående exposén 
över förvaltningens utveckling och ambitioner kan man se tydliga tecken på 
förändring mot en mer öppen och tillmötesgående statsapparat. Förändringen 
märks i utvecklingen av exempelvis medborgarassistenter och andra typer av e-
tjänster för att öka och förenkla medborgarnas tillgång till information. Samtidigt 
ska e-tjänsterna bidra till att förvaltningen kan effektiviseras både organisatoriskt 
och ekonomiskt.   

Grundläggande frågeställningar 
Mot bakgrund av det ökade intresset och användning av interaktiva assistenter 
eller om man så vill medborgarassistenter i offentlig förvaltning är det intressant 
att fundera kring hur en kommun förhåller sig till förvaltningens gemensamma 
visioner om 24-timmarsmyndigheten och hur det påverkar deras strategiska och 
operativa informationsarbete, så som det kommer till uttryck vid utveckling och 
användning av webbaserade interaktiva assistenter? 
 
För att inom ramen för studien problematisera ovanstående breda frågeställning 
ytterligare undrar jag också: 
 
…utifrån vilka incitament och behov, interaktiva assistenter bedöms vara en 
attraktiv funktion för en kommuns webbplats och hur den bakomliggande 
behovsbilden kan se ut? 
 
…hur en kommun resonerar kring olika tekniska möjligheter för att tillgodose 
identifierade behov och varför väljer man den ena lösningen framför den andra? 
 
…vilka visioner som finns kring införandet av interaktiva assistenter och hur det 
förväntas påverka en kommuns informationsarbete och relation till kommun-
innevånarna? 

Studiens syfte 
Uppsatsens syfte är att ge breddade perspektiv på utveckling av kommunala 
webbaserade söksystem för samhällsinformation. Genom en fallstudie över 
utvecklingen av den interaktiva assistenten Joar i Enköpings kommun avser jag att 
undersöka hur man identifierar och beskriver sina behov respektive de tekniska 
lösningar som står till buds. Härigenom vill jag ur Enköpings kommuns synvinkel 
kunna presentera en bild av vilka förväntningar och farhågor som kan förknippas 
med nya informationssystem samt vilka effekter systemen kan få för kommunens 
strategiska och operativa arbete mot 24-timmarsservice. Jag är också intresserad 
av vad som händer med visionen om 24-timmarsmyndigheten när den omsätts i 
praktiken. Resultatet ska kunna utgöra underlag för att värdera och förbättra 
processer och metoder i liknande utvecklingssituationer. 
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4 Forskningsstrategi 
Utgångspunkten för studien kan utläsas i syftet och de frågeställningar som 
presenterats ovan. De kretsar kring tre teman förknippade med kommuners 
utveckling och användning av webbaserade söksystem; behov, lösningar och 
förväntningar. Det bör poängteras att såväl syftet som problemområden är 
modellerade kring ett utifrånperspektiv då jag inte har någon tidigare erfarenhet av 
arbete med söksystem på kommuners webbplatser. Mitt intresse för området 
grundar sig i e-government och visionen om 24-timmarsmyndigheten samt 
erfarenheter från informationsarbete vid statliga myndigheter. Därför har både 
syftet och identifierade problemområden starka explorativa och deskriptiva drag. 
 
För att belysa kommuners utveckling och användning av interaktiva assistenter 
har jag valt att utforma arbetet som en instrumentell fallstudie. Avsikten är att det 
ska komplettera det initiala utifrånperspektivet med ett inifrånperspektiv för att ge 
dig som läsare breddade perspektiv som kan relateras till kommuners arbete emot 
24-timmarsservice. Den främsta anledningen till att jag valt fallstudien som metod 
är dess flexibilitet; att som metod inte enbart utgå från kunskapsteoretiska och 
ideologiska resonemang (jmfr Platt, 1992) i jakten på förståelse utan att i stor 
utsträckning fokusera på problemet. Men flexibiliteten är också problematisk 
eftersom det finns få handgripliga procedurer och tillvägagångssätt att falla 
tillbaka på. Resterande del av kapitlet ägnas därför åt att dels försöka karaktärisera 
fallstudien som metod och dels att beskriva varför och hur jag valt att använda 
den. 

Metodologiska utgångspunkter 
Även om man som Platt (1992) med flera kan se fallstudien som en logisk 
undersökningsprocess utan egentliga band till någon speciell ideologisk 
kunskapssyn så är den inom det samhällsvetenskapliga området intimt förknippad 
med kvalitativ forskning (Merriam, 1998). I resonemang kring hur analysen av 
fallstudiens insamlade material kan gå till ser Stake (1995) att processen har både 
kvantitativa och kvalitativa inslag. Merriam (1998) skriver också att metoden 
mycket väl kan användas tillsammans med kvantitativa ansatser. Men det 
huvudsakliga spåret i litteraturen verkar vara att förknippa fallstudien med 
kvalitativ forskning och insamlingsmetoder såsom observationer och intervjuer.  
 
Utan att dyka för djupt ner i den segdragna kampen mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning ser jag liksom Merriam (1998) skillnaden mellan de båda 
som att kvantitativ forskning bryter ner det som studeras i mindre komponenter 
medan den kvalitativa forskning syftar till att förklara hur delar fungerar 
tillsammans som en helhet. För den som inte har erfarenhet av kvalitativ forskning 
menar Merriam (1998) att fallstudien kan missförstås som ett försök att fånga allt 
utan att använda sig av traditionella tillvägagångssätt som enkäter, experiment och 
statistiska beräkningar. I ljuset av den här studien ser jag metoden som ett sätt att 
komma närmare en helhetsförståelse om hur kommuner tänker och handlar kring 
interaktiva assistenter. 
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Kvalitativ ansats   
För att relativt kort rekapitulera vad en kvalitativ ansats kan innebära så bygger 
kvalitativ forskning på holistiska filosofiska traditioner som hermeneutik och 
fenomenologi (Merriam, 1998; Olsson & Sörensen, 2001). I fenomenologin 
menar man att ett objekts verklighet är starkt knutet till den som är medveten om 
det. Fenomen upplevs och får mening inom ramarna för individens erfarenhet. 
Genom att vara öppna för individers erfarenheter kan man lära sig att förstå 
fenomen och företeelser i vår omvärld. (Bengtsson, 1988) Inom den 
hermeneutiska tankegången är det tolkningen av mänskligt språk, handlingar och 
gester som är utgångspunkt för kunskap om fenomen. Språket är uppbyggt av 
symboler och begrepp som är specifika för vår omvärld. Genom tolkning kan man 
förstå innebörden i språket och därmed komma närmare kunskap om verkligheten. 
(Olsson & Sörensen, 2001) 
 
Centralt för de båda filosofiska traditionerna är ett inifrånperspektiv där forskaren 
försöker förstå fenomen och uppnå kunskap om världen genom informantens 
uttryck och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2001). Perspektivet kallas ibland för 
emic vilket är motsatsen till etic eller utifrånperspektiv (Merriam, 1998). I 
sammanhanget är det intressant att beakta den danske fysikern Niels Bohrs 
komplementaritetsprincip. Den innebär att det som kan tyckas vara raka motpoler 
i själva verket är två sidor av samma mynt (Ödman, 2001). Utifrånperspektivet 
som förknippas med traditionell kvantitativ forskning skulle därmed kunna ses 
som ett kompletterande perspektiv till ett kvalitativt inifrånperspektiv snarare än 
en rak motsats. 
 
Andra karaktäristiska drag hos kvalitativ forskning är att forskaren utgör det 
primära instrument för datainsamlingen som i de flesta fall sker i den kontext där 
det fenomen man studerar finns. Genom att forskaren själv agerar som instrument 
för datainsamling kan hon anpassa sig och sin kommunikation efter olika 
situationer för att få så meningsfull data som möjligt. Det ställer stora krav på 
forskaren att kunna hantera osäkerheten i att utforma studien, samla in och 
analysera data utan att ha några färdiga procedurer att följa. Forskaren måste 
samtidigt vara uppmärksam på alla detaljer som kan påverka datainsamling och 
hur insamlad information kan leda vidare. Det inkluderar även påverkan från 
tillvägagångssätt och forskarens personliga påverkan på studien. (Merriam, 1998) 
 
Generellt är kvalitativ forskning induktiv och används för att generera teorier, 
forma koncept och beskriva helheter (Merriam, 1998), vilket stämmer överens 
med vad jag vill åstadkomma med den här studien. Kvalitativa ansatser brukar 
utmynna i exempelvis teman eller kategorier för att beskriva det studerade 
fenomenet. I resultatet fokuserar man på att i ord och bild beskriva vad man lärt 
sig om fenomenet och helheten med kontexter och aktiviteter som hör ihop med 
det som studerats (Merriam, 1998).   
 

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on 
distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or 
human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, 
analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the 
study in a natural setting. (Creswell, 1998, s. 15) 
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I citatet ovan summerar Creswell (1998) den kvalitativa forskningens 
gemensamma karaktärsdrag. Men i sammanhanget ska man komma ihåg att 
kvalitativ forskning är ett samlingsnamn för en mängd olika metoder. Fallstudien 
är ett av många sätt att tillämpa kvalitativa perspektiv på forskning och kunskap 
(Yin, 2003). Andra spår inom det kvalitativa området är exempelvis biografi, 
fenomenologi, fenomenografi, grounded theory och etnografi (Creswell, 1998; 
Olsson & Sörensen, 2001).  

Fallstudien som metod 
Det som är mest karaktäristiskt för fallstudien och skiljer den från andra 
kvalitativa metoder är dess fokus på ett eller flera fall med tydligt utstakade 
avgränsningar. Fallstudien ska ge en detaljerad bild och förståelse av det 
studerade fallet och kontexten som omgärdar det. För att åstadkomma detta krävs 
att forskaren har tillgång till bred information från olika källor och utnyttjar 
anpassade tillvägagångssätt för att samla in och bearbeta den. (Creswell, 1998) 
Fallstudien som sådan förordar inte någon specifik metod för att samla in eller 
analysera data. Insamling och bearbetning anpassas istället efter målsättningen att 
få insikt om valda fall eller företeelser (Merriam, 1998). Fokus för fallstudien kan 
vara just det unika fallet eller en företeelse som kan illustreras med hjälp av fall. 
Creswell (1998, s. 62) kallar dessa båda utgångspunkter för ”intrinsic case study” 
respektive ”instrumental case study”. 
 
Inom samhällsvetenskaperna är fallstudien flitigt använd i skiftande situationer 
där man vill öka förståelsen kring skeenden och komplexa sociala fenomen på 
såväl grupp, organisations, social och politisk nivå. Flexibiliteten i metoden låter 
forskaren förstå, förklara och skapa helhetsbilder utan att meningsfull 
karaktäristik hos fenomenet går förlorad. (Yin, 2003)  
 
Fallstudiens utbredda användning inom samhällsvetenskapen tillsammans med 
andra begrepp där fall eller engelskans case används gör att många känner igen 
och har bildat sig en uppfattning om vad fallstudie är. Trots det råder oenighet 
kring metodens natur och hur man ska genomföra den (Merriam, 1998). Bristen 
på en entydig definition eller om man så vill mångfalden av definitioner kan 
tänkas vara ett resultat av fallstudiens utbredning över många och olika 
discipliner. Platt (1992) har beskrivit fallstudiens utveckling ur ett historiskt 
perspektiv som visar hur metoden blivit allt diffusare då man försökt förändra den 
i takt med tidens forskningsmode. Merriam (1998) menar att en del i förvirringen 
kring fallstudien beror på att metoden ofta förväxlas med det som studeras (fallet) 
och det slutgiltiga resultatet av studien (en rapport eller liknande). I förbifarten 
nämner Creswell (1998) att vissa ser fallstudien som en metod med allt vad det 
innebär av regler och procedurer medan andra ser den som ett resultat av vad som 
studeras ”an object of study”. Ett exempel på det sistnämnda återfinns hos Stake 
(1995) som har noterat att många erfarna forskare genomför fallstudier på vitt 
skilda sätt. Han liknar också fallstudien vid en palett med olika metoder som 
utformas och kombineras beroende på omständigheter och begränsningar i 
situationen. 
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Någonstans i förvirringen kring metoden finns precis som i fallet med den 
kvalitativa forskningen ett antal gemensamma drag som karaktäriserar fallstudien 
inom olika discipliner. Yin (2003) har försökt att använda ett antal återkommande 
förutsättningar och faktorer för att definiera fallstudiens användningsområde och 
karaktär. Han menar att typen av forskningsfrågor, hur mycket forskaren har 
möjlighet att påverka den studerade situationen och i vilken grad man tittar på 
historiska eller pågående skeenden är av betydelse för fallstudien. Dessa tre 
förutsättningar är även användbara när man väger fördelar och nackdelar hos olika 
metoder för att närma sig en studie. Till skillnad från Yin ser Merriam (1988) 
även att det förväntade resultatet av en studie och förekomsten av tillräckligt 
avgränsade fall är förutsättningar som kan definiera fallstudien.  
 

In general, case studies are the preferred strategy when ”how” or 
”why” questions are being posed, when the investigator has little 
control over events, and when the focus is on a contemporary 
phenomenon within some real-life context. (Yin, 2003, s. 1) 

 
Fallstudien har ett övertag gentemot andra forskningsstrategier när forskaren söker 
besvara frågor på formen hur eller varför (Merriam, 1988; Yin 2003), vilket är 
intimt förknippat med vilka förväntningar som finns på forskningens resultat 
(Merriam, 1988). Anledningen till att hur- och varför-frågor lämpar sig för 
fallstudier är att de tenderar att ge förklaringar som är beroende av samband 
mellan händelser över tid. De är dock inte exklusivt lämpade för fallstudien utan 
kan besvaras genom att använda andra metoder. Det som talar ytterligare för 
fallstudien är om händelserna som frågorna syftar till att undersöka är samtida. 
Det innebär att information till studien hämtas genom observation och intervjuer 
av personer som är delaktiga i händelsen och där forskaren inte kan påverka 
skeenden. Det skiljer fallstudien från experiment och historiska ansatser. (Yin, 
2003) 
 
Vidare definierar Merriam (1998, s. 29) fallstudien som “…particularistic, 
descriptive, and heuristic”. Det förstnämnda är en konsekvens av eller en 
förutsättning för att fallstudien koncentreras till ett fall. Genom att metoden 
fokuseras på något väl avgränsat och specifikt och försöker fånga en helhetsbild 
av detta gör att den är mycket användbar för att undersöka praktiska problem och 
situationer i vardagen. Samtidigt är den beskrivande och genererar ett heltäckande 
resultat genom att beskriva hur många variabler samverkar över tiden. Merriam 
(1998) använder termen ”thick description” som hon lånat från antropologin där 
den används för kompletta eller om man så vill bokstavliga beskrivningar av det 
studerade. Med utförliga beskrivningar blir fallstudien ett heuristiskt redskap som 
kan ge forskaren och läsaren nya perspektiv, bekräfta tidigare kunskap och eller 
ge mening åt fenomen. Mot bakgrund av denna möjligen diffusa bild av 
fallstudien är det intressant att slutligen presentera en teknisk definition.  
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1.  A case study is an empirical inquiry that  
- investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, 
especially when 
- the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident. 
 
[…] 
 
2. The case study inquiry 
- copes with the technically distinctive situation in which there will be 
many more variables of interest than data points, and as one result 
- relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge 
in a triangulating fashion, and as another result 
- benefits from the prior development of theoretical propositions to 
guide data collection and analysis.  (Yin, 2003, ss. 13-14) 

 
Definitionen ger en bild av fallstudien som en flexibel metod att använda vid 
specifika tillfällen, vilket täcker in de aspekter på fallstudien som jag har hittat i 
litteraturen. Platt (1992) menar att fallstudien blir en logisk forskningsstrategi som 
utgår från specifika forskningsfrågor och situationer snarare än ideologiska 
aspekter som kvalitativa eller kvantitativa förhållningssätt.  

Fallgropar och fördomar 
Möjligheterna att med fallstudien utgå från forskningsfrågor och situationer vid 
hand istället för ideologiska förutsättningar gör att metoden inte riktigt passar in i 
den traditionella synen på kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier. Platt 
(1992) ser metoden som en början till att den konfliktfyllda distinktionen mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskning bryts ner. Fallstudien befinner sig därmed i 
något av ett ingenmansland, vilket kan få konsekvenser för dem som väljer att 
utföra fallstudier. 
 
Även om metoden är en vida använd form för att undersöka problem inom många 
vetenskapliga områden ses den ofta som svag och icke önskvärd metod jämfört 
med andra samhällsvetenskapliga metoder. Det kan bero på att fallstudien till 
skillnad från många andra metoder inte har några fastlagda regelverk och 
procedurer som talar om hur studier ska utföras. Oklarheter har lett till att 
fallstudier med jämna mellanrum inte uppfyller de krav på systematik som 
karaktäriserar vetenskaplig forskning. Fallstudien brukar inte heller anses kunna 
fungera som grund för generalisering i ordets traditionella bemärkelse då man 
utgår från ett fall. I fallstudier handlar det dock inte om den traditionella statistiska 
generaliseringen utan snarare om analytisk generalisering. I den traditionella 
synen på generalisering försöker forskaren utifrån ett representativt urval 
generalisera resultatet till en population. Analytisk generalisering handlar istället 
om att generalisera specifika resultat till en teori; samma teori som finns bakom 
valet av det studerade fallet. (Yin, 2003) 
 
En tredje typ av generalisering är det som Stake (1995) kallar för naturalistic 
generalization. Människor är vana att lära genom de generaliseringar som 
exempelvis författare, lärare och myndigheter förmedlar. På samma sätt menar 
Stake (1995) att vi lär oss genom att själva generalisera. De som läser en fallstudie 
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är ofta mer insatta i den problematik och de skeenden som studien ska beskriva än 
författaren. Läsarna kan därför själva relatera till sina erfarenheter för att dra egna 
slutsatser och lära sig. För att ta vara på denna möjlighet till lärande understryker 
Stake (1995) vikten av att beskriva och belysa fallet genom berättande med 
utgångspunkt i författarens iakttagelser och nyfikenhet.  
 
Ytterligare en fördom mot fallstudien som hörs ibland är att metoden kräver stora 
resurser vad beträffar tid och ger ett vidsträckt oöverblickbart resultat. Enligt Yin 
(2003) kan det stämma om man ser till vissa fallstudier. Men det innebär inte att 
det är så fallstudier bör genomföras och presenteras. Eftersom fallstudien inte ger 
oss några explicita regler om hur resultatet ska se ut finns det många alternativa 
sätt att redovisa resultatet.  
 
Den stereotypa bilden av fallstudien som en svag metod bottnar i missförstånd 
kring dess fördelar och nackdelar. Den som ägnar sig åt fallstudier måste därmed 
vara beredd på att resultatet kan komma att ifrågasättas på grund av valet av 
metod. (Yin, 2003) 

Tillvägagångssätt 
 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och 
samhällets utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har 
därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på 
väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här 
kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas 
och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar har 
emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 
insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, 
som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten 
för forskningsetiska överväganden. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 
Med citatet vill jag sätta fokus på vilka krav som ställs på god forskning. Oavsett 
ansats eller mål bedrivs forskning utifrån förhoppningen att kunna presentera 
trovärdiga och etiskt försvarbara resultat (Merriam, 1998; Stake, 1995). Olsson 
och Sörensen (2001, s. 65) skriver att ”All forskning värderas mot bakgrund av de 
använda metodernas kvalitet”. Även om kvalitetssäkring ses som A och O för 
vetenskapliga arbeten har som beskrivits tidigare i kapitlet avsaknaden av fasta 
procedurer för hur fallstudier ska bedrivas lett till att metoden får dras med 
generella trovärdighetsproblem. Trots avsaknaden av fasta procedurer finns det en 
mängd beprövade tekniker för att stärka kvaliteten i fallstudiens olika delar.  
 
Jag ser kvalitetsarbetet som en integrerad del i forskningsprocessen, vilket innebär 
att kvalitetsaspekter måste beaktas från förarbete, insamling och analys av 
information till presentation av resultat. Stake (1995, s.15) menar att: ”…good 
case study depends on discipline.” och understyker därmed vikten av tydlighet 
och systematik för att undvika eventuella problem med trovärdigheten. Citatet 
fungerar som en ledstjärna för studien även vad beträffar etiska principer. 
Fortsättningen av kapitlet ägnas åt att beskriva hur arbetet med studien fortlöpt 
och vilka tankar som ligger bakom valda procedurer.  
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Forskningsfrågor 
Frågar man inget får man inget veta säger ordspråket. I forskningsprocessen gäller 
samma princip. Att definiera vad man vill ta reda på och i förlängningen 
formulera frågor kring det är troligen det viktigaste steget i vetenskaplig 
forskning.  
 

One needs to think through, in advance, some of what may come to 
pass. For some of it will pass too quickly or too subtly to notice. 
Perhaps the most difficult task of the researcher is to design good 
questions, research questions, that will direct the looking and the 
thinking enough and not too much. (Stake, 1995, s. 15) 

 
Det som citatet pekar på är att det krävs en konceptuell organisation, vilken tillåter 
oss att gå från frågor till förståelse. I studien vid hand utgår jag från 
frågeställningarna som innehåller tre tydliga intresseområden. De kretsar kring 
kommunens behovsbild, synen på olika lösningar samt farhågor och förväntningar 
på informationssystem. Studiens frågeställningar kan jämföras med Stakes (1995, 
s. 18) ”issues” som han använder för att definiera och organisera arbetet eller om 
man så vill forskningsprojektet. Han påpekar också att ”issues” utvecklas under 
forskningsprocessens gång. Utan någon erfarenhet av det fall som ska studeras är 
Stakes ”issues” och även den här studiens frågeställningar identifierade ur ett 
utanförperspektiv. Stake (1995, s. 20) pratar om ”etic-issues” som under 
processens gång kan kompletteras eller ersättas av ”emic-issues”, det vill säga 
frågor som är intressanta för de människor som är involverade i det aktuella fallet. 
Frågor tar form och utvecklas, några blir kvar och några dör ut. 

Undersökningsprotokoll 
Den konceptuella bild som frågeställningarna ger åt studien är av övergripande 
karaktär och kompletteras enligt Stake (1995) alltid med vad han kallar ”topical 
questions”. Medan frågeställningarna beskriver vad studien ska besvara är 
”topical questions” frågor som söker den information som man behöver för att 
kunna beskriva fallet och besvara de konceptuella frågeställningarna. De är 
uttryck för ett informationsbehov och kort sagt vad man måste veta för att kunna 
säga något om det studerade fallet.  
 
För att ta steget från den konceptuella nivån till en mer handgriplig nivå med de 
informationsbehov som måste mötas skissades jag inledningsvis fram ett 
undersökningsprotokoll (se bilaga 1). Frågorna i undersökningsprotokollet liknar 
Stakes ”topical questions” och bildar grunden för insamlingsprocessen och den 
intervjuguide som presenteras längre fram. Protokollet är precis som de 
övergripande frågeställningarna utformade ur ett utifrånperspektiv och följer 
därför även deras konceptuella struktur. Dessutom innehåller 
undersökningsprotokollet bakgrundsfrågor som understryker vikten av att samla 
information om förhållandena kring utvecklingen av medborgarassistenten för att 
bättre kunna beskriva den i sin kontext.  
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Urvalsstrategi 
Som tidigare nämnts brukar man kunna dela in fallstudier efter deras fokus. 
Creswell (1998) ser dels fallstudier där man är intresserad av ett fall just på grund 
av att det är unikt och dels studier där fallet ger forskaren möjligheter att komma 
närmare en företeelse. Mitt val av instrumentell fallstudie faller tillbaka på 
forskningsfrågorna och studiens syfte som fokuserar intresset till hur interaktiva 
assistenter på kommuners webbsidor relaterar till visioner om 24-timmarsservice. 

Enköpings kommun 
Mot bakgrund av studiens intresse av kommuners interaktiva assistenter i 
allmänhet bör den inte grunda sig i ett extremfall utan snarare ta avstamp i ett 
bland flera till synes likvärdiga fall. En viktig detalj i sammanhanget är det som 
Stake (1995, s. 4) påpekar, nämligen att fallstudien inte är ”sampling research” 
som traditionell forskning. Syftet är inte att studera ett fall för att direkt förstå 
andra fall utan snarare att beskriva ett fall så noggrant att läsaren kan hitta 
intressanta kopplingar till sin egen erfarenhet och vidga sina vyer (jämför naturlig 
generalisering, s. 29). 
 
Det finns flera potentiellt intressanta kommuner där söksystem med interaktiva 
assistenter för samhällsinformation används och utvecklas. Det som skiljer dem åt 
är vilken fas i utvecklingen de befinner sig. Det finns kommuner som har varit 
igång en längre tid och således bör ha rikligt med erfarenheter kring hur 
informationsarbetet påverkas och vilka möjligheter som öppnar sig i och med 
användningen av interaktiva assistenter. Det finns kommuner som är i 
utvecklingsstadiet där tankar, förväntningar, strategier och behovsbilder är under 
uppbyggnad men kanske inte helt färdiga. Till sist ser jag också de kommuner 
som nyligen driftsatt sin interaktiva assistent, vilket borde innebära att 
erfarenheterna och resonemangen från utvecklingsprocessen fortfarande finns 
färska i minnet samt att man kanske börjat se effekterna av hur systemet fungerar i 
verkligheten. Det sistnämnda är den typ som jag misstänker ger bäst 
förutsättningar för att möta studiens syfte och belysa de frågor som jag menar är 
intressanta i sammanhanget.  
 
