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Sedan slutet av 1990-talet sker det en successiv övergång från en traditionell till 
en modern förvaltning. Den nya moderna förvaltningen skall tillvarata de 
möjligheter som utvecklingen av informationstekniken erbjuder eftersom den  är 
en grundförutsättning för att kalla det för en modern förvaltning. 
 
Inom det statliga området används begreppet 24-timmarsmyndighet för metoder 
som erbjuder medborgare och företag tjänster med hjälp av informationsteknik, 
särskild över Internet och då oberoende av kontorstider och geografisk 
belägenhet. Arbetet med att utveckla 24-timmarsmyndigheter påbörjades i slutet 
av 1990-talet och inriktades då främst mot statliga myndigheter. Idag har bilden 
förändrats och regeringen använder begreppet 24-timmarsmyndighet i ett vidare 
syfte. Det omfattar inte enbart myndigheter, utan även kommuner och landsting 
som också utvecklas till 24-timmarsmyndigheter. 
 
Syfte med vårt arbete är att identifiera och analysera framgångsfaktorer vid en 
kommuns förändringsarbete mot en modern, effektiv och medborgarorienterad 
förvaltning, en så kallad 24-timmarskommun. För att nå detta syfte har vi valt att 
göra en fallstudie av Mjölby kommuns arbete med utvecklingen av 24-
timmarskommun. 
 
Fallstudie av Mjölby kommun har utgjort den empiriska basen för vår 
undersökning. Fältarbetet har utförts med hjälp av kvalitativa 
semistandardiserade intervjuer och med ämnesområdets relevanta personer inom 
kommunen. Analys av empiridata har genomförts med hjälp av 
förändringsanalys enligt SIM-metoden. 
 
Resultat av vår undersökning visar att införande av 24-timmarskommun bör ses 
som en del av kommunens förändringsarbete mot en modern förvaltning. För att 
detta arbete ska vara framgångsrikt krävs det strategiskt ledarskap som ska ta 
fram, förankra och kommunicera visioner och målbilder av den moderna 
förvaltningen i organisationens alla delar. Samarbete, systematisk process- och 
brukarorienterad verksamhetsutveckling och den professionella kompetensen 
utgör en garanti att uppställda målen och visioner for 24-timmarskommun kan 
förverkligas. I detta sammanhang bör IT ses som en strategisk resurs och den 
gemensamma nämnaren för alla ovan nämnda förändringsfaktorer vid 
utvecklingen av 24-timmarskommun.  
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Den offentliga förvaltningen befinner sig i ett omvandlingsskede. Sedan slutet 
av 1990-talet sker det en successiv övergång från en traditionell till en modern 
förvaltning. Den nya moderna förvaltningen skall tillvarata de möjligheter som 
utvecklingen av informationstekniken erbjuder eftersom den är 
grundförutsättning för att kalla det för en modern förvaltning. (SOU 2003:123) 
 
Inom det statliga området används begreppet 24-timmarsmyndighet1 för metoder 
som erbjuder medborgare och företag tjänster med hjälp av informationsteknik, 
särskild över Internet och då oberoende av kontorstider och geografisk 
belägenhet. Arbetet med att utveckla 24-timmarsmyndigheter påbörjades i slutet 
av 1990-talet och inriktades då främst mot statliga myndigheter. Idag har bilden 
förändrats och regeringen använder begreppet 24-timmarsmyndighet i ett vidare 
syfte. Det omfattar inte enbart myndigheter, utan även kommuner och landsting 
som också utvecklas till 24-timmarsmyndigheter. Tidigare forskning inom 
området är omfattande, men vi anser att den har på grund av sin beteckning mest 
inriktats mot statliga myndigheter och deras arbete med digitalisering av 
verksamheten. Därför tycker vi att undersökningen på kommunal nivå skulle 
vara fruktbar och medföra mer diskussion i ämnet. 
 
Arbetet med utvecklingen av 24-timmarmyndighet drar till sig stor 
uppmärksamhet även idag och betraktas av många som framtidens största 
utmaning för alla inblandade parter. Detta är dock inte konstigt då ett av de 
uttalade målen för denna utveckling är att Sverige ska som först i världen vara 
ett informationssamhälle för alla. (Näringsdepartementet, Prop. 1999/2000:86) 
 
Resultatet av denna utveckling bör vara en modern och effektiv organisation 
som systematiskt arbetar med en brukarorienterad verksamhetsutveckling. En 
organisation som systematiskt tar hänsyn till brukarnas, medarbetarnas och 

                                                 
1 Begreppet 24-timmarsmyndighet är etablerat i debatten enligt Wihlborg (2005) och som 
enligt samma författare också anknyter till ambitionen om tillgänglighet. Dock ligger vårt 
fokus inte på arbetet inom statliga myndigheter utan inom kommuner och på grund av det 
kommer vi vidare i uppsatsen att använda båda begreppen 24-timmasmyndighet och 24-
timmarskommun för att beteckna samma fenomen.  
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leverantörernas synpunkter och använder dessa som en värdeskapande källa för 
utveckling och digitalisering av verksamheternas processer med hjälp av 
informationsteknik. (Statskontoret, 2005:30, sida 81)  
 
För att utveckla en fruktbar diskussion och öka förståelsen för de uppsatta målen 
är det nödvändigt att gå tillbaka till regeringens vision och riktlinjer för 
utveckling av 24-timmarsmyndighet. Visionen avspeglas i de mål som 
regeringen i samarbete med myndigheterna förväntas åstadkomma och som kan 
sammanfattas i fyra ord demokrati, rättssäkerhet, öppenhet och effektivitet. 
(ibid.)  
 
Regeringen i sig pekar ut riktningen och sätter upp mål för 24-
timmarsmyndighet men realisering av de uppsatta målen ligger hos varje enskild 
myndighet, kommun eller landsting, att enskilt och i samarbete med varandra 
förverkliga dessa mål.  Men arbetet har inte gått utan problem. I en lägesrapport 
från 2004 skriver Statskontoret (Dnr 2004/458-5) att det inte finns något 
enhetlig definition av begreppet 24-timmarsmyndighet och att detta har lett till 
att målbilden för 24-timmarsmyndigheten är mångfacetterad och lämnar ett stort 
utrymme för olika tolkningar, vilket medfört att det varit svårt att genomföra 
uppföljningar kring måluppfyllelsen och därmed ange hur långt myndigheterna 
nått. Under konferensen 24-timmarsdagarna använde exempelvis Peter Egardt, 
vd för Stockholms Handelskammare, i sitt inledningstal kritik mot styrning av 
arbetet med 24-timmarmyndighet på följande sätt: 
 

!�������������	���������� "� ����	�
����� 
��������	������ ������"�
��	� ������� ���� 
��	�� ��	����� ��	� ����� ��������	� ���� ��� �����
���������	��. (Computer Sweden, 2005-03-17) 

 
Vi anser att målen som är uppsatta från regeringen var i första hand avsedda för 
myndigheter och först i slutet av 2002 har kommuner och landsting börjat 
involveras i detta arbete. Målen har dock inte anpassats till kommunal 
verksamhet utan som ovan antyds ligger det på att som enskild kommun och i 
samarbete med andra förverkliga dessa mål. Detta har väckt vårt intresse att 
närmare studera hur arbetet med skapande av 24-timmarskommun går till. 
 

���� �����
Syfte med vårt arbete är att identifiera och analysera framgångsfaktorer vid en 
kommuns förändringsarbete mot en modern, effektiv och medborgarorienterad 
förvaltning, en så kallad 24-timmarskommun. För att nå detta syfte har vi valt att 
göra en fallstudie av Mjölby kommuns arbete med utvecklingen av 24-
timmarskommun.  
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För att uppnå syfte med uppsatsen har vi formulerat följande 
huvudfrågeställning som stöd för vår fortsatta granskning: 
 
• Vilka är grundstenarna för framgångsrikt arbete med införande av 24-

timmarskommun? 
 
Vår huvudfråga är ledstjärna för genomförande av studien, men eftersom syftet 
med vår uppsats är att genomföra en fallstudie av Mjölby kommun har vi 
formulerat följande delfråga: 
 
• Vad kännetecknar Mjölby kommuns arbete med införande av 24-

timmarskommun? 
 

���� �����	���
I första hand riktar vi oss till alla som är allmänt intresserade och de som aktivt 
arbetar med utvecklingen av 24-timmarsmyndighet. Då vår fokus i 
undersökningen ligger på utveckling av 24-timmarskommuner förefaller det 
naturligt att dessa kommer att ha störst intresse för vårt arbete. Samtidigt anser 
vi att alla de andra kommuner som har påbörjat sin resa mot att bli 24-
timmarskommun kan ha nytta av vårt arbete.  
 
Andra intressenter tillhör det akademiska fältet t ex forskare, lärare och 
studenter inom området informatik, statsvetenskap och ekonomi. Det är vår 
förhoppning att de kan finna intresse kring det resonemang som kommer att 
föras i uppsatsen.  
 

���� �����
�
�
��
Vår fokus i denna undersökning kommer endast att vara på relationen mellan 
kommunen och medborgarna, inte på relationen mellan kommunen och 
näringslivet.  
 
Det finns en mängd lagar och regler som styr kommunens arbete. Det gäller 
både de formella regler som styrs av lagar, förordningar och kommunens egna 
föreskrifter. På grund av våra begränsade kunskaper i dessa juridiska frågor 
väljer vi att inte ta med dessa aspekter i vår analys av kommunens arbete med 
utveckling av 24-timmarskommun. 
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Kapitlen i uppsatsen är disponerade enligt Figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (1) 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 

    (3) 
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Uppsatsen är indelad i fyra delar och följer i stort sätt en traditionell linje för att 
åstadkomma en logisk följd i uppsatsens utformning. Den inledande delen består 
av ������ # introduktion till uppsatsen och ������ $ beskrivning av 
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forskningsmetoder. Detta följs av en teoridel som är indelad i tre kapitel. %����� 
& fokuserar på fenomenet 24-timmarsmyndighet medan ������ ' sätter det i 
kommunalt kontext. Det ()� �������
 uppkomst knyts till resultatet av det 
empiriska materialet och beskriver relevanta fenomen vid förändringsarbetet. 
Del tre utgör vår fallstudie och består av ������ * Presentation av Mjölby 
kommun och ������ + Fallstudie av Mjölby kommun. Slutligen består del fyra 
av slutsatskapitel , och ger förslag om framtida forskning i ������ -. Varje 
kapitel inleds med en ingress som översiktligt beskriver kapitlets innehåll.  
 
�
���� �	�����	�����!"������������
	���
Denna del innehåller introduktions- och forskningsmetodskapitel. %����� # – 
Introduktion beskriver uppsatsens utgångsläge och dess bakgrund, syfte, 
frågeställning, målgrupp, avgränsning och disposition. %����� $ – 
Forskningsmetodskapitel bygger uppsatsens vetenskapliga förankring och 
beskriver olika vetenskapliga huvudinriktningar, undersökningsmetod, 
analysmetod samt metoder för datainsamling. Våra egna vägval i sammanhanget 
redogörs också här. Forskningsmetodskapitlet avslutas med källkritik och 
metodkritik. Kapitlet inverkar på det empiriskt relaterade �������* – Fallstudie 
av Mjölby kommun. ((1) se Figur 1) 
 
�
����&
��
	�����
�
�
������
Denna del innehåller tre kapitel. I inledande ������ & beskrivs 24-
timmarsmyndighet som fenomen och definierar begreppen e-government och 
24-timmarsmyndighet. Vidare ges motivering för utveckling av e-government 
samt mål med 24-timmarsmyndighet. %������ '� .� Utveckling av 24-
timmarskommun inleds med presentation av informationsteknik (IT) och 
informationssystem (IS) för att sedan relatera till IT i kommunal verksamhet. 
Vidare fokuseras relevanta områden som har kopplingar till problematiken kring 
utvecklingen av 24-timmarskommun. %������ (� .� Att organisera med strategi, 
processer och brukare i fokus är ett resultat av det empiriska materialet och 
samverkar med��������+�((3) se Figur 1)�men är också influerad av�teorianalys 
från �������� & och ' ((2) se Figur 1).� Alla tre kapitlen tillsammans med det 
empiriska materialet från intervjuerna utgör grund för kapitel 7.�
 
�
��(�.��������	���
�
Del tre består av två kapitel. %������*�.�Presentation av Mjölby kommun och 
������ + .�Fallstudie av Mjölby kommun. %������+ innehåller analys av fallet. 
Den består av teoriapplicering på det empiriska materialet vilket tillsammans 
med våra egna resonemang och resultatet från användningen av SIM-metoden 
bildar vår fallstudie. Kapitel 7 påverkas av kapitel, 3, 4 och samverkar med 
kapitel 5. 
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Del fyra innehåller två kapitel. Det är slutsats������ , och ������ -�"�förslag om 
framtida forskning. I dessa två kapitel presenteras våra egna reflektioner över 
den genomförda studien, slutsatser kring vår fallstudie samt förslag om framtida 
forskning.  
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Allt vetenskapligt arbete sker enligt Lundahl och Skärvad (1999) inom ramen 
för vissa uppställda spelregler. Däremot är det inte självklart vilka dessa 
spelregler är eller bör vara. 
 
Enligt författarna beror valet av spelregler bland annat på de kunskaps- 
vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. Det är dessa vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter som i hög grad bestämmer vilka spelreglerna är och motiverar 
varför de bör tillämpas skriver Lundahl och Skärvad (1999) vidare. De 
rättfärdigar och legitimerar de valda spelreglerna. Två vetenskapsteoretiska 
plattformar är positivism och hermeneutik. Nedan förklarar vi båda två 
plattformar, men fördjupar oss i hermeneutiken som den valda vetenskapliga 
huvudinriktning och som ligger till grund för arbetet som utförs i denna uppsats.  
 

�����	 	����������	���	�����������	

Filosofen August Comte (1798-1857) anges i allmänheten som positivismens 
upphovsman. Comte skapade vad han kallade en positiv filosofi. Enligt Lundahl 
och Skärvad (1999), Thurén (1999) stod begreppet positiv framför allt för något 
precist, säkert och verkligt i motsats till all den metafysik som Comte ansåg 
präglade dåtidens tänkande om samhället. Med metafysiken avsågs religiösa, 
spekulativa, idealistiska och allmänt romantiska föreställningar. Positivismen 
har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har spridit 
sig till andra vetenskapsområden. 
 
För att förstå positivismens huvudteser och centrala inställningar tar Thurén 
(1999, sida 15) upp citat av den skotske 1700-talsfilosofen David Hume som 
skriver följande: 
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Enligt positivismen har vi människor två och endast två källor till kunskap, det 
vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna med vår logik. Med andra ord 
ska vi inte lita till traditioner, vi ska inte ägna oss åt spekulationer och vi ska inte 
låta våra känslor dra iväg med oss. Istället ska vi kritiskt granska alla påståenden 
och alla iakttagelser och endast stödja oss på de fakta som vi kan anse 
säkerställda med all rimlig sannolikhet. Dessa fakta ska sedan analyseras logiskt 
för att dra slutsatser av dem. Eftersom vi till logiken räknar matematiken ska vi 
så mycket som möjligt kvantifiera våra fakta, behandla dem statistiskt så att vi 
kan dra generella slutsatser av dem. (Thurén, 1999). 
 
Hermeneutiken� är till skillnad från positivismen utpräglat humanistisk i sin 
inriktning. Positivisterna vill gärna tro på absolut kunskap skriver Thurén 
(1999), medan hermeneutiker ofta har mer förståelse för relativistiska 
tankegångar. De alternativa forskningsideal som finns inom 
samhällsvetenskaperna är betydligt mera heterogena och svårfångade än det 
positivistiska. De går under benämningar som t ex ”historicism”, aktörssynsätt, 
dialektik eller hermeneutik. Hermeneutiken, som ofta används som 
samlingsbegrepp för detta forskningsideal ligger till grund för den kvalitativa 
metodteorin. Den centrala för hermeneutiken är att forskning om mänskliga och 
sociala förhållanden kan bara leda till kunskap som är bunden i tid och rum 
vilket ger begränsade möjligheter till generalisering. Hermeneutiker menar att 
målet för forskning är att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin 
situation och vad detta betyder för beslut och handlingar. Forskaren bör med 
inlevelse och engagemang söka tränga in, deltaga i, det fenomen som ska 
studeras. Enskilda fenomen kan endast förstås genom att förstå sammanhang i 
vilket de ingår och styrs också av vem som gör tolkningen samt ur vilken 
perspektiv och med vilken språk den görs. Personliga erfarenheter är ofta 
nödvändiga förutsättningar för att uppnå vetenskaplig kunskap. (Lundahl och 
Skärvad, 1999). 
 
Eftersom hermeneutiken betonar inkännande och förståelse öppnar den 
möjligheter till kunskap som är stängda för positivismen. Den hermeneutiska 
kunskapen blir visserligen osäkrare än den positivistiska, men den blir också 
rikare och mer nyanserad. (Thurén, 1999) 
 

�����	 ���	���	��	������������	���������������	

I denna uppsats vill vi relatera vision för utveckling av 24-timmarsmyndighet till 
ett bakomliggande behov. Vi vill problematisera kring de uppsatta målen för 24-
timmarsmyndighet samt hur deras realisering görs på kommunnivå. Sedan vill vi 
sätta dem i ett sammanhang (kontext) där annan relevant och relaterad 
argumentation lyfts upp. Poängen ligger i att problematisera och resonera kring 
frågor och sätta dem i kontext. Men samtidigt också att argumentera, resonera, 
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ta ställning och motivera. Allt detta eftersom lösningen inte är alltid enkelriktad, 
flera aspekter är i ständigt samspel och det finns många olika förklaringar 
beroende ur vilket perspektiv problemet betraktas. Genom att framhäva begrepp 
som till exempel problematisera och resonera, hävdar vi inte att det som 
kommer att granskas i uppsatsen, de eventuella slutsatser som vi kommer fram 
till, är de enda relevanta och riktiga tolkningarna av det undersökta ämnet.  
 
I uppsatsen används hermeneutik som vetenskaplig huvudinriktning eftersom 
forskningen bygger på egna tolkningar och förståelse om den valda fenomen. 
Hela poängen med den hermeneutiska ansatsen är inte att ”lösa problem”. 
Snarare handlar det om att klargöra vad fenomen är och genom att sätta det i ny 
perspektiv (diskutera och problematisera bland annat) skala av den. Emellertid 
strävar vi efter att utifrån de förutsättningar och den förståelse vi kommer att 
bygga upp under processen resonera kring det vi anser är relevant i samband 
med den studerade fenomenet. Detta anser vi, är klart tecken på intention att i 
uppsatsen ge utrymme för dem som ska läsa den att kunna skapa sin egen 
förståelse om ämnet.  
 

���� �!���
�
��$��!��
Det finns två olika forskningsmetoder. Dessa är den kvantitativa och den 
kvalitativa forskningsmetoden. Vi förklarar båda två nedan, men går sedan 
djupare i den kvalitativa forskningsmetod då den används i uppsatsen. 
 

�����	 ������������	���	�����������	������ �������������	

De kvantitativa undersökningarna går i grunden ut på att mäta. Dessa mätningar 
kan användas för att beskriva eller förklara. Om syftet är att beskriva gäller det 
att mäta och kvantitativt beskriva ett visst fenomen som till exempel: Hur hög är 
sysselsättningen i Sverige? Däremot, om syftet är att förklara, inriktas de 
kvantitativa undersökningarna på att mäta sambandet mellan olika egenskaper 
som t ex: Finns det något samband mellan sysselsättningsgrad och skattetryck? 
(Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Med kvalitativa undersökningar avses studier som syftar till att skapa resultat 
och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och med, i huvudsak, kvalitativ 
data. Studieobjekt för de kvalitativa undersökningarna är individer, grupper av 
individer och deras omgivning. Syftet är att beskriva, analysera och förstå 
beteende hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som 
studeras.(ibid.) 
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Då vi antar hermeneutik som vetenskaplig huvudinriktning för vårt arbete 
förefaller det naturligt att välja den kvalitativa undersökningsmetoden. 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att vi som undersökare försöker 
förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och 
överhuvudtaget det sammanhang i vilket de ingår. Vid renodlade kvalitativa 
undersökningar är vi som forskare inte intresserade av hur världen är, utan hur 
den uppfattas vara. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera eftersom själva ordet 
”kvalitativ” står för kvaliteter d v s egenskaper eller framträdande drag hos ett 
fenomen. Med ett hermeneutiskt språkbruk benämns detta sättet att undersöka 
med ordet frasen ”hur den tolkas”. (Repstad, 1999; Lundahl och Skärvad, 1999). 
 
En annan viktig distinktion mellan olika undersökningsmetoder som talar för 
vårt val av den kvalitativa undersökningsmetoden är skillnad i arbetsmaterialet 
mellan de två undersökningsmetoder. Förklaringen ligger i att den kvantitativa 
undersökningsmetoden har tal och siffror som arbetsmaterial. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden, som vi har valt, har text som arbetsmaterial. I vår roll 
som utredare observerar vi människor, miljöer och händelser och sedan överför 
vi våra iakttagelser till anteckningar som därefter kommer att stå till grund för 
den fortsatta analysen. (Repstad, 1999). 
 

���� %
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�
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Vid alla empiriska undersökningar är valet av metoder för datainsamlingen ett 
viktigt beslut skriver Lundahl och Skärvad (1999).  
 

��!��	 ����������	

En fallstudie är en undersökning som omfattar ett eller ett fåtal fall som studeras 
både detaljerat och flerdimensionellt. Vad är ett relevant fall styrs i stor grad av 
forsknings fråga. Fallstudien bygger på kvalitativa data och 
datainsamlingsmetoder samt kvalitativ tolkning och analys. Syftet är att belysa 
eller besvara en forskningsfråga, sätta det i sammanhanget samt studera effekter 
av mänskligt handlande och dess motiv. Fallstudier används oftast till 
undersökningar som är explorativa, beskrivande, förklarande eller värderande i 
sin karaktär samt när djupare förståelse av fenomenet är önskvärd. Den kan 
vidare användas till att exemplifiera och illustrera goda och dåliga exempel samt 
när forskningsfrågan innehåller hur och varför. (Lundahl och Skärvad, 1999) En 
viktig anmärkning blir då att de frågor som används vid en fallstudie kommer 
ursprungligen från den teoretiska inriktningen som utmärker det valda 
ämnesområdet. En fallundersökning kan ge bakgrunden till en viss situation, 
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förklara varför ett problem har uppstått samt förklara varför en förändring 
fungerar bra eller fungerar inte alls. (Merriam, 1994)  
 
Genomförande av en fallstudie oftast innebär undersökning av sociala system. 
Ett socialt system kan definieras som ett system i vilka människor fungerar 
tillsammans. Den fallstudie som har genomförts har varit aktörsorienterade, 
vilket innebär att forskaren identifierar de aktörer som är mest betydelsefulla för 
att få svar på problemställningen. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Valet av antalet fall är oftast en avvägningsfråga mellan bredd och djup i 
studien. Flerfallansats är studier av ett större antal fall, oftast på bekostnad av 
djup. Å andra sidan när vi väljer att studera ett enda fall har vi bättre 
förutsättningar att uppnå djupare och mer perspektivvinklad studie för att få en 
ökad förståelse av det som granskas. Nackdelen är då att det fall som studeras 
kanske blir alltför situationsspecifik för att vara representativ eller intressant för 
andra aktörer i andra situationer. (ibid.) 
 
Resultat från en fallstudie kan inte sträva till att bli statistisk representativ. Å 
andra sidan kan resultat från fallstudien emellertid generaliseras till att utveckla 
nya teorier, se mönster, finslipa och utvidga befintliga teorier eller utnyttja 
tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan 
jämföras. (ibid.) 
 

��!��	 
�����"���	
Vid datainsamling genom intervjuer inhämtas information genom att en 
intervjuare går in i en dialog med intervjupersoner vilka inom kvantitativ 
metodteorikallas för respondenter. Respondenternas uttalanden och svar på 
ställda frågor bildar intervjuundersökningens rådata. (Lundahl och Skärvad 
1999) 
 
Idag finns olika typer av intervjuuppdelning och gradering. Utifrån grad av 
standardisering delas intervjuerna in i standardiserade och icke-standardiserade 
intervjuer och utifrån grad av strukturering i strukturerade och fria intervjuer. 
Standardiserade intervjuer karakteriserar oftast kvantitativa utvärderingar av 
svaren. De avser att ge de tillfrågade samma förutsättningar så gott det går med 
avseende på miljö och attityd. Högt standardiserade intervjuer kännetecknas av 
strikt utförandestruktur som är samma för olika respondenter. Intervjuaren 
fungerar ungefär som en bandspelare dvs. ställer frågor på ett likformigt sätt och 
noterar svaren. Frågeformuleringen och ordningsföljden på frågorna bestäms på 
förhand. Frågorna är strikt formulerade och det finns inget utrymme till egna 
formuleringar. (ibid.)  
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Däremot ges sådant utrymme vid kvalitativa undersökningar och därför anses 
icke-standardiserade intervjuer vara mer lämpliga än standardiserade. Poängen 
med kvalitativa undersökningar är bland annat att få fram människors egna 
åsikter och värderingar. Eftersom icke-standardiserade intervjuer möjliggör en 
högre grad av individuell anpassning så innebär detta att respondenternas 
möjligheter att få fram alla sina ämnesrelevanta åsikter underlättas. (ibid.) 
 
Semistandardiserade intervjuer är en blandning av standardiserade och icke-
standardiserade intervjuer. Frågorna bestäms i förväg, men det uppmuntrar till 
användning av följdfrågor under intervjun för att få bättre förståelse av uttryckta 
svar. (ibid.) 
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1999, sida 116)  

 
Kritik mot intervjuer som datainsamlingsmetod ligger i deras ofta idealistisk och 
individualiserad angreppssätt där personliga åsikter fokuseras framför sociala 
strukturer och ramvillkor. Denna kritik kan inte nedvärdera intervjuernas 
betydelse vid datainsamling men bör ses som påminnelse då man ska analysera 
och tolka insamlat material. (Repstad, 1999) 
 
Kvantitativa intervjuer har tendens att bli formmässigt snäva och ganska 
begränsade för att kunna få fram respondenternas mångsidiga erfarenheter och 
förhållningssätt. Å andra sidan i den kvalitativa intervjun oftast finns inte något 
detaljerat schema som följs samt svarskategorier begränsas inte som vid 
kvantitativa intervjuer. Resultatet blir bättre motivation och mindre frustration 
hos respondenten som känner sig mer fria att fördjupa och tänka över sina svar. 
Naturligtvis har forskaren ofta en mall med frågor vid kvalitativa intervjuer men 
de måste inte följas punkt för punkt vilket är karakteriserande för kvantitativa 
intervjuer. Tanke är att frågeformulär ska fungera som stöd för de 
ämnesområden som ska hanteras vid intervjun. Här rekommenderas att i den 
grad det går undvika detaljerade frågor för att uppnå mer naturligt och öppet 
samtal. Frågeformulär bör oftast justeras under ett projekt och förändringarna 
kan förekomma beroende på aktörers förutsättningar att lämna information om 
en och samma fråga. Detta skiljer sig från strukturerat frågeschema för en 
kvantitativ intervju (kvantitativa undersökningar) där frågor inte kan ändras eller 
anpassas under projektets gång. (ibid.) 
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Kvalitativa intervjuer bör utformas så att de blir både helhetsorienterade och 
målinriktade i sitt innehåll. Detta kan uppnås genom att noggrant planera vad 
som konkret kommer att granskas under intervjun vilket bör leda till att 
intervjutillfällen behandlar relevanta saker inom undersökt problemområde. 
(ibid.) 
 
Gemensam ömsesidigt förstående är en av de viktigaste ingredienserna vid 
intervjuutförande. Båda parter bör förstå frågor och svar på samma sätt men 
naturligtvis behöver de inte tänka likadant avseende aktuell frågeställning. 
Samtidigt bör man ha klart avstånd mellan intervjuaren och respondenten för att 
hindra identifikation eftersom det är lättare att se andras ”fel” än egna. Detta 
gäller särskilt omedvetna avsikter som vid intervjun lättare upptäcks hos den 
andre parten. En nackdel är att intervjun begränsar inhämtande av förståelsedata 
till det verbaliserbara dvs. utryckta med ord vilket innebär betydande 
begränsning av databredden. Å andra sidan är fördelen med intervjun hög grad 
av intersubjektivitet. När frågor och svar bandas eller antecknas så kan en annan 
datainsamlare genom att ställa samma frågor förvänta sig få liknande svar. 
(Eneroth, 1984)  
 

��!�!	 
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Genomförande av intervjuer med Mjölby kommun har föregåtts av utväxlingen 
av e-post mellan oss och kommunens administrativa chef. I dessa brev har vi 
presenterat vårt arbete samt visat vårt intresse att genomföra vår undersökning 
på Mjölby kommun. Den administrativa chefens inställning till vårt ämnesval 
var positivt och ett möte bokades med henne för att diskutera utformningen av 
vår undersökning samt att informera oss om hur kommunen arbetar med 
utvecklingen av 24-timmarskommun.  
 