Enköping är en av dessa kommuner som relativt nyligen lanserat sin interaktiva 
assistent och därför uppfyller det mest elementära kriteriet som lämpligt fall. 
Förutom att fallet kan bidra med efterfrågad kunskap styrs även valet av 
utomstående faktorer. 
 

Our time and access for fieldwork are almost always limited. If we 
can, we need to pick cases which are easy to get to and hospitable to 
our inquiry, perhaps for which a prospective informant can be 
identified and with actors (the people studied) willing to comment on 
certain draft materials. (Stake, 1995, s. 4) 

 
Som citatet antyder är naturligtvis forskarens tillgängliga resurser av vikt vid val 
av lämpliga fall. Även ur denna aspekt visade sig Enköpings kommun vara ett 
lämpligt fall då man genast visade intresse för att medverka i studien. Man var 
dessutom beredda att sätta igång så snart som möjligt och avsätta personella 
resurser för att tillgodose behovet av intervjuer.  
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Sammantaget uppvisade Enköpings kommun alla de karaktäristika som kunde 
önskas i ett fall som lämpar sig för studiens frågor, dess omfattning och tidsramar. 
Valet av Enköpings kommun kan betecknas som ett ändamålsenligt urval. Lincoln 
och Guba (1985) använder termen ”purposeive sampling” och Creswell (1998) 
kallar det för ”purposeful sampling”. Andemeningen är att forskaren väljer fall 
utifrån möjligheten att grundligt kunna belysa en företeelse. Ett traditionellt 
slumpmässigt urval förknippas med möjligheten till statistisk generalisering 
(Lincoln & Guba, 1985). Slumpmässiga urval tenderar dock att förstöra de 
samband i sociala processer vilket Miles och Huberman (1994) ser som en orsak 
till att kvalitativa studier ofta bygger på ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt 
urval ligger mer i linje med analytisk och naturlig generalisering och medger att 
man ser det unika eller avvikande fallet som ofta är av intresse vid kvalitativa 
studier.  
 
Ändamålsenliga urval förekommer i skiftande former och enligt Miles och 
Hubermans (1994) typologi över urvalsstrategier skulle jag beteckna Enköpings 
kommun som ett ”typical case” då de förväntas ha mycket gemensamt med andra 
kommuner. Förutom att Enköpings kommun matchar studiens ramar och frågor 
ser jag därför även goda möjligheter till naturlig generalisering. 

Informanter  
För att åstadkomma ett ändamålsenligt urval av informanter gjordes ett 
kriterieurval med hjälp av informationschefen i Enköpings kommun. Ett 
kriterieurval innebär att de utvalda möter ett eller flera kriterier som är relevanta 
för studien (Miles & Huberman, 1994). I det här fallet var målsättningen att 
identifiera personer med erfarenheter av assistenten, antingen genom 
utvecklingsarbetet eller genom andra uppgifter som kunde relateras till 
assistenten. 
  
De potentiella informanter som identifierades med kriterierna har alla deltagit i 
utvecklingen av Enköpings interaktiva assistenten. De kommer från olika delar 
och positioner i kommunorganisationen och arbetar med varierade arbetsuppgifter 
men har webbpublicering och arbete med webbplatsen som gemensam nämnare. 
Personernas divergerande arbetsuppgifter och plats i organisationen ger utrymme 
för olika perspektiv på kommunens informationsarbete och den interaktiva 
assistenten. 
 
Med ett första urval vid hand introducerades personerna till studien genom ett 
brev (se Bilaga 3) som distribuerades via informationschefen i Enköpings 
kommun. I brevet gavs förhandsinformation med en övergripande beskrivning av 
bakgrunden till studien, dess syfte och metod. Brevet innehöll också en formell 
förfrågan om medverkan genom intervju och hur intervjumaterial skulle komma 
att användas och behandlas. Brevet utformades med etiska aspekter och 
Vetenskapsrådets (2002) informationskrav i åtanke. 
 



 

34 

Forskaren skall informera uppgiftsinlämnare och undersöknings-
deltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
delta. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) 

 
Vidare kontakt togs via e-post där intresset för att delta i studien fångades upp. I 
e-postdialogen fanns även utrymme för ytterligare information om studien. Det 
slutliga antalet informanter uppgick till åtta.  

Insamlingsprocessen 
För att samla in information som är relevant för studien av Enköpingsfallet och för 
att underlätta analysarbetet vänder jag mig till olika källor, dels intervjuer och dels 
andra relevanta dokument. Syftet med att hämta information i flera källor är ett 
försök att få fallet belyst ur olika vinklar. Det är ett väl beprövat sätt att stärka 
kvaliteten, såväl reliabilitet som validitet hos fallstudier och förespråkas av 
exempelvis Merriam (1998) och Stake (1995).  

Intervjusituationen 
Intervjun är den centrala punkten i insamlingsprocessen där man kan få del av 
informantens erfarenheter och relaterade dokument. Även om det finns mycket 
skrivet om intervjuer och intervjuteknik så har Olsson och Sörensen (2001, s. 79) 
kanske lyckats fånga något av det viktigaste. De skriver att en intervju ska ses som 
en dialog, vilket kräver ett bra klimat där informanten får tid på sig att lämna så 
bra upplysningar som möjligt. Dessutom måste uppgifterna som informanten 
lämnar ”…vara pålitliga och inte påverkade av en mängd olika faktorer”. 
Slutligen skriver de att intervjun ska ge forskaren svar på det han eller hon frågar 
efter. Det kan tyckas vara tre enkla punkter men de har mycket inbyggd 
problematik. Hur kan man exempelvis veta om informanten lämnar pålitliga 
uppgifter eller påverkas av något utanför forskarens kontroll?  
 
Nyckeln för att hantera de problem som skymtar i Olson och Sörensens 
resonemang är som jag ser det att förbereda intervjusituationen väl. Det gäller dels 
att minska eventuell osäkerhet hos informanten och att veta vilka områden som 
behöver belysas i intervjun. För det första så genomförs alla intervjuer i studien  
på eller i anslutning till informantens arbetsplats, dels för att bidra till en trygg 
miljö för informanten men också för att behålla närheten till det sammanhang och 
de processer som är förknippade med den interaktiva assistenten. Lincoln och 
Guba (1985) talar om ”natural setting”, vilket syftar på den kontext där det 
studerade fenomenet finns. Man menar att oavsett vilken typ av företeelse som 
studeras så är kontexten avgörande eftersom fenomen är en del av den miljö där 
det uppträder. 
 
En bekant miljö kan sägas vara en bra grund för att informanten ska känna sig 
trygg och öka chanserna att de upplysningar hon lämnar är så bra som möjligt. För 
det andra bör informanten också få veta sina roll i undersökningen och hur den 
information hon lämnar ska behandlas. Som redan nämnts så fick alla potentiella 
informanter övergripande information om studien, intervjuförfarandet och hur 
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insamlat material skulle komma att behandlas redan i samband med den första 
kontakten. Vid intervjuerna gavs återigen en kort introduktion till studien där 
frivilligheten och informantens möjlighet att avbryta intervjun utan motivering 
underströks i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 
För det tredje så bygger intervjuförfarande på att jag vill få studiens 
frågeställningar belysta ur informantens perspektiv. Det finns inga garantier för att 
så blir fallet men för att öka chanserna så ser jag undersökningsprotokollet och 
nedan beskrivna intervjustöd som verktyg att falla tillbaka på för att kunna styra 
en skenande intervju.  

Flexibelt intervjustöd 
Intervjuerna karaktäriseras av att det inte finns några fasta frågor som 
informanterna måste svara på. Istället används ett intervjustöd (se bilaga 2) 
tillsammans med undersökningsprotokollet för att fokusera olika teman inom 
studiens ramar. Olsson och Sörensen (2001) skriver att intervjuer kan vara 
standardiserade och strukturerade. Med dessa termer så kan intervjuerna med 
Enköpings kommun sägas ha både låg grad av standardisering och struktur, vilket 
enligt Olsson och Sörensen (2001) är karaktäristiskt för den kvalitativa 
forskningsintervjun.  
 
Avsikten med att inte standardisera och strukturera intervjuerna tydligare var 
möjlighet att anpassa intervjuernas fokus efter de individuella informanternas 
kopplingar till och erfarenheter av den interaktiva assistenten. Dessutom ger det 
större möjligheter att hitta nya skarpare frågor under processens gång, vilket är 
värdefullt med tanke på studiens explorativa karaktär. Enligt Lincoln och Guba 
(1985) är strukturerade intervjuer att föredra när forskaren vet vad han måste ha 
svar på och har formulerat ett antal frågor för att ta reda på det. När man däremot 
inte vet vilka frågor som är de viktigaste för kunna belysa det man är intresserad 
av menar de att ostrukturerade intervjuer passar bra. I ostrukturerade intervjuer 
bidrar informanten med både de intressanta frågorna och svaren. 
 
Intervjustödet är utvecklat ur undersökningsprotokollet med de frågor som 
inledningsvis sågs som intressanta för studien. Tanken med intervjustödet är att ge 
en struktur med generellt intressanta frågeområden och systematik till de annars 
ostrukturerade intervjuerna. Huvuddelen av stödet består av aktuella frågor och 
frågeområden som kan utvecklas i takt med att intervjuerna kastar nytt ljus över 
fallet. Den första delen av intervjustödet är dock densamma för alla intervjuer och 
handlar om att hitta lämpliga ingångar till intervjun och skapa ett givande klimat 
genom frågor kring informantens vardag och koppling till den interaktiva 
assistenten. Lincoln och Guba (1985, s. 270) kallar det för ”grand tour questions” 
som ska föra intervjun in på rätt spår. De inledande frågorna är också inspirerade 
av critical incident technique för att väcka informantens minnen kring speciella 
situationer i utvecklingen av den interaktiva assistenten. Critical incident 
technique är en metod som bygger på att människan kommer ihåg sådant som 
avviker från det normala och används ofta vid systemutveckling och utvärdering 
(Flanagan, 1954). 
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Dokumentation av intervjuerna 
Med godkännande från respektive informant spelades intervjuerna in på band med 
en enkel bandspelare. Den främsta anledningen till att bandspelaren användes var 
att få ett underlag med möjlighet att i analysarbetet kunna gå tillbaka direkt till 
källan för att verifiera vad informanterna sa. Parallellt med ljudupptagningen togs 
även anteckningar för att under intervjuns gång minnas olika spår i informantens 
resonemang och för att kunna återkomma till dem senare under samma eller 
kommande intervjuer. 
 
Tvärt emot mitt resonemang förespråkar Lincoln och Guba (1985) att tyngd-
punkten läggs på att ta anteckningar. Även om man ser att ljudupptagningar ger 
ett obestridbart källmaterial som kan upprepas för att öka förståelsen av vad 
informaterna menar man att fördelarna med handskrivna anteckningar är fler. 
Det finns naturligtvis en risk med att intervjuaren tappar tråden eftersom det går 
långsammare att skriva än att prata men å andra sidan menar de att anteckningar 
gör att intervjuaren hela tiden är uppmärksam på vad som sägs. Viktiga detaljer 
kan markeras och egna funderingar och frågor kan skrivas ner i det sammanhang 
som de uppkommer. Anteckningarna tillåter också att man snabbt kan få överblick 
över intervjun och intressanta detaljer som kan utnyttjas i nästkommande intervju. 
Samma snabba överblick är svår att åstadkomma med en ljudupptagning. ”It is 
difficult to imagine, for example, how tape recordings of one day’s interviews 
could be used effectively to help shape the next day’s interview questions.” 
(Lincoln och Guba (1985, s. 272) 
 
Trots Lincoln och Gubas resonemang valdes alltså bandspelaren som primärt 
verktyg för dokumentation av intervjuerna. Den främsta anledningen var som 
tidigare nämnts en strävan att få ett detaljerat underlag för analysen utan inslag av 
förenkling och tolkning av intervjuaren. I tidigare akademiska uppsatser (se 
Perfect, 2004) och även i yrkeslivet har jag använt bandspelaren som verktyg för 
att samla in material i intervjusituationer. Tryggheten i dessa tidigare erfarenheter 
bidrog också starkt till att jag valde att använda bandspelare. 
 
Efter respektive intervju transkriberades ljudupptagningen till papper för att kunna 
läsas och på så sätt enklare kunna analyseras. Transkripten avpersonifierades, dvs. 
informantens och andra förekommande namn som nämnts under intervjuerna 
avlägsnades för att undvika att citat och resonemang som används vidare inte ska 
ha direkta kopplingar till enskilda informanter. Det är ett sätt att möta kravet på 
konfidentialitet som ingår i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.  
 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) 

Insamling av dokument 
Insamlingen av i sammanhanget intressanta dokument gjordes i första hand i 
samband med intervjuerna och även genom tillgång till kommunens intranät.  
På förhand kan det vara svårt att förutse vilken typ av dokument som är 
aktuella för fallet. Utifrån undersökningsprotokollets låg dock fokus på 
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olika typer av visions-, strategi-, och policydokument samt mötesprotokoll 
med anknytning till utvecklingen av medborgassistenten eller berörda 
processer. Speciellt intresse lades vid de dokument som av någon anledning 
berördes under intervjuerna och jag förlitade mig i stor utsträckning till 
informanternas omdöme och utsagor för att hitta intressanta dokument.  

Analysprocedurer 
Utgångspunkten för analysarbetet avspeglas mycket väl i Merriams (1998, s.178) 
resonemang kring analysen där hon beskriver processen som: ”Data analysis is the 
process of making sense out of the data.” Citatet likställer analysen med en 
process som ska skapa förståelse eller mening utifrån det material som 
insamlingsprocessen resulterat i. Merriam (1998) skriver vidare att processen 
innebär ett omfattande arbete med att reducera, tolka och bekräfta vad som sagts, 
skrivits eller iakttagits i intervjuer och dokument. Ett kompletterande perspektiv 
på analysprocessen ger Stake (1995, s. 78) uttryck för när han skriver: ”The search 
for meaning often is a search for patterns…” 
 
Analysarbetet kan ofta kännas som en naturlig fortsättning efter det att 
insamling av data är avklarad. Men även om mycket av analysarbetet 
tenderar att hamna i slutet av studien är både Merriam (1998) och Stake 
(1995) noga med att understryka att analysen sker parallellt med data-
insamlingen. Ett exempel på detta är resonemanget som jag tillämpar kring 
hur forskningsfrågor, protokoll och intervjuguide ska kunna utvecklas när 
nya relevanta frågor ur ett inifrånperspektiv kommer upp till ytan under 
insamlingsprocessen.  

Strategier för analysarbetet 
Som en konsekvens av bristen på tydliga och vedertagna riktlinjer för fallstudier 
som berörts tidigare ser Yin (2003) nödvändigheten av en analysstrategi. Han 
menar att alltför många forskare har engagerat sig i fallstudier utan att lägga 
tillräckligt mycket energi på att definiera hur insamlat material ska analyseras. 
Han ser utvecklingen av en generell analysstrategi lika självklar som att definiera 
sina forskningsfrågor.  
 
Två generella sätt att skapa förståelse och mening kring ett fall är dels genom 
tolkning av utsagor och dels genom kategorisering av utsagor ”...until something 
can be said about them as a class” (Stake, 1995, s. 74). Oavsett vilken typ av 
fallstudie man genomför är båda dessa analysstrategier tillämpliga för att hitta 
mönster i det insamlade materialet. Men enligt Stake (1995) så tenderar 
instrumentella fallstudier att kräva mer kategorisering av utsagor för att underlätta 
förståelsen kring och inom den företeelse man är intresserad av. Vidare menar 
Stake att utgångspunkten för att kunna hantera komplexiteten hos en företeelse 
bygger på de forskningsfrågor som ligger till grund för en studie. Med detta i 
åtanke ser jag att analysen påbörjas redan när man identifierar intressanta 
frågeställningar och områden i undersökningsprotokoll och intervjuguide. Det är 
där man anlägger de grundläggande perspektiven på företeelsen som ska studeras. 
Även om nya intressanta mönster kan dyka upp under analysen så menar Stake 
(1995) att de intressanta sambanden redan är identifierade i studiens 
forskningsfrågor. 
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“The case is complex, and the time we have for examining its 
complexity is short.” (Stake 1995, s. 77) 

 
Oavsett vilka metoder man använder för att angripa forskningsproblem så finns 
alltid resursbegränsningar exempelvis tid. som citatet ovan åskådligör. I fallstudie-
sammanhang innebär det enligt Stake (1995) att man ofta använder sig av direkt 
tolkning av insamlat material istället för att kategorisera utsagor eftersom det är en 
tidskrävande process. Han menar dock att analysen av insamlat material alltid 
måste utformas utifrån varje studies specifika mål och förutsättningar. 

Analysnivåer och presentation 
Mot bakgrund av studiens instrumentella karaktär har jag valt att lägga tonvikt på 
kategorisering i analysen av det insamlade materialet. Anledningen är att försöka 
identifiera betydelsefulla delar i utvecklingen av en medborgarassistent och hur de 
samverkar som helhet. Informanternas utsagor sätts i relation till varandra och de 
insamlade dokument som berör fallet. Praktiskt genomfördes analysen genom att 
enligt mig intressanta delar, exempelvis rena citat från intervjuer eller stycken från 
dokument lyftes ur det insamlade materialet och grupperades i kategorier kring 
olika sammanhang som belysts i insamlat material. Grunden för kategoriseringen 
var de intresseområden som finns i frågeställningarna. I processen med att 
gruppera citat, påståenden och utsagor som beskriver samma del i 
utvecklingsprocessen växte nya kategorier och underkategorier fram. Tillsammans 
utgör kategorierna den bild eller om man så vill beskrivning av fallet som ges i 
nästa kapitel där rubrikerna motsvarar de kategorier som analysen slutligen gav 
upphov till. 
 
Kategorisering för att åstadkomma en samlad helhetsbeskrivning av fallet kan ses 
som en första analysnivå där avsikten är att skapa en bas för naturlig 
generalisering tillsammans med läsarens erfarenheter och förutsättningar. För att 
motverka att misstolkningar och sakfel smyger sig in i analysen och därmed 
förvanskar bilden av fallet har informanterna fått möjlighet att ta del av detta 
resultat och påpeka eventuella felaktigheter. 
 
I nästa nivå av analysen ställer jag helhetsbeskrivningen i relation till 
referensramen och öppnar då upp möjligheterna för direkt tolkning i syfte att 
reflektera och dra lärdom utifrån fallet. Resultatet från de båda analysnivåerna 
presenteras var för sig för att möta respektive nivås syfte; dels att ge 
förutsättningar för naturlig generalisering och förståelse kring fallet och dels för 
att ur författarens perspektiv dra lärdom av fallet.    

Kvalitetssäkring  
Trots att det finns många olika begrepp och metoder för att bedöma kvaliteten i 
vetenskapliga arbeten är det i slutändan du som läsare som ytterst bedömer om 
studiens metod och resultatet är tillförlitliga. Ovanstående presentation av såväl 
metodologiska utgångspunkter som tillvägagångssätt är därför tänkt att ge dig som 
läsare möjlighet att bedöma kvaliteten på studiens resultat.  
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Traditionella mått för fallstudien 
Kvalitativa studier och traditionella mått för att bedöma tillförlitligheten i 
vetenskaplig forskning är ett omdiskuterat område. Det handlar främst om 
problem att mäta och utvärdera kvalitativa metoder. Utan att gå djupare in på 
problematiken men ändå ge lite mer perspektiv på kvalitetsarbetet kring studien så 
har jag valt att presentera fyra kvalitetsmått varav tre är mått på validitet och ett 
avser reliabilitet som Yin (2003) hävdar är bra utgångspunkter för att reflektera 
över kvaliteten hos fallstudier. Nedan beskrivs de olika måtten tillsammans med 
några inslag om hur jag arbetat för att möta dem i studien. I övrigt är det upp till 
dig som läser att tolka huruvida studien möter dessa kvalitetsaspekter. 

Construct validity 
Construct validity fokuserar på om forskaren har lyckats att upprätta ett 
funktionellt mått för de koncept som ska studeras. För att möta kraven på 
construct validity måste forskaren dels precisera vad det är; vilka förändringar 
eller detaljer som ska studeras och dels visa att resultatet speglar det som hon 
avsåg att studera. Rent praktiskt i fallstudien kan det innebära att man samlar in 
information från flera källor. Forskaren ska också aktivt försöka skapa en stark 
beviskedja som går att följa exempelvis baklänges från slutsatser till 
intrervjufrågor och forskningssyfte eller tvärtom. En tredje väg för att stärka 
construct validity är att låta studiens informanter läsa och bedöma ett utkast till 
rapporten. (Yin, 2003)  
 
Det sistnämnda kallas ibland för ”member checking” (Stake, 1995, s. 115) och 
syftar till att låta informanten bedöma om den bild som forskaren fångat stämmer 
överens med hennes bild av det studerade. Det kan jämföras med hur resultatet av 
efter den första analysnivån lämnades ut till informanterna för att de skulle kunna 
påpeka eventuella felaktigheter som borde rättas till för ge en så verklighetstrogen 
bild av fallet som möjligt. För att skapa en konceptuell grund som Yin (2003) 
efterfrågar använder jag inledningsvis de av mig definierade forskningsfrågorna 
som preciserar vad som ska studeras. Under studiens gång utvecklas i detta 
undersökningsprotokoll, intervjuguider och slutligen i intervjusituationen där 
informanternas inifrånperspektiv preciserar vad som är intressant i fallet.  

Intern validitet 
Begreppet intern validitet behandlar frågan om det som undersökes verkligen är 
det som man tror eller om det kan vara andra saker som står utanför vår kontroll 
som påverkar resultatet. Yin (2003) menar att den interna validiteten endast är av 
betydelse för fallstudier då man försöka hitta kausala samband mellan händelser 
eller då man gör slutledningar baserade på sådant som framkommit i dokument 
eller intervjuer men som man ej haft möjlighet att observera själv. Problemet som 
man ställs inför är om den information man får täcker alla aspekter av det 
studerade eller om det finns något betydelsefullt som gått förbi forskaren.  
 
För att hantera problem med den interna validiteten menar Yin (2003) att det är 
viktigt att utgå från en generell analysstrategi och tillämpa väl utarbetade tekniker 
i datainsamling och analys. Merriam (1998) beskriver sex olika strategier som kan 
förbättra den interna validiteten varav en är triangulering mellan källor, metoder 
och forskare. Det är något som Stake (1995) också förespråkar för att generellt 
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säkerställa en högre kvalitet hos fallstudier. I studien har jag utgått ifrån 
egenutvecklade strategier för både datainsamling och analysarbete där material 
från intervjuer och andra typer av skriftliga dokument ingått för att belysa fallet. 
Vidare menar Merriam (1998) att member checking som berörts tidigare stärker 
den interna validiteten. Datainsamlingen kan också äga rum över en längre tid så 
att forskaren har större chans att observera fler detaljer. Peer-review, dvs. att be 
kollegor eller andra forskare kommentera resultaten under processens gång eller 
till och med involvera flera människor i att analysera och skriva stärker också den 
interna validiteten. Slutligen menar Marriam (1998) att det är viktigt att forskaren 
beskiver sin egen bakgrund och förhållande till det studerade fenomenet för att 
läsaren ska kunna bedöma hur forskaren själv kan ha påverkat studien. I 
beskrivningen av forskningsstrategin har jag försökt att kortfattat poängtera 
kopplingar mellan mina tidigare erfarenheter, bakgrund och det studerade. 

Extern validitet 
Detta tredje validitetsbegrepp handlar hur generaliserbart resultatet är och i vilken 
grad det kan överföras till andra situationer (Merriam, 1998). Den externa 
validiteten är problematisk för kvalitativ forskning (Merriam, 1998) och så även 
för fallstudier (Yin, 2003) då man studerar ett eller ett fåtal fall. I fallstudier 
handlar det dock inte om den traditionella statistiska generaliseringen utan snarare 
om analytisk generalisering (Yin, 2003). För att kunna utföra generaliseringen 
krävs dock att flera fall uppvisar samma resultat.  
 
För att stärka förutsättningarna till generaliserbara resultat bör fallet beskrivas i 
detalj och relateras till liknande fall så att läsaren kan bedöma hur fallet matchar 
andra situationer. Genom att använda flera fall med olika karaktär förstärks också 
möjligheten till generaliserbara resultat. (Merriam, 1998) Här har jag försökt möta 
validitetskriteriet genom att ge en så detaljerad och verklighetstrogen bild av fallet 
som möjligt. En bild som bygger på kategorisering av det insamlade materialet 
med så få egna tolkningar som möjligt för att låta läsarens egna erfarenheter ligga 
till grund för naturlig generalisering.  