Under vårt samtal med den administrativa chefen har flera kommunanställda 
nämnts som aktiva medarbetare i samband med utvecklingen av 24-
timmarskommun. Vi vet av tidigare erfarenhet med att genomföra intervjuer att 
det kan vara besvärligt och tidsödande att få kontakt med lämpliga respondenter. 
Då vi har tydliga tidsramar för genomförandet av vår undersökning frågade vi 
under mötet med den administrativa chefen om hon kunde hjälpa oss att få 
kontakt med lämpliga respondenter, som identifierades under våra samtal. Vi har 
i samråd med henne och utifrån våra samtal kommit fram till att 
utbildningsförvaltningen har potential för utvecklingen samt att det har skett en 
viss utveckling på detta område. Det ledde till att vi valde just 
utbildningsförvaltningen för vår enhetsanalys.  
 
Vårt urval av respondenter (se Figur 2) motiverar vi med att flera personer från 
olika verksamheter inom kommunen ingår i arbetet med utveckling av 24-
timmarskommun. Mjölby kommunen har en politisk och en administrativ 
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ledning samt en skolförvaltningsledning. Dessa personer har olika syn på IT- 
rollen i kommunens organisationsförändring. Deras syn på IT kan variera och 
grundar sig i deras olika behov av IT i deras egen verksamhet. Därför anser vi 
att dessa personer och deras perspektiv kan bidra och berika vår undersökning.  
Intervjuerna har ägt rum i Mjölby kommuns sammanträdesrum. De genomförda 
intervjuerna pågick i ungefär en timme med en eller två respondenter. 
Bandupptagning har skett under samtliga intervjuer vilket har underlättat för oss 
eftersom vi fick koncentrera oss på samtal. För mer detaljerad information om 
respondenternas befattningar såsom de själva beskriver dem, se Bilaga 2. 
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Med sekundärdata eller så kallad ”andrahandsdata” avses data och information 
som finns dokumenterad om ett visst fenomen, men som inte är insamlad eller 
sammanställd för vår egen studie. Det är material som finns dokumenterad på 
papper så som böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, mötesanteckningar, 
dagböcker, planer och mycket annat. Genom Internets genombrott samt olika 
medie- och kommunikationsmedel som radio och TV-program, 
videoupptagningar och många andra, har papper fått en utvidgad betydelse. 
Denna betydelse utvidgas av en gemensam nämnare för de ovan nämnda 
insamlingskällorna, nämligen att informationen är i elektronisk form. Detta 
innebär att datainsamling på Internet, där data inte kommer från personer, 
intervjuer, diskussioner etc. utan utgår från att man ”tar del av” eller ”laddar 
ner” information från Internet, ingår i kategorin dokumentstudier. (Lundahl och 
Skärvad, 1999) 
 
Skillnaden mellan sekundärdata och dokumentstudier är just att informationen 
vid dokumentstudier finns tillgängliga i elektronisk form och att vi på 
elektronisk väg hämtar information från olika webbplatser. Det viktiga med 
sekundärkällor och dokumentstudier är att säkerställa deras precision, reliabilitet 
och validitet och dess relevans till det fenomen som studeras. (ibid.) 
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Vi vill inte styra de valda respondenter i alltför hög grad, eftersom vi vill få fram 
respondenternas egna åsikter och värderingar samt hur de uppfattar kommunens 
arbete med utveckling av 24-timmarskommun. Vissa frågor är förstås på 
förhand bestämda, men kommer att användas mer som en intervjuguide för att vi 
ska beröra de ämnen vi på förhand har identifierat som intressanta. Detta leder 
till att vi väljer att genomföra semistandardiserade intervjuer. Exempel på 
intervjufrågor finns i Bilaga 1. 
 
Vi anser att den åtskillnaden mellan sekundärdata och dokumentstudier som 
Lundahl och Skärvad (1999) lyfter fram är viktig för vår undersökning eftersom 
den omfattar en hel del information inhämtat från olika webbplatser på Internet. 
Vi ser en fördel med denna teknik då beskrivningar av kommunverksamheten, 
olika mötesprotokoll, verksamhetsrapporter, utvecklingsplaner, beskrivningar av 
olika kommunala strukturer etc. finns tillgängliga för oss vilka kan annars vara 
svåra att återfinna samlade på annat håll. På detta sätt blir insamlad data på 
Internet ett utomordentligt komplement till information insamlad från till 
exempel böcker.  
 
Motivering för val av fallstudie som undersökningsmetod är att vi vill göra en 
detaljerad, flerdimensionellt och beskrivande studie för att nå en djupare 
förståelse av det studerande fenomenet vilket är i linje med vad Lundahl och 
Skärvad (1999) skriver. Vidare är vår studie explorativ och sätter motivet för 
införande av 24-timmarskommun och den tjänstemans handlande inom Mjölby 
kommun i ett sammanhang. På detta sätt når vi också djupare förståelse för det 
studerade fenomenet, nämligen 24-timmarskommun. Slutligen vill vi genom vår 
forskningsfråga visa på de framgångsfaktorer för utveckling av 24-
timmarskommun vilket är i linje med Merriam (1994) som menar att fallstudie 
kan förklara varför en förändring fungerar bra eller fungerar inte alls. 
 
Från början har vi tänkt genomföra en komparativ studie med flera kommuner i 
Östergötlands län. Studien har inletts med Norrköping och Mjölby kommun. På 
grund av begränsade tidsramar för studiens genomförande och bristande 
samarbetsvilja från Norrköpings kommun har vi valt att göra en djupare 
fallstudie av Mjölby kommun där kommuntjänstemännen har visat stort intresse 
och samarbetsvilja för studiens ämnesval. Därmed utgör Mjölby kommun den 
empiriska basen för vår granskning.  Analysenhet som granskas närmare i vår 
undersökning är kommunens utbildningsförvaltning. På grund av kommunens 
mångfacetterade verksamhet var en avgränsning nödvändig för att inom 
tidsramar för denna undersökning kunna djupare tränga in i det valda 
problemområdet. 
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Vårt val av utbildningsförvaltning som analysenhet gav oss möjlighet för 
djupare fokusering i ämnesområde. En annan motivering för 
utbildningsförvaltning som vår analysenhet är förvaltningens stora potential att 
involvera flera aspekter och personer engagerade i processen med utveckling av 
24-timarskommun internt. En annan intressant aspekt är att verksamheten i sig 
underförstår kontinuerlig interaktion med medborgarna som har föräldrarollen 
till skolbarn. Det är just storleken på den grupp, deras behov av kontinuerlig 
kontakt med kommunen, samt tidsaspekten2 under vilket de interagerar med 
kommunen som bildar den stora potentialen för utveckling av 24-
timmarskommun. Frågeställningen som vi kom fram till i vår problemdiskussion 
har delvis besvarats med hjälp av en kvalitativ fallstudie.  
 
Fältarbetet har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med ämnesområdets 
relevanta personer. Deras bidrag har hjälpt oss att pröva och utveckla teorier 
kring studerade fenomenet. Inspiration till fallstudie som metod för att söka svar 
på uppsatsens frågeställning är vårt intresse att med viss närhet ta del av 
respondenternas uppfattning om utmaningar som finns för framgångsrikt 
utvecklingsarbete vid införande av 24-timmarskommun. Vi är väl medvetna att 
fallstudien har en inbyggd begränsning i att det tittar närmare på ett specifikt 
fall, men samtidigt kan analysen av det fallet belysa helheten. 
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(Neuman, 1994, sida 386)�

 
Det som kännetecknar den kvalitativa analysen är att man utifrån ett litet 
material försöker tränga djupt in i problematiken. Det är viktigt att ha öga för 
detaljer. Kvalitativ analys bygger på att förstå hur detaljer och helhet hänger 
ihop vilket är förenat med vår valda vetenskapliga huvudinriktning, nämligen 
hermeneutik. (Svenning, 2000) 
 
Den kvalitativa analysen står i direkt beroendeförhållande till begrepp och teori. 
Detta innebär att speciell vikt ska läggas vid begreppsbildningen. Det är dessa 
som styr tolkningen av insamlad data vilket leder till skapande av nya begrepp. 
All analys går ut på att hitta mönster. (ibid.) 
 

                                                 
2 Med tidsaspekten menar vi att skolgången för varje barn sträcker sig over flera år vilket 
innebär att interaktion mellan kommunen och föräldrar och deras barn blir långvarig.  
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Den förhållningssätt vi har valt för analys av empiridata är det som Neuman 
(1994) kallar för Successiv approximation. Neuman (1994) kallar detta för en 
metod för kvalitativ analys. Metoden går ut på att, som tidigare beskrivits, 
urskilja olika stadier i den kvalitativa kodningen. Dessa stadier i Neumans 
metod har kallats efter det namn som Strauss (1987), en av grundarna av 
Grounded Theory, Qualitative Analysis for Social Scientist, använder i sin bok, 
nämligen, för öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning.  
 
Öppen kodning är det första steget i den kvalitativa analysen och namnet hänger 
ihop med forskarens öppna sinnelag på det här stadiet. Det är en benämning för 
de första genomläsningarna av insamlat material. Vid dessa första 
genomläsningar söker forskaren efter ansatser och mönster. Han sätter etiketter 
där det går skriver Svenning (2000). 
 
Axial kodning är det andra stadiet i kodningsarbetet. Den går ut på att med hjälp 
av den någorlunda organiserad uppsättning begrepp och koder, hämtad från 
öppen kodning, hitta länkar mellan begrepp och ställer frågor till materialet av 
typen: kan jag hitta sekvenser som klart följer på varandra? (ibid.) 
�
Selektiv kodning, som är det sista stadiet i kodningsarbetet går ut på att 
forskaren selektivt, som namnet antyder, letar efter fall som stödjer eller 
illustrerar teman som framkommit vid den tidigare kodningen. (ibid.) 
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Analytisk induktion är kvalitativ undersökningsprocess som utförs i sex steg. 
Vid första steget ligger poängen i att identifiera och avgränsa problemet genom 
att precisera vilken fenomen som ska studeras. Då kvalitativa undersökningar 
handlar om människor blir det också viktigt att precisera vem eller vilka är de 
som ska granskas. Andra steget bör karakteriseras av neutralitet. Naturligtvis 
avspeglar förförståelse våra handlingar men det är viktigt att låta dem inte styra 
datainsamlingsprocessen. Vid nästa två steg gäller det att identifiera relevanta 
kunskapskällor. De individer, fall eller händelser som ska ingå i undersökningen 
bör kunna generera relevant kunskap för problemställningen. Vid femte steget 
ackumuleras relevant kunskap genom successivt datainsamling som i steg sex 
analyseras genom kodning och tolkning. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Induktion är en process där ny kunskap skapas utöver det som finns i 
premisserna. Det induktiva resonemanget innebär att utifrån ett antal 
observationer eller empiriska fakta kunna dra generella slutsatser, som antas 
gälla för fler fenomen än vad som studerades. Just detta kan bli problematisk vid 
induktiva ansatser och bör noggrant uppmärksammas. (Pierce, 1990) 
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Thurén (1999, sida 20) skriver:  
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Begreppet abduktion utvecklades av den amerikanske filosofen Charles S. 
Pierce. Abduktion är en slutledning eller tankeoperation som möjliggör att 
komma åt de underliggande faktorer som utlöser händelser eller som det 
uttrycks inom kritisk realism, att få kunskap om verklighetens domän. Detta 
innebär att hitta den förklaring som för tillfället bäst förklarar några givna data 
genom att formulera nya idéer om hur företeelser hänger samman. Då gäller det 
att ändra på perspektivet får att kunna ”se något som något annat”. ( Danemark 
m fl., 1997). 
 
Abduktion bygger till stor del på kreativitet och fantasi. Det innebär att vi efter 
genomgång av materialet kan få en helt ny insikt om olika sammanhang som 
påverkat fenomenet på sätt som vi tidigare inte hade haft en föreställning om. 
Samtidigt bör det påpekas att abduktiva slutledningar inom samhällsvetenskapen 
är sällan av den typen att vi kan avgöra om de är sanna eller falska. (ibid.) 
 
Det är viktigt att inte låsa sig fast vid statiska tolkningar eftersom abduktion i sig 
är en kreativ tankeprocess som möjliggör uppmärksammande av relationer som 
inte är givna eller uppenbara. Pierce menar att abduktion och induktion leder till 
att vår kunskap ökar samt att syntes av abduktion och induktion som 
slutledningsmetoder är en förutsättning för empirisk kunskap. (ibid.) 
 
Å andra sidan är det viktigt att lyfta fram att det finns likheter mellan 
abduktionen och den analytiska induktionen då även abduktionen innebär ett 
slags empirisk prövande av hypotetiska förklaringar (Johansson-Lindfors, 1993) 
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För att utöka analysen av empiriska data har vi, förutom Successiv 
approximation som beskrivits tidigare använt oss av metodkomponenter från 
förändringsanalys enligt SIM-metoden (Goldkuhl och Röstlinger, 1988). SIM 
betyder Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 
Metodik. SIM är en metod för det inledande förändringsarbetet av 
verksamheten. Den innefattar fem olika analysområden: 

• problemanalys 
• verksamhetsanalys 
• målanalys 
• analys av förändringsbehov 
• bestämning av förändringsåtgärder. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 
I vårt arbete kommer vi att använda oss av problem- och målanalys. Anledning 
till att vi använder oss enbart av dessa två är att de ger oss tillräckligt med stöd 
för analys, de är relativt enkla att hantera och ger oss mer information om 
relevanta delar för vår undersökning.  
�
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Arbetet med problemanalys innebär bland annat att ifrågasätta det som förefaller 
oproblematiskt i verksamheten, att successivt precisera problemuppfattningar 
och att utveckla kunskap och förståelse för problemen. (Goldkuhl och 
Röstlinger, 1988) 
 
Problemanalysen som vi kommer att utföra delas in i tre arbetsmoment: 
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• identifiering och formulering av problem 
• problemområdesindelning 
• analys av problemsamband. (ibid.) 
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Att identifiera problem innebär att ta utgångspunkt i de situationer som upplevs 
som problematiska av någon eller några människor. I det inledande arbetet med 
att identifiera och formulera problem inom verksamheten bör man se till att 
inkludera så många problem som möjligt.  Detta för att man ska kunna skapa en 
så realistisk problembild som möjligt. Inledningsvis kan det vara svårt att avgöra 
vilka problem är relevanta för att senare kunna komma med bra lösningar. 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
De initiala problemuppfattningarna analyseras och omformuleras senare för att 
ha möjlighet att uppnå en bra begriplighet för problemen. Slutligen framhäver 
författarna att identifiering och formulering av problem oftast sker i en iterativ 
process. Arbetet med identifiering och formulering av problem skall ge svar på 
frågan: Vad uppfattar involverade aktörer som problem? (ibid.) 
�
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Inledningsvis görs en indelning av problemen i relevanta problemområden. 
Detta är oftast ett ostrukturerad arbete där avsikten är att få fram många 
problem. Resultatet blir en problemlista som berör olika problemområden. 
Författarna skriver vidare att problemområdesindelning innebär en strukturering 
av problemen i olika delproblemområden. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
+���������-����
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Analys av problemsamband innebär att man utreder samband mellan problem. 
Genom att analysera orsak- och effektsamband får man fram olika 
problemstrukturer. En problemstruktur är ett sätt att belysa en problemsituation 
med många problem som relaterar till varandra. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
Sambandsanalysen skall ge svar på frågorna: 

• Vad beror problem X på (orsak)? 
• Vilka konsekvenser har problem X (effekt)? (Goldkuhl och Röstlinger, 

1988) 
 
����������
Vid studier av mål är det inte bara de officiella (dokumenterade mål) som 
studeras, utan också de inofficiella och icke dokumenterade målen. Syftet med 
målanalys är bland annat att arbeta med olika typer av mål, rekonstruera och 
karakterisera mål samt att identifiera eventuella konflikter mellan målen. (Melin, 
1998) Det arbetsmoment som vi utför under målanalys är målidentifiering enligt 
Goldkuhl och Röstlinger (1988). 
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Efter avslutad problemanalys för man en bra grund inför målanalys, eftersom 
nästan varje problem indikerar en avvikelse från någon typ av mål. Under 
målidentifiering utgår man ifrån avgränsade verksamheter och identifierar de 
mål som är viktiga för det utvalda verksamhetsområdet och de aktuella 
problemen. Det viktigaste är inte att få med samtliga existerande mål utan att få 
med samtliga viktiga mål. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) Målidentifieringen 
skall kunna ge svar på frågan: Vilka mål existerar i verksamheten som har 
betydelse för lösningar till aktuella problem? (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
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En av nyckelorden inom den kvalitativa analysen är kodning. Kodningen 
innebär att man sätter etiketter och skapar begreppskategorier. Det finns olika 
sätt att beskriva den kvalitativa kodningen. Det grundläggande sättet att betrakta 
den på, vilket även vi använder oss av i vårt arbete vid analys av intervjudata, är 
att se den som en cyklisk process, där materialet läses om och om igen. Varje 
genomläsning ger nya infallsvinklar. Det är viktigt att urskilja olika stadier i den 
kvalitativa kodningen. (Svenning, 2000) 
 
Fenomenet 24-timmarsmyndighet är ett nytt ämne med hög förändringspotential 
för hela samhället. Det finns en rad olika faktorer som dynamiskt inverkar på 
fenomen. Det är ytterligare en bidragande orsak för att vår undersökning utförs 
med en kvalitativ metod där vi använder oss av abduktiva slutledningar med 
fokus på induktiv ansats. De bakomliggande motiven kan sammanfattas i ökad 
kunskap som följd av iterativa genomgångar av både teoretiska och empiriska 
data vilket leder till skapande av nya insikter och införande av nya teorier om 
fenomenet.   
 
Som redan framställt i kapitel 2.4 använder vi oss av den kvalitativa 
analysmetoden vilket innebär att vi försöker tränga djupare i det insamlade 
empiriska materialet. Genom att använda oss av Successiv approximation (se 
kapitel 2.4.1) identifierar vi viktiga problem och mål och försöker förstå hur 
dessa hänger ihop. För detta arbete kommer vi att använda oss av SIM-metoden 
eftersom den med sina notationskomponenter skapar förutsättningar att på ett 
systematiskt och strukturerad sätt analysera empirisk data. Resultatet av denna 
analys kommer stå som grund för våra slutsatser och återfinns i bilagorna 3 - 11.  
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Validitet kan enkel förklaras som att det handlar om undersökningens förmåga 
att mäta det vi avser att mäta. Samtidigt betyder det att en mängd faktorer har 
potential att påverka både undersökarens perspektiv och undersökningens 
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riktning och bör därför observeras ständigt. Exempelvis frågekonstruktion vid 
intervjuutförande, respondenternas öppenhet och liknande bör beaktas med 
sällsynt noggrannhet. (Svenning, 2000) 
 
Validitet beskrivs som tvådimensionell eftersom vi bör skilja på 
undersökningens inre och yttre validitet. Inre validitet som också kallas logisk 
validitet mäter projektets direkta koppling mellan teori och empiri. Förenklat 
betyder det att den inre validiteten handlar om hur vi designar vårt projekt med 
dess ingående delar. 
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sida 61).  

 
I motsats är yttre validitet, som också kallas teoretisk validitet eller 
begreppsvaliditet, den teoretiska grund undersökningen vilar på dvs. hela 
projektets förankring (med dess teorier och empiri) i en större ram. Poängen 
med yttre validitet kan ses ligga i möjligheter till generalisering utifrån en 
specifik studie till en allmän teori. Med denna bakgrund kan vi konstatera att det 
är lättare att uppnå validitet i en kvalitativ studie än kvantitativ studie gällande 
främst inre validiteten. Å andra sidan yttre validitet kan vissa sig lika svårt 
uppkomligt för både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. (ibid)  
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1994, sida 105) 

 
Reliabilitet riktar sig främst mot resultat och dess tillförlitlighet dvs. om 
ingenting förändras i ett undersökningsobjekt skall olika undersökningar med 
samma syfte och med samma metoder ge samma resultat. (Svenning, 2000) 
 
Bedömning av studiens reliabilitet varierar beroende på vilken 
undersökningsmetod som används vid undersökningen. Exempelvis vid 
kvantitativa undersökningar anses studie ha låg reliabilitet om vi får olika svar 
på samma fråga från en och samma person som intervjuas flera gånger. 
Undersökningen som strävar efter hög reliabilitet kännetecknas av hög 
opersonlighet dvs. vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka 
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den sker bör inte påverka mätningens resultat. Kraven på hög reliabilitet är 
ganska hårdare vid kvantitativa undersökningar eftersom de aspirerar på att vara 
generaliserande. (Lundahl och Skärvad, 1999).  
 
Däremot vid kvalitativa undersökningar är det viktigaste att fånga de unika och 
specifika förhållandena som föreligger vid undersökningstillfället. Om det 
senare resulterar i variation i svaren kan detta bero på att intervjupersonen 
möjligtvis ändrade uppfattning eftersom hon/han fick nya kunskaper efter den 
tidigare intervjun eller kanske som resultat av ändring i stämningsläge. (Patel 
och Davidson, 1994). 
 
För att uppnå så hög kvalitet i vår undersökning som möjligt har våra frågor till 
respondenter utgått från teorier om fenomenet 24-timmarsmyndigheten. 
Respondenterna i vår undersökning har genom sin befattning i kommunen direkt 
eller indirekt koppling till det valda forskningsområdet. Intervjufrågorna har 
utformats på sådant sätt att de överensstämmer med uppsatsens syfte. Vi har 
under intervjuer diskuterat olika begrepp med respondenterna för att vara säkra 
att vi pratar om samma saker. Det var viktigt att spela in intervjuerna för att 
senare kunna återge svaren på ett tillförlitligt sätt. Vi har efter genomförda 
intervjuer noggrant analyserat insamlat data och kontrollerat att vi har fått svar 
på våra frågor. Vi har även fått möjlighet att återkomma med ytterligare frågor 
om det så behövts för att täcka eventuella luckor som kan ha uppstått. Denna 
möjlighet har vi utnyttjat i samband med utskrift av intervjumaterialet för att 
eliminera oklarheter i våra tolkningar. Vi anser att detta har bidragit till högre 
kvalitet för vår undersökning. 
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När man utnyttjar sekundärdata är det viktig att ha en kritisk förhållningssätt 
menar Lundahl och Skärvad (1999). Vi är väl medvetna om att olika källor kan 
vara vinklade, partiska, ofullständiga eller rent av ha en dålig översättning från 
ett främmande språk. Dokumentstudiekällor som vi använt oss av i detta arbete 
är till stor del framställt av statliga organisationer och myndigheter. 
 
Dessa källor är offentliga handlingar vilket enligt Repstad (1999) leder till 
frågor som: vad som ligger bakom detta dokument, vad författare har tänkt sig 
uppnå med sin text eller hur kan hans/hennes motiv tänkas ha påverkat 
framställning. Vad Repstad (1999) menar, anser vi, är att texter kan vara 
idealiserade av taktiska skäl eller rent av att innehålla personliga perspektiv på 
verkligheten. 
 
Vidare tycker vi det är viktigt att lyfta fram Esaiasson m.fl. (2003) som menar 
att det är förbjudet att i vetenskapliga arbeten använda andrahandskällor d v s 
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dessa källor som någon annan refererar till sitt arbete, för att styrka ett 
resonemang för sitt eget arbete. För att undvika dessa fällor har vi i första hand 
och där det varit möjligt gått till ursprungskällan eller så har vi försökt hitta flera 
olika källor som styrker ett påstående eller resonemang av värde för vårt arbete. 
När det gäller källor från Internet har vi lagt stor vikt vid att dessa källor har 
namngiven ansvarig utgivare, uppdateringsinformation med datum för 
publicering samt utförlig information om organisationer och personer som stor 
bakom materialet. Omfattning och jämförbarhet på de dokument vi har tagit del 
av, tycker vi, styrker deras precision och dess relevans till fenomenet som 
studeras. 
 

��*� ���!��������
Genom att använda sig av kvalitativ metod får man många sorters data. 
Problemet med detta är att medvetet kunna utnyttja mångtydlighet. (Eneroth, 
1984) Vi har varit medvetna om detta under arbetets gång när nya begrepp har 
dykt upp. Vi har fått ny input och stött på nya begrepp inom ämnet vilka har 
varit mångtydliga. Detta har lett till att vi fick utvärdera dess relevans 
kontinuerligt under vår undersökning. Däremot har vi fått input under arbetets 
gång som har bidragit till större trovärdighet, tydlighet och bättre förståelse för 
valt tema.  
 
Det är viktigt att man tänker på mångtydligheten dvs. olika sätt på vilka frågor 
uppfattas. Det är viktigt att efter varje datainsamling kontrollera om man missat 
något och i så fall komplettera datainsamlingen. Man måste även kunna utnyttja 
mångtydligheten vid insamling av nya data genom att se till att alla 
missuppfattningar konfronteras. (Eneroth, 1984) Eftersom vi har använt oss av 
intervjuer som undersökningsmetod har vi eftersträvat att alla oklarheter eller 
missförstånd besvaras på plats. Vi har efter varje intervju kontrollerat om 
insamlad data är tillräcklig eller om vi har missat någonting som är viktigt för 
vår undersökning. På detta sätt har vi, där det behövdes, omformulerat eller 
skrivit nya frågor för nästkommande intervjutillfälle. 
 
Intervjumetoden har kritiserats som individbaserad och idealisk. Den fokuserar 
på enskilda individers åsikter och omfattar inte sociala och materiella strukturer. 
Denna kritik ska man ha i åtanke när man analyserar sitt material. Man måste 
kritiskt granska även det som man får höra under intervjuerna, lika väl som 
materialet man får eller skaffar sig. (Repstad, 1999) Vi har en hermeneutisk syn 
där förförståelse och tolkning är viktiga begrepp. Detta kan vara ett problem när 
man samlar och analyserar data då vår förförståelse påverkar vårt sätt att agera. 
Vi har varit medvetna om dessa risker och har hela tiden försökt att artikulera 
våra åsikter i diskussionen med varandra innan vi genomförde intervjuer. Detta, 
anser vi, har bidragit att intervjufrågorna var mindre färgade av vår förförståelse. 
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Vid analysen av det empiriska materialet i kapitel 7 var det svårt att återge en 
kronologisk struktur som följer den teoretiska referensramen. Detta på grund av 
att växlingen mellan helhet och delar inte var självklar varje gång. Med detta 
menar vi att de valda teoretiska delar som beskrivs i kapitel 5 är ömsesidigt 
beroende av varandra så att det blir svårt att veta vart den ena slutar och vart den 
andra börjar.  
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I syfte att på en lätt och överskådlig sätt återge våra val relaterade till 
forskningsansatsen som tidigare redovisats i detta kapitel presenterar vi en 
sammanfattning enligt figur nedan. De gråmarkerade fält i figuren representerar 
våra val.  
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Den allt mer växande användningen av Internet har givit upphov till elektronisk 
handel mellan företag. Detta fenomen har även börjat användas inom den 
offentliga sfären, men dock i en begränsad omfattning.  Spridningen på Internet 
har banat väg för helt nya möjligheter till medborgarservice och 
medborgardialog. Till en början inriktades ansträngningarna på att ge 
medborgarna tillgång till information över Internet. I takt med utvecklingen av 
de tekniska förutsättningarna och ökad förståelse för Internet och dess 
möjligheter har staten fått upp ögonen för detta vilket har lett till början på en 
omfattande omvandling av den offentliga sfären med hjälp av IT. (SOU 
2003:123) 
 
Under den senare delen av 1900-talet har våra liv påverkats av ett antal stora 
förändringsprocesser såsom den ekonomiska globaliseringen, den europeiska 
integrationen och IT revolutionen. Dessa processer har i sin tur påverkat 
villkoren för offentlig verksamhet på ett avgörande sätt. (SOU 2003:123) 
 
En förutsättning för både globaliseringen och EU-integration har varit den 
revolutionerande utvecklingen av informationsteknik under andra halvan av 
1900-talet. Den har skapat de tekniska förutsättningarna för 
direktkommunikation med i princip alla delar av världen. Den har också 
förändrat vår vardag och på några år skapat helt nya kommunikationssätt, t ex e-
post, till massföreteelser. Persondatorn, som introducerades på 1980-talet, fanns 
i slutet av 1990-talet på de flesta arbetsplatser och i de flesta skolor och hem. 
Internets genombrott över hela världen under 1990-talet (i Sverige från 1994) är 
just som persondatorn en milstolpe i samhällsutvecklingen. (ibid.)  
 