Reliabilitet 
Ur ett kvantitativt forskningsperspektiv beskriver Olsson och Sörensen (2001, s. 
73) reliabiliteten som ”…graden av överensstämmelse mellan mätningar med 
samma mätinstrument, dvs. man får samma resultat varje gång man mäter”. Precis 
som de övriga kvalitetsbegreppen är reliabiliteten problematisk när det gäller 
kvalitativ forskning eftersom forskaren utgår från mänskliga erfarenheter och 
beteenden som kan tolkas och uppfattas olika beroende på situation och person 
(Merriam, 1998). Men forskarens insats kan precis som mätverktyg förbättras 
genom övning och erfarenhet och data kan samlas in från olika källor och 
analyseras utifrån olika tekniker för att stärka resultatens reliabilitet (Merriam, 
1998). Målet med reliabiliteten är att minska eller eliminera möjliga felkällor som 
påverkar resultatet (Yin, 2003). För att åstadkomma detta ser Merriam (1998) att 
forskarens förhållande till det som studeras måste tydliggöras; triangulering 
mellan olika metoder eller tekniker för datainsamling och analys är lämpligt samt 
att studiens procedurer beskrivs i detalj. Yin (2003) understryker också kravet på 
dokumentation för att kunna reproducera studien. I fallstudiesammanhang handlar 
det dock inte om att återskapa resultatet utan snarare att göra samma fallstudie 
igen. 
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5 Enköpings medborgarassistent 
I det följande kapitlet redovisas bilden av Enköpings utveckling av en medborgar-
assistent som utkristalliserats under den första analysen av insamlat material. 
Intervjuer, dokument och iakttagelser har smälts samman genom kategorisering 
till en beskrivande helhet där bakgrunden, utvecklingen, nuläget och visionerna 
kring assistenten utgör naturliga hållpunkter. Citat som hämtats från det insamlade 
materialet är kursiverade i texten vars rubriker också utgör de kategorier som 
analysen landat i. Referenser till insamlade dokument finns listade under en 
separat rubrik i referenslistan. I stora drag följer kapitlet en kronologisk ordning 
där såväl förutsättningar och konsekvenser som kommit upp till ytan vid 
datainsamlingen tas upp. Kapitlet inleds med en enkel och kortfattad beskrivning 
av medborgarassistentens funktion och beteende. 

Introduktion till Joar 
 
Hej och välkomna till Enköping! Mitt namn är Joar och jag är en 
virtuell medarbetare på InfoCenter. Jag finns till för att besvara 
frågor om Enköpings kommun.  

 
Så presenterar sig Enköpings medborgarassistent. Att döma av bilden som finns i 
assistentens gränssnitt ser han ut att vara omkring eller strax under trettio år med 
ett vänligt och kanske lite finurligt ansiktsuttryck. På bilden ser man också att han 
är klädd i vit skjorta, slips och mörk kavaj. Assistenten nås via Enköpings 
webbplats där den fått en diskret men samtidigt framskjuten plats under rubriken 
”Fråga InfoCenter” (se figur 1). Som det påtalas i assistentens hälsningsfras är han 
en virtuell medarbetare vid InfoCenter. Detta infocenter är i den fysiska 
verkligheten en informationsdisk som är belägen tillsammans med turistbyrån i 
kommunhusets entré. ”Ja, du kan ju fråga antingen infocenter i levande livet som 
sagt eller infocenter här då [informanten pekar på skärmen]. Joar jobbar bakom 
disken i och för sig...men han syns aldrig där.”  Informationsdisken har funnits i 
tre år och gör det möjligt för kommuninnevånarna att exempelvis enkelt ställa 
frågor och få hjälp med att fylla i och lämna in blanketter. 
 
På kommunens webbplats finns två ingångar till medborgarassistenten. Det är dels 
på en plats i menyn högst upp på varje sida. Använder man en term som brukar 
förekomma i sammanhanget webbplatser och informationsarkitektur eller 
interaktionsdesign så är länken ”Fråga InfoCenter” en del av den globala 
navigeringen. Det innebär att den alltid är tillgänglig på samma plats oavsett var i 
webbplatsens struktur användaren befinner sig. Förutom länken i den globala 
navigeringen så finns en ingång till assistenten tillsammans med en miniatyrbild 
av Joar i högerkolumnen på webbplatsens första sida. Båda ingångarna syns i 
figur 1. 
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Figur 1 – Första sidan på Enköpings kommuns webbplats; enkoping.se (2005-05-07). 

Klickar man på någon av ingångarna öppnas medborgarassistentens gränssnitt i ett 
separat fönster som lägger sig över kommunens webbplats. Fönstrets storlek är 
anpassat så att gränssnittet får plats samtidigt som det bara skymmer delar av 
kommunens webbplats i bakgrunden. I gränssnittet (se figur 2) finns en bild på 
Joar, en yta för att presentera dialog och svar samt ett fält för att ställa frågor till 
assistenten. Svaret på en fråga presenteras i gränssnittet men ofta består svaret 
även av utökad information från kommunens webbplats. I dessa fall öppnas en 
sida med relaterad information i det bakomliggande fönstret. I vissa fall innehåller 
svaret även länkar till externa sidor som användaren själv måste klicka på. I figur 
2 redovisas ett exempel på dialog som visar dels hur Joar öppnar sidor med mer 
information och hänvisar till externa länkar, i det här fallet till SMHI. 

Figur 2 - Medborgarassistentens gränssnitt och exempel på dialog från (2005-05-08). 

Dialog förd 2005-05-08 
 
Användare: Hej Joar 
 
Joar: Hej på dig! 
 
Användare: Jag heter Henrik och undrar vem som har hand om snöröjning? 
 
Joar: De flesta gator och parkvägar skall snöröjas och, eller sandas, när snön 
har fallit. Det är dock svårt att vara mer precis eftersom det är svårt 
att veta om det kommer att snöa. Gatukontoret har ansvar för underhållet av: 
• Gator och andra allmänna platser inom fastställd detaljplan 
• Allmän väg ifall kommunen förordnats som väghållare 
• Enskild väg som kommunen övertagit ansvaret för 
Läs mer här intill. [Joar öppnar Enköpings kommuns policy för 
halkbekämpning] 
 
Användare: Men nu har det snöat i tre dagar utan att någon plogat min gata 
 
Joar: Solen lyser nästan alltid i Enköping, men här får du en fullständig 
väderprognos för Enköping och dess omnejd. För mer väderinformation gå 
in på SMHI via länken nedan.Vädret i Sverige (SMHI)  
[Joar öppnar ett fönster med enkel väderprognos för Enköping med 
omnejd] 
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Att låta medborgarassistenten dra nytta av den information som redan finns 
presenterad på sidor i kommunens webbplats är en central tanke. ”Vi har den idén 
och policyn att Joar inte ska vara uttömmande. Joar ska ge ett snabbt och rappt 
svar men han ska samtidigt hänvisa in till webbplatsen. Så om vi har ett 
evenemang, en sån här stor skridskohelg i Enköping så kommer Joar aldrig 
besvara frågan om den. Däremot kommer Joar säga att om du vill veta mer om 
skridskoåkning i Enköping kan du läsa på den här sidan som jag öppnar åt dig 
här. Blurrp, så öppnar han sidan och där står det precis när tävlingen börjar och 
alltihopa...därför vi har en sida som handlar om skridskor i stort sett hela året 
om. Så funkar det.” 

Medborgarassistentens förutsättningar 
Den 1 december 2004 introducerades medborgarassistenten, tillsammans med två 
andra elektroniska tjänster på Enköpings webbplats. Förutom assistenten 
lanserade man också en talsyntes som låter besökaren få informationen på 
webbplatsen uppläst av en syntetisk röst. Den tredje tjänsten var utlåning av e-
böcker via bibliotekets sidor på enkoping.se. I ett pressmeddelande (Enköpings 
kommun, 2004e)6 inför lanseringen från den 29 november 2004 betonar 
kommunen de tre tjänsternas betydelse för ökad service. Man skriver att: 
”Tjänsterna ökar tillgängligheten för funktionshindrade och är en viktig del i 
utvecklingen mot 24-timmarsservice.” Vidare beskrivs medborgarassistenten 
specifikt på följande sätt. 
 

Medborgarassistenten - som vi kallar "Fråga InfoCenter" - är en 
virtuell förlängning av kommunens informationstjänst - öppen dygnet 
runt 7 dagar i veckan. Assistenten ska hjälpa besökaren tillrätta på 
webbplatsen. Tekniken bygger på en databas med 1 000 vanliga 
frågor och svar som vi kommer att utöka vart efter. Det unika med 
tjänsten är att den utöver vanliga frågor även kan besvara de 
följdfrågor som frågeställaren kan ha.  
(Enköpings kommun, 2004e) 
  

Lanseringen var resultatet av ett mycket intensivt arbete under hösten. Tidsplanen 
för arbetet med assistenten trädde i kraft första veckan i september och i slutet av 
november var man alltså redo att lansera tjänsten. ”Efter inledningsfasen så 
skedde allting ganska snabbt. När det kom igång.”  Processen innebar ett högt 
tempo för alla inblandade vilket flera informanter påpekar. Ett målande citat 
beskriver det som: ”Ja, vi hade väldigt kort tid på oss. Det var mycket 
flextidsarbete kan jag säga.” 
 
Insatser inom områden som kodning, test och justeringar av assistenten och dess 
delar utfördes av leverantören. Det stora arbetet för Enköpings kommun som kom 
att dominera processen var att bygga upp och granska den samling typfrågor och 
svar som skulle ingå i medborgarassistentens databas. Sen krävdes också en del 
förberedelser inför implementeringen av assistenten och utbildning från 
kommunens sida.  

                                                 
6 Pressmeddelande (2004-11-29) Tre nya tjänster på enkoping.se (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=65007> [2005-12-02] 
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Organisationen 
Arbetet med att utforma frågor och svar utfördes till stora delar av kommunens 
informationsorganisation, det vill säga medarbetare som normalt arbetar med 
kommunens strategiska och operativa informationsarbete. Den del av Enköpings 
kommunorganisation som är aktiv inom informationsarbetet karaktäriseras av 
stark decentralisering. På central nivå finns ett fåtal personer som har ansvar för 
den övergripande styrningen av arbetet i övrigt finns de som jobbar operativt med 
information utspridda på olika nivåer i kommunens olika förvaltningar. Hur 
organisationen fungerar och ser ut inom kommunens delar påverkas av 
verksamheten i de olika förvaltningarna. ”Det är olika, det ser olika ut också på 
olika förvaltningar.” För att hålla ihop denna heterogena organisation som arbetar 
utifrån sina respektive förvaltningars behov och förutsättningar finns den så 
kallade infoforum-gruppen. Den sammanstrålar var eller varannan fredag för att 
under informella former diskutera och informera varandra om vad som händer i 
respektive del av organisationen. I sammanhanget kan det vara intressant att 
poängtera gruppens informella karaktär. ”Sen är det själva den här gruppen som 
är lite lösare nu då än tidigare. Så det är väldigt informella möten.” Tidigare när 
det var en informatör som var ansvarig för gruppen såg dess arbete lite annorlunda 
ut. ”Hon planerade vår grupp väldigt mycket vi gjorde utfärder och studiebesök 
och sånt. Det var ganska formaliserat.” 

Infoforum-gruppens arbete 
I infoforum-gruppen finns olika kompetenser och professioner representerade. Där 
finns exempelvis informatörer, förvaltningssekreterare och nämndsekreterare med 
den gemensamma nämnaren att de räknas som informationssamordnare för den 
förvaltning där de verkar. Förutom detta finns specialkompetensen grafiker och 
informationschef med i gruppen. En informant beskriver sin roll som: ”Det 
innebär ju att jag publicerar på webben. Inte egenhändigt material då utan det 
jag försöker förmedla är vad andra vill ha ut av sin information. Jag...tipsar om 
evenemang och sånt som kanske pågår.” En annan informant säger: ...många 
andra som är med i den här gruppen som jobbar och träffas då och samordnar är 
ju förvaltningssekreterare. De har alltså informationsansvar gentemot sina 
kollegor inom förvaltningen. Det har inte jag på samma sätt utan det som, eh, ja, 
liksom att annonsera våran verksamhet utåt. Göra annonser och skriva i olika 
publikationer och sånt där.” En tredje säger: ”Och då gör jag ju allt som har med 
informationsarbetet att göra, så hemsidorna och det är ju bara en liten del. Fast 
den borde vara större men jag hinner aldrig med det. Jag får ta det när jag 
hinner. Jag gör allt ifrån pressreleaser till broschyrer till informationsmaterial, 
har hand om alla loggor.” Gemensamt för majoriteten av personerna i infoforum- 
gruppen är också att de publicerar information på externa webbsidor. Detta arbete 
sker ofta parallellt med andra uppgifter. ”Så är jag lite informationsansvarig 
också.” är en vanlig fras som uttalats under intervjuerna. Endast ett fåtal av 
infoforum-gruppens medlemmar arbetar med informationsarbete på heltid, vilket 
innebär att det ofta kommer lite i andra hand. 
 
En stor del av kommunens arbete med att utveckla medborgarassistenten har skett 
inom infoforum-gruppen. ”Ja, vi har ju varit med och diskuterat fram att det är 
bra att ha en sån här funktion. Vi har varit med och tittat på de som har funnits 
tidigare. Vi har gått in och tittat på dem och sagt vad vi tycker.”   
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e-strategi för nya arbetssätt 
Det intensiva arbetet under hösten innan lanseringen med att bygga upp en 
kunskapsbas i form av typfrågor och svar, grafisk utformning av medborgar-
assistentens gränssnitt bottnar i en utveckling som pågått under längre tid. 
Diskussionerna inom infoforum-gruppen om informationsarbetet kring den 
externa webbplatsen och så småningom medborgarassistenten vilar på strategiska 
resonemang vars inriktning beslutats av kommunfullmäktige. I floran av 
strategiska dokument finns bland annat en e-strategi för Enköpings kommun 
(Enköpings kommun, 2004a), som i sin tur bygger på visions- och 
strategidokumentet, även kallat Vision 2015 (Enköpings kommun, 2004b) samt 
kommunens IT-policy (Enköpings kommun, 2002) och IT-strategi 2003-2005 
(Enköpings kommun, 2004c).  
 

För att effektivisera verksamheter och möta ökande medborgarkrav 
ska Enköpings kommun förbättra service, kvalitet och resurs-
användning. Webbaserad service och tjänster till medborgare och 
företag ska utvecklas för att öka informationsflödet och förbättra 
öppenheten. Bredband ska göras tillgängligt för alla.  
(Enköpings kommun, 2004d, s. 4) 

 
Så beskrivs Enköpings kommun under rubriken öppenhet och medborgar-
inflytande i Vision 2015. Man betonar också att en nyckelfaktor för kommunen är 
möjligheten att skapa ”ett flexibelt och livslångt lärande” (Enköpings kommun, 
2004d, s. 6). Målbilden för kommunens arbete med service och tjänster är därmed 
åskådliggjord. ”Visionen är nog det egna tänket även om 24-
timmarsservicetanken finns i det här [visionen].” I kommunens IT-policy ges en 
mer detaljerad bild av informationsteknikens utökade användning som ska bidra 
till ett ”...tryggare, attraktivare och konkurrenskraftigare Enköping” (Enköpings 
kommun, 2002, s. 1). Vidare klargör policyn fyra prioriteringar av Enköpings IT-
verksamhet. Man vill dels förbättra villkoren för service till samtliga medborgare 
genom att öka IT användningen i kommunens verksamhet. Man ska också verka 
för att bygga ut den tekniska infrastrukturen för att skapa förutsättningar för 
”...centrala och kostnadseffektiva lösningar av verksamhetsövergripande IT-
system” (Enköpings kommun, 2002, s. 2). Internet och dess teknik förespråkas 
som grund för utökad tillgång till kommunal service och dialog. Man avser också 
att bygga ut kommunens stadsnät för att skapa bättre förutsättningar för 
företagande. IT-policyn tar avstamp i relationen med medborgarna: 
 

Kommunens medborgare skall stå i centrum för kommunens 
verksamhet och med IT skall innevånarna på ett snabbt, enkelt samt 
överskådligt och nära sätt ges nytta och kontakt med en service-
inriktad kommunal verksamhet. Informationstekniken skall stödja 
innevånarnas rätt till insyn i verksamheten och underlätta tillgången 
till kommunens tjänster. (Enköpings kommun, 2002, s. 1) 

 
För att säkerställa en god och säker informationsförsörjning ska kommunens 
informationssystem enligt IT-policyn och IT-strategin i första hand bygga på 
standardapplikationer och endast i undantagsfall på egenutvecklade system. Det är 
till viss del en konsekvens av erfarenheter förknippade med en specifik leverantör.  
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”Ett tag var det till och med så att när de skulle leverera data, så trots att vi ägde 
datan så tog de betalt för varje leverans av vårt indata. Det gick inte att jobba 
med det. Sen, nu försöker vi få system och snacka med varann och så hyr vi mera 
system också. Vi vet att köper vi något så är det snabbt omodernt så det är bättre 
att kliva ur. Korta avtal, två till tre år. Det är tufft men vi måste göra så.”  
 
Den samlade e-strategin handlar inte om tekniken i första hand. Strategin är ett 
styrdokument som ska syfta till att ”…förnya kommunens sätt att arbeta genom 
utveckling av verksamheter och processer” (Enköpings kommun, 2004a, s. 2). 
Enköpings e-strategi definierar e-service som de möjligheter som näringsliv och 
medborgare har för att nå och utnyttja kommunens tjänster via digitala kanaler 
med tonvikt på Internet. e-strategins långsiktiga inriktning är att: 
 
• förenkla och förbättra servicen för allmänheten, kommuninnevånarna, 
 organisationer, näringsliv och myndigheter. 
• underlätta för kommuninnevånarna att få tillgång till information och aktivt 
 delta i beslutsprocessen. 
• Skapa kommunal service som präglas av effektivitet och hög kvalitet. 
(Enköpings kommun, 2004a, s. 3) 
 
Ambitionerna vad gäller området e-service är att med ”...utgångspunkt från kund 
och intressentbehoven...” (Enköpings kommun, 2004a, s. 3) arbeta för förbättrad 
service, kvalitet och resursanvändning. För perioden 2004-2005 prioriteras: 
 
• Ökad tillgänglighet till service och information oberoende av tid och plats 
• Enkelt att hitta till rätt tjänsteman/enhet 
• Enkel tillgång till svar på frekventa frågor 
• Ökad möjlighet till självservice med möjlighet göra [sic] anmälningar och 
 ansökningar digitalt. 
• Möjlighet att digitalt boka lokaler internt och externt 
• Möjlighet att betala avgifter och rekvirera bidrag 
• Möjlighet att följa och kommunicera i ett särskilt ärende. 
(Enköpings kommun, 2004a, s. 3) 
 
Tillsammans med e-förvaltning, dvs. administrativa system och processer som 
krävs för att hantera den information som skapas i relationen mellan medborgare 
och kommun samt e-demokrati med metoder för att skapa möten och dialoger 
utgör e-service basen för kommunens 24-timmarsservice. ”Inom den kommunala 
världen ersätts ofta 24-timmarsmyndighet med 24-timmarsservice med en tydlig 
inriktning att ge kommuninvånarna tillgång till olika typer av tjänster dygnet runt, 
ex via Internet.” (Enköpings kommun, 2004a, s. 1)  

Tjänster och system för 24-timmasservice 
Med e-strategin så har arbetet med 24-timmarsservice fått fäste i kommunen. ”Det 
kanske har tagit lite tid för oss att väcka våra politikers intresse för webben och 
den delen av 24-timmarservice. Vi har ju försökt puffa lite extra på vissa bitar och 
så där. Men jag tycker nog sen ett och ett halvt år tillbaka ungefär så har det 
lossnat. Jag tycker att det har hänt mycket.” Förutom den stegvisa utvecklingen 
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av webbplatsen som skett från mitten på nittiotalet så har man börjat utforska 
möjligheterna med kommunikation och information på den elektroniska arenan.  
”Vi streamar ju fullmäktige till direktsändning på webben. Sen brukar det vara 
rätt mycket inför val och så där. Förra valet filmade vi rätt mycket politiker och 
så där. Vi har haft rätt mycket intresse för det där.” I e-demokratisk anda så har 
man också försökt underlätta dialogen mellan politiker och medborgare.  
”Det har skett mycket med sådana här medborgardialoger och sådana saker som 
vi inte haft tidigare. Det är ju en del av 24-timmarsservice att medborgarna ska få 
vara med och bestämma.” 
 
Man har också börjat driftsätta ett ärendehanteringssystem eller om det ska kallas 
för diarieföringssystem eller dokumenthanteringssystem. Informanterna använder 
alla tre begreppen. ”Diarieföringssystemet som är ett verksamhetssystem som ska 
kunna användas till att ge kommuninnevånarna en bättre insyn då man ska kunna 
följa sina ärenden så länge sekretess inte sätter stopp för det.” Sekretessen 
innebär att systemet kommer att användas lite olika på olika förvaltningar. Än så 
länge är det bara driftsatt inom några förvaltningar och kopplingen till webb-
platsen är ännu inte genomförd. ”Det handlar helt enkelt om ett ärende-
hanteringssystem som kan exportera kunskap ut till webbplatsen. På sikt ska du 
kunna följa ett ärende hela vägen, se vem som handlägger det, protokoll, 
handlingar till möten och sånt kommer finnas där och det görs offentligt utan att, 
nu sitter vi ju och publicerar det där ofta i PDF som många inte kan läsa. Det ska 
bli urskönt att slippa sitta och jobba med sådana rutinmässiga grejer som redan 
finns vi gör alltså saker två gånger.”   
 
Man tillhandahåller också en stor samling blanketter via webbplatsen. Än så länge 
kan man fylla i vissa blanketter direkt på skärmen men de måste skrivas ut och 
lämnas in som vanligt. Man arbetar dock med lösningar för att möjliggöra 
inlämning digitalt. Problemet är att man måste kunna identifiera sig.  

Webbplatsen – snabb, fräsch och effektiv 
När det gäller kommunens kommunikation så omfattas den enligt Enköpings 
kommunikationspolicy av ”...allt utbyte av information och åsikter, som sker 
genom kommunens informationskanaler eller som har kommunen som part eller 
avsändare.” (Enköpings kommun, 2004f, s. 1) Till typisk kommunikation hör 
exempelvis ”...uttalanden i tjänsten, informationsmöten, mässmontrar, tryckt och 
webbaserat material, telefonsamtal, vanlig post, muntliga, tryckta och digitalt 
framställda presentationer, e-post, medborgardialog, synpunkts- och 
klagomålshantering.” (Enköpings kommun, 2004f, s. 1) 
 
För extern information och kommunikation utnyttjas ett flertal olika kanaler. ”När 
det gäller marknadsföring jobbar vi mycket med TV-reklam lokalt.” Man utnyttjar 
också lokalpress och närradion. De kanaler som kommunen i huvudsak själv 
förfogar över för extern information är webbplatsen, kommuntidningen Enköping 
NU!, e-post, anslagstavlor och telefon. I strävan mot 24-timmarsservice fokuserar 
man ofta på kommunens webbplats som informations- och kommunikationskanal. 
”Webbplatsen är det stora.” Den har fått en central position i informationsarbetet. 
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”Det är en väldigt stor vikt på den [webbplatsen] nu då. Dels därför att just det 
här med 24-timmarsmyndigheten och dels att det är den snabbaste kanalen. Den 
fräschaste och mest effektiva. Sen har vi ju då de andra två tryckta 
publikationerna, Kommuntrycket som är personaltidningen som också ges ut 
digitalt nu då och Enköping NU! som är kommunens organ till medborgarna som 
det är väldigt lång pressläggningstid på. Den utformas ju speciellt eftersom den 
bara ges ut fyra gånger om året. Så att det är i stort sett hemsidan som är 
huvudkanalen.” 

Stort tryck på professionalism 
”Från att det har varit lite kul att ha haft en hemsida så är det nu väldigt stort 
tryck på att; professionalism.” Enköpings kommun var relativt tidiga att utnyttja 
IT för att bygga hemsidor. Man var exempelvis med i ett tidigt KK-projekt7 där 
Enköping byggde hemsidor åt kommunens alla skolor. Projektet avslutades 1998 
och fortsättningen av projektet blev sedan allmänt känt som ITIS (IT i skolan). ”I 
början när vi höll på med hemsidan då var det ju lite lekstuga. Det var kul och 
spännande och man kunde liksom lägga sådana här regnbågs-GIF:ar som man 
fick epilepsi av. Det skulle snurra och röra på sig och det var papper som 
knycklade sig. Det såg inte klokt ut.” I början fanns en tendens att se hemsidan 
som ett speciellt media som kunde växa och fungera på egen hand. ”Men nu så 
smälter det ihop med intranät och konferenser och så." Samtidigt har webbplatsen 
blivit en del av kommunikationen. En informant uttrycker det som att: ”Jag har 
försökt här också att den text som finns på webben kan användas sen till tryckta 
saker. Man uppdaterar den och använder den till någon slags kärna i broschyrer 
och annat tryckt.” Det skulle kunna bringa ordning i den förvirring som kan 
uppstå kring gammal information menar två informanter. ”Ja, nä, alltså får man 
det att fungera så är det ju att föredra därför att den [webbplatsen] kan hållas 
100% aktuell och det går. Man får ut informationen på en gång. Händer det 
någonting så är det bara att lägga ut det med detsamma. Man kan liksom samla 
all information på ett ställe.” 
 
”Det är inte så mycket blinkande bilder nu.” Sen några år tillbaka finns en strikt 
grafisk profil och utformningen av webbplatsens sidor har stramats upp successivt 
när man bytt publiceringssystem. ”Man ska följa den grafiska profilen som ska 
genomföras och att det ska se ut på ett visst sätt.” Publiceringssystemet innehåller 
mallar som ska ge sidorna en enhetlig form, färg och funktion. ”I början tyckte 
jag att den var färglös, beige och trist. Först tyckte jag att den liknade en modern 
arkitektbyrå eller något men nu tycker jag att det är snyggt.”  I vissa fall upplever 
informanterna det som bra. Ett exempel är skolornas hemsidor som ofta är starkt 
beroende av en eldsjäl som jobbar med skolans sida för att det är kul. ”Så där ska 
vi försöka, inte likrikta, men göra dem mer enhetliga så att det syns att det är 
kommunen som är huvudman.” Sedan finns det informanter som ser att mallarna 
kan vara begränsande i deras verksamhet då de inte passar målgruppen för väldigt 
specifika sidor.  