När det gäller politiska initiativ som har med IT att göra har begrepp e- 
government sitt ursprung i USA med start i början av 1990-talet, skriver 
Grönlund och Ranerup (2001).  
 
Idéerna anammades snabbt av EU, men även länderna Kanada, Australien, 
Storbritannien och Sverige som idag har både nationella manifest och en hel del 
elektroniska tjänster att erbjuda. Grönlund och Ranerup (2001, sida 32) skriver 
vidare att bakgrunden till dessa initiativ ligger i: 
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• ökade kostnader för offentlig service, inte minst på grund av den åldrande 
befolkningen. För att kunna ligga på samma nivå som förut och kunna 
erbjuda hög service krävs det en ökad effektivitet inom den offentliga 
servicen. 

 
• ökat krav på offentlig service, bland annat elektronisk tillgänglighet, 

kortare handläggningstider. Det är klart ett behov av att höja nivån på 
tjänsternas kvalité. 

 
• minskad deltagande i politiska sammanhang som t ex minskad 

valdeltagande och ett kraftig minskat antal medlemmar i partier. Detta kan 
leda till ifrågasättande av legitimiteten för det politiska systemet vilket 
tyder på behov av att förbättra relationerna mellan medborgare och 
politiska representanter. 

 
• en risk för ökade klyftor i samhälle, mellan infödda och invandrare, 

mellan anställda och arbetslösa, mellan stadsbor och landsbygdsbor osv. 
Detta ställer krav på att få med alla samhällsgrupper med i samma takt i 
utvecklingen. 

 
Denna lista kan göras längre enligt författarna, men poängen ligger i att dessa 
fyra punkter antyder tydligt att problembakgrunden handlar om mycket mer än 
IT-frågor. Det handlar om djupgående omstrukturering av myndigheters 
verksamhet utifrån nya ekonomiska och sociala villkor. Satsningen på e-
government menar Grönlund och Ranerup (2001) uttrycker en förhoppning och 
tro att strategisk utnyttjande av IT kan bidra till att lösa åtminstone en del av 
ovanstående problem. 
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Informationsteknik har satt sitt avtryck på den offentliga förvaltningen runt om i 
världen. Detta kan tydligt ses i uppkomsten av en rad nya begrepp som har 
egenskapen att de alla föregås av bokstaven ”e” som står för elektronisk. Dessa 
är till exempel: e-government, e-service, e-health, e-environment och här i 
Sverige e-tjänst3, e-förvaltning, e-demokrati osv. En fara med detta är enligt 
Sjöström (2003) att det ibland är lätt att använda begreppen utan vare sig 
urskiljning eller koherens. Ett nytt begrepp behöver inte ha en allmän vedertagen 
definition vilket kan skapa problem.  
Ett sådant problem visar sig tydligt hos begreppet ”e-government” menar 
Sjöström (2003), Grönlund och Ranerup (2001, sid.10). Vissa tillskriver ”e-
                                                 
3Med e-tjänster menas tjänster som levereras via elektronisk kommunikation. E-tjänster 
omfattar möjligheten att använda servicekanaler som telefonservice, call-centers, Internet, 
sms och digital-tv. (Verva, 2005)  
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government” en vid innebörd betecknande likväl e-demokrati som e-tjänster. 
Andra översätter begreppet som e-förvaltning. Skillnaden i definitioner har 
medfört att vissa stater som exempelvis Kanada rekommenderar att begreppen 
överges helt och hållet. Begreppet ”e-government” används dock fortsatt på 
europeisk nivå menar Sjöström (2003) varför det finns skäl att få en god bild av 
det. 
 
Begreppet government är engelsk ord som innefattar flera aspekter av att leda en 
stat. Ordet omfattar aspekter som styrelseform, ledning, styrning och utförande. 
Även själva principerna som strategisk ledning och operativ verksamhet 
innefattas av ordet government, menar författarna. När det gäller den svenska 
vokabulären är den mer uppdelad. (Grönlund och Ranerup, 2001). 
 
I den svenska vokabulären måste man ta till flera ord för att täcka vidden av 
ordet government. Ordet förvaltning betyder förverkligande av mål fastlagda av 
politiska organ d v s ordet omfattar utförande, operativ regelstyrd verksamhet. 
Demokrati blir då formen för styrning eller med andra ord den strategiska 
ledningen, vilket enligt författarna inte finns inom förvaltningen utan i det 
politiska systemet. Detta innebär att den offentliga förvaltningen är ett redskap 
som direkt kan styrs av politikerna. (ibid.) 
 
Inom Sveriges offentliga verksamhet, där Sveriges kommuner ingår, försvenskas 
begreppet e-government och betecknas av tre olika begrepp som står för tre 
olika typer av elektroniska tjänster, se Figur 5. Sveriges Kommuner och 
Landsting beskriver dessa tre begrepp som e-service, e-demokrati och e-
förvaltning. E-service innebär att medborgarna ges möjlighet att nå tjänster och 
service över elektroniska kanaler, i första hand Internet. För att detta ska vara 
möjligt krävs att de administrativa systemen och processerna kan hantera de data 
och elektroniska dokument som skapas i kontakten med medborgarna, och då 
krävs e-förvaltning. Begreppet e-demokrati används för att beskriva metoder att 
skapa elektroniska mötesplatser och dialog mellan medborgare och politiker. 
Utveckling av ovan nämnda e-tjänster här i Sverige samlas ibland under 
begreppet 24–timmarsmyndighet. (Sjöström, 2003) 
 



 31 

 
 
$�����*������
���
�	�����
�������
�	�����
�����"
	�5
�
�������
�	
���������-��
8���������!"�3��
��-,��66�7�
 

���� ������������,��$$���$�
���#���
Begreppet 24-timmarsmyndigheten är en vision för Sveriges framtida offentliga 
förvaltning. Den har sitt ursprung i regeringens proposition (Prop. 1997/98:136) 
Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Propositionen förespråkar starkt 
användningen av informationsteknik som ett led i arbetet att förverkliga 
visionen. Man slår också fast att Internet bör ligga till grund för den tekniska 
infrastruktur utifrån vilken man utvecklar tjänster:  
 

819� 
��� ��	�����	� ��������	��� ���� ���� 
��
������ �������
�����	��	� � ��	����� ���� ��������� ��	��������� (Prop. 1997/98:136, 
sida 56).   

 
I vår genomgång av de statliga dokumenten har vi stött på en hel del olika 
definitioner på 24-timmarsmyndighet. Vi tycker att de flesta definitioner bara 
delvis besvarar frågan vad 24-timmasmyndighet är. De flesta har anpassat 
definitionen efter sina behov för arbetet där definitionen används. Följande 
definition som Statskontoret presenterar i rapporten (2005:30, sida 81) är den 
definition som vi tycker på bästa möjliga sätt beskriver kärnan i fenomen 24-
timmasmyndighet och även antyder målen för den samma:  
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Med startpunkt i de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet är regeringens mål att skapa en förvaltning som ger: 
 

• Tillgänglighet, oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet. 
• Hög kvalitet i tjänster och bemötande. 
• Lyhördhet för medborgares och företagares åsikter och tankar om hur 

förvaltningen kan bli bättre. 
• Enkla och rättvisa regler. 
• Största möjliga nytta för medborgare och företagare genom samverkan 

och en kontinuerlig omprövning och utveckling av verksamheten. 
(Regeringskansliet, 2003) 
 
Visionen om 24-timmarsmyndighet handlar om bättre service, öppenhet och 
effektivitet. Utmaningen i 24-timmarsarbetet ligger i att hitta processer som kan 
utvecklas med e-tjänster, som kan spara pengar och leda till bättre service i form 
av ökad tillgänglighet och ökad servicekvalitet. (Statskontoret 2005:30) 
 
Regeringen summerar ovan presenterade mål i tre ledstjärnor som på bästa sätt 
beskriver en 24-timmarsmyndighet. Dessa tre är: 
 
1
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�
Med service menas att alla ska kunna få lika hög kvalitet i handläggning och 
service, oavsett förutsättningar och var i landet man bor.  Det ska vara lätt att 
hitta rätt och att framföra sitt ärende. Det ska också vara möjligt att använda sig 
av den kontaktform som passar bäst: personliga möten, reguljärbrev, 
telefonservice eller Internet. 
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Medborgare och företagare ska enkelt kunna ta reda på hur ärendet hanteras, var 
det befinner sig i en arbetsprocess och när det beräknas vara avslutat, genom 
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bl.a. diarier på Internet. Det ska också vara möjligt att via Internet framföra 
synpunkter till förvaltningen. Det ska finnas rutiner som tar till vara på 
synpunkterna och ger återkoppling på vidtagna åtgärder. 
 
���
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Det är viktigt att förvaltningen systematiskt omprövar verksamhetsprocesser och 
strukturer, och tar tillvara på alla de effektivitetsvinster som samverkan med 
andra kan ge. Det gäller att utnyttja tekniken för att utjämna skillnader i 
arbetsbelastning genom att överföra ärenden från en överbelastad enhet till en 
med ledig kapacitet. (Regeringskansliet, 2003) 
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Detta kapitel introduceras med en förklaring av kommunens verksamhet. Vidare 
definieras begreppen informationsteknik (IT) och informationssystem (IS) för att 
senare beskriva verksamhetsförändring med hjälp av IT/IS. Därefter återger vi 
en bild av kommunernas arbete med införande av IT och deras samarbete i 
Sambruk som är ett projekt för gemensam verksamhetsutveckling av kommunala 
e-tjänster.  
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En definition av vad kommun är hittar vi hos Montin (2004) som skriver att 
kommuner är territoriellt avgränsade enheter för lokalt självstyre. De är 
offentligrättsliga juridiska personer och kan således bland annat ingå avtal och 
äga fast och lös egendom. De har också obligatoriskt medlemskap och har 
beskattningsrätt och avgiftsmakt. I Sverige finns idag 290 kommuner (år 2006). 
 
Kommunernas huvudsakliga uppgift är att fungera som välfärdstatens förlängda 
arm. Kommunernas verksamhet, både den som styrs av speciella lagar och den 
som sköts på eget initiativ, ska enligt Montin (2004) skötas på den kommunala 
självstyrelsens grund. Kommunal självstyrelse finns inskrivet i en av 
regeringsformens paragrafer: 
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(Regeringsformen 1 kap) 

 
Även om kommunerna betraktas som självstyrande enheter så har kommunerna i 
uppdrag att utföra en rad olika uppgifter som riksdagen har ålagt dem. Detta vill 
säga att regeringen och statliga myndigheter utövar kontinuerligt tillsyn över en 
stor del av den kommunala verksamheten. De kommunala 
verksamhetsområdena som är lagstiftade är: 
 

• ����
�� ��	�
����� som omfattar arvoden för förtroende valda, stöd till 
partierna, politisk personal m.m. 

• ��	�
�	����	� (som också omfattar skydd m.m.) omfattar fysisk och 
teknisk planering, underhåll av gator, vägar, parker samt räddningstjänst, 
totalförsvar m.m. 

• �	��� ���� �����	 som omfattar allmän kultur verksamhet, bibliotek, 
musikskola, fritidsgårdar m.m. 

• ��	
����	� ���� ��	���
�	� som omfattar förskola, öppen förskola, 
familjedaghem, fritidsverksamhet 
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• �������� som omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan 
samt KOMVUX 

• ���	�"������������
���	���  
• ����"� ���� ��������
�	� som omfattar ekonomiskt bistånd och 

missbrukarvård 
• 
�	
���� �	������ �
��
�	 som omfattar flyktingmottagande, 

arbetsmarknadsåtgärder  
• ����	
��

�� ��	�
������ som omfattar kommunikationer samt energi, 

vatten och avfall.�
 
De stora utgiftsområdena är barnomsorg, utbildning samt olika former av stöd 
för äldre och funktionshindrade, som tillsammans utgör ungefär tre fjärdedelar 
av den kommunala budgeten för år 2002. (Montin, 2004; Birgersson, 2005) 
 
Kommunernas inkomster kommer huvudsakligen från kommunalskatten, bidrag 
från staten och uttagna avgifter för tjänster. Kommunalskatten är den viktigaste 
inkomstkällan. Den svarar för 60 procent av kommunernas inkomster enligt 
Birgersson (2005). I genomsnitt är kommunalskatten dryg 30 procent varav två 
tredje delar går till kommunen och en tredje del till landstinget. (ibid.) 
 
Den näst största inkomstkällan är statsbidrag. Statsbidrag finns i huvudsak av 
två slag – specialdestinerade och generella. De specialdestinerade statsbidragen 
finansierar sådan verksamhet som kommuner obligatorisk bedriver på grund av 
olika lagar och författningar. Ett annat motiv för staten att bevilja kommunerna 
statsbidrag har varit när staten velat stimulera fram en utbyggnad av kommunal 
service på ett visst område som t ex bredbandsinfrastruktur. (ibid.) 
 
Birgersson (2005) skriver vidare att den generella statsbidragen har kommit till 
på grund av att kommunernas ekonomiska prioriteringar styrdes för hårt. Inom 
vissa kommuner har det lett till en så kallad jakt på statsbidrag vilket har orsakat 
onödigt höga kostnader för vissa kommuner. Den generella statsbidragen syftar 
till att omfördela ekonomiska resurser mellan rika och fattiga kommuner. De 
kommuner som har befolkning med låga inkomster för enligt samma författare 
större andel av statsbidragen än kommuner med där medborgarna har högre 
inkomster. När det gäller avgifter som inkomstkälla är det sådana som kommer 
ifrån serviceverksamheten som vatten- och energiförsörjning eller 
avfallshanteringen. 
 
Varje kommun har ett kommunfullmäktige, som är enligt Birgersson (2005) 
kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har enligt Montin 
(2004) det grundläggande politiska ansvaret. Därutöver finns inom kommunen 
en kommunstyrelse och olika nämnder. Kommunstyrelse är enligt Montin 
(2004) samlingsregering vilket betyder att partifördelning i kommunstyrelse står 
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i proportion till mandatfördelning i fullmäktige. Det finns olika principer för att 
organisera olika nämnder och verksamheter. (ibid.) De viktigaste uppgifterna för 
kommunstyrelsen är enligt Montin (2004) att bereda alla ärenden om skall 
beslutas i fullmäktige, leda budgetärende och verkställa fullmäktiges beslut. 
Nämnder har två övergripande funktioner. Den ena är att följa fullmäktiges 
beslut och den andra är att tillämpa den lagstiftning som reglerar den aktuella 
verksamheten. De ovan nämnda specialreglerade uppgifter (t ex grundskola, 
gymnasieskola) som kommunen har måste dock skötas av kommunstyrelse eller 
andra nämnder. 
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Med IT avses i de flesta fall tekniska lösningar för att bearbeta, lagra och 
förmedla information mellan sändare och mottagare vilka i slutändan är 
människor. Enligt denna definition blir IT den tekniska delen av 
informationssystem. IT omfattar både program, maskiner och 
kommunikationsutrustning. (Wiktorin, 2003).  
 
Samtidigt är informationsteknik också en social produkt av subjektivt mänskligt 
handlande inom specifika strukturella och kulturella kontexter. 
Informationstekniken kan ses som en objektiv uppsättning av normer och 
resurser vilka underlättar eller begränsar mänskligt handlande. Slutligen är 
informationstekniken både en förutsättning och en konsekvens av 
organisatoriskt handlande. (Orlikowski och Robey, 1991).�
 
För att skapa ett funktionellt datasystem måste man ha klart för sig för vem eller 
för vilken arbetsuppgift man skapar systemet. Om man glömmer det faktum att 
datasystemet skapas för de människor som ger och tar emot information är 
risken att människorna får anpassa sig till datasystemet istället för tvärtom. Ett 
bra datasystem ska förbättra kommunikationen mellan människor. (Andersen, 
1994) 
 
Goldkuhl (1993) menar att utveckling av datasystem innebär alltid förändringar i 
förutsättningarna för verksamhetens bedrivande. Att strukturera om 
informations- och kommunikationsstrukturer i verksamheten förändrar själva 
verksamheten. Författare menar därmed att det inte går att utveckla datasystem i 
en verksamhet utan att påverka verksamheten. Därför blir det nödvändigt att 
systemutveckla på ett verksamhetsinriktat sätt med verksamhetsmålen i fokus 
skriver författare vidare. Goldkuhl (1993) definierar systemutveckling som 
människors arbete med att analysera, utforma och förändra verksamheten där 
datasystem ingår eller planeras ingå som delar. 
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Begreppet informationssystem (IS) definieras av Wiktorin (2003) som de delar 
av en verksamhet som tillhandahåller, använder och förmedlar information. Den 
viktigaste komponenten i ett sådant informationssystem är enligt samma 
författare människan, som kan stödjas av ett datasystem som automatiserar vissa 
aktiviteter i informationssystemet. Människan är den som är aktiv i 
informationssystemet och tolkar det passiva data som datasystemet 
tillhandahåller. Information är alltså meningen, betydelsen av data.  
 
IT används för att realisera informationssystem (IS) i organisationer. Man talar 
om IT-baserade eller datorbaserade informationssystem. Informationssystem 
betraktas, som framgår av ordet, som system av information. Men IS innehåller 
inte bara information och upplysningar utan IS ger möjlighet att människor gör 
saker med och genom IS. Detta innebär att IS bör ses som ett handlingssystem. 
(Goldkuhl, 1993) Som exempel kan man lyfta fram ärendehantering inom 
socialomsorg, bygglov och miljöskydd som sker idag med hjälp av IT. Detta 
betyder att viktiga organisatoriska handlingar utförs genom sådana system. Ett 
handlingsperspektiv på IS innebär ett framhävande av att systemen kan utföra 
organisatoriska handlingar samt ge stöd åt användares handlande. (Goldkuhl och 
Röstlinger, 2001) 
 
Systemutveckling innebär utveckling av datorstöd inom en verksamhet, där 
informationshanteringen är en del i det större system som utgör verksamheten 
såsom den bedrivs inom myndigheter eller företag. Informationshanteringen är 
en del i det större system som utgör verksamheten. I figuren nedan visas hur de 
tre systemnivåerna verksamhet, informationssystem och datasystem hänger 
ihop. (Wiktorin, 2003) 
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En verksamhet baseras på en affärsidé, som realiseras genom de processer som 
förädlar produkten/tjänsten. Dessa produceras och distribueras av ett antal 
processer, som arbetar mot givna mål. Vissa av dessa processer/arbetsuppgifter 
kan stödjas av datasystem, där ett datasystem består av komponenter som 
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datorer, kommunikationslänkar, programvara och data. Verksamheten tolkar det 
passiva data som datasystemet tillhandahåller. Information är alltså tolkningen 
av, eller meningen med, den insamlade data. (Wiktorin, 2003) 
 
En viktig del av verksamheten är informationshanteringen. Där samverkar 
människor enligt givna ramar. Var och en utför ett antal uppgifter, som alla 
ingår i någon process. En förutsättning för smidig samverkan är att man har en 
gemensam begreppsapparat, att man förstår varandra.  
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Sveriges kommuner står inför stora utmaningar i framtiden. Under den närmaste 
tioårsperioden beräknas kommunerna behöva nyanställa ca 600 000 nya 
medarbetare. Det är ungefär lika många som det totala arbetskraftstillskottet på 
hela den svenska arbetsmarknaden under perioden. När arbetskraftsbristen står 
för dörren gäller det att införa ett effektivt teknisk stöd i den kommunala sektorn 
för att effektivisera verksamhet och därmed säkra framtiden. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2006) I detta sammanhang betonas ofta användning 
av informationsteknik som än lösning för att uppnå just ökad kvalitet och 
effektivitet i verksamheter med begränsade resurser. (Wiktorin, 2003; Goldkuhl 
och Röstlinger, 2001) 
 
I pressmeddelande från Svenska kommunförbundets kongress 2003 relateras 
beslut som kongressen tagit och som angränsar till regeringens ansats. I 
pressmeddelandet lyfts ökad yttre och inre effektivitet fram som nyckelbegrepp 
för skapande av ökad tillgänglighet och lägre kostnader inom kommuner. På 
detta sätt skulle kommuner erbjuda god service med bibehållen och helst högre 
kvalitet. (Sambruksplattformsrapport, 2004)�
 
IT användningsområde varierar. IT kan bl.a. användas till effektivisering av 
verksamheten genom bland annat utveckling av nya tjänster, förbättring av 
kommunikationen mellan olika organisatoriska enheter, utveckling av nya 
samarbetsformer samt bättre styrning av verksamheten. (Statskontoret, 1992).  
 
Många forskare rekommenderar användning av IT som medel till förändring av 
organisationsformer från traditionella hierarkiska strukturer till mer tillfälliga 
projektgrupper organiserade i nätverk över organisationsgränserna. På detta sätt 
fokuseras men också förenklas organisationsstrukturen vilket skapar bättre 
kommunikationsmöjligheterna mellan anställda i hela organisationen. Bara då 
kan organisationen uppfylla nya krav från sin komplexa omgivning samt öka 
kundnyttan. (Zuurmond, 1994) 
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Vidare skrivs att idéerna bakom 24-timmarskommunen kan få en positiv effekt 
under förutsättning av att samordning sker mellan statliga myndigheter och 
kommuner/landsting för sammanhållen service ur medborgarens perspektiv. Att 
anpassa den kommunala organisationen för att ytterligare möta medborgarnas 
behov av tillgänglighet och service är ett omfattande arbete som kommer att ske. 
Detta innebär också att arbetssätten måste förändras och att IT-systemen 
anpassas därefter. (Sambruksplattformsrapport, 2004) 
 
I pressmeddelanden skrivs vidare att varje enskild kommun inte har ekonomiska 
eller tekniska resurser att själv utveckla de tjänster och verksamhetssystem som 
krävs. Det är inte rimligt att 290 kommuner var och en för sig utvecklar egna 
lösningar för elektronisk service. Ett steg i rätt riktning kan vara att man med 
gemensamma resurser utveckla e-tjänster och lösningar som kan användas av 
flera kommuner. Detta kan ge bra grund till gemensam förvaltning och underhåll 
av dessa lösningar. (ibid.) 
 
Den offentliga sektorns snäva finansiella läge resulterar i att många kommunala 
verksamhetsenheter blir s.k. resultatenheter med tydligare redovisning och 
styrning av kostnader och intäkter (Forssell, 1994). Det medför att allt fler 
försöker organisera och styra den egna utförande verksamheten enligt delvis 
”marknadslika” förhållanden, vilket i sig betyder djupare fokusering av 
strategiska förändringskoncept som processorientering, kvalitetsutveckling och 
kundfokusering (Röstlinger m.fl., 1997) 
 
Däremot är det viktigt att påpeka att en kommun, som en politisk organisation, 
är utsatt för förändringar vad gäller strategiska inriktningar som genomförs i 
samband med maktskiften. Dessa utmärkande drag hos offentliga förvaltningar 
gör att det ställs särskilda krav på informationssystem inom offentlig 
verksamhet. Därför bör det påpekas att informationstekniken har både potential 
men också kan utgöra hinder för att övergå till nya organisationslösningar. 
(Goldkuhl m.fl., 1998) 
 
Den potential som informationstekniken har kan ses i tillämpningen och 
utvecklingen av e-tjänster. Mellan 30 och 70 procent av de tjänster och den 
service som kommunerna erbjuder sina medborgare och näringslivet är av 
rutinartad karaktär. Om dessa rutinärenden i större utsträckning hanteras 
elektroniskt kan tjänstemännen använda mer tid till kvalificerade uppgifter och 
ha mer tid för personliga kontakter med allmänheten. I mer komplexa ärenden, 
som exempelvis bygglov och ekonomiskt bistånd, krävs att handläggaren tar 
kontakt med andra myndigheter för att kontrollera uppgifter som finns i deras 
system.  
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Ett steg i utvecklingen av e- tjänster är att ansvariga handläggare kan nå övriga 
myndigheters verksamhetssystem elektroniskt för att få de uppgifter som krävs. 
Utvecklingen av elektroniska tjänster innebär inte bara att medborgare når de 
offentliga institutionerna elektroniskt, utan det innebär också att handläggningen 
av ärenden kan gå snabbare och kräva mindre arbetsinsatser. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2002) 
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Sambruk är ett projekt för gemensam verksamhetsutveckling och användande av 
kommunala e-tjänster. Detta projekt ska enligt Sambruks egen webbplats ge 
både inre och yttre effektivisering i kommunal verksamhet. Projektet är ett 
initiativ från ett antal kommuner vilka har skapat en gemensam grund för att 
kunna utveckla kommunala e-tjänster. Deltagande kommuner kommer från olika 
delar av landet och är representerade av såväl kommuner i glesbygd som i 
storstad. Ledorden är ökad produktivitet med bibehållen eller högre kvalité och 
skapande av ökad tillgänglighet samt sänkta kostnader för att producera och 
leverera framtidens e-tjänster. (Sambruk, 2006) 
 
Grunden för fortsatt utveckling av föreningen lades av tolv kommuner. 
Föreningen har växt stadigt och hade vid slutet av år 2004 cirka 30 kommuner 
som var med. Vid konstituerandeföreningsstämma 2005-06-07 beslutades att 
bilda den ideella föreningen Sambruk. Alla Sveriges kommuner, landsting och 
andra organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli 
medlemmar i föreningen. (ibid.) 
 
De tagna initiativ ligger i linje med de ambitioner och satsningar som görs av 
Sveriges kommuner och Landsting samt Statskontorets satsning för en 
samordnad elektronisk förvaltning. Enligt Sambruks webbsida är syftet med 
kommunala e-tjänster: 

• att förbättra kommunal service och ge hög tillgänglighet för medborgare 
och företag 

• att sänka kostnader för kommunal förvaltning och på så sätt bidra till en 
samordnad offentlig förvaltning 

• att ge medborgarna likvärdig service oberoende av kommuntillhörighet 
(ibid.)�
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Figur 7 nedan innehåller de utvecklingssteg som enligt Statskontorets 
bedömning bör utgöra kriteriestegen i utvecklingstrappan mot en elektronisk 
förvaltning. Servicehöjd och teknikhöjd är intimt samvävda. Men figuren 
innehåller också flera gömda dimensioner. Den ”servicehöjd” som innebär att 
ärenden kan inges elektroniskt till myndigheten förutsätter att det finns 
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tillräcklig ”teknikhöjd” i form av en infrastruktur för elektroniska signaturer, 
inklusive ”juridisk höjd” som tillåter myndigheten att tillämpa de elektroniska 
signaturerna. Man skulle också kunna tala om ”kvalitetshöjd” i serviceutbudet 
och ”demokratihöjd” i förhållningssättet gentemot medborgarna.  
(Statskontoret, 2000:21) 
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Statskontorets modell som vi presenterar i Figur 7 är uppdelad i fyra olika steg 
vilka förklaras längre nedan. 
 
1	
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Det innebär att myndigheten presenterar sin verksamhet och sina tjänster på 
webben.  
 
1	
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På den här nivån erbjuder myndigheten enkla tjänster på sin webbplats som t.ex. 
blankettservice, andra självbetjäningstjänster samt möjlighet att söka i diarier 
och publika databaser.  
 
1	
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På den här nivån gör myndigheten det möjligt att hämta, lämna och bearbeta 
egen information genom att erbjuda personifierade e-tjänster med inloggning 
genom överenskommen användaridentitet eller innehav av godkänt certifikat för 
säker identifiering.  
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Här är gränserna mellan olika myndigheter genomskinliga för medborgaren som 
bara behöver kontakta en myndighet för att hantera ärenden i frågor som 
involverar flera myndigheter.  (Statskontoret, 2000:21) 
 
Det är viktigt att påpeka att allt mer kritik riktas mot Statskontorets modell. 
Exempelvis Goldkuhl och Persson (2005) påpekar olämplig kategorisering hos 
utvecklingsmodellen och menar att gränser mellan olika steg oftast är oklara och 
svåra att skilja åt med tanke på uppsatta kriterier för samma. Modellen 
karakteriseras av otydlighet gällande e-tjänsteframställning och dess gradvisa 
förändring i de olika stegen. Det som ifrågasätts starkt är att e-tjänsters 
komplexitet används som verktyg enligt vilken görs uppdelning av e-tjänster i 
de olika stegen.  
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I takt med att kommunernas ekonomi har försämrats under 1980-talet har 
kritiken ökat mot kommunernas bristande effektivitet. Det börjades tala i termer 
som effektiv ledarskap samt delegerad ekonomisk ansvar till tjänstemännen. 
Den politiska styrningen skulle numera ske i form av att ange mål och ramar 
samt att följa upp och utvärdera dessa mål och ramar. Det nya arbetssättet kallas 
målstyrning. (Montin, 2004). 
 
Realismen i målstyrningstänkande har ifrågasatts av flera forskare och kritiken 
har riktats mot den praktiska utformningen av uppföljning och utvärdering av 
uppsatta målen. Kritiken kan sammanfattas i fyra punkter vilka i sin helhet 
baseras på Montin (2004): Dessa är: 
 

• För det första förutsätter målstyrningen att politikernas mål är definierade 
så att det framgår klart vad förvaltningen ska uppnå. Vidare ska resultatet 
kunna följas upp och utvärderas.  