                                                 
7 KK är en förkortning av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 
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Målgrupper och utformning  
Kommunens verksamhet är mycket omfattande jämfört med annan statlig 
verksamhet och myndigheter. ”Det finns ju nästan ingenting som vi inte gör. 
Skillnaden jämfört med staten är trots allt den, i synnerhet i dag när man drar 
igång en ny myndighet varenda vecka nästan. Du har ju myndigheter som är tok-
specialicerade på ett så litet område.” Kommunens breda verksamhet ställer stora 
krav på dess kommunikation. ”Det finns kulturer i de här statliga 
organisationerna som är så tydliga att de till slut bara kan kommunicera med 
varann, va.” Medan en myndighet är specialiserad och till stor del har en specifik 
målgrupp är målgruppen för kommunens externa kommunikation enligt 
Enköpings kommunikationspolicy dess ”...egna medborgare, företag, 
samhällsorgan och organisationer inom kommunen. Det finns dessutom 
målgrupper utanför den egna kommunen, både nationellt och internationellt.” 
 
Det ställer krav på webbplatsens utformning. ”Vi har varit på funka.nu och vi har 
tittat på Statskontorets rekommendationer som inte alltid är så lätta att förstå. Det 
är lite dimmigt tycker jag. Men jag tror att jag förstår hur de menar, som 
medmänniska förstår man ungefär hur man ska hantera det.” Informations- och 
strukturmässigt så arbetar man utifrån den största tänkbara målgruppen.  

Informationsstrukturer – Var gör vi av brandkår’n? 
”Det här med informationsstrukturer, strukturera information och att 
tillgängliggöra och göra det sökbart det har pågått länge.” Från början var 
webbplatsen uppbyggd efter kommunens organisationsstruktur. Det var ett 
bekvämt och enkelt sätt att angripa problemet med att skapa struktur i en växande 
informationsmängd. Även om en organisationsstruktur eller ett 
organisationsschema kan vara ett relativt smidigt sätt att dela in information såg 
man att det kanske inte var så besökaren tänkte. Eftersom ingen kommun 
organiseras likadant så blir det extra svårt och man kanske inte förstår ”...om man 
inte är anställd i just den kommunen.”     
 
Det nya sättet att strukturera innehållet ur ett för besökaren mer logiskt perspektiv 
introducerades i samband med att man fick en ny informationsansvarig. ”Hon 
hade väldigt strukturerade idéer om hur länkstrukturen skulle se ut och så.” Det 
verkar som att de nya idéerna kring strukturen möttes med blandade känslor ute på 
förvaltningarna. En informant minns: ”Då försökte vi med något annat istället och 
då vägrade ju en del att hamna med andra. Man kunde inte tänka sig att ha 
information under två olika ingångar. Men de fick väl ge med sig.” Ändringarna i 
strukturen blev inte fullt ut genomförda förrän något senare under ledning av den 
nuvarande informationschefen när man införde ett nytt publiceringssystem mellan 
åren 2002 till 2003. Man inventerade då innehållet på webbplatsen och beslutade 
att inte publicera om informationen så som den var utan att ge strukturen en 
ansiktslyftning. Arbetet med att bestämma vilka ingångar som skulle finnas 
upplevdes som tungt och bitvis svårt eftersom det är mycket som måste tas med i 
beräkningen och det kommer gärna upp nya områden som inte passar in i de 
ursprungliga idéerna. Ett exempel på detta är uttalandet: ”Var gör vi av 
brandkår’n?”, som yttrades i slutskedet av arbetet med strukturen då man trodde 
sig ha hittat en optimal lösning. Under ytan finns dock mycket av den gamla 
strukturen kvar. ”Det är väl lite hybrid fortfarande men det blir ju mer ämnes- än 
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organisationsmässigt.” Enligt en informant dominerar förvaltningsstrukturen 
fortfarande sidorna på dennes förvaltning. ”Jag kan säga det att vi har väl 
fortfarande mer organisatoriskt. Det känns som en ganska självklar uppdelning 
och vi har den fortfarande.”  

Problemet att hitta det man söker 
Efter hand började webbplatsens innehåll även att växa ifrån den nya webbplats-
strukturen, vilket gjorde att diskussionen kring struktur och hur man ska hitta på 
webbplatsen tog ny fart. ”Många tycker att webbplatsen är bra men speciellt 
internt faktiskt är det många som tycker att det är svårt att hitta på webbplatsen, i 
våran struktur. Externt har vi inte fått så mycket synpunkter utan det är mera 
internt.” Även om informationen fanns på webbplatsen så var det vanligt med 
frågor som exempelvis ”Varför har ni det inte på hemsidan?” och ”Var hittar 
man det?”. Dessutom såg man att webbplatsens sökfunktion inte utnyttjades i 
speciellt stor utsträckning. Bland informanterna går meningarna om sökmotorn 
isär. Någon säger att den är bra: ”Sökmotorn indexerar allt på vår webbplats, det 
gör den. Det är en väldigt bra sökmotor”. Andra tycker att den är mindre bra: 
”Eftersom sökfunktionen som finns på sidan inte är ett särkilt skarpt verktyg...”. 
”Den fungerar inte så bra och det har visat sig att det inte är så många som hittar 
den ens.”. 
 
En tänkbar lösning på problemet att hitta rätt som diskuterades fram i infoforum-
gruppen var ”A till Ö-listan”. ”Det var några stycken som ville ha någon slags A 
till Ö alltså.”  I listan skulle man kunna gå in och hitta ”snabblänkar” till 
specifikt innehåll på webbplatsen. ”Man skulle kunna ha någon slags snabbmeny 
med rullgardin.” Det första steget i arbetet innebar att man inom infoforum-
gruppen försökte hitta ord som skulle fungera som länkar. ”Vi inventerade. Alla 
skulle skriva upp en massa ord som vi skulle kunna ha som snabblänkar.” Det 
resulterade i mycket långa listor med begrepp och företeelser. ”En del ville ju ha 
begrepp som man aldrig hört talas om.” Detaljnivån på bidragen till listan 
varierade från generellt till specifikt. Men längre än så drevs inte arbetet med A 
till Ö-listan eftersom konceptet medborgarassistenten kom in i bilden. ”...så då 
kom vi ju fram till behovet av den här A till Ö-listan egentligen och sen då Joar.” 

Utveckling av assistenten - Joar tar form 
Mot bakgrund av problematiken som diskuterats och försökts lösas under flera år 
framstod plötsligt en medborgarassistent som en ny potentiellt bra lösning. Någon 
exakt anledning till varför medborgarassistenten kom upp på agendan just vid den 
tidpunkten har informanterna inte någon enig uppfattning om. ”Bakgrunden till 
att vi var tvungna att skaffa någonting som Joar var att vi fick så pass mycket 
propåer från människor som inte hittade uppgifter på webbplatsen.”  
 
Bakgrundsproblematiken med att strukturera webbplatsens innehåll tillsammans 
med möjligheten att pröva ett nytt verktyg verkar vara starkt bidragande orsaker 
till att Joar blev till.”Det var väl en kombination eftersom man hela tiden håller 
utkik efter hur man kan göra det här rätt och så där och här finns det här 
verktyget.” Samtidigt låg det rätt i tiden med tanke på arbetet med 24-
timmarsservice. ”Det var väl just det att det gick att göra och att det var en 
möjlighet och passade bra med 24-timmarsmyndigheten och tillgängligheten.” 
Webbplatsens dåvarande omfång och dess förväntade utveckling verkade också 
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lämpa sig för att införa en medborgarassistent. ”...eftersom vi tyckte att vi hade 
fått  lite indikationer på att det är svårt och vi vet att vår webbplats kommer att 
utökas och kommer att bli djupare så att säga i strukturen. Då kan det vara läge 
att göra något innan webbplatsen blir för stor. För så kommer det att bli och då 
tyckte vi att det var bra att göra det här nu när vi har en överskådlig webbplats 
och lägga in den här statiska informationen så att säga och sen bygger vi på 
allteftersom det,  ja, när vi bygger ut webbplatsen helt enkelt.” 
 
Skiftet i fokus från den påbörjade A till Ö-listan till medborgarassistent kom dock 
väldigt abrupt. En informant beskriver det som att hon var borta och missade ett 
möte med infoforum-gruppen. När hon kom tillbaka med synpunkter på A till Ö-
listan så var det inte aktuellt längre: ”...för nu skulle vi köpa en sån där Joar då.”   
Från centralt håll i organisationen så fick man upp ögonen för medborgar-
assistenten som funktion bland annat genom otaliga kontaktförsöken från företag 
som utvecklar och säljer IT-lösningar till kommuner. ”Det förekommer mycket 
påringningar från försäljare. Allt från seriösa företag till de som försöker spela 
på kommuners okunnighet och sälja föråldrade lösningar. Dessbättre är vi inte 
okunniga.” Man har också i flera olika sammanhang kontakter med andra 
kommuner och det har visat sig att problemet med att hitta information på 
webbplatser fanns i kommuner över hela landet. ”Då tänkte vi; ska vi höra oss 
för? Och så var det ju samma dilemma i hela landet. Så att de här interaktiva 
assistenterna kommer nog att komma nästan överallt.” 
 
Beslutet om medborgarassistenten togs på central nivå: ”Ja, det kommer ju 
centralt ifrån från första början. Från att man hade ett beslut på att man skulle 
skaffa in den här funktionen för att svara upp mot de krav som kommun-
innevånarna skulle kunna ställa.”  

Incitament, behov och målsättningar 
Även om arbetet med webbplatsens struktur och de frågor som hänger samman 
med den varit i fokus under lång tid så menar de flesta informanterna att arbetet 
med Joar startade först under september 2004. ”Jag är inte säker; att jag hörde 
talas om honom före sommaren eller om det var direkt efter.” Projektstarten är 
den tidpunkt då de flesta frågor kring medborgarassistenten kommer upp till ytan. 
I huvudsak verkar kraven på assistentens funktioner ha diskuterats parallellt med 
det i övrigt intensiva utvecklingsarbetet. ”Alltså det här har ju varit en rätt lång 
process inom den här informationsgruppen [infoforum-gruppen] där vi diskuterat 
fram och tillbaka vad vi vill, vad ska han svara på, vad ska Joar kunna leverera 
för att det ska vara intressant. Jag kan nog säga att det har varit mycket möten. 
Det har varit mycket så att vi har suttit och diskuterat hur vi vill att det ska 
fungera och så där. Sen så har vi helt enkelt tagit upp det med leverantören. Så 
det är den vägen det har gått. Så vi har sagt vad vi vill ha och de har kunnat 
leverera.” Mycket av det inledande arbetet för att forma egna tankar kring 
medborgarassistenten gick ut på att man inom infoforum-gruppen granskade och 
testade assistenter på andra kommuners webbplatser. ”Vi satt ju och plågade de 
andra medborgarassistenterna för att se vad de klarade för att skapa oss en bild 
av vad vi ville ha.” 
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Det informella arbetssättet kanske kan förklara varför ingen av informanterna har 
något minne av en samlad målbild för vad assistenten skulle klara. ”Men mitt eget 
mål det som jag hade var att den skulle kunna svara på alla frågor och hänvisa 
till sidor där svaren finns om det är långa svar. Men jag tycker också att det här 
med exempelvis teknisk direktör; då skulle personens namn komma upp och 
telefonnummer och post. Sånt tycker jag är viktigt.” Inledningsvis fanns det en 
ambition att medborgarassistenten skulle kunna ge egna svar utan att behöva 
hänvisa till webbplatsen. ”Jag tror att till att börja med så låg det nog i den här 
linjen att svaret ska kunna stå för sig själv.” Men när Joar lanserades i december 
var hans kanske främsta förmåga att kunna peka användarna till en plats där den 
efterfrågade informationen kunde hittas snarare än att själv ge ett fristående svar 
på frågan. Resonemanget bygger på ”...hela den här diskussionen om att vi ska 
vara tillgängliga och kan vi inte vara på jobbet så ska man kunna få ut lite 
information ändå om vart man ska vända sig. Klart och ganska entydig, ett 
kortfattat svar med en bra hänvisning bättre än ett långt utlägg om vad det är för 
något”. 
 
Bland argumenten för en medborgarassistent fanns också enligt flera informanter 
en kvalitetsaspekt på kommunens samlade information. ”...det är svårt att få 
människor i organisationen att lämna samma svar även om det bara finns ett 
svar...”. ”Vi hade ju en tanke att det skulle vara lite kvalitetshöjande att man 
kunde tjuvläsa lite där om man inte visste själv. Om jag inte vet svaret på frågan 
så kan man använda Joar internt och svara i luren i alla fall.”  Det var en 
reaktion på resultatet av en undersökning där Enköpings kommun deltagit 
tillsammans med ett antal andra kommuner i ”något kvalitetsnätverk” runt 
Mälaren. I undersökningen tittade man bland annat på informationen. ”De läste 
vad som fanns på hemsidan, vad som fanns i tryckt form och vad man fick för svar 
när man ringde. Det spretade visst en hel del om de där svaren.” ”Nacka fick ju 
100 procent på allt så klart. Det får de ju alltid och vi hamnade väl på 46.”  I och 
med att kvalitetsaspekten identifierades så fick medborgarassistenten en tydligare 
koppling till InfoCenter. ”...så var det tänkt från början och det är väl så det 
fungerar att de på informationscentrum i kommunhuset ska kunna använda den 
här tjänsten för att besvara frågor från allmänheten och att den här tjänsten ska 
kunna avlasta dom. Därför att det ska gå att få svar på de vanligaste och enkla 
frågorna direkt.” 
 
Problematiken kring att hitta information på webbplatsen kretsar i grunden kring 
användandet och således även användarna eller om man så vill kommun-
innevånarna. Medborgarassistentens funktion skulle därmed kunna svara mot de 
krav som användarna kunde tänkas ställa på den. ”Det enda argument som jag 
har hört är att man ska möta kommuninnevånarnas behov av information och 
utifrån 24-timmarsmyndigheten, beslutet om det. Det ska vara lätt att ta till sig 
och det ska vara lättläst och man ska klara av att möta kraven från de som är 
synskadade.” Trots att man avsåg att möta ett behov så fanns det inget egentligt 
underlag som visade hur behovet såg ut. ” Jag frågade hur vi vet vilket behov som 
finns och hur har vi kunnat mäta det. Men det visste man ju att det skulle bli så, så 
småningom att alla människor har en dator. Vet man det egentligen att alla 
människor i Enköping har en dator? Det vet man ju inte. Utvecklingen kanske är 
på väg dit men jag tror inte att den är där ännu.” 
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Förutom medborgarassistentens inverkan på det interna och externa informations-
arbetet uttrycker en av informanterna även ett annat potentiellt starkt incitament så 
här: ”Sen har jag en egen spekulation att man ifrån ledningen i kommunen vill 
ligga i framkant och vara med och inte komma på efterkälken, det tror jag 
absolut. Man vill satsa på det men i det här fallet kunde man inte satsa så mycket 
som man hade bestämt från början. Om jag inte missminner mig så hade man 
centralt i någon av våra policys och budgeten så hade man velat ha mycket mer 
pengar till den här satsningen för att bygga ut informationsmöjligheterna på olika 
sätt och man fick lov att backa för att det inte fanns ekonomi. Sen försökte man 
inom ramen för det som var kvar göra någonting.” 

Leverantören 
Inledningsvis fanns flera företag med i bilden men man fastnade för leverantören 
då deras assistenter upplevdes som lite smartare och de verkade även bättre på att 
hålla reda på tråden i en konversation. ”Vi fastnade just för leverantören för att vi 
tyckte att det var en; vad ska jag säga, den kändes mer levande.” En informant ser 
valet av leverantör och lösning som en kompromiss mellan pris och prestanda. 
”Jag har uppfattat det som att det här var hyfsat bra till ett bra pris som passade 
kommunens budget just då.”. Eftersom medborgarassistenten berör fler aspekter 
än de rent informationsrelaterade valde man leverantör efter samråd med 
representanter från flera delar inom kommunen. ”Men det var ju så att vi har 
kollat på olika och då har det ju ingått representanter från framför allt IT-enheten 
och informationsenheten och vår utvecklingschef.” Dessutom hade leverantören 
tidigare erfarenhet av arbete med kommuner. ”De hade flera kommuner att visa 
upp då i sin portfölj så att vi tyckte att de kändes riktigt bra.”  
 
Erfarenheten från andra kommuner innebar att man hade ett omfattande material 
att utgå ifrån vad beträffar att utveckla assistentens kunskapsbas med typfrågor 
och svar. Under utvecklingen av Joar så hade leverantören som tidigare nämnts ett 
stort ansvar för de tekniska bitarna. Men man har samtidigt fungerat som boll-
plank när det gäller exempelvis uppbyggnaden av kunskapsbasen. Leverantörens 
arbete med andra kommuner innebär också att Enköpings medborgarassistent kan 
utvecklas i takt med andra kommuner. ”Hittar man på något någon annanstans så 
får vi draghjälp. Det är liksom inbyggt i hela tänket och det gör det oerhört kraft-
fullt.” Dessutom så hade leverantören redan inledningsvis en planerad utveckling 
av assistentens tjänster som verkade intressant för kommunen. ”...det verkade som 
att de kunde leverera mer framtida tjänster också i form av info per SMS och 
sådana saker”  

Uppbyggnad av kunskapsbasen 
I pressmeddelandet inför lanseringen av medborgarassistenten så berättade den 
att: ”Tekniken bygger på en databas med 1000 vanliga frågor och svar som vi 
kommer att utöka vart efter.” (Enköpings kommun, 2004e) Utgångspunkten för 
uppbyggnaden av denna kunskapsbas var ett material med omkring 1500 frågor 
som leverantören arbetat fram. ”Alltså underlaget var ju också övertaget ifrån en 
annan kommun som de hade gjort med vissa standardfrågor då som ofta dök upp i 
sådana här informationsdiskar. Det var då helt enkelt att gå in i den listan vid det 
som rörde ens egen verksamhet och hitta svaren på det eller omforma det ifall det 
inte var applicerbart.” 
 



 

54 

Materialet var uppdelat i olika ämnesområden och fanns tillgängligt i excel-ark 
där innehållet var färgkodat efter olika typer av information, exempelvis generell, 
kommunspecifik eller avsaknaden av information. Materialets olika ämnes-
områden bearbetades av medlemmar ur infoforum-gruppen utifrån respektive 
förvaltnings verksamhetsområde. ”Det började med att vi fick ett material från 
början som låg fast i programmet, som man skulle bearbeta med hänvisningar 
som stämde överens med den organisation man hade och tänkbara frågor som 
skulle kunna tänkas komma. Nu så här i efterhand, ja, det såg jag redan då, att 
det här skulle man kunna lagt ner massor med tid på för man kan ju fråga Joar 
nästan vad som helst, som han sedan besvarar efter förstånd och det är ju inte 
alltid det bästa.”  
 
Som stöd i arbetet fanns en tydlig arbetsgång i sju steg att följa och det rent 
tekniska förfarandet med excel-arken och frågorna löpte enligt informanterna utan 
större bekymmer. ”Det var väl inget konstigt i sig och det var inte särskilt svårt 
att jobba med dem.” Den största utmaningen verkar ha varit att hinna med arbetet 
med frågorna parallellt med de vanliga arbetsuppgifterna. Tidsbristen och det 
höga tempot är något som påtalats av nästan alla informanter. ”Det var ju ganska 
långa listor att gå igenom och det blev lite förvirring här och där eftersom det var 
en extern standardmall som kanske inte stämde på vår organisation. Så att vissa 
frågor var ju inte aktuella; medan det också fattades saker...”  
 
I materialet fanns också delar avsedda för att användaren skulle kunna hitta svar 
på frågor som inte direkt är förknippade med kommunen. Den typen av frågor 
skiljer sig väldigt lite mellan olika kommuner. ”Många frågor som rör yttre 
förhållanden, det här med försäkringskassa och arbetslöshet behöver vi inte 
ändra ett dugg på förutom att ändra adressen möjligtvis så att man kommer till 
Enköping.” De frågor och svar som var kommunspecifika krävde mer 
bearbetning. För att täcka de områden som man är verksam inom behövde man 
även lägga till nya frågor. 
 
Hur mycket som behövde korrigeras varierade på de olika förvaltningarna. ”Jag 
använde nästan ingenting av det som det förstår jag inte riktigt syftet med. Det 
stämde ju inte alls in på våra frågor tyckte jag då. Jag skrev och sen hade jag en 
del ute på andra avdelningar där de skrev sina. Så det var mest nya frågor och 
det är ju inte så konstigt för de kom ju från en annan kommun och det stämmer 
naturligtvis inte in på vår kommun.” Ett exempel på frågor som leverantören inte 
täckte var förknippade med geografiska informationssystem (GIS). Enköping har 
ett väl utvecklat arbete med GIS, vilket gjorde att man var tvungen att komplettera 
med nya frågor. Under tiden som arbetet fortskred lämnades färdiga frågor och 
svar till informationschefen för språkliga justeringar. Tanken var att slutligen ge 
svaren och då även medborgarassistenten ett enhetligt språk.  

Resonemang kring avataren och dess beteenden 
Den grafiska utformningen av medborgarassistenten, hur han eller hon skulle se ut 
är något som alla informanter verkar minnas väl och ha åsikter om. Till sin hjälp 
hade man bland annat ett lättare material om representation och interaktion som 
leverantören tillhandahöll. I materialet tar man upp saker som att assistenten är en 
virtuell medarbetare som representerar organisationen, vilket innebär att det är 
viktigt att tänka på det intryck man vill ge med avataren. Man resonerar bland 
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annat kring för- och nackdelar kring att välja en figur, en grafisk människa eller en 
fotografisk människa som avatar. Med avatar avses den grafiska representationen 
av assistenten som används tillsammans med det textuella gränssnittet.  
 
”Vi har valt att strama upp det en smula för den här kommunen är lagom. Den 
ska inte vara så jävla häftig och ball.” Det gäller både avataren och möjligheterna 
att konversera med assistenten. Bland de assistenter som infoforum-gruppen 
tittade på fanns både avatarer i form av tecknade figurer och representationer av 
människor som både var fasta och rörliga. Man ser att det finns många olika sätt 
att tänka och tycka kring assistenter ute bland kommuner. 
 
”...ett par kommuner använder sig av rörlig bild. En avatar som gör saker och så 
där. Det tyckte vi var jättefascinerande först när vi kollade. Men när man tittar på 
det där ett par gånger och femte och sjätte gången...” Variationen i avatarens 
rörelser är begränsade och till slut börjar de återupprepas. I diskussionerna såg 
man en risk att rörelser skulle ta fokus från informationen. En bland informanterna 
uppskattad medborgarassistent som de minns tydligt var Vellinge kommuns gås, 
Sture. ”Den är kul för att det är en konstnär som gör den här gåsen som tydligen 
är någon lokal figur. Frågar man något om golf så kommer han kutande med 
golfklubbor och grejer. Alltså jättekul. Men jag måste säga att det förtar lite av 
informationsarbetet. [---] Till slut så blir det att  man kollar vad gör han nu då 
om man chansar att skriva det här.” Samma sak ser man när det gäller 
assistentens förmåga att bemöta frågor med lite humoristiska och kluriga inslag. 
”Några har lagt ner mycket krut på den här lite roliga konversationen som är 
väldigt lössläppt och ball. Det kan bli hur roligt som helst.” 
 
”Det får inte vara för lattjolajban om man ska kunna lita på det.”. Istället valde 
Enköping att använda sig av en fotografisk stillbild på en människa. Det var också 
mycket nära att Joar hade hetat Anna efter en av medarbetarna bakom disken i 
InfoCenter. ”Vi planerade det rätt tidigt när vi funderade på vad vi skulle ha för 
avatar och det första man ser när man kommer hit så är det ju alltså infocenter. 
Då känns det naturligt att ha ett virtuellt infocenter som kan svara på samma 
frågor som de kan.” Tanken var då även att avataren skulle vara en bild av Anna 
men kort innan lanseringen ändrade man sig. ”Det är ju en rätt viktig 
säkerhetsaspekt i det där. Vi valde någon som är en köpt bild som inte finns här i 
Sverige just för att det finns andra kommuner som har avatarer där det gått ända 
till polisanmälan på vissa håll med hot och sådana här saker och det är ju inte 
bra.” Redan innan Joar lanserades så fanns det en del ”märkliga” personer som 
brukade besöka InfoCenter.  
 
Uppfattningarna om vad medborgarassistenten är varierar. Man påtalar att innan 
assistenten hade tagits i drift så fanns det medarbetare i kommunen som trodde att 
man skulle anställa en medborgarassistent som skulle kunna svara på alla frågor. 
Även den driftsatta applikationen kan väcka förundran. ”När jag pratade om den 
här frågepersonen som skulle svara så; den svarar så här och så här. Då tyckte 
man: Men herregud hur kan den svara på det där viset? Men då fick jag förklara 
att det är fasta frågor, det är inne i datorn och det är ingen människa som sitter 
och svarar. Då är det här ändå upplysta och utbildade människor som ändå 
undrar hur kan det vara på det viset.”  
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Med detta i åtanke så verkar det inte otroligt att reaktioner på medborgar-
assistentens svar skulle kunna gå ut över personen som finns på bild. Därför har 
man valt att köpa en bild på en fotomodell som inte har någon koppling till 
Enköpings kommun. ”Sen valde vi också medvetet en man just för att slippa 
mycket sexuella anspelningar och såna saker. Det märker vi att vi inte fått så 
mycket sådana saker. Som vi säkerligen fått om det varit en tjej. Det var en bra 
grej att det inte blev så att vi tänkt från början.” 
 
Även om inte avataren har någon koppling till Enköping så är namnet Joar intimt 
sammanflätat med staden. Joar Blå är en ”riktig kultgubbe” i Enköping. Han finns 
omnämnd i Erikskrönikan som en färgstark storman som var bosatt i 
Enköpingstrakten på 1200-talet. Stämmer sägnen så var han släkt med Sveriges 
första helgon, Erik den helige. Om man ska tro informanterna så är valet av namn 
inte avsiktligt. När man hade hittat bilden på den person som skulle representera 
assistenten slumpade man fram ett antal namn ur almanackan. ”Vi sa ett kort 
namn va’ och någorlunda svenskt utan anknytning.”  Joar var ett av namnen man 
hade som förslag. Sen gjordes en snabbenkät där lika många män som kvinnor 
tillfrågades. ”Vi bara gick in i varje rum och frågade vad ska han heta och höll 
upp en bild på honom; döp honom; och Joar vann.”  

Ett halvårs erfarenheter 
Ett knappt halvår efter lanseringen har man ännu inte gjort någon övergripande 
utvärdering av medborgarassistenten. Man har dock kommit till rätta med en del 
initiala barnsjukdomar och även fått praktisk erfarenhet av hur assistenten 
fungerar och passar in i informationsarbetet. En informant beskriver tiden från 
lanseringen som en ”inkörsperiod” som krävt en del justeringar av bland annat 
frågor och svar för att få assistenten att fungera bättre. Med perspektiv på 
utvecklingen menar en annan informant att: ”Det är ju stora jobb egentligen. Vi 
har gjort det lite med vänsterhanden skulle man kanske kunna säga.” Man har 
kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra. Det man nu står inför är 
att: ”...korrigera och lägga till mer svar för att fylla assistenten med relevant 
information.” 

Funktioner och förmågor 
Efter ett par månader med Joar ser informanterna att han fått en tydlig roll som 
navigeringshjälp även om den första tanken var att assistenten skulle ge ett 
fullständigt svar så ”...är det mera att ha en fullständig mening men  också det här 
hemsidesdokumentet som poppar upp så att det är där huvudinformationen ska 
vara.” Han visar vägen till informationen.  
 
Assistenten är en tjänst som tekniskt sett är fristående från webbplatsen. ”Joar 
jobbar i en databas och vi har en annan till webbplatsen.” Eftersom assistenten 
därför egentligen inte vet vad som finns på webbplatsen är lösningen att hänvisa 
till webbplatsen nödvändig. ”Jag tror att man kom på att om man inte gör det så 
måste man ändra informationen på två ställen. Om en detalj i organisationen, om 
en tjänst tillsätts med en annan person och saker och ting ändras så måste det 
ändras både i assistenten och på hemsidan. Det skulle vara effektivare och lättare 
att hantera om man bara behövde ändra på hemsidan. Mindre risk att missa saker 
och mindre risk att det blir fel.” 
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Även om detta sätt att förhålla sig till och använda assistenten minskar risken för 
fel och kraven på att uppdatera information på två ställen så har det förekommit 
en del fel. Det rör sig bland annat om fel i kunskapsbasen. ”Ett av våra 
startproblem var att våran assistent var transplanterad från en annan kommun. 
Så att det var frågor och svar därifrån som skvalpade kvar i Joar ganska länge. 
Det är utrensat nu.” Sen har det förekommit en del konstigheter i samband med 
konversationer där Joar tolkat frågor och sammanhang fel.  
 
”Ja, jo den kan ju komma ihåg vissa ord som ger utslag. I en konversation 
kommer den liksom ihåg och kan återkoppla till en vidare fråga och fatta att de 
här hör ihop. Men vi har ju sett exempel på att det kan bli lite tokiga svar då 
också.” Ett exempel är en konversation där användaren skrev något i stil med att: 
”...att nazism är bra”, varvid Joar glatt svarat något om att det var väl bra. ”...vi 
har lagt en spärr på vissa ord att; nu går jag inte längre. Jag tycker inte om det 
uttrycket du använder och vill inte prata med dig längre kommer ett svar då 
svordomar etc. kommer in i bilden.” Man kallar det för ”svartlistade ord”. Mot 
bakgrund av exemplet så visade det sig att orden nazism och rasism kom förbi 
spärren. Även om vissa ord kan tyckas platsa bland de svartlistade orden finns det 
dock sammanhang när de är användbara. En informant säger: ”Men å andra sidan 
kan det ju vara intressant jag menar: Var kan jag få tag på information om 
antirasistiska...” Svartlistade ord kan vara relevanta och användas i goda 
sammanhang och syften.   

Synonymer och felstavningar 
I utvecklingsskedet blev också skillnaden mellan hur man inom kommunen 
använder begrepp och vardagligt språk uppenbar. ”Vi vill ju inte skriva dagis för 
det heter egentligen förskola och då ska man ju egentligen slå hål på det här 
begreppet dagis. Men alla säger ju dagis. Dagisfröknarna säger ju också det.”  
Ett annat exempel är begreppet socialbidrag. För att komma runt detta använder 
medborgarassistenten någon typ av synonymhantering. Användaren kan skriva 
dagis i sin fråga och Joar kopplar det till begreppet förskola. I svaret används de 
begrepp som kommunen anser vara korrekta. I viss utsträckning hanterar 
assistenten även stavfel. ”Men det finns en gräns. Dels blir det så väldigt många 
kombinationer, speciellt om det är långa ord. Men till slut så blir det ju andra ord 
och då vet man ju inte riktigt vilket ord det är som avses.” 

Interaktivitet 
”Det är ju en viss chatfunktion i Joar sådär. I den första versionen var det ju i 
princip att man kunde bjuda ut; ska vi träffas; ja det vore kul. Sen var grejen 
liksom den; imorgon; nä det går inte. Man skulle aldrig få fram en tidpunkt. Men 
en del nöjer sig väl med att få ett ja då.” Något som alla informanter påtalat är att 
assistenten används nattetid. ”Då är det  ensamma människor antagligen; eller 
om de sitter på ett jobb och har tråkigt. Då sitter de och snackar med Joar.” En 
av informanterna säger sig ha befarat att det skulle bli så och verkar bekymrad 
över denna användning. Tankarna kring detta fenomen är annars blandade men 
samtidigt kan man se det som att Joar faktiskt är en interaktiv funktion som lockar 
till användning.  
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Interaktivitet är något som man eftersträvar. Även om webbplatsen generellt är 
modern, uppdaterad och försöker följa de riktlinjer som finns så är innehållet till 
största del statiskt där det görs få förändringar över tiden. ”Sen har vi en väldigt 
statisk webbplats och det här gör ju så att det känns lite mer, så blir det kanske 
lite mer interaktivt på riktigt.” Man tror att webbplatsen upplevs mer levande och 
tillmötesgående sen Joar togs i drift. Det finns inga belägg för det eftersom man 
som tidigare påpekats inte gjort någon utvärdering ännu. 

Relationen till sökmotorn 
Förhållandet mellan den sökmotor som funnits på webbplatsen sen tidigare och 
assistenten har kommit att bli föremål för diskussion i infoforum-gruppen. En av 
anledningarna till att välja en medborgarassistent var som tidigare nämnts att 
sökfunktionen på webbplatsen inte utnyttjades i någon större utsträckning. Idag 
finns länkar till sökfunktionen och medborgarassistenten tillgängliga globalt på 
hela webbplatsen. Assistenten har dock en mer framskjuten position på 
förstasidan. I mångt och mycket ser man Joar som en ”förfinad sökmotor” och 
”ett skarpare alternativ” än den traditionella sökfunktionen. ”Det fina är väl 
kanske att man kan ställa den frågan som man har i huvudet och man behöver 
inte hitta rätt sökord eller så. För den frågan du ställer kan du ställa lite mer 
komplext. Vissa frågor kan ju ha tre olika variabler och Joar fixar det eller 
tekniken fixar det.”  
 
Samtidigt har möjligheten att ställa vanliga frågor inneburit ett problem för Joar 
eftersom användare är vana att ställa frågor i form av sökord. ”De problem vi har 
upplevt nu är att väldigt många bara slänger ur sig ett sökord och de får inga 
svar. Det har leverantören också uppmärksammat så att de i högre utsträckning 
låter Joar svara på enstaka ord som inte kan missförstås.”  Medborgarassistenten 
bygger på språkbehandling men hos informanterna finns det en osäkerhet kring 
hur effektiv den egentligen är när en fråga ska tolkas. ”Det här är ju bara en 
dumburk. Den har ju ord den triggar på.” Ett exempel då assistenten kommer till 
korta är när man använder benämningen Styrelsen för förskola och grundskola på 
Skolförvaltningen. ”Om man skriver att man vill komma till Styrelsen för förskola 
och grundskola så triggar den på förskola...” och så hänvisas man till en sida om 
förskolor. 
 
Även om Joars kunskapsbas är statisk menar man att dialogmöjligheterna tillåter 
att medborgarassistenten kan ge mer precisa svar. Den kan leda användaren vidare 
genom att ställa frågor. ”I sökmotorn måste du göra en ny sökning eller ja, du får 
15 förslag som du ska sitta och öppna allihop. [---] ...skriver du bibliotek och 
Fjärdhundra och du får upp 25 sidor där Fjärdhundra finns med och du ska sitta 
och skotta igenom det där innan du kommer rätt. Det är inte kul. Därför kan Joar 
bli mycket mer exakt.” Men samtidigt ser man att Joar har en svaghet i och med 
att han enbart söker i sin databas och inte på webbplatsen. ”Joar är inte en 
sökfunktion och det har både jag och några till efterlyst. [...] Har vi inte lagt in 
det svarar han att han inte förstår vad du menar.” Problemet som man diskuterat 
ligger i om användarna förstår skillnaden mellan sökmotorn och Joar. 
”...nackdelarna är ju om han svarar fel på någon fråga och sen ger han ju inte 
svar på alla frågor.” 
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I dagsläget säger informanterna att det inte är möjligt att integrera sökmotor och 
assistent till en sökfunktion. ”Det skulle bli en väldigt stor 
programmeringskostnad eller det blir väl krångligt om man blandar in olika; så 
tekniskt tror jag att det är svårt.” ”Då skulle alternativet vara om man inte hittar 
i Joar-databasen så ska det gå in en normal sökfunktion och kunna hitta på 
hemsidan. Då skulle det bli ett riktigt bra navigeringsverktyg.”  
 
Även om det finns synpunkter på huruvida de möjligheter som Joar har för att 
besvara frågor är bättre eller sämre än en traditionell sökmotor så ser man att 
assistenten har en klar fördel när det gäller interaktionen och webbplatsens 
bemötande. ”Joar är bättre på att, det är ju känslan av att få personlig service 
alltså det är ju det stora. Det är ju statiskt men man upplever det som besökare 
kanske inte lika statiskt. Sökmotorn indexerar allt på vår webbplats, det gör den. 
Det är en väldigt bra sökmotor. Det som är den stora skillnaden är att man inte 
får den här kontakten med webbplatsen. Vi vill ju att man ska få kontakt. Det ska 
kännas lite personligt. Det är väl kanske det som den stora förhoppningen; Hej 
jag heter Joar, välkommen till oss. Det är mer så att det inte ska kännas så hårt 
och kantigt utan välkomnande och trevligt och serviceminded.” 

Användning och nytta 
Ur informanternas perspektiv så finns det en del erfarenheter kring användningen 
av Joar. Det handlar då främst om hur den har påverkat det egna arbetet och andra 
inom organisationen. Ett av incitamenten till assistenten var som tidigare nämnts 
att öka samordningen kring de svar som personer inom organisationen lämnar 
utåt. Man ser att Joar har bidragit till att hjälpa frontpersonalen i InfoCenter." Han 
underlättar ju självklart exempelvis vårat infocenter som annars får en massa 
samtal som han kan besvara. Vår vision är att man ska kunna få information via 
SMS och skicka blanketter till ens mail. Då kommer han att underlätta enormt 
mycket med lätta snabba frågor som kanske tar mycket tid i telefon och vid besök 
rent fysiskt. Så att han avlastar ju väldigt mycket. Joar är en virtuell förlängning 
av infocenter, det var det som var syftet. Sen, självklart är det ju handläggare på 
de olika förvaltningarna som slipper en väldig massa frågor. Nu har vi ju inte haft 
Joar särskilt länge utan vi kan väl se det som en inkörsperiod. Men framöver så 
kommer han nog kunna svara på mer för att kunna avlasta ytterligare och 
handläggarna kommer ju då inte behöva svara på de enkla frågorna.” 
 
Även om delar inom kommunen har uppmärksammat en konkret nytta med Joar 
så är det inte alla som har känt av någon förändring i exempelvis antalet frågor 
som kommer in till förvaltningen. ”Men sen ska jag erkänna att jag inte har 
märkt någon skillnad i telefonfrågor.” Samtidigt så har några informanter börjat 
använda Joar när de själva behöver leta upp något på webbplatsen. ”...han är bra 
om man behöver få reda på någon information snabbt.  Så han har blivit lite 
arbetsverktyg för att gå in och söka på webbplatsen.” I vilken utsträckning 
assistenten utnyttjas skiljer sig dock från olika förvaltningar. ”...personalen inom 
vår förvaltning inte är så benägna att söka information via nätet eller vad man nu 
ska säga. Man söker inte så mycket via dator helt enkelt.”  
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Några av informanterna upplever också att Joar påverkat deras informationsarbete 
med nya uppgifter för att kontrollera att assistenten svarar rätt på frågor som är 
förknippade med deras förvaltning. Det innebär merarbete. ”Det påverkar mitt 
arbete på så vis att jag får mer att göra runt information eftersom det förändras 
och jag får nya arbetsuppgifter. Men å andra sidan kanske det minskar någon 
annanstans om människor blir mer vana att söka via dator.” 
 
Att medborgarassistenten i viss utsträckning påverkat det interna informations-
arbetet och även i vissa fall blivit ett internt hjälpmedel för att hitta på 
webbplatsen vet man. Hur assistenten tagits emot av kommuninnevånarna har 
man däremot ingen klar bild över. Mot bakgrund av kommunens breda 
verksamhet ser man dock att det långt ifrån är alla som kan utnyttja assistenten 
och i sådana fall blir den uppenbara nyttan för kommunen inte heller speciellt stor. 
”Många av de som söker hjälp hos socialförvaltningen kanske sitter i den 
belägenheten att de inte ens har en dator. Många utav dom har inte någon dator. 
Men om vi tänker att alla så småningom skulle få det så kan jag tänka mig att 
man avlastar växeln eller receptionen eller vad det nu kan vara. Samtal om 
information vart man kan vända sig och vart man kan gå.” I sammanhanget ska 
man också notera att även inom kommunen finns många medarbetare som i 
tjänsten inte har tillgång till en dator. 

Arbetet med kunskapsbasen 
Alla dialoger som Joar genomför lagras i loggfiler för att kunna användas i den 
kontinuerliga utvecklingen av assistentens kunskapsbas. I loggarna kan man få 
presenterat sådana frågor som Joar inte kunnat hitta något svar till. Man kan även 
gå igenom frågor och svar i jakt på felaktiga svar. ”Ja, det finns ju någon sorts 
statistikvariant och vi kan ju gå in och se vilka frågor som ställs. Det är väl dels 
för att se om våra verksamheter får tokiga svar och så där.” Ett flertal personer 
inom infoforum-gruppen har möjlighet att granska loggfilerna. Generellt så 
granskar respektive person främst de frågor och svar som hör till hennes 
förvaltning eller område. ”Ja, men alltså man måste kolla då att det har blivit rätt 
med de svaren som jag har fyllt i. Ställer jag frågan så här, får jag rätt svar då. 
Så att det inte blir tokigt.” Man försöker helt enkelt beta av de frågorna som man 
själv bidragit med till kunskapsbasen.  
 
Det händer också att man ställer frågor till Joar i syfte att se om han kan besvara 
en fråga.”Ibland är jag inne för att testa när jag får höra någon säga hörru du 
vilket konstigt svar jag fick när jag frågade om det där.” Även om assistenten kan 
hantera synonymer och ett visst mått av stavfel så finns det en del varianter på 
frågor som han inte förstår och därför inte kan besvara trots att svaret finns i 
kunskapsbasen. ”Han kan ju inte svara på alla varianter. Problemet kan ju vara 
att han svarar någonting och tror att han svarar rätt fast han svarar fel. Han 
svarar goddag yxskaft ungefär.” Det är svårt att testa och förbereda sig för alla 
varianter eftersom informanterna som då utför arbetet redan har kunskapen för att 
ställa rätt frågor. ”Alltså den frågan är ju jättesvår för oss att ställa. Om man inte 
vet då kan man fråga lite hur som helst.” För att utveckla hanteringen av svårare 
varianter av frågor får man förlita sig till loggfilerna. 
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Flera informanter är kritiska gentemot sig själva och säger att de skulle behöva 
lägga ner mer arbete på att följa upp dialogerna med medborgarassistenten 
eftersom de menar att utvecklingen av Joar bygger på att man följer upp 
loggfilerna. ”Det är så man kan hejda sånt som blir alldeles galet.”  Men 
samtidigt är deras arbete med information och Joar i många fall enbart en liten del 
av deras arbetsuppgifter. ”Nu var det jättelänge sedan ska jag erkänna. Det var 
hemskt länge sedan jag var inne och tittade för att det här hamnar ju ovanpå alla 
andra arbetsuppgifter. Det blir väl mer att man skannar igenom och kollar om det 
är någon fråga som jag missat. Är det något jättetossigt som står här som det inte 
ska kunna bli eller är det något som man frågar efter som vi inte har tänkt på som 
vi kan lägga till då. Det är väl det man använder det till. Men det är som sagt 
sporadiskt. ”  
 
Vid tiden för intervjuerna så har man fört upp detta till diskussion på möte med 
infoforum-gruppen. ”Vi sa då att vi hinner ju aldrig sitta och kolla själva i den 
utsträckning som man kanske skulle behöva göra. Så att något besked om hur man 
systematiskt skulle kunna gå igenom det här och i så fall vilken metod man ska 
använda...” 
 
Om man upptäcker felaktigheter i de svar som assistenten ger har kommunen 
möjlighet att ändra svar och sidhänvisningar på plats. När det gäller att lägga till 
nya typfrågor har man valt att låta leverantören sköta detta. ”Det vi har inne nu 
det har vi inne så att säga och om man vill lägga till så tror jag att det kostar ett 
visst antal kronor. För varje ny fråga.” Istället samlar man ihop nya frågor och 
skickar dem per mail till leverantören. Man hade kunnat få tillgång till den modul 
som innehåller verktyget för att koda frågor men man resonerade som att: ”Vi har 
ju resurser att jobba med och till slut måste man kunna så oerhört många system 
och det är inte bra det heller. Så vi köper det.” Man känner också att även om 
verktyget för att koda frågor finns så innebär den enklaste fråga en komplicerad 
process med att ta ut de nyckelord och stödord som ska användas, vilket 
leverantören är experter på. 

Idéer och tankar inför framtiden 
Utvecklingen av Joar har egentligen bara börjat. ”Det är ju lite att testa oss fram 
det som vi gör nu. Man får inte slå sig till ro.” Arbetet med att hålla 
kunskapsbasen á jour är igång och i och med att den ändras förbättras assistentens 
förmåga att möta användarnas frågor kontinuerligt. ”Poängen är väl att Joar inte 
ska bli klar utan alltefter det dyker upp nya saker så ska vi in med det.”. 
Ytterligare en aspekt som uppmärksammats under intervjuerna är förutom att se 
till att assistenten utvecklas rent tekniskt så måste man även försöka få människor 
att använda den genom att aktivt visa att den finns och vad den kan göra.. ”...man 
kanske ska upplysa mer att den här tjänsten finns. Jag tror inte att man fattar att 
den finns.” 

Fler och förfinade funktioner 
Förutom de funktioner och färdigheter som Joar har idag så finns det som tidigare 
nämnts funktioner som utvecklas hos leverantören. ”Det vi har diskuterat är SMS 
biten. Det vill säga att man kan få info skickat till sig. Sen finns det ju mail också 
det är väl de bitarna som har med den här versionen av Joar att göra. Det har vi 
pratat lite om och sen så ska väl leverantören få det klart också.” Att låta Joar 
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skicka sitt svar och den information han tillhandahåller genom en annan kanal än 
webbplatsen är något som relativt snart skulle kunna bli verklighet. När det gäller 
kunskapsbasen har man också diskuterat att utöka den med hänvisningar som 
ligger utanför kommunens verksamhet men som ändå kan vara av intresse för 
användarna. ”...man skulle kunna hänvisa till alla möjliga ställen runt omkring. 
Men det skulle bli ett evigt jobb att hålla sånt aktuellt. Så att det gäller att hålla 
det inom en krets som är möjlig att hantera.” I dagsläget innehåller 
kunskapsbasen svar och hänvisningar som rör samhällsfunktioner, exempelvis 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Möjligheten till sådana funktioner och 
det kontinuerliga arbetet med kunskapsbasen rör egentligen bara Joar.  
 
Joars funktionalitet skulle också kunna stärkas genom att man förbättrar de system 
och funktioner som han arbetar jämsides med. Ett exempel som påtalats under 
intervjuerna är att tydliggöra var varje sida finns i webbplatsstrukturen. ”Det är en 
brist med hemsidan fortfarande, det är ju det att man ser inte var man är. Alltså 
om man öppnar en sida så vet man inte hur långt ner i nivåerna man är eller hur 
man kommit dit. Man kan liksom inte hoppa i strukturen.” Rent praktiskt innebär 
det att när Joar hänvisar in till en sida i webbplatsstrukturen så kan det vara svårt 
att ta sig uppåt i strukturen för att nå vidare ingångar till relevant information. En 
informant ser att problemet skulle kunna lösas med hjälp av ”kaksmulor”; på 
engelska kallat för breadcrumbs. Det innebär att varje sida innehåller ett spår med 
länkar som leder uppåt i webbplatsstrukturen till förstasidan.  

Joar i ett större sammanhang 
Medborgarassistenten är intimt förknippad med webbplatsen men den är också en 
del i ett större sammanhang där system och tankar samverkar för att utveckla 
kommunens 24-timmarsservice. ”Ambitionen är att göra ett interaktivt system där 
allting ska kunna hanteras när som helst från var som helst direkt över nätet. Du 
ska kunna fylla i och skicka in en blankett och signera med en elektronisk 
identifikation. Inte vara bunden av att det ska vara öppet och att någon ska finnas 
på plats och det ska finnas ett telefonnummer utan det ska gå att göra lätt på ett 
ställe. Det är väl lite det som 24-timmarsidén går ut på lite grann; att göra 
information lättillgänglig och samhällsservice.” 
 
Ärendehanteringssystemet som nämnts tidigare är en del av ambitionen som ska 
förenkla publiceringen av exempelvis protokoll och annat offentligt material på 
webbplatsen. Det innebär att den manuella hanteringen med att publicera 
dokument ska minska och att information bara behöver finnas på en plats då 
systemet ser till att kopplingarna mellan webbplatsen och dokumentet fungerar. 
Det syftar också till att öka öppenheten och att medborgaren ska kunna följa sitt 
ärende. I detta har Joar en viktig uppgift att hjälpa användarna till rätt plats och till 
rätt information något som ”på sikt” kommer att förändra kommunens 
informationsarbete.  
 
”Vi kan säga så här att vi har tre nivåer på informationsarbetet. Första nivån 
som är oerhört tillgänglig, det är webbplatsen. Andra nivån är att man kommer 
hit och går in på InfoCenter. Man får sin blankett och man kan till och med få 
hjälp att fylla i den och lämna den där. Den tredje nivån är när det blir för svårt 
och man måste upp till en handläggare för att få svar.” 
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En av informanterna drar en parallell till bankerna och hur de utvecklats i och med 
en allt större användning av elektroniska tjänster. ”För att dra en parallell till hur 
bankerna har tänkt. De har gjort en typ av SWOT-analys, fyra rutor då.”  Vidare 
förklarar informanten hur man kan dela in frågor eller om man så vill ärenden i 
enkla frekventa, svåra frekventa, sällan förekommande enkla och sällan 
förekommande svåra. I dagsläget konfronteras alla nivåer med de flesta typer av 
frågor från medborgarna. För att utveckla kommunens 24-timmarsservice vill man 
begränsa antalet besök och telefonsamtal till handläggarna på tredje nivån till 
enbart de som absolut måste hamna där. ”Vi har väl en 70 till 100 besök om 
dagen som går in och får en besöksbricka. Vi kanske skulle kunna få ner det till 
25 om vi blev effektivare.” En sådan förändring skulle öka belastningen på 
informationsarbetet på nivå ett och två. ”Nästa steg är då att se Joar som är en 
integrerad del av 24-timmarsservice helt klart. Frågorna ska komma där och 
svaren ska komma där, så vi flyttar ner allting. Nivå tre ska nästan tömmas. Nivå 
två ska hålla på med de svåra frågorna som kanske inte är så frekventa men som 
man kan hjälpa till med. Snudd på förhandsbesked om bygglov, snudd på. Det är 
svårt. Resten ska finnas i burken.”    