 
• För det andra är behovet av relevant information vid rätt tidpunkt 

avgörande för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten mot 
uppställda mål. Informationsflödet inom kommuner är komplicerad och 
kritiken framförs att den inte är politisk relevant. Informationen är svår att 
värdera eftersom den kommer från flera källor och är oftast bearbetad och 
tillrättalagd. 

 
• För det tredje strider målstyrningstänkande mot den traditionella 

politikerrollen som innebär att färdriktningen pekas ut genom viktiga 
detaljbeslut eller genom att politikerna i själva verket är mer intresserade 
av medlen än av målen. Detta innebär att den universella målstyrningen 
inte passar i den kommunala politikens värld. Målstyrningen har sitt 
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ursprung inom företagsvärlden där ledningen har tämligen enhetlig 
inriktning. Den politiska styrningen av kommuner kännetecknas däremot 
av kompromisser och oklara budskap. 

 
• För det fjärde är målstyrningen ofta naiv. Det ställs orealistiska 

förväntningar på att enighet kring de uppsatta målen skall uppnås inom 
verksamhetens olika nivåer och mellan olika professionella grupper. I 
själva verket består den kommunala organisationen av ett flertal 
motstridiga intressen som inte låter sig inordnas i enkla modeller. 
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I varje organisation är det viktigt att klargöra vad organisationen vill uppnå för 
att kunna strukturera sitt arbete på ett bra sätt. En vision bör finnas som visar 
vad som eftersträvas, liksom formulerade mål för att uppnå visionen. (Nanus, 
1992) 
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Ordet vision kommer från latinets ”vidére” som betyder ”att se”. En 
engagerande vision skapar kraft och lyfter oss från det ordinära till det 
extraordinära. Vision ska vara en bro mellan nuvarande situation och den 
önskvärda framtiden en organisation vill uppnå. Det är en målande bild av en 
bättre framtid och den ska vara inspirerande så att den får anställda att vilja 
arbeta mot den. (Nanus, 1992) 
 
En svensk företagsledare som starkt förknippas med sin vision är Ingvar 
Kamprad, som byggd upp sitt företag IKEA med visionen ”Att skapa en bättre 
vardag åt de många människorna”. Vikten av en bra vision understryks av 
forskning. Exempelvis återfinns bland de tio största hindren för att lyckas med 
förbättringsarbetet risken att underskapa betydelsen av en bra vision och likaså 
att underskatta behovet att kommunicera ut den i organisationen. (Bergman och 
Klefsjö, 2002) 
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För att arbeta mot visionen behövs mål för verksamheten på lång och kort sikt. 
Ett mål skall ge en föreställning om vad organisationen konkret vill uppnå inom 
en given tidsram. För att klara detta är det viktigt att de mål som sätts är mätbara 
och tydliga. ”Bara det som går att mäta blir gjort” hör man ofta, skriver 
författarna vidare. För att målen skall nås är det viktigt att någon har ansvar för 
dem och att tillräckliga resurser avsätts för det arbete som behövs. Arbetet med 
att sätta bra mål kan underlättas av att man talar om SMARTa mål. 
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SMARTa står för: 
 
1-
!����	; Använd ord som innehåller en riktning som öka, minska, förbättra, 
utveckla. Undvik ord som värna om, tillvarata, tillgodose - de anger ingen 
riktning. 
 
��	���	; Det är viktigt att ägna ordentligt med tid att komma överens om 
lämpliga mått i exempelvis antal enheter, pengar eller tid. 
 
+!!
-	
��	; De som skall uppfylla målen måste vara delaktiga när de tas fram. 
 
3�����	; Det måste finnas tillräckliga och realistiska förutsättningar att nå 
målen. Det går att lägga ribban olika högt. Ibland talar man om trygghetsmål, 
realistiska mål och barriärbrytande mål. 
 
&����
�	��	; Det är lätt att snabbt slå till med en tidpunkt när någon skall vara 
klart. Men här gäller det att tidpunkten bestäms av dem som är involverade. 
(Bergman och Klefsjö, 2002) 
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För att nå de uppsatta målen vidtar organisationer olika åtgärder eller aktiviteter. 
Den plan som beskriver dessa aktiviteter kallas för en strategi. En strategi är i 
företagsvärlden ”övergripande, generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig 
över en längre tidsperiod”. Vad organisationer ska åstadkomma d v s hur 
aktiviteter och strategi ser ut och kombineras, beror naturligtvis på den aktuella 
situationen. 
(Bergman och Klefsjö, 2002) En annan definition är den som Hill och Jones, 
(1989, sida 5) presenterar: 
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Utifrån dessa två definitioner definierar vi en strategi som en samling av 
ledningens beslut och handlingar som ska få organisationen att uppnå sina 
långsiktiga mål. Men för att formulera strategier i en ständigt förändrande värld 
krävs det strategiskt ledarskap för att hantera dessa processer. Dessa ledare bär 
ansvar för organisationens generella prestation i helhet eller för prestation i en 
avdelning/förvaltning.  
 
Enligt Statskontoret (2005:13) är ledarnas engagemang en mycket viktig faktor 
för hur stor dignitet förändringsarbete för inom den offentliga sektorn. Det gäller 
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för ledningen att visa på betydelsen av arbetet, att inspirera medarbetarna samt 
att skapa en samsyn i organisationen kring varför och hur arbetet ska bedrivas. 
Budskapet måste utarbetas samt kommuniceras till hela organisationen. 
 
Som en led i detta arbete och för att förändringsarbetet ska få genomslag i en 
myndighet/kommun måste medarbetarna känna sig delaktiga i arbetet. Det är 
även viktigt att medarbetarna ser nyttan med förändringar i arbetssätt och 
arbetsprocesser och i användningen av ny teknik. Medarbetarna ska inte känna 
sig hotade eller åsidosatta vid införandet av nya processer eller ny teknik. 
Organisationen och synnerlighet ledningen måste aktivt arbeta med att ta tillvara 
på den kompetens som medarbetarna har, att utveckla den kompetens som 
organisationen behöver för att utvecklas som en del i den moderna förvaltningen 
och att motivera medarbetarna att använda modern teknik. (Statskontoret, 
2005:13) 
 
Ledningens förmåga att ta fram, kommunicera och förankra visioner, mål och 
strategier för förändringsarbetet ger en bild av ledningens styrning av arbetet. 
Ledningen måste kommunicera varför man genomför olika förändringar samt 
vad förändringarna syftar till. (Statskontoret, 2005:13) Vidare skall ledarna 
förespråka dialog och konsensus som beslutsfattande metod. (Hill och Jones, 
1989�  
 
Inom managementforskning poängterar man betydelsen av långsiktighet och 
helhetstänkande vilka påverkar varandra. Om man vill planera långsiktigt på ett 
framgångsrikt vis krävs det att man tar hänsyn till helheten i stället för de olika 
delarna som kan tänkas påverka det strategiska styrningsarbetet separat. 
(Statskontoret, 2005:30) 
 
Vi anser dock att detta inte är helt oproblematiskt.  
 
I dag formas ledarskapet nämligen av organisationens struktur och kultur. På 
senare år har till exempel många organisationer decentraliserats och det har skett 
en minskning av antalet chefsnivåer. (Statskontoret, 2005:30) 
 
Inom organisationer är det svårt att ha en helhetsbild över hur verksamheten ser 
ut och vad som sker på olika ställen inom dem vilket försvårar skapande av 
effektiva organisationer. Avsaknad av helhetsbild gör det svårt att hantera den 
komplexa koordinering av tjänster och information som finns. Det är oftast en 
person som är ansvarig för och känner till en viss del av verksamheten. 
Exempelvis kanske informationsavdelningen har kunskap om vilken information 
som finns inom organisationen, medan IT-avdelningen känner till på vilket sätt 
som informationen är lagrad i databaserna. Andra avdelningar vet hur deras 
arbete fungerar och hur de använder just sina system, men vet inte särskilt 
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mycket om vad andra avdelningar gör. Ett samarbete mellan olika avdelningar 
och deras ledare kan hjälpa organisationen till ny förståelse och en mer 
sammansatt bild av verksamheten. (IT-kommissionens rapport 70/2003) 
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Ordet process kommer från latinets ”processas”, som kan härledas från 
”processus”, vilket betyder att röra sig framåt. En process definieras som en 
kedja aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund. Det är 
viktigt att betona vikten av att se och definiera en process utifrån flera olika 
perspektiv, och på flera olika sätt. Utifrån ett tillverkningsorienterat 
ingenjörsperspektiv ses ofta en process som en standardiserad serie av 
upprepande aktiviteter som omvandlar input till resultat. Poängen blir då att 
optimera processen samt göra det kontrollerat i den grad det går. Detta 
möjliggörs eftersom processer betraktas som något strukturerat och relativt 
statiskt. Motsatsen är samhällsvetenskapligt perspektiv som ofta betraktar en 
process som en förändring över tiden, d v s något dynamiskt som saknar tydlig 
struktur, och som inte nödvändigtvis upprepas i tiden. Vi anser det nödvändigt 
att använda delar av båda perspektiven vid processundersökning. (Bergman och 
Klefsjö, 2002; Rentzhog, 1998) 
 
De flesta aktiviteter som görs inom en organisation kan ses som en process det 
vill säga en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Att 
sträva efter genomskådliga processer i organisationen kan visa sig mycket 
framgångsrik. Det är utifrån processerna organisationen kan genomföra 
förbättringar i verksamheten vilket är kärnan i framtidens kvalitetsarbete. 
(Bergman och Klefsjö, 2002) 
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Uppdelning av processerna kan ske enligt en mängd olika kriterier. Bergman 
och Klefsjö (2002, sida 239) skriver:  
�

��	����������	������	���

��	������������������������
�	�������
���
��	����	
�	�	� ���)� !�� �	���

� ��	� ��� ��	
��� ���� ��� 

��� ������� �
���� ��	� ��� ����� =��� ����	��
���	�>� ���� ��� ����	����	� =���
����	��
����	�> � ���� ��
��	� ��� ���� �����	�� ��� �������� ��������	 �
�����	�����	�	�������	��
��������	�
�����������������	���
���������
����� 

 
Vid en kartläggning av processerna, enligt uppgift processerna har i en 
verksamhet, delar man in dem i huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser.  
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• Huvudprocess – är de processer som på en hög generaliseringsnivå 
beskriver syftet med verksamheten. Kallas även kärnprocesser och kan 
beskrivas som de processer som realiserar och utvecklar verksamhetens 
affärsidé eller som de processer som tillgodoser kundens framtida behov 
samt är inriktade mot att tillgodose kundens nuvarande behov.  

 
• Stödprocesser – processer som behövs för att huvudprocesserna ska 

fungera. Har inget egenvärde utan värderas utifrån hur bra de stöder 
huvudprocessen. Exempel: rekrytering, informationsprocesser, skapa 
prognoser etc. 

 
• Ledningsprocesser – behövs för att styra och leda huvudprocesserna. 

Poängen med dessa är att beskriva hur ledare fastställer organisationens 
mål och strategier. Exempel: strategisk planering, målsättning etc. 
Bergman och Klefsjö (2002) 
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Processorientering är ett sätt att ge struktur, stabilitet och neutralitet åt ett 
utvecklingsarbete eftersom processorientering möjliggör bättre syn på helheten. 
Processorientering huvudsakligen handlar om att se över innehållet i 
verksamheten på ett organiserat och strukturerat sätt och med innehåll menas 
främst kundbehov, arbetsmetoder och rutiner. (Thulin och Thulin, 2003) 
 
Organisationernas motiv till processorientering är en önskan att genom 
kartläggning av arbetsflödena skapa struktur och tydlighet i verksamheten samt 
hitta nya styrningsformer. Detta i sig skapar generell visualisering av 
verksamheten som möjliggör att det blir enklare för medarbetarna att bland 
annat förstå verksamheten och hitta sin roll i organisationen. Att kunna effektivt 
analysera och förstå verksamheten är en viktig del i kvalitetsarbetet som 
möjliggör förändring. Arbete med processer syftar till att skapa ett horisontellt 
perspektiv på verksamheten och bryta den gamla funktionsorienterade 
verksamhetskartläggning som löper stora risker med att fokusera isolerat på 
varje funktions förbättring och med det missa helhetsperspektivet. Ständig 
fokusering på verksamhetens resultat, mål och affärsidé möjliggörs bättre med 
processorientering eftersom den syftar till att se tvärs igenom aktivitetsflödena i 
en verksamhet, så att de alla är en del i att uppfylla verksamhetens mål och 
affärsidé. En processorienterad verksamhetskartläggning resulterar i ett 
välgrundat beslutsunderlag. (Christiansson, 2000) 
 
Processorienteringens kanske viktigaste funktion är att, på ett effektivt sätt, 
identifiera förbättringsutrymmen och eliminera icke värdeskapande aktiviteter. 
Tidigt process- och brukarorienterat tankesätt i organisationen är i samspel med 
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förbättringar som införande av den nya tekniken möjliggör. Samtidigt ger den 
övertag för alla organisationer som prioriterar den långsiktiga 
kvalitetsutvecklingen på alla fronter. En modell för processorientering bör 
innehålla förslag till nyckelfaktorer, metoder och verktyg för mätning och 
uppföljning av processernas resultat. Arbetet ska ta fram ett antal processkartor 
som visualiserar arbetsflödena i verksamheten, justerat efter processernas 
framtidsbild (tänkt utfall). Slutligen kommer processorientering att kräva en 
översyn av organisationens struktur vilket kommer att leda till att själva 
arbetsrutinerna och organisationen förändras. Arbetsenheter kommer att ändras 
från funktionellt orienterade enheter till processorienterade arbetslag, 
arbetsuppgifterna blir flerdimensionella och arbetsroller förändras. Allt detta 
leder till att resultatorienteringen ökar och att organisationen blir plattare. 
(Edevåg och Sandberg, 2004) 
 
Utifrån motiven till en verksamhetsutveckling kan grad av processorienteringen 
(processmognad) variera enligt Figur 8 nedan. (Christiansson, 2000) 
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Ständig ökade kundkrav som resultat av globaliseringsprocesser innebär att en 
satsning på offensiv kvalitetsutveckling är grundförutsättning för de varu- och 
tjänsteproducerande organisationer som vill driva sin verksamhet framgångsrikt. 
Ur olika definitioner på kvalitet ses klart och tydligt stark koppling mellan 
begreppen kvalitet och kund. Med ”kund” menas de personer eller 
organisationer som ”verksamheten är till för” eller riktar sig mot för att skapa 
värde åt. Ekonomiska relationen till ordet ”kund” oftast uppfattas som 
problematiska, särskilt inom den offentliga sektorn. Problemet uppstår eftersom 
den som betalar för en tjänst kan vara en annan person eller organisation som 
tjänsten ska skapa värde åt. (Edvardsson, 1996; Bergman och Klefsjö, 2002) 
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Användning av kundbegreppet inom offentlig sektorn är enligt Wiesel (2005:2) 
inte helt relevant eftersom medborgaren inte alltid betalar för de tjänster eller 
service de erhåller d v s det sker inget ekonomiskt utbyte. Begreppet ”utbyte” får 
här en ny dimension. Förutom den ”ekonomiska” utbytte är ”socialt utbyte ” en 
viktig del av processen mellan en kund och en organisation. 
 