Enklare hantering, nya uppgifter och större krav? 
Samtidigt som Joar kan erbjuda medborgarna ökad tillgänglighet till kommunens 
information så hoppas man alltså även att han ska kunna avstyra frågor till 
webbplatsen. Det skulle innebära en effektivisering då man kan fokusera på andra 
saker som exempelvis snabbare handläggning av ärenden. Med effektiviserings-
tanken finns även tankar på rationalisering. En informant säger: ”...och då kanske 
man kan börja spara in på folk vartefter de börjar gå i pension här.” Men 
samtidigt menar hon att det är mindre troligt eftersom arbetet med 24-timmars-
service kan komma att innebära att nya frågor uppstår och att nya arbetsuppgifter 
fyller det eventuella tomrum som de gamla lämnar efter sig. ”Det är ju en farhåga 
som man har i det här med 24-timmarsmyndigheten när folk ska kunna följa sitt 
ärende och se precis var det finns ju i det här ärendehanteringssystemet. Man kan 
styra upp processflödena. Men jag menar man är ju ingen robot. Ibland så tar det 
tvärstopp. Ibland så gör man annat och så ringer telefonen. Ser man då att ens 
ärende ligger hos handläggaren i fyra dagar och folk börjar ringa in och höra 
hur det går.  Alltså, man kanske skapar en massa frågor också.” 
 
Dokumenthanteringssystem och medborgarassistenter kan avlasta dagens 
arbetssätt genom att de förenklar och minskar den manuella hanteringen av 
information. Men i linje med farhågorna om att det ändå skapar en mängd nya 
frågor utvecklar en informant detta med: ”Jo, men då blir det problem med att 
logga in...” Ett exempel som man har färska erfarenheter av är att nya möjligheter 
att få utdrag som gäller den egna personen från register har inneburit fler sådana 
förfrågningar. ”Vi har haft två stycken nu på en dryg månad som har velat ha 
utdrag ur samtliga register. Bara för att de fått reda på att det går.” Ökade 
möjligheter ställer också ökade krav. ”Man vet ju inte vad som driver på, om det 
är för att kraven ökar som gör att vi blir mer tillgängliga eller om den ökade 
tillgängligheten höjer kraven.” 
 
”Joar vill ha väldigt korta, vassa frågor. Effektiva så att säga.” Det innebär att 
han har svårt att svara på lite längre och komplexa frågor. ”Det är ju svårt med 
följdfrågor och så.” Några informanter ser också en ökad risk att användningen 
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av automatiserade processer och medborgarassistenter kan bygga upp en barriär 
mellan kommunen och medborgarna. ”...risken är ju också att det kan bli som ett 
filter eller avstånd mellan organisationen och medborgaren. Det blir ju väldigt 
tillrättalagda svar också. Jag menar annars blir det ju ofta lite individuell 
bedömning när man kör manuellt. Många av de som ringer och ska klaga vill ju 
bara prata av sig och så pratar man i trekvart. Sådana frågor blir svåra att möta 
med Joar.”  
 
Även om det varierar mellan förvaltningar och avdelningar så har man en strid 
ström inkommande e-post- och telefonfrågor. ”Vi får ju så jäkla mycket mail 
nuförtiden som vi inte fick förr. Man bombarderar oss. Man kan ju känna att man 
inte orkar med mera att vi ska svara på allt och hinna med. Så att det kan kännas 
som att vi blir för nåbara.” På en avdelning inom kommunen har man diskuterat 
att införa vissa tider då man besvarar e-post eller då medborgarna ska kunna 
chatta direkt med en person. ”Det behöver ju inte vara långa svar i brevform utan 
korta svar.”  

Positiv syn på Joar 
På det stora hela så är informanterna eniga om att utvecklingen av 
medborgarassisten är viktig. Man ser att det finns en del oklarheter i hur den 
arbetar, det finns en del frågor och funderingar om hur den kommer att påverka 
kommunens informationsarbete och hur stor nytta den kan bidra med men trots 
det så präglas synen på Joar av positivt tänkande. ”Men jag tycker nog att de 
positiva fördelarna väger över.” Utvecklingen går mot rätt riktning men det krävs 
eftertanke för att göra något bra med den. ”Man måste haka på men man får inte 
glömma bort den andra gruppen det är det. Det är lätt att köra på för att 
utvecklingen går åt det hållet. Man får inte stoppa den men man får inte glömma 
bort de andra, som de gamla som inte har dator hemma.” 
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6 Diskussion och reflektion 
Enköpings initiativ att utveckla en medborgarassistent bottnar till viss del i den 
generellt svåra uppgiften att skapa väl fungerande informationsstrukturer för att 
underlätta navigering på en webbplats med omfattande innehåll. Väl fungerande 
strukturer och navigationsmöjligheter förbättrar tillgängligheten till den 
information som finns samlad på webbplatsen. Svårigheten att hitta information är 
ett konkret exempel på problem som Joar kan lösa. Utvecklingen av Joar kan och 
ska också ses som ett steg i Enköpings ambition att möta kommuninnevånarnas 
krav på information och service oavsett var de är eller när de behöver nå 
kommunen. Assistenten tillför interaktivitet till webbplatsen och tillsammans med 
andra system, både tekniska och organisatoriska hoppas man att den ska bidra till 
effektivare processer och att göra kommunens informationsresurser mer 
tillmötesgående och tillgängliga.  
 
I det följande kapitlet diskuteras Enköpings arbete mot bakgrund av samhälls-
information och visionen om 24-timmarsmyndigheten. Fokus ligger på att hitta 
och resonera kring intressanta beröringspunkter mellan visionerna i det större 
sammanhanget och den behovsbild, de lösningar och förväntningar som finns i 
Enköpingsfallet. Det resonemang som förs i kapitlet ska inte ses som en 
utvärdering av Enköpings arbete med medborgarassistenten utan snarare ett försök 
att identifiera delar i processen som av någon anledning kan vara intressanta att 
beakta i utvecklingsarbete kring medborgarassistenter.  

Mot klar och tydlig 24-timmarsservice  
I de intervjuer som genomförts inom ramen för studien återkommer man ofta till 
begreppen tillgänglighet och 24-timmarsservice. Tillsammans med de skrivningar 
om webbaserade tjänster och informationsteknikens roll för att underlätta 
tillgången till tjänsterna som finns i Enköpings kommuns e-strategi och IT-policy 
visar det att idéerna kring 24-timmarsmyndigheten har fått fäste i kommunen. I 
praktiken kan 24-timmarstanken spåras i exempelvis arbetet med ärende-
hanteringssystemet och användningen av webbaserade medborgardialoger. 
Dessutom är medborgarassistenten ett tydligt tecken på Enköpings strävan mot 
större öppenhet och tillgänglighet. I mångt och mycket liknar Enköpings visioner 
kring 24-timmarsservice de visioner och tankar som finns för den svenska 
förvaltningen i stort. Man vill effektivisera verksamheten genom att tillgodose 
avnämarnas rättigheter till och krav på kommunal service. Drivkraften är ökad 
konkurrenskraft och möjligheten att skapa förutsättningar för tillväxt. Visionerna 
liknar således inte bara den svenska 24-timmarsvisionen utan har även tydliga 
kopplingar till de ursprungliga tankarna kring e-government.  
 
I tabell 1 nedan ställs Enköpings långsiktiga mål ur e-strategin med förnyelse och 
utveckling av kommunens verksamhet mot Grönlunds (2001) beskrivning av  
e-government. Tabellen visar att det i båda fallen handlar om att förenkla och 
förbättra tillgången till information och service, ge större möjligheter för aktivt 
deltagande i beslutsprocesser och man betonar också effektivitet och kvalitet i 
tjänsterna. Enköping har betonat avnämarnas roll aningen mer än vad Grönlund 
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valt att göra. Ett starkare medborgarfokus i Enköpings fall kan ses som exempel 
på den gradskillnad som finns mellan e-government generellt och den svenska 
inriktningen som Grönlund kallar för servicevarianten. Den extra betoningen på 
medborgarna är intressant när jag lite längre fram tittar på hur den praktiska 
utvecklingen av medborgarassistenten gått till i Enköpingsfallet.  
Tabell 1 – Jämförelse mellan målbilden för Enköpings e-strategi och e-government i stort.  

Enköping:  
Mål för långsiktig e-strategi  

 e-government:  
Mål enligt Grönlund (2001, s. 27) 

Förenkla och förbättra servicen för 
allmänheten, kommuninnevånarna, 
organisationer, näringsliv och 
myndigheter. 

 Tillhandahålla enklare tillgång till 
information och tjänster från myndigheter. 

Underlätta för kommuninnevånarna att få 
tillgång till information och aktivt delta i 
beslutsprocessen. 

 Ge medborgarna möjligheter till 
interaktion med myndigheter och 
demokratiska institutioner och därmed 
deltagande i den demokratiska processen.  

Skapa kommunal service som präglas av 
effektivitet och hög kvalitet 

 Öka kvaliteten på tjänsterna genom t.ex. 
snabbhet, fullständighet eller liknande. 

e-service i ett samhällsinformationsperspektiv 
I sammanhanget är det intressant att se arbetet med medborgarassistenten ur ett 
samhällsinformationsperspektiv eftersom diskussioner om 24-timmars-
myndigheten ofta har ett starkt teknikfokus. Mot bakgrund av att de initiala 
tankarna på strategisk IT-användning utvecklades ur idéerna på ett informations-
samhälle där ny teknik liksom i den industriella revolutionen skulle vara grunden 
för tillväxt och konkurrenskraft är det inte så konstigt. Tidigare i uppsatsen jag hur 
de sociala aspekterna på IT-användningen med tiden fått en mer betydande roll. I 
det svenska utvecklingsspåret, servicevarianten betonar man möjligheten att 
förenkla för medborgarna, vilket gör att begrepp som tillgänglighet och öppenhet 
får en starkare koppling till samhällsinformation och förhållandet mellan 
förvaltningen och medborgarna. 
 
Om man tittar tillbaka på den svenska samhällsinformationens brytningstid på 
1970-talet finns den ensidiga upplysningsverksamheten i ena extremläget och den 
jämbördiga dialogen i den andra. Visionen om 24-timmarsmyndigheten är klart 
inriktad mot den jämbördiga dialogen där alla medborgare har möjlighet att 
kommunicera och påverka förvaltningens beslut. I det svenska handlings-
programmet siktar Sverige exempelvis på att bli ett informationssamhälle för alla, 
vilket innebär att man inte får utestänga grupper från information och service. 
Abrahamsson (1976, 1983, 1993) kallar den jämbördiga dialogen för 
kommunikationsprincipen.  
 
En medborgarassistent i den roll som Joar fått i Enköpingsfallet har möjlighet att 
påverka kommunens kommunikation och information. Om man i tanken isolerar 
assistentens innehåll och förmågor skulle man kunna definiera kommunikations-
förloppet som Abrahamssons konsumentinriktade informationsprincip. Det 
innebär att kommunen genom assistenten vill anpassa sin information och 
kommunikation till den enskilde frågeställaren. Men som funktion ger assistenten 
i sig inga direkta utökade möjligheter till jämbördig dialog mellan kommun och 
medborgare.  
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Spänningsförhållanden och påverkande faktorer 
I Abrahamssons resonemang kring samhällskommunikation finns det en inbyggd 
spänning mellan sändare och mottagare. Det syns bland annat i hur myndigheten 
fokuserar på ren upplysningsverksamhet eller i dialog försöker anpassa sig efter 
de behov som finns hos målgruppen, dvs. avnämarna. Det handlar mycket om 
vem som har eller bör ha möjlighet att påverka samhällets utveckling.  
 
Om man följer resonemanget vidare leder det in på demokratiska aspekter som 
ligger utanför uppsatsens fokus. Men samtidigt är det värt att notera då dessa 
aspekter är relevant för utvecklingen av sök- och informationssystem. Frågan som 
onekligen gör sig påmind är hur långt man ska gå i anpassningen till användarna. I 
det läget kan jag se två ytterligheter där upphovsmannen eller om man så vill 
avsändaren antingen utformar systemet efter sin syn och låter användaren lära och 
anpassa sig efter hur han har tänkt eller så försöker avsändaren lära sig hur 
användaren tänker och utformar system därefter. Med de grundförutsättningarna 
som 24-timmarsvisionen ger är det tydligt att system som medborgarassistenter 
ska präglas av det sistnämnda, med utgångspunkten i medborgarnas perspektiv.  
 
e-strategins (Enköpings kommun, 2004a) medborgarorientering påverkar hur 
Enköping ser på sin assistent och hur den ska vidareutvecklas. Man säger sig 
exempelvis behöva jobba kontinuerligt med assistenten för att den ska kunna 
hjälpa kommuninnevånarna att lösa problem och ser svårigheten med att inte alla 
har tillgång till assistentens service. Samtidigt ser jag hur andra faktorer som 
exempelvis ekonomiska förutsättningar, tillgången till kompetens och resurser 
begränsar förverkligandet av strategier och visioner. Ett konkret exempel från 
Enköpingsfallet är kommunens val att låta leverantören sköta implementeringen 
av nya frågor i kunskapsbasen. En orsak till detta är bland annat att man inte anser 
sig kunna införliva, behålla och utveckla den kompetens som kommunen skulle 
behöva för att driva alla sina system själv. Det är delvis en kostnadsfråga och man 
kan dra paralleller till Sambruksplattformens samarbete för att dela på 
utvecklingskostnader.  
 
Förutsättningarna för en medborgarassistent består således av en mängd 
samverkande och motverkande faktorer. I figur 3 på nästa sida försöker jag med 
enkla kopplingar mellan orsak och verkan åskådliggöra hur några faktorer som 
visat sig i studien av Enköpingsfallet påverkar utveckling och arbete med 
medborgarassistenten. Man skulle också kunna betrakta medborgarassistenten i 
spänningsförhållande mellan olika faktorer där visioner och målsättningar både 
stöds och begränsas av tillgängliga resurserna. I kommersiella sammanhang finns 
möjligheter att välja bort målgrupper och på andra sätt förenkla för att göra 
utvecklingsprocessen och driften av ett system mer hanterbar. Man kan kraftsamla 
på det som genererar intäkter. När det gäller system i den offentliga sektorn som 
kan spela en betydande roll för människors vardagliga liv, exempelvis system och 
tjänster för samhällsinformation måste man hantera utvecklingen på ett annat sätt. 
Man får inte utestänga någon från kommunal service. Kraven som 24-timmars-
myndigheten ställer på e-tjänster i stort, vad beträffar tillgänglighet, kvalitet och 
demokratiska aspekter innebär som jag ser det att stor vikt måste läggas på att 
analysera förutsättningar och konsekvenser. Ett väldefinierat underlag är a och o. 
Statskontoret (2000) menar att kunskapen om medborgarnas behov är nödvändig 
för att man ska kunna skörda framgångar med olika typer av e-tjänster. 
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Figur 3 – En översikt över samband mellan faktorer som visat sig i Enköpingsfallet. 

Bakgrund     

• Regeringens visioner om 24-timmarsservice 
• Kommunens visioner; e-strategi; IT-policy och strategi; 

kommunikationspolicy. 
• Starkt medborgarfokus. 

• Medborgarnas förväntningar på Enköpings kommunala service. 
 

Konsekvenser 
• Medborgarassistenten erbjuds som verktyg för att hjälpa avnämare att 

hitta rätt information på kommunens webbplats.  
• Kommunens tjänstemän kan använda assistenten för att svara på frågor 

och därmed stärka tydligheten i kommunens kommunikation som helhet. 
• Medborgarassistenten medför nya arbets- uppgifter för drift och 

underhåll. 
• Medborgarassistenten ökar tillgängligheten men kan också begränsa 

tillgången till kommunens information.  
 

Kontextuella faktorer 

• Kommunstyrelsebeslut 

• Ekonomi 

• Infoforum-gruppen 

• Behovsunderlag 

Intervenerande villkor 

• Tillgängliga leverantörer. 
• Andra kommuners 

lösningar. 
• Målgruppens behov. 

• Målgruppens förtroende. 

* Parallella lösningar till medborgarassistenten som 
samverkar för 24-timmarsservice anges inom parentes. 

Identifierade problem 
• Kommunens tjänstemän får många enklare 

frågor som tar fokus från mer kvalificerad 
handläggning. 

• Avnämare av kommunal service får inte alltid 
entydiga svar. 

• Kommunens webbplats kan upplevas som 
svårnavigerad; användaren har svårt att hitta 
den information hon söker. 

• Dåligt utnyttjad sökmotor. 

Lösning(ar)* 
• Utveckling och implementering av en 

interaktiv medborgarassistent. 
• (Utveckling av webbplatsens strukturer och 

innehåll) 
• (Utveckling av ärendehanteringssystem) 
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Behovsbilden 
En svårighet när det gäller att i Enköpingsfallet åskådliggöra den behovsbild som 
ligger till grund för Joar är att man inte i någon större omfattning dokumenterat 
den diskussion och de beslut som lett fram till medborgarassistenten. I 
förlängningen skulle bristen på tydliga målbilder med välgrundad argumentation 
för den aktuella lösningen kunna innebära svårigheter att utvärdera utfallet och 
därmed även påverka en vidare utveckling av assistenten. Utan ett uttalat och 
otvetydigt mål som alla kan ta del av är det svårt att värdera det man har 
åstadkommit och i vilken riktning och takt utvecklingen bör fortskrida.  
 
Avsaknaden av en tydlig målbild behöver däremot i sig inte innebära något 
negativt för hur medborgarassistenten fungerar idag. Om man ser det i ljuset av 
hur den aktuella organisationen fungerar och arbetar samt vad man har 
åstadkommit på den relativt korta tid som man arbetat med Joar kanske 
dokumentationen kan ses som en obetydlig detalj. Men med den flora av argument 
för assistenten som framkommit under de intervjuerna tror jag att en samlad och 
gemensam bild för att stödja samsyn kring arbetet skulle vara värdefull för att 
urskilja en prioriteringsordning i utvecklingsarbetet. 

Grumligt medborgarfokus 
Om man tittar närmare på anledningarna som informanterna ser som grund till 
utvecklingen av Joar så känner jag att medborgarna har hamnat lite i skymundan. 
Istället för att arbeta med att tydligt definiera vilka behov som finns och vilka 
frågor assistenten måste klara av utgår man från att efterfrågan på en funktion som 
Joar finns och kommer att öka. I just detta fall ska man också komma ihåg att 
assistenten kom in i bilden som ett bättre alternativ till den tänkta A till Ö-listan. 
Istället för att stanna upp och börja om från början med resurskrävande 
behovsunderlag bytte man helt enkelt ut listan och fortsatte med assistenten. Joar 
fick således ärva A till Ö-listans förut-sättningar. I stora drag bestod detta av 
interna synpunkter på att det var svårt att hitta information på webbplatsen och 
uppfattningen att få utnyttjade sökmotorn. Till detta påtalades också statistik som 
gav belägg för hur dåligt utnyttjad sökmotorn var. 
  
Trots att man inte gjort några stora insatser för att förankra Joar hos Enköpings 
innevånare finns det ändå ett visst medborgarfokus även om det är något grumligt. 
I utformningen av kunskapsbasen har man exempelvis utgått från det underlag 
som leverantören tillhandahöll. Underlaget bestod enligt informanternas 
uppfattning av en stor mängd vanliga frågor som samlats in i de kommuner som 
leverantören tidigare arbetat med. Bevisligen var det en hel del av dessa frågor 
som inte stämde överens med förhållandena i Enköping, vilket gjorde det 
nödvändigt att arbeta om stora delar av underlaget. Omarbetningen innebar 
förhoppningsvis att man använde sig av de frågor som är vanliga på de olika 
förvaltningarna. 

Serviceförbättring och kostnadseffektivitet? 
I Enköpingsfallet finns alltså ett glapp mellan de strategiska målsättningarna att 
utgå från medborgarnas behov och hur man agerat rent praktiskt. Den exakta 
orsaken, om det finns någon enkel sådan till varför man inte väljer att tydligt utgå 
från sina kommuninnevånare går inte att utläsa i intervjuerna. 



 

70 

Utifrån litteraturen (DS 1994:9) vet vi att behov av samhällsinformationskaraktär 
är svårdefinierade på grund av att det innehåller många aspekter som måste 
beaktas. Även om det är resurskrävande och tar tid finns det klara fördelar med att 
grunda sig i väldefinierade informationsbehov. Det ger bra förutsättningar för att 
prioritera det som medborgarna efterfrågar, vilket innebär att man kan se var och 
hur man ska koncentrera sitt arbete för att uppnå bästa möjliga effekt. I rapporter 
som lämnat Riksrevisionen (2004) och Statskontoret (2000) förmedlas en bild av 
att det i verkligheten finns motsättningar mellan medborgarorientering och 
kostnadseffektivitet där myndigheter allt oftare fokuserar på kostnadseffektivitet 
och avstår från att utveckla mer interaktiva och avancerade e-tjänster. Jag tror 
dock att medborgarorientering och kostnadseffektivitet inte behöver stå i konflikt 
med varandra även om en stark medborgarorientering inledningsvis kräver mer 
arbete och därmed kan ge högre initiala kostnader.  
 
För att koppla resonemanget till Enköpings medborgarassistent tog det drygt tre 
månader att utveckla den med hjälp av leverantörens underlag till kunskapsbasen. 
En av de stora uppgifter som man har arbetat med efter lanseringen är att 
korrigera felaktiga svar och fylla på med sånt som användarna vill ha svar på. 
Processen följer därmed i mångt och mycket ett inkrementellt utvecklingsmönster, 
dvs. att man efter en relativt snabb och intensiv utvecklingsperiod lanserar en 
lösning och fortsätter utvecklingen genom att korrigera och förfina lösningen när 
problem upptäcks. Risken att använda det i utvecklingen av en medborgarassistent 
som med sin utformning blir kommunens ansikte utåt är som jag ser det att 
tjänsten kan få dåligt rykte genom att användarna får felaktiga svar eller inte blir 
hjälpta. Den totala kvalitetsupplevelsen kring tjänsten blir då svag och i värsta fall 
kan det motverka det förtroende som visionen om 24-timmarsmyndigheten 
eftersträvar. Med ett bättre och mer specifikt underlag hävdar jag att man hade 
kunnat undvika många felaktiga svar och varit bättre förberedd på vilka frågor 
som skulle komma att riktas mot assistenten.  

Begynnande kanalstrategi  
En annan kvalitetsaspekt i informationsarbetet som man fäster stor vikt vid i 
Enköping är förmågan att ge entydiga och framförallt likalydiga svar oavsett vem 
som bemöter frågan och oavsett genom vilken kanal det sker. Medborgar-
assistenten har fått en nyckelroll i detta arbete genom att den med sin statiska 
uppbyggnad ger samma svar på en fråga oberoende av vem som ställer den. Ur 
detta perspektiv ser man Joar som ett stöd som kan ge kommunens medarbetare 
hjälp att svara på inkommande frågor. Med likalydiga svar i olika kanaler kan 
man öka tillförlitligheten och minimera den osäkerhet som kan uppstå då när man 
får olika besked om en och samma sak. Kopplat till 24-timmarsvisionen så skulle 
det bidra till ett ökat förtroende för kommunen. 
 
Samtidigt är Joar ett led i att styra så många som möjligt av de enkla och vanligt 
förekommande frågorna till webbplatsen. På så sätt skulle man ytterligare kunna 
minska eventuella variationer i svaren. Målsättningen som jag har uppfattat den är 
att avlasta personalen på alla nivåer i organisationen för att de ska få mer tid över 
till kvalificerade frågor. I bakgrunden till detta ser jag en begynnande kanal-
strategi som lyfter fram webbplatsen som den centrala kanalen för kommunens 
information och kommunikation.  
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Tonvikten på webb som servicekanal är en av grundförutsättningarna för en 
effektivare och mer tillmötesgående förvaltning enligt 24-timmarsmyndigheten. 
Följer man resonemanget i visionerna så ska det medföra att de som inte vill eller 
kan utnyttja webbkanalen också får bättre service i de traditionella kanalerna. Det 
överensstämmer med Enköpings intentioner att bygga upp webbplatsen som 
primär servicekanal. 

Med siktet på serviceväxling 
Ovanstående brokiga beskrivning av vilka förväntningar, syften och mål som är 
förknippade med Joar innehåller ett brett spektrum av generella målsättningar som 
återfinns i visionen om 24-timmarsmyndigheten. Det handlar som tidigare sagts 
om att skapa kostnadseffektiva metoder och arbetssätt för att möta olika 
avnämares krav på service. Mer konkret handlar det om att Joar ska hjälpa 
medborgarna fram till den information de söker och därmed avlasta den personal 
som idag får ta emot stora mängder frågor via e-post och telefon. I kombination 
med en allt mer webbcentrerad kanalstrategi ska medborgarassistenten kunna 
bemöta medborgarnas frågor och ge tillfredsställande svar. Med Joar ska också 
den generella kvaliteten på de svar som kommunen ger höjas genom att fler frågor 
tas om hand av assistenten, som i och med sin statiska uppbyggnad ger samma 
svar oavsett vem som ställer frågan. Joar ska också vara ett internt verktyg för att 
hjälpa kommunens medarbetare att ge entydiga svar via andra 
informationskanaler.  
 
Även om man med medborgarassistenten avser att hjälpa medborgarna har deras 
behov fått en underordnad roll i utvecklingen av Joar. Istället fokuserar man på att 
förbättra sina egna processer. Samtidigt ser jag ingen betoning på att valet av 
fokus på de egna processerna skulle innebära någon markant ökning av kostnads-
effektiviteten. Man ser exempelvis att Joar hittills har inneburit ytterligare 
arbetsuppgifter för dem som arbetar med kommunens information. Istället 
bedömer jag att man koncentrerar sig på att genomföra en serviceväxling mot 
ökad självservice för att som Statskontoret (2000) förespråkar även förbättra 
servicen till dem som inte kan eller vill fråga Joar. Det handlar om att avlasta 
medarbetare för att ge dem mer tid att ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter än 
rena besparings- och rationaliseringstankar.  

Lösningen 
De funktioner som finns i Enköpings assistent liknar Statskontorets (2005b) 
beskrivning av sambruksplattformens pilotprojekt kring medborgarassistenter. 
Den stora skillnaden är att Joar i sin nuvarande form inte klarar formulärdialog. 
Joar bistår inte heller användaren med att skapa ett nytt ärende när det inte finns 
något svar i assistentens databas. I övrigt beskrivs sambruksplattformens 
pilotprojekt som att assistenten ska kunna föra dialog och hjälpa användare att 
hitta på webbplatsen, vilket överensstämmer med Joars förmågor. Enköpings val 
av lösning innebär att man inte når fram till det fullfjädrade dialogsystem som 
man inledningsvis hade förhoppningar om att åstadkomma, ett system som skulle 
kunna resonera sig fram till ett fristående svar.  
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Enköpings resonemang kring valet av leverantör liknar också bakgrunden till 
sambruksplattformen så till vida att man kan dra nytta av att ingå i ett 
sammanhang med flera kommuner. I Enköpingsfallet var leverantörens arbete 
med andra kommuner och möjligheten att få del av deras utveckling en 
bidragande faktor för valet av lösning. Att köpa ett färdigt system är helt i linje 
med Enköpings IT-policy. Det passar också väl in med de tidiga tankarna om e-
government där marknaden skulle vara drivande. 

Teknisk lösning med mänsklig prägel 
Även om Enköpings medborgarassistent inte utvärderats i någon större omfattning 
så har man ändå sett att den lockar till dialog. Det syns exempelvis på de nattliga 
konversationer som man har fångat i loggfilerna. Utan att veta hur andra 
kommuners assistenter används kan tolkar jag det som att konceptet med en 
mänsklig avatar kan ha betydelse för hur assistenten upplevs. Informanterna 
beskriver själva att funktionen väckt förundran och att man gärna uppfattar 
assistenten som mänsklig. Det innebär att assistenten kan bidra till att förverkliga 
Enköpings tankar om att ge webbplatsen och dess information en vänligare 
framtoning för att öka användningen av servicekanalen webb. Samtidigt kan det 
innebära svårigheter då assistenten upplevs som en mänsklig representant för 
kommunen när den i själva verket kan liknas vid en sökmotor.  

Balansgång mellan interaktivitet och tillgänglighet 
Även om Joar har viss förmåga att föra dialog för att hitta rätt svar vill han enligt 
informanterna ha smala och precisa frågor. Några informanter ser problem med att 
medborgarassistenten kan misstolkas för att vara en regelrätt sökmotor. Rent 
tekniskt så fungerar de båda funktionerna olika. Sökmotorn indexerar hela 
webbplatsen och använder det vokabulär som finns i innehållet för att göra det 
sökbart. Medborgarassistenten är fristående och statisk vilket innebär att allt som 
den ska kunna svara på måste placeras i dess kunskapsbas manuellt. Man måste 
bygga upp den begreppsapparat eller om man så vill det vokabulär med 
synonymer och svartlistade ord som används för att tolka användarnas frågor. 
Problem uppstår när Joar saknar svar på något som egentligen finns på 
webbplatsen men som inte införlivats i assistentens kunskapsbas. I värsta fall 
skulle det kunna innebära att medborgarassistenten i sin nuvarande utformning 
kan undanhålla information från användarna. 
  
I sammanhanget är det också intressant att fundera lite över några informanters 
uppfattning att assistenten kan vara mer precis då den levererar ett svar till 
skillnad från sökmotorns träfflista som ofta innehåller flera mer eller mindre 
relevanta träffar. Men bevisligen så svarar Joar fel ibland vilket resulterar i att han 
ger ett enda felaktigt svar. I en liknande situation skulle sökmotorn antagligen ge 
flera svar varav något skulle kunna vara intressant för frågeställaren. På så vis kan 
man argumentera för att sökmotorn är bättre på att hantera frågor även om de är 
vagt formulerade. Om medborgarassistentens enda svar ska kunna hantera vaga 
frågor utan att lämna irrelevanta svar krävs ett väl trimmat dialogsystem med 
specifika lexikon för att i dialog kunna precisera användarens frågeställning och 
matcha den mot rätt svar. 
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Även om Joar i sin nuvarande form i realiteten kanske inte kan mäta sig med en 
sökmotors förmåga att vaska fram potentiellt intressanta träffar har den helt klart 
andra kvaliteter. Avataren och möjligheten att ställa frågor i naturligt språk kan 
påverka förhållandet mellan kommunen och medborgaren. Som informanterna 
påpekar så tillför den interaktivitet och känslan av service kan förstärkas. I nuläget 
med lösningar som används i Enköpingsfallet måste man hitta en balansgång 
mellan assistenten och sökmotorn, mellan interaktivitet och tillgänglighet. 
Sökmotorn och assistenten kompletterar varandra och ett problem i Enköpings-
fallet är att få användarna att förstå och dra nytta av de båda lösningarnas styrkor. 
Att kombinera sökmotorns och medborgarassistentens egenskaper är en intressant 
tanke. 

Drift och förvaltning 
Medborgarassistenten är en del av servicekanalen webb. En stark fokusering på 
webbplatsen som servicekanal ställer höga krav på assistenten. Den måste kunna 
möta användarnas behov av att söka hjälp för att hitta svar på sina frågor och 
måste därför uppdateras och utvecklas i takt med att informationen på webb-
platsen förändras. Underhåller man inte assistentens förmågor avviker den snart 
från målet att bidra till organisationens effektivitet, tillgänglighet och trovärdighet.  
 
Assistenten är onekligen en funktion som måste fungera i symbios med 
webbplatsen för att kunna leverera service till användarna. Både Joar i Enköping 
och den assistent som beskrivs i sambruksplattformens projekt bygger på att det 
finns färdiga svar till ett antal fördefinierade typfrågor. Det typiska svaret som 
assistenten ger är en kort mening samtidigt som den öppnar en sida på 
webbplatsen som är relaterad till svaret i databasen. I Enköping har man valt att 
inte förse assistenten med kortlivad information för att undvika dubbelarbete i och 
med att assistenten är fristående från webbplatsen. Med kortlivad information i 
Joars kunskapsbas skulle den som uppdaterar webbplatsen även behöva uppdatera 
Joars databaser med nya svar och eventuellt även nya typfrågor för att ge 
assistenten möjligheter att relatera till den nytillkomna informationen. Genom att 
låta assistenten ge generella svar och länka till sidor där användaren själv kan leta 
vidare har man lyckats hålla arbetet med att uppdatera kunskapsbasen på en 
hanterbar nivå. 
 
Förfarandet förutsätter att organisationen, i Enköpingsfallet den så kallade 
infoforum-gruppen är medvetna om i vilken utsträckning Joar kan hantera de 
frågor som han konfronteras med. Det ställer också krav på att man snabbt 
upptäcker och kan åtgärda brister i kunskapsbasen. De förändringar som måste 
göras är att korrigera svar eller att lägga till nya typfrågor som man märker 
efterfrågas.  
 
Tidigare har vikten att hålla kunskapsbasen i trim för att kunna hålla en hög 
servicenivå diskuterats. Det är något som informanterna också betonar i 
intervjuerna. Trots det menar man att uppdatering och kontroll av Joars 
kunskapsbas inte får så stor uppmärksamhet som den kanske borde med tanke på 
målsättningen att snabbt kunna ge svar på användarnas frågor. Enköpings lösning 
i dagsläget bygger på att respektive förvaltning har ansvar för att bevaka och 
korrigera de områden i kunskapsbasen som berör den egna verksamheten.  
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Till sin hjälp har man loggfilerna som visar genomförda dialoger och de frågor 
som assistenten inte kunnat besvara. Eftersom man anlitar leverantören för att 
lägga till nya frågor i kunskapsbasen har man valt att samla ihop nya frågor i en 
klump innan de från en central position skickas iväg för bearbetning och 
implementering. Det innebär en risk för lång ledtid från det att man upptäcker 
behovet av en ny fråga till dess att den blir en del av assistentens kunskap.  
 
Även om Enköping har en organisation som ska ta hand om bevakning och 
korrigering av kunskapsbasen är ansvarsfördelningen oklar. Det verkar råda 
förvirring kring vem som ska göra vad och hur det ska utföras. Flera av 
informanterna i studien säger själva att de inte hinner med att ge arbetet med 
kunskapsbasen den tid som skulle behövas. Man efterfrågar också metoder för att 
kunna arbeta mer systematiskt med uppföljningen av dialoger. Mot bakgrund av 
detta ser jag betydelsen av att redan i utvecklingsarbetet planera för vad som 
händer efter att assistenten tagits i drift. 

Utvecklingsprocessen 
Mot bakgrund av Enköpingsfallet så kan jag konstatera att en medborgarassistent 
är en mångfacetterad tjänst som berör många aspekter av kommunens arbete. 
Generellt får e-tjänster stort genomslag på det interna arbetet inom organisationen. 
Exempelvis är E-nämndens vägledning till 24-timarswebben riktad mot en bred 
målgrupp från verksamhetsutvecklare till informatörer och tekniker, vilket ger en 
fingervisning om att många områden inom en myndighet eller kommun kan 
påverkas av införandet av e-tjänster.  
 
När det gäller Enköpings medborgarassistent utgör den en del i en genomgripande 
förändring eller serviceväxling som i allra högsta grad påverkar eller kommer att 
påverka organisationens utseende och arbetssätt. I Statskontorets 24-timmars-
trappa skulle jag placera tjänsten på andra steget som interaktiv information om 
myndigheten och dess tjänster. Men samtidigt gör assistentens centrala idé och 
funktion det svårt att avgränsa den till enbart steg två. Som en interaktiv assistent 
kan den beröra många aspekter av kommunens eller om man så vill myndighetens 
informationsarbete och blir därför snarare en övergripande servicefunktion än 
något som kan definieras snävt som tillgång till interaktiv information.  
 
I ett längre perspektiv med en kanalstrategi fokuserad på Internet ser jag 
medborgarassistenten som ett nästintill verksamhetskritiskt system då den blir 
ansiktet utåt och därmed en representant för kommunen och dess service. I 
Enköpingsfallet har man lagt ner mycket energi på val av avatar för att ge ett 
seriöst intryck och för att inte skymma information och innehåll bakom en rolig 
och humoristisk funktion. Samtidigt som det visuella kan sägas vara en viktig del 
av medborgarassistenten så måste det balanseras mot förmågor och funktioner för 
att den ska kunna bli en bra representant för kommunen. Med tanke på att 24-
timmarsservice bland annat handlar om att skapa förtroende för kommunen hos 
medborgarna så är det kanske mera rätt att säga att medborgarassistentens 
förmågor ska balanseras mot den uppfattning om och de krav som medborgarna 
ställer på assistenten.  
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Faser i medborgarassistentens livscykel 
Med tanke på målsättningen att Joar ska bidra till minskad belastning på 
kommunens medarbetare vad beträffar externa frågor och därmed även ge 
medborgarna enklare tillgång till kommunens service är funktionen fortfarande 
under utveckling. Visserligen är Joar driftsatt och tekniskt sett fungerande men 
intervjuerna visar att det finns mycket att förbättra. Tillsammans med rent 
funktionella utvecklingsmöjligheter som att assistenten ska kunna svara via SMS 
och e-post finns även mer komplexa områden. Ett sådant område skulle kunna 
definieras som assistentens förmåga att tolka och reagera på språket. Ett annat 
område är hur driften av assistenten såväl tekniskt som visuellt och innehålls-
mässigt ska skötas. Ytterligare ett område som utan tvekan kommer att utvecklas 
är assistentens roll i organisationen och vad det innebär för tjänstemannens rutiner 
och arbete. Förutom ovanstående områden som för tankarna till den interna 
utvecklingen är också utvecklingen av medborgarnytta ett viktigt område. I ljuset 
av 24-timmarsvisioner och intervjuerna handlar det om att erbjuda en funktion 
som lockar till användning och samtidigt motsvarar de krav som medborgarna 
efterfrågar.  
 
I Enköpingsfallet började arbetet med assistenten intensivt efter att ha föregåtts av 
diskussioner kring kommunens webbplats och dess funktioner. Efter val av 
leverantör inleddes en utvecklingsfas på ungefär tre månader fram till att 
assistenten lanserades. I den andra fasen där jag ser att Joar befinner sig när den 
här studien genomförs har det inledningsvis höga tempot avstannat. Arbetet i den 
andra fasen karaktäriseras av att förstå innebörden av medborgarassistenten, vad 
som måste göras och vem som ska göra det för att den ska fungera och bli bättre. 
Det praktiska arbetet är inriktat på att komma till rätta med assistentens barn-
sjukdomar och hitta rutiner för att hålla Joars kunskap och förmågor i gott skick.  
 
Även om jag inte har fått fram någon statistik som visar hur väl utnyttjad 
assistenten är upplever informanterna inte någon markant förändring i antalet 
frågor som når kommunen genom traditionella kanaler. Det är ett tecken som 
pekar mot att assistenten ännu inte fått något stort genomslag hos kommun-
invånarna. I Enköpingsfallet är en tredje nivå i assistentens utveckling än så länge 
hypotetisk eftersom man inte nått så långt med Joar. Men med bakgrund i 
resonemangen som förts under intervjuerna skulle nästa fas i utvecklingen kunna 
beskrivas som att assistenten på allvar börjar avlasta organisationen. Det innebär 
att fler använder den för att hitta information och söka svar istället för att kontakta 
kommunen via traditionella kanaler. 
 
För att nå den tredje fasen måste de inledande problemen eller om man så vill 
barnsjukdomarna lösas. Man måste också hitta väl fungerande rutiner för att hålla 
assistentens kunskap i trim. I korthet innebär det att funktionen klarar av att möta 
användarnas frågor. För att locka fler att utnyttja assistenten krävs, som även 
nämns i intervjuerna insatser för att öka medborgarnas medvetenhet om att 
funktionen finns. 
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I Enköping ser man som tidigare nämnts att arbetet med medborgarassistenten är 
en kontinuerlig process och tanken är att den inte ska bli klar. I det perspektivet 
skulle assistentens livscykel kunna ses som en iterativ process där man 
kontinuerligt tar vara på nya möjligheter till utveckling. De tre faserna som 
diskuterats ovan kan därmed ses som en iteration där man går från idé till 
måluppfyllelse och låter lärdomar ligga till grund för nya idéer och förbättringar. 

Idéer för effektivare utveckling  
När bilden av hur Enköping tog sig an utveckling av medborgarassistenten Joar nu 
börjar klarna kan jag konstatera att det finns områden där processen kan 
förbättras. Utifrån diskussionen ovan skulle man exempelvis behöva stärka 
medborgarorienteringen och förbereda organisationen bättre på de konsekvenser 
som assistenten kan innebära. I teorin är det lätt att föreslå bättre tillvägagångssätt 
och metoder men man måste samtidigt vara medveten om att utvecklingsprojekt 
sällan kan påbörjas helt förutsättningslöst. I Enköpingsfallet kan man se hur 
målsättningen i kommunens e-strategi under perioden 2004-2005 är att öka 
tillgången till information och frekventa frågor. Vidare syns hur tankarna kretsat 
kring den s.k. A till Ö-listan, något som snabbt utvecklade sig till 
medborgarassistenten när möjligheten dök upp. Även om det säkerligen finns 
gemensamma nämnare mellan Enköpingsfallet och liknande 
utvecklingssituationer i andra kommuner kommer det alltid finnas specifika 
förutsättningar att ta hänsyn till. Mot bakgrund av detta vill jag lyfta fram några 
synpunkter på Enköpingsfallet som skulle kunna förbättra utvecklingen av 
medborgarassistenter generellt.  

Väldefinierat underlag 
Även om Joar är förankrad i identifierade problem med navigeringen bland 
webbplatsens innehåll har Enköping i mycket stor utsträckning förlitat sig på 24-
timmarsmyndighetens visioner om att system som medborgarassistenter är något 
som behövs. Man har även stor tilltro till leverantörens paketlösning och dess 
förmåga att kunna möta de krav och behov som ställs på en medborgarassistent. 
För att skärpa både utvecklingsprocessen och resultatet ser jag att man borde 
lägga större vikt vid att påbörja arbetet med en förstudiefas som förankrar 
assistenten hos den egna kommunens innevånare och verksamhet. Det skulle bidra 
till ett stabilare underlag för teknisk, innehållsmässig och visuell utformning av 
assistenten. Det skulle också kunna bidra till att knyta ihop visionerna med det 
praktiska arbetet samtidigt som underhållsarbetet med barnsjukdomar och nya 
rutiner kan minskas efter lanseringen.  
 
Generellt ser jag att stommen i ett stabilt underlag utgörs av tydliga mål och 
behovsbilder samt konsekvensanalyser där man tittar på vilka effekter assistenten 
kan tänkas få för exempelvis den interna organisationen. Målbilden är 
grundläggande och tar avstamp i kommunens egna strategier och styrdokument. 
Även om man i Enköpingsfallet inte formulerat någon specifik målbild har 
kommunens e-strategi och IT-policy har stark anknytning till medborgar-
assistenten. Tanken med målbilden är att den ska ge riktning åt 
utvecklingsprocessen genom att kommunicera vad man vill åstadkomma. I 
Enköpingsfallet skulle en genomförd serviceväxling kunna utgöra en del av den 
övergripande målbilden.  
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Förutom rena riktlinjer är målbilden viktig i senare skeden där den utgör underlag 
för att utvärdera resultat och alternativa utvecklingsvägar. Hur den utformas, i text 
eller med figurer är kanske av mindre betydelse. Det viktiga är att den 
dokumenteras för att kunna vara till hjälp i utvecklingsarbetet. 

Systematiskt arbete med komplexa behov 
Jämfört med målbilden som formas utifrån kommunens strategier och visioner är 
behovsbilden mer komplex. Den självklara utgångspunkten ur ett 24-
timmarsperspektiv är medborgarnas behov. Men assistenten måste samtidigt 
anpassas till kommunens egna interna behov och förutsättningar.  
 
I Enköpingsfallet utgick arbetet med kunskapsbasen från leverantörens typfrågor. 
Man grundar sig således i något som kan ses som ett behovsunderlag skapat 
utifrån efterfrågan i flera olika kommuner. Tanken är god men samtidigt upplever 
man att stora delar av underlaget inte passar förutsättningarna i Enköpings 
kommun. Genom att systematiskt organisera frågor som den egna kommunens 
medborgare ställer ser jag att man skulle kunna forma ett eget kommunspecifikt 
underlag. Det skulle kunna ge en tydligare bild av vilken information kommunens 
egna innevånare efterfrågar. Samtidigt skulle det också ge stora möjligheter att 
redan inledningsvis prioritera och koncentrera assistentens kunskap kring de 
områden som efterfrågas.  
 
Även om medborgarnas efterfrågan på viss information kan hjälpa till att 
prioritera arbetet med delar av assistentens kunskapsbas är inte kommunens 
informationsarbete i stort efterfrågestyrt. För att inte begränsa tillgängligheten 
måste medborgarassistenten därför kunna hantera den samlade informationen som 
finns på kommunens webbplats. Man kan se det som att webbplatsens innehåll 
speglar den information som kommunen är i behov av att förmedla. En väl 
fungerande kunskapsbas bör därför även grundas i webbplatsens innehåll och 
behovsbilden kompletteras med någon slags innehållsanalys som visar vad som 
finns på webbplatsen. Man skulle också kunna studera hur webbplatsens innehåll 
utnyttjas för att komplettera bilden av efterfrågade områden. Valda delar av 
webbplatsens innehåll och inkommande frågor kan dessutom fungera som ingång 
för att skapa vokabulär och ordlistor för att ge assistenten ett väl anpassat språk. 
 
Behovsbilden ska ses som grunden för assistentens kunskaper och de beteenden 
som den tekniska lösningen ska stödja. För att skapa en solid förståelse kring 
behoven kan man även utforma verktyg som typanvändare, även kallat personas 
och användningsscenarion. Det skulle innebära mer arbete med användarstudier. 
Å andra sidan är det verktyg som jag tror kan vara till stor nytta och hjälp i 
utformningen av andra delar av kommunens e-tjänsteutbud, exempelvis 
webbplatsen som helhet. 

Förbered organisationen 
Nästa viktiga del som jag ser skulle behöva beaktas i inledningsskedet är en 
analys av vilka konsekvenser assistenten kan komma att få för exempelvis 
kommunens informationsarbete. Anledningen är att förbereda organisationen på 
eventuella förändringar. I Enköpingsfallet har de informationsansvariga på 
respektive förvaltning fått ansvaret för att kontrollera och underhålla assistenten. 
Detta trots att de själva säger att deras tid inte räcker till för att de ska klara av det 
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på ett adekvat sätt. Det är en effekt som kanske hade kunnat undvikas om man 
redan i starten hade studerat vad som krävs för att underhålla assistenten. Man 
hade då kunnat förbereda organisationen för att bättre klara den dagliga driften 
innan assistenten tagits i drift. Vilka praktiska konsekvenser assistenten får för 
den egna organisationen är en mycket viktig fråga. Andra inledningsvis 
intressanta frågeställningar kan vara hur assistenten kommer att påverka 
förhållandet mellan kommun och kommuninnevånare.   

Rollfördelning och samarbetsformer 
I Enköpingsfallet är leverantören och kommunen direkt involverade i 
utvecklingen av medborgarassistenten. Förenklat så står leverantören för en 
nästintill färdig teknisk lösning vars gränssnitt och innehåll anpassas till 
kommunen. Om man väljer att modifiera utvecklingsprocessen med exempelvis 
en mer omfattande förstudiefas växer processen betydligt. Det betyder att 
processen blir mer resurskrävande för både kommun och leverantör. Då 
aktualiseras genast frågan om vem som ska bära de ökade kostnaderna och vilka 
delar leverantören respektive kommunen ska stå för. 
 
När det gäller kostnadseffektivitet och utveckling av system är den tidigare 
nämnda sambruksplattformen intressant. Genom samarbete över kommungränser 
skulle man kunna dela på kostnader för att skapa ramverk, riktlinjer och metoder 
som kan underlätta de enskilda kommunernas utvecklingsprocesser. En 
nyckelfaktor är att det finns utrymme för enskilda anpassningar. Samarbete mellan 
kommuner skulle därför kunna handla om metodutveckling snarare än 
framtagning av färdiga tekniska lösningar. Metoderna ska hjälpa den enskilda 
kommunen att skapa väldefinierade underlag och kravspecifikationer till lösningar 
som möter kraven på 24-timmarskommunen utifrån deras speciella 
förutsättningar. I ljuset av 24-timmarsmyndigheten kan de tekniska lösningarna 
med fördel utvecklas av externa leverantörer. För att säkerställa att de utvecklade 
metoderna ger tillräckligt underlag för medborgarassistentens tekniska 
specifikationer kan det även vara intressant att låta leverantörer delta samarbetet.  
 
Sedan finns det en fjärde aktör eller grupp som är aktuell i utvecklingens alla 
faser. Det är kommuninnevånarna som i sin position som slutanvändare på sätt 
och vis är nyckeln till framgång och med fördel kan ges en rådgivande funktion 
genom hela processen. Det gäller såväl initialt arbete kring funktion, form och 
innehåll som i framtagande av behovsbilder och test av lösningar.     

Reflektion kring forskningsstrategi och genomförande 
Valet av fallstudien som forskningsstrategi för att komma närmare Enköpings 
utveckling av en medborgarassistent och dess förhållande till 24-timmars-
visionerna har med facit i hand visat sig falla väl ut. Forskningsstrategi och 
tillvägagångssätt har gett en nyanserad beskrivning av Enköpingsfallet och 
breddade perspektiv på utvecklingsprocessen, behov, lösningar och visioner. 
Genom att falla tillbaka på naturlig generalisering ger studien också dig som 
läsare goda möjligheter att fundera, värdera och förbättra liknade processer som 
du stöter på i din vardag. 
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Frihet, flexibilitet och osäkerhet 
Även om forskningsstrategin visat sig kunna svara mot de förväntningar som jag 
inledningsvis hade på resultatet så har den under resans gång inte alltid varit enkel 
att jobba med. Det stora mått av frihet och flexibilitet som ligger i fallstudiens 
natur innebar, trots noggranna förberedelser ett stort mått av osäkerhet. Mest 
påtagligt var det under insamlingsfasen då forskningsfrågornas utifrånperspektiv 
mötte informanternas inifrånperspektiv. Informanternas perspektiv var starkt 
kopplade till deras vardag och de frågor som var aktuella i organisationen, vilket 
inte motsvarade mina förväntningar som var mer inställda på strategiska 
resonemang. Skillnaden i perspektiven innebar stor möda och intensivt arbete för 
att anpassa utgångspunkterna i intervjuguiden för att fånga respektive informants 
specifika erfarenheter och förhållande till kommunens informationsarbete och 
utvecklingen av den interaktiva assistenten. Även om det var planerat att 
intervjuguiden skulle justeras och kompletteras av informanternas perspektiv så 
innebar det mer arbete än vad som förväntats. Inledningsvis var intervjuandet en 
kamp för att inte fastna i fällan att bli nöjd utan hela tiden försöka fånga upp de 
nya trådar som lyftes upp under intervjuerna och snabbt identifiera om det var 
något som kunde lyftas upp i nästa intervju eller om den kunde kopplas tillbaka 
till någon av de informanter som redan intervjuats. En orsak till detta var en 
inledningsvis något naiv inställning till intervjuandet baserat på tidigare 
erfarenheter av ostrukturerade intervjuer. Efterhand blev intervjuandet mer 
naturligt och fördes i form av ett samtal.  
 
Slutsatsen av detta är att rollen som intervjuare är problematisk då man måste vara 
väl förberedd och samtidigt öppen för nya frågor och infallsvinklar. Man kan inte 
komma undan de faktorer som påverkar intervjusituationen. Som forskare har du 
din egen föreställning om vad som är intressant, du tolkar, du ställer följdfrågor 
och till råga på allt kan både du och informanten ha en dålig dag. Du kanske är 
irriterad, trött, hungrig eller stressad. Allt kan påverka intervjuns utfall. Mot 
bakgrund av detta påstår jag att oavsett hur mycket man än försöker att undvika 
det så innebär det faktum att man deltar i intervjun att man påverkar den. Däremot 
innebär trianguleringen mellan intervjumaterialet och dokument samt återkoppling 
(member checking) till informanterna att påverkan på materialet har kunnat 
minskas. Utifrån detta ser jag att den bild av Enköpingsfallet som jag målar upp i 
studien är tillförlitlig. 

Analysprocedurer och rapportskrivning 
Den bild av Enköpingsfallet är som nämns i beskrivningen av analysproceduren 
resultatet av kategorisering av informanternas utsagor. Det är också tydligt i 
texten då mycket består av rena citat från intervjuerna. Det är ett sätt att visa på att 
rapporten är grundad i informanternas utsagor men ibland blir det kanske för 
mycket talspråk. Responsen från informanter och korrekturläsare har varit positiv 
då man tycker att citaten ger liv åt berättelsen även om man påtalat att vissa citat 
skulle ha kunnat omformuleras för att göras tydligare. Källan till problematiken 
ligger i datainsamlingen och användningen av bandspelare. Med facit i hand är 
kanske, som Lincoln och Guba (1985) förespråkar, anteckningar ett mer 
fördelaktigt sätt att dokumentera intervjuer. Samtidigt ser jag svårigheten med att 
utan upprepade övningar eller erfarenhet klara av att sålla information och 
anteckna det som är väsentligt för studien på ett tillförlitligt sätt under pågående 
intervju. 
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7 Avslutningsvis  
Eftersom studien av Enköpingsfallet börjar närma sig slutet är det dags att samla 
ihop diskussion och reflektion och gå tillbaka till studiens frågeställningar. Redan 
i inledningen påtalade jag att studiens fokus ligger på den specifika lösning och de 
förhållanden som råder i Enköpingsfallet. Så här mot slutet är det på sin plats att 
återigen påminna om att resultatet därmed inte direkt kan överföras till andra 
kommuner och att medborgarassistenter förekommer i olika former och som 
därmed fungerar på olika sätt. Men samtidigt kan Enköpingsfallet hjälpa oss att 
belysa processer, metoder och lösningar kring medborgarassistenter. 

Summering  
Studiens övergripande frågeställning bottnar i förhållandet mellan 24-timmars-
visioner och kommunens strategiska och operativa informationsarbete som ligger 
till grund för medborgarassistenten. I Enköpingsfallet framstår satsningen på en 
medborgarassistent som en del i strävan mot förvaltningens gemensamma visioner 
om 24-timmarsservice. I kommunens strategiska informationsarbete läggs stor 
vikt på en medborgarorienterad utveckling av information och tjänster. 
Medborgarassistenten är också ett steg mot ett tydligare fokus på webbplatsen 
som servicekanal, vilket ska bidra till effektivare informationsarbete såväl internt 
som externt. Den drivande idén är att förenkla medborgarnas tillgång till 
information samtidigt som de interna processerna i informationsarbetet ska bli 
säkrare och minska belastningen i form av frågor till kommunmedarbetarna. I sitt 
strategiska arbete lutar sig kommunen därmed i stor utsträckning mot 24-
timmarsvisionen.  
 
När det gäller att omsätta strategier till operativt informationsarbete där man 
använder medborgarassistenten ser jag att det uppstår ett glapp. En funktion som 
medborgarassistenten påverkar det operativa informationsarbetet då den sätter 
tydligare fokus på webbplatsen som servicekanal, något som innebär både 
tekniska och organisatoriska utmaningar. Det innebär att kommunen måste hitta 
nya former för sitt informationsarbete för att kunna dra nytta av möjligheterna 
med en interaktiv assistent samtidigt som den traditionella servicen inte blir 
lidande. De tekniska utmaningarna kretsar framförallt kring att kontinuerligt 
hantera assistentens kunskapsbas och språkliga förmågor för att möta 
kommuninnevånarnas behov. Det innebär också att man måste anpassa 
organisationen och informationsarbetet efter de nya förutsättningarna. Glappet 
mellan det operativa och strategiska arbetet uppstår då exempelvis ekonomiska 
faktorer och tillgången till specifik kompetens begränsar utvecklingen mot 24-
timmarsvisionen.  
 
För att problematisera den övergripande frågeställningen undrade jag 
inledningsvis …utifrån vilka incitament och behov, interaktiva assistenter bedöms 
vara en attraktiv funktion för en kommuns webbplats och hur den bakomliggande 
behovsbilden kan se ut?  I korthet bedömer jag att Enköpings behovsbild kretsar 
kring att skapa lösningar för att i ett längre perspektiv genomföra en service-
växling med fokus på webbplatsen som servicekanal. Vad beträffar motiv och 
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incitament ser jag, kommunens egna strategier och 24-timmarsvisionernas starka 
medborgarfokus till trots, att tyngdpunkten ligger på interna behov och idéer. Det 
rör sig exempelvis om att höja kvaliteten på den information som lämnar 
kommunen och att minska belastningen på kommunens personal. Istället för att 
undersöka och definiera de eventuellt specifika behov som medborgar-assistenten 
kan möta hos kommuninnevånare sätter man stor tillit till att utvecklingen går mot 
större efterfrågan på elektroniska tjänster och interaktiva assistenter. Man 
utvecklar medborgarassistenten under ad hoc-betonade former vid den aktuella 
tidpunkten för att den ska kunna växa tillsammans med att utbudet av information 
och tjänster på webbplatsen ökar. Behov av samhälls-information hos 
medborgarna är svårdefinierat och att mäta det på ett adekvat sätt kräver både 
metoder, tid och resurser. Men samtidigt menar jag att väldefinierade 
behovsunderlag ger bra förutsättningar att prioritera vad som är viktigt hos 
medborgarassistenten. Ett stabilt behovsunderlag kan hjälpa till att förebygga 
barnsjukdomar hos assistenten, höja den av användarna upplevda kvaliteten och 
därmed komma närmare 24-timmarsvisionen.  
  
Nästa fråga som jag ställde var …hur en kommun resonerar kring olika tekniska 
möjligheter för att tillgodose identifierade behov och varför väljer man den ena 
lösningen framför den andra? I Enköpingsfallet är det övergripande kravet på den 
tekniska lösningen att assistenten ska kunna fungera tillsammans med berörda 
system. Assistenten måste också klara av att hantera frågor i naturligt språk för att 
tillföra interaktivitet till webbplatsen. I mångt och mycket liknar det 
specifikationerna på den medborgarassistent som Sambruksplattformen utvecklar. 
Även om man i Enköpingsfallet inte når ända fram till ett fullt utvecklat dialog-
system som kan ge fristående svar har man genom leverantörens arbete med 
medborgarassistenter i flera kommuner stora möjligheter till kontinuerlig 
utveckling av tjänsten. Vad lösningen klarar av relativt andra lösningar och hur 
den passar in i kommunens tekniska system och IT-policy spelar alltså stor roll 
men hur den paketeras är också av stor betydelse för valet av lösning.  
 
Lösningen att som i Enköpingsfallet bygga medborgarassistenten på en 
kunskapsbas som är skiljd från den egentliga informationen på webbplatsen 
innebär en utmaning för kommunens informationsorganisation. Det kräver goda 
rutiner för att manuellt kontrollera assistentens beteende och förmågor samt att 
uppdatera kunskapsbasen med ny eller ändrad information. För att underlätta det 
manuella arbetet och förebygga fel begränsar man i Enköpingsfallet assistentens 
kunskap till information som är stabil över lång tid. Samtidigt som det är en 
praktiskt gångbar lösning innebär det i värsta fall att man kan begränsa 
tillgängligheten till viss information då medborgarassistenten inte hanterar denna. 
Parallellt med medborgarassistenten har Enköping en sökmotor som hanterar hela 
webbplatsen. En vision som finns hos Enköping är att i någon form föra samman 
medborgarassistenten och sökmotorn till en funktion. Det leder oss in på den 
avslutande delfrågan i studiens frågeställning: …vilka visioner som finns kring 
införandet av interaktiva assistenter och hur det förväntas påverka en  kommuns 
informationsarbete och relation till kommuninnevånarna? 
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I Enköpingsfallet ses medborgarassistenten som ett steg mot ett interaktivt system 
där medborgaren ska kunna hantera information och ärenden via kommunens 
webbplats oavsett tid eller plats. Man ska inte vara beroende av att kommun-
medarbetare ska finnas på plats för att hjälpa till utan medborgarna ska kunna 
initiera och följa sina ärenden och hitta information på webbplatsen. Genom att 
medborgarassistenten finns till hands för att hjälpa medborgarna till rätta 
förväntas det påverka kommunens verksamhet då man frigör resurser som kan 
användas till handläggning av svårare ärenden. Samtidigt finns det farhågor om att 
automatiserade processer som exempelvis medborgarassistenter skulle kunna bli 
ett hinder mellan kommunen och medborgarna. Men förhoppningen är, i enlighet 
med visionen om 24-timmarsmyndigheten att förutsättningarna för god service till 
alla ska öka.   

Nya frågor och utmaningar 
I ljuset av Enköpings arbete med medborgarassistenten uppstår nya frågor. Först 
och främst ska man kanske fråga sig hur liknande processer ser ut i andra 
kommuner. Med andra förutsättningar ser troligen utvecklingen något annorlunda 
ut. Man möter nya problem och andra varianter på de utmaningar som jag 
uppmärksammat i studien av Enköpings kommun. Att undersöka hur processen 
ser ut i olika sammanhang kan vara ett bra stöd i en metodutveckling för att 
underlätta och effektivisera införandet av medborgarassistenter. Mot bakgrund av 
Enköpingsfallet ser jag att tydliga och väldefinierade underlag i form av 
behovsinventeringar, målbilder och konsekvensanalyser skulle kunna bidra till att 
minska glappet mellan vision och operativa lösningar och arbete. Det skulle också 
kunna underlätta arbetet med att förbereda organisationen på förändringar och nya 
rutiner för att arbeta med medborgarassistentens behov av systematisk uppföljning 
av medborgarnas informationsbehov och reaktioner. I Enköpingsfallet finns 
exempel på att 24-timmarsvisionernas grundläggande medborgarorientering inte 
får det genomslag i utvecklingsprocessen som de kräver. En konkret fråga för 
fortsatta studier är därmed hur man på ett effektivt sätt kan öka medborgarnas 
eller om man så vill användarnas medverkan i utvecklingen. 
 
I studien har jag flera gånger uppmärksammat Sambruksplattformens arbete och 
antyder också att samarbete över kommungränser skulle kunna ge upphov till 
generella metoder för att stödja effektiv utveckling av medborgarassistenter. 
I kölvattnet av detta bör man också fråga sig i vilken utsträckning generella 
utvecklingsmetoder och processer kan tillämpas för att ge utrymme för 
individuella anpassningar.  
 
Andra delar av medborgarassistenten som jag bara snuddat vid då de ligger lite 
utanför studiens fokus är dess grundläggande mekanismer för språkhantering och 
dialog samt dess visuella och beteendemässiga utformning. Frågan om hur 
assistentens visuella utformning, beteenden och språkliga förmågor påverkar 
relationen mellan kommun och medborgare, både långsiktigt och mer direkt i 
interaktionen är intressant. Vidare forskning skulle kunna ge en fingervisning om 
medborgarassistenter kan infria de förhoppningar som ställs på dem. 
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Slutord 
Även om interaktiva assistenter i sig inte är någon helt ny företeelse i den 
offentliga sektorn är den fortfarande en relativt ny intressant bekantskap på 
kommuners webbplatser. Enköping är inte först med en medborgarassistent men 
trots det vill jag beskriva kommunen som pionjärer. Utvecklingsprocessen 
grundas delvis i en nybyggaranda för att positionera Enköping i frontlinjen för 24-
timmarsservice och delvis i en strävan att prova nya lösningar för att förbättra 
kommunens arbete.  
 
Jag har sett att det lätt uppstår ett glapp mellan vision och operativa lösningar. 
Den tekniska lösningen kanske inte har alla finesser som Enköpings kommun 
tänkte sig inledningsvis och nya arbetsmoment som man inte var förberedd på har 
tillkommit. Men med tanke på hur utvecklingen gått från enkelriktat 
informationsarbete till en mer serviceinriktad förvaltning tror jag att de praktiska 
metoderna kommer att förbättras och följa den strategiska utvecklingen samtidigt 
som de tekniska möjligheterna ökar. Därför kommer morgondagens medborgar-
assistent sannolikt få en betydande roll som 24-timmarskommunens ansikte. 
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Bilaga 1: Undersökningsprotokoll  
”One needs to think through, in advance, some of what may come to pass. For 
some of it will pass too quickly or too subtly to notice. Perhaps the most difficult 
task of the researcher is to design good questions, research questions, that will 
direct the looking and the thinking enough and not too much.” (Stake, 1995, s. 15) 
 
Bakgrund 
- Vad karaktäriserar kommunens informationsarbete? 
- Vad vill man uppnå med informationsarbetet? 
- Vilka riktlinjer finns för att underlätta det operativa informationsarbetet? 
 
24-timmarsservice 
- Har regeringens visioner om 24-timmarsmyndigheten och 24-timmarsservice påverkat 
kommunens informationsarbete? 
- Hur syns 24-timmars-”tänket” i den operativa verksamheten respektive det strategiska 
informationsarbetet? 
- Grundas informationsverksamheten i några rekommendationer eller riktlinjer? 
 
Informationskanaler 
- Vilka kanaler utnyttjar man för att nå ut med information och få respons från 
kommuninnevånarna och varför?  
- Vilken ställning har webbplatsen relativt andra informationskanaler i kommunens 
kommunikation? 
 
Webbplatsen  
- Hur länge har Enköpings kommun arbetat med webbplatsen? 
- På vilket sätt har webbplatsen förändrats över tiden? 
- Har webbplatsen inneburit några förändringar i hur man arbetar och ser på information 
såväl strategiskt som operativt?  
- På vilket sätt har organisationen och kompetensen kring informationsarbetet förändrats 
sedan man börjat arbeta med webben?   
 
Wepplatsen och medborgarna 
- Hur har kommuninnevånarna tagit emot webbplatsen? 
- Har innevånarnas åsikter om webbplatsen tagits till vara för att utveckla den? 
- Vad har varit och är positivt respektive negativt i medborgarnas kritik? 
 
Incitament och motiv för interaktiv assistent 
- På vilka grunder har man valt att implementera en interaktiv assistent på webbplatsen? 
- Vilka parter har deltagit i utvecklingsarbetet och vilka roller har man haft? 
- Hur passar assistenten in i kommunens informationsverksamhet? 
- Vilka behov ska Joar svara emot? 
- Finns det några ekonomiska incitament för att satsa på en interaktiv assistent i det långa 
respektive korta perspektivet? 
 
 Behovsanalys 
- Hur har man identifierat och beskrivit behoven för sin interaktiva assistent? 
- Vilken målgrupp vänder sig assistenten till? 
- Vilka behov/krav ställs på assistenten utifrån kommunens organisation och arbete 
respektive användarna? 
- Har man dragit nytta av andra kommuners arbete med interaktiva assistenter i 
utvecklingsarbetet; på vilket sätt? 
 
Lösningar 
- Varför har man valt den nuvarande tekniska lösningen bakom den interaktiva 
assistenten? 



 

 

- Hur fungerar den? 
- Vilken relation har assistenten till webbplatsens sökmotor? 
- Ska assistenten ge kompletta svar eller ses den mer som ett navigationshjälpmedel? 
 
- På vilket sätt möter assistenten den identifierade behovsbilden? 
-Varför har man valt en manlig karaktär; Joar? 
 
- Vad krävs för att hålla den à jour med informationen på webbplatsen? 
- Hur bygger man ut kunskapsbasen i takt med att nya frågor ställs?  
 
Förväntningar och farhågor 
 
Internt inom Kommunen 
- Hur påverkas kommunens informationsarbete i stort av Joar? 
- Påverkar assistenten organisationens kompetensbehov, rollfördelning eller arbetssätt? 
- Finns det några funktioner inom kommunen som berörs speciellt av den interaktiva 
assistenten? 
- Har man sett några positiva eller negativa tendenser ännu; förväntade eller oförväntade? 
 
Relationen till medborgarna 
- Vad innebär Joar för förhållandet mellan kommun och kommunens invånare? 
- Har man fått någon respons på assistenten från användarna? 
- Hur står sig assistentens svar i jämförelse med andra kontakt vägar till kommunen; finns 
det några legala hinder? (”Joar, sa att…”) 
 
Visioner 
- Är assistenten färdigutvecklad eller kan den utvecklas ytterligare? 
- Hur planerar man att fortsätta utvecklingen? 
- Hur ser nästa steg i utvecklingen av assistenten ut och vad vill man åstadkomma på 
längre sikt? 
 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

FOKUS: Informantens kopplingar till kommunens informationsarbete 
Vad arbetar du med på Enköpings kommun? 
 
Hur kan ditt arbete kopplas till Enköpings arbete med samhällsinformation? 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? (Vad karaktäriserar informationsarbetet?) 
 
Hur länge har du varit involverad i kommunens informationsarbete?  
Hur har arbetet med information förändrats under den tiden? 
 
Ställs det några speciella krav på din roll i kommunens informationsarbete? 
 
Vilken roll har du eller har du haft i utvecklingen av er interaktiva assistent? 
 
FOKUS: Bakgrund till Joar 
Varför har Enköpings kommun valt att utveckla Joar? 
(Incitament?, Det finns ju redan en sökmotor på webbplatsen!) 
 
Vems behov ska Joar tillfredställa? 
(medborgarnas och kommunen) 
 
Hur såg målbilden/visionen för Joar ut?   
Hur såg den ut i jämförelse med målbilden för Enköpings informationsarbete i stort? 
(dokumenterad målbild?) 
 
Gjordes några kopplingar mellan målbilden för Infocenter och Joar?  
(Infocenter är väl relativt nytt? Varför har man valt att ha en sådan informationsdisk?) 
 
Vilka incitament/argument fanns med i diskussionen? 
(Effektivisering, besparingar internt, förbättrad dialog, service, ”upplysning”, finns 
protokoll mötesanteckningar?) 
 
Fanns 24-timmarsmyndigheten eller 24-timmarsservice med i diskussionen? På vilket 
sätt? 
(riktlinjer från e-nämnden, statskontoret?) 
 
FOKUS: Utvecklingsprocessen 
När togs de första stegen på vägen mot Joar? Vad hände? 
(Dokumentation?) 
 
Hur togs och vem tog beslutet att utveckla en interaktiv assistent? 
(Dokumentation?) 
 
Vad var det som gjorde att ni fick upp ögonen för interaktiva assistenter just då? 
 
Hur gick upphandling till? Vilka fanns med? Varför valde ni just den leverantören? 
(lösningen, priset, bemötandet?) 
 
Hur formulerades uppdraget till Leverantören? (Vad ville ni ha?) 
 
Är det något speciellt som du minns från utvecklingen av Joar? 
(Något som gick bra, något som vållade problem?) 



 

 

 
 
FOKUS: Funktion, användning och konsekvenser 
I vilken omfattning används Joar, internt resp. externt? 
(statistik?) 
 
Vems behov möter den färdigutvecklade Joar? 
(dokumentation, utvärdering?) 
 
På vilket sätt kan Joar främja dialogen mellan kommun och medborgare? 
(Går info bara ut genom Joar eller följer man upp reaktioner i andra riktningen? Hur?) 
 
Hur fungerar uppföljningen av Joars kunskapsbas? 
 
På vilket sätt har Joar påverkat kommunens informationsarbete? 
(respons från användare/medborgare?, förändrade arbetsuppgifter?, annan kompetens?) 
 
Vilka vinster och kostnader är förknippade med Joar?  
(Ökad kvalitet besparingar?) 
 
Har Joar påverkat ditt arbete; arbetsuppgifter? 
 
Vilken nytta ser du med assistenten så som den ser ut idag?  
(Ur medborgar- resp. kommunperspektiv, dokumentation?) 
 
FOKUS: Vidare utveckling 
Vilka planer finns för fortsatt utveckling och integrering av Joar i kommunens 
informationsarbete? (Vad ser du för möjligheter och nytta? Dialog, e-tjänster…) 
 
Ser du att det finns några hinder för den utvecklingen? 
 
Hur ser nästa utvecklingssteg ut? 
(Dokumentation?) 
 
Vilken roll har Joar i kommunens informationssystem om fem år och hur påverkar det 
kommunens arbete och människorna som idag jobbar med informationsarbetet? 
 
På vilket sätt skulle Joar kunna vara en nackdel för informationsarbetet? Finns det några 
nackdelar eller brister?  
 
Fortsatt utveckling åt vilket håll? På vilket sätt kommer du vara delaktig? 
 
Avslutningsvis 
Får jag återkomma med flera frågor och utkast till resultat för synpunkter? 
 
Vill du ha en kopia av den färdiga uppsatsen? 
 



 

 

Bilaga 3: Introduktion till informanter 
När ett antal potentiella informanter identifierats skickades nedanstående 
introduktion av studien till dessa via informationschefen i Enköpings kommun.  
 
En fallstudie av Joar – introduktion till dig som informant 
 

I början av februari hittade jag en notis på IDG.se som handlade om företaget 
Leverantörens interaktiva assistenter där Enköpings virtuella informationscenter 
fanns med som exempel. Vid tidpunkten hade jag precis satt igång arbetet med 
min D-uppsats och börjat funderat kring frågeställningar om hur interaktiva 
assistenter passar in i regeringens visioner om 24-timmarsservice. Funderingarna 
var ett resultat av att jag under hösten fördjupat mig i två kurser där 
samhällskommunikation och myndigheters elektroniska tjänster var i fokus samt 
mina studier i informations- och medievetenskap vid Linköpings universitet. 
 
Efter att ha läst artikeln på IDG.se undersökte jag Joar lite närmare. Tjänsten var 
relativt ny vilket innebar att utvecklingsprocessen fortfarande borde finnas färsk i 
kommunens minne och att man kanske börjat se några effekter av assistenten. 
Därefter kontaktade jag Tomas Frisk med en förfrågan om samarbete kring 
uppsatsen. Reaktionen var otvetydigt positiv och vi har nu inlett samarbetet och är 
beredda att starta processen. 
 
I stora drag är uppsatsens syfte att ge breddade perspektiv på kommuners 
utveckling av webbaserade söksystem genom att relatera behov, lösningar och 
förväntningar till visionen om 24-timmarsmyndigheten. Resultatet ska kunna 
utgöra underlag för att värdera syften, målbilder och metoder i liknande 
utvecklingssituationer. 
 
Arbetet är tänkt att genomföras som en fallstudie över utvecklingen av Joar. 
Utgångspunkten är tankar och erfarenheter från utvecklingsprocessen och 
användningen av assistenten. Därför behöver jag hjälp av dig som deltagit i 
utvecklingsarbetet och hoppas att du kan tänka dig att bidra med dina erfarenheter 
och tankar i en intervju. 
 
Intervjun är tänkt att ta ungefär en timme av din tid i anspråk och ske vid din 
arbetsplats. För att underlätta sammanställning och analys av den information som 
samlas in kommer jag att banda intervjun. Ljudupptagningen transkriberas sedan 
ordagrant till papper innan bandet raderas. Som informant förblir du anonym då 
ingen annan än jag tar del av din intervju. I det färdiga resultatet sammanställs 
material från alla genomförda intervjuer till en helhet där man inte ska kunna 
urskilja vem som bidragit med specifik information. 
 
Dina idéer och erfarenheter är värdefulla och jag hoppas kunna få ta del av dem. 
Jag hör av mig inom kort via e-post för att undersöka intresse och om så är fallet 
för att boka in en lämplig tid för intervju. 
 
Hör gärna av dig till mig om du har några frågor.  
 
Bästa Hälsningar 
/Henrik Perfect 