Vi anser därför att begreppet brukare är mer lämplig att använda i diskussionen 
om införande av e-tjänster i offentlig förvaltning än begreppet kund. Därmed 
avser vi med begreppet brukare de organisationer eller personer som är direkt 
mottagare av tjänsteproducerande organisationens resultat i form av tjänster och 
information. 
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Enligt Edvardsson (1996) betyder brukarorientering att man med utgångspunkt i 
brukarperspektivet och det som skapar kvalitet och mervärde för brukarna 
utvecklar verksamheten. Detta betyder inte att brukare (kunden) alltid har rätt 
exempelvis när det gäller att kunna verbalisera sina egna behov och krav. Istället 
betyder det att tjänsteproducenten hjälper brukare (kunden) att artikulera sina 
behov. Med andra ord innebär brukarorientering att brukarens (kundens) behov, 
önskemål och krav förstås och respekteras men också att agera så att både kunna 
anpassa sig till kunden och att ”anpassa kunden”.  
 
Brukarorienteringens syfte är enligt Wiesel (2005:2) att överlåta makt från 
offentliga organisationer till medborgarna rörande exempelvis utformningen av 
offentliga tjänster, vilket i sig skapar mer balans mellan dem som levererar varor 
och tjänster och dem som varorna och tjänsterna levereras till. Enligt 
Statskontoret (2005:30) kan brukarorientering ses som ett sätt att öka offentlig 
förvaltnings lyhördhet gentemot de enskilda medborgarnas (kundernas) 
synpunkter och behov.  
 
Vi anser att den definition av brukarorientering som Statskontoret (2005:13) 
presenterar är också den som vi använder oss av när vi senare diskuterar samma 
fenomen.   
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Mjölby är från början en kvarnby. Hit kom folk från när och fjärran för att mala 
sin säd vid Svartåns forsar och fall. Mjölby kommun bildades 1971. Det skedde 
genom sammanläggning av Mjölby stad, Skänninge stad, delar av Bobergs och 
Folkunga kommuner samt Vifolka kommun. Hela Mjölby kommun har drygt 
25000 invånare. I dag är hela kommunen ett område med expansiv industri, 
kraftfullt näringsliv och väl utbyggd offentlig och kommersiell service med mer 
än 2 200 anställda inom många olika yrkesområden. På senare tid har 
kommunen börjat få en utbildningsprofil. Expanderande KY-utbildningar och 
många offentliga och privata utbildningsföretag visar på detta. (www.mjolby.se) 
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Mjölby är kommunens centralort med cirka 12 000 invånare. Mjölby ligger 
strategiskt vid E4:an och riksväg 32, vilket öppnar många möjligheter för 
företagsetableringar. I kommunen finns det för närvarande uppemot 1000 
företag och cirka 400 lantbruksföretag. Det största företaget är BT som är 
världens ledande leverantör av eldrivna lagertruckar och 
materialhanteringstjänster. BT-koncernen ingår i japanska Toyota Industries 
Corporation. Väderstad-Verken AB är det näst största företaget i Mjölby och 
tillverkar jordbruksmaskiner. De är kända runt om i världen för sin kvalitet. 
ASM Foods är ett annat stort företag som utvecklar olika smaktillsatser till 
livsmedelsindustrin. (www.mjolby.se) 
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Enligt kommunens webbsida är IT ett effektivt hjälpmedel och en nödvändighet 
i vårt moderna samhälle. I takt med informationssamhällets tillväxt, ställs allt 
större krav på de interna och externa informationsåtgärderna i en kommun. IT 
ska vara ett naturligt inslag i Mjölby kommuns verksamhet och beaktas vid olika 
organisations- och verksamhetsförändringar. IT skapar även nya möjligheter att 
stärka demokratin och medborgarinflytandet. Allt fler medborgare inom 
kommunen har tillgång till dator och annan IT-utrustning och kan på ett smidigt 
sätt nå både tjänstemän och politiker med synpunkter, förslag samt ta del av 
taxor, protokoll, diarier och liknande. Mjölby kommun har som inriktning att 
uppmuntra och underlätta medborgarnas och det lokala näringslivets utnyttjande 
av IT. Kommunen ska vara ett föredöme på området och fortlöpande verka för 
utveckling av olika IT-forum för medborgare och företag. Tendenser till ökade 
klyftor i samhället på grund av att vissa grupper inte har kunskap om eller 
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tillgång till IT-teknik ska motverkas. Figur 9 grafisk presenterar Mjölby 
kommuns organisation. (www.mjolby.se) 
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Kommunens arbete med utveckling av 24-timmarskommun inleddes år 2003 
med en intern förstudie. Ett samtal med olika förvaltningschefer inom 
kommunen gjordes för att ta reda på hur de ser på 24-timmarsbegreppet och 
utvecklingen av e-tjänster, vad man lägger i begreppet 24-timmarskommun och 
hur kommunen ska förbättra tillgängligheten och servicen till medborgarna. Man 
gjorde även en omvärldsanalys och man besökte andra svenska kommuner som 
påbörjat sin resa mot en 24-timmarskommun. 
 
En av de saker som kom upp vid samtalen med förvaltningscheferna var den 
traditionella FAQ-funktionen med enkla frågor och svar och man konstaterade 
att den behövde utvecklas vidare. Inom Sambruk, där Mjölby kommun är 
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medlem, har ett projekt med en så kallad medborgarassistent (som är en 
interaktiv FAQ) påbörjats. Mjölby kommun såg direkta fördelar med att delta i 
projektet för att kunna dra nytta av samarbetet men också för att få ner 
utvecklingskostnaderna av tjänsten. Kommunens webbredaktör blev involverad i 
detta projekt som genomfördes i Sambruks regi. Det innebar bland annat att ta 
fram en kravspecifikation för de tio kommuner som var med. Under hösten 2005 
skrevs ett avtal med en leverantör och från och med den första oktober 2005 är 
Mjölby kommun genom sin webbredaktör projektledare för projektet inom 
Sambruk. (Webbredaktör, R4) 
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En av respondenterna har lyft fram problematiken kring det ökade kravet på 
offentlig service, bland annat elektronisk tillgänglighet, kortare 
handläggningstider vilket även Grönlund och Ranerup (2001, sida 32) beskriver. 
Det bakomliggande problemet enligt samma författare är ökade kostnader för 
offentlig service, inte minst på grund av den åldrande befolkningen. För att 
kunna hålla samma nivå som förut och erbjuda hög service krävs det en ökad 
effektivitet inom den offentliga servicen. Som den administrativa chefen (R5) på 
Mjölby kommunen beskrev: 
�
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Respondenten menar att de involverade i arbetet med utveckling av 24-
timmarskommun måste hitta flaskhalsarna och effektivisera kommunens 
verksamhet. För att lösa dessa problem måste kommunen möta ökade krav från 
medborgarna på ett effektivt sätt samtidigt som en del av personalen successivt 
kommer att pensioneras.  
 
Generationsväxling och arbetskraftsbrist är några av problem som kommunen 
ställer sig mot. När arbetskraftsbristen står för dörren gäller det att införa 
effektiv teknisk stöd i den kommunala sektorn för att effektivisera verksamheten 
och därmed säkra framtiden skriver Sveriges Kommuner och Landsting. 
Poängen med 24-timmarsutveckling är delvis också en lösning på dessa problem 
enligt administrativa chefen (R5) som säger: 
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Vi anser också att införande av IT skapar förutsättningar att frigöra och avlasta 
nuvarande kommuns personal från arbete med rutinmässiga ärenden vilka i sin 
tur bör digitaliseras och omvandlas till automatiserade e-tjänster.  
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Grönlund och Ranerup (2001) och Sjöström (2003) framhäver att det råder stort 
förvirring när det gäller användning av begrepp som kännetecknar arbete med 
24-timmarsutveckling.  En fara med detta är enligt Sjöström (2003) att det 
ibland är lätt att använda begreppen utan vare sig urskiljning eller koherens.�
 
Enligt administrativ chef, webbredaktör och utredningssekreterare är service, 
tillgänglighet, effektivitet, bättre insyn och kvalitet de begrepp som 
kännetecknar arbete med utveckling av 24-timmarskommun i Mjölby kommun. 
Dessa begrepp, till skillnad från de etablerade begrepp som Sveriges Kommuner 
och Landsting lyfter fram (e-service, e-förvaltning och e-demokrati), anser vi, 
tydliggör bättre ambitionen för utveckling av 24-timmarskommun. Genom 
användning av dessa begrepp, tycker vi, undviks också problem med urskiljning 
och koherens påpekade av Sjöström (2003).  
 
Å andra sidan säger utredningssekreterare vid skolnämnden (R3) följande: 
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Vi håller med utredningssekreteraren om att det bör etableras ett centralt 
begrepp som sammanfattar begreppsapparaten vid Mjölby kommun gällande 
arbete med utveckling av 24-timmarskommun. Det kan finnas flera områden 
som gynnas av införande och vi anser att ett sådant område är arbetet med 
förankring av visionen i organisationen. En vision som innehåller ett centralt 
begrepp som kännetecknar arbetet med utveckling av 24-timmarskommun skulle 
bättre tydliggöra kommunens framtida strävan för en modern förvaltning vilket 
är i linjen med det som Bergman och Klefsjö (2002) skriver.  
 

*��� ����$�����,��$$����!$$	
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När det gäller att förverkliga de uppsatta målen för 24-timmarskommun som 
regeringen har tagit fram, finns det flera svårigheter som Mjölby kommun 
kämpar med. Vi skrev redan i bakgrunden att varje enskild myndighet, kommun 
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eller landsting ansvarar själva för realisering av de uppsatta målen. Vi anser att 
det är minst tre aspekter som kan visa sig problematiska i detta sammanhang.  
 
Den första aspekten är kommunernas självstyre vilket är reglerad i lagen 
(Regeringsformen 1 kap). Myndigheterna är å andra sidan betydligt hårdare 
styrda från regeringen.  
 
Den andra aspekten är att kommunerna till skillnad från myndigheterna har en 
mångfacetterad verksamhet (se kapitel 4.1). Flera respondenter beskriver detta 
genom att påpeka att myndigheter har en fördel gentemot kommuner eftersom 
de har en uppgift att hantera. På detta sätt blir det lättare att koncentrera sig på 
att skapa e-tjänster i den fråga de hanterar.  
 
Den tredje aspekten gäller ekonomiska resurser. Utvecklingen av 24-
timmarsmyndighet, som ordet också antyder, påbörjades hos myndigheterna. 
Myndigheterna har fått ekonomiskt stöd från regeringen som regleras i 
regleringsbrevet4 och budgeten för varje enskild myndighet. Kommunerna får 
inget stöd för utveckling av 24-timmarskommun som också webbredaktören 
(R4) lyfte fram:  �
�
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De tre aspekterna tillsammans bidrar till att arbetet med förverkligande av målen 
uppställda av regeringen stöter på problem på kommunal nivå. Målen i sig är 
anpassade efter myndigheternas behov och deras formulering uppfattas många 
gånger som diffusa och otydliga som webbredaktör (R4) kommenterar på 
följande sätt: 
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Vi anser att på grund av uppfattningen att målen är oklara och diffusa, kan det 
vara svårt att se nytta med utvecklingen av 24-timmarskommun vilket också 
lyftes fram av flera respondenter. Detta i sig bidrar till att helhetsbilden för 
arbetet med 24-timmarskommun blir otydlig (se Bilaga 5).  
 
De interna målen inom Mjölby kommun och de interna förhållanden mellan 
kommun och förvaltningar i arbetet med utvecklingen av 24-timmarskommun är 
                                                 
4 Regleringsbreven anger målen för myndigheternas verksamhet, hur stora anslag 
myndigheterna får använda och vilken resultatinformation som de ska lämna till regeringen. 
(Regeringskansliets ordlista, 2006) 
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slående lika de mål och förhållanden mellan regeringen och kommuner vilket vi 
beskriver i uppsatsens bakgrund.  
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Vi anser att problemet bara delvis ligger i diffusa och oklara mål men till stora 
delen beror på det bristande strategi och styrning av arbetet med 
verksamhetsförändringen med hjälp av IT inom Mjölby kommun. (se Bilaga 5) 
Regeringens ansträngningar att underlätta för utvecklingen och förståelse av 
uppsatta målen syns i Statskontorets (2004:01) utvecklingstrappa. Trots den 
grundade kritiken som Goldkuhl och Persson (2005) lyfter fram angående 
modellens otydlighet har kommunens webbredaktör uppfattat trappan som bra 
styrningsmodell vid utvecklingen och strukturering av kommunens hemsida.  
Den användes främst i kommunens förstudie för att konstatera på vilken nivå 
kommunen ligger i utvecklingstrappa. Det har också konstaterats att kommunen 
har fortfarande en lång väg kvar till rena e-tjänster, så i det skedet handlade det 
om att förbättra och utveckla den platta information och ta fram en struktur 
utifrån medborgarnas perspektiv. Utmaningen enligt webbredaktör ligger i att 
komma bort ifrån ett stuprörstänkande utifrån kommunens 
organisationsuppbyggnad, och istället tänka utifrån och in ur ett 
medborgarperspektiv. 
 
Bergman och Klefsjö (2002) påpekade att förverkligande av vision är i ständigt 
samspel med de uppsatta målen där målen kan användas som kontrollinstrument 
för att se vart organisationen vill komma. Viktiga milstolpar i arbete med mål är 
ansvar och resurser, samt mätbarhet och tydlighet.  
 
Vilket vi påpekade tidigare uppfattas de uppsatta målen från regeringen som 
diffusa och otydliga av de flesta respondenterna. Kommunens fyra centrala mål: 
förbättrat service, ökad tillgänglighet, ökad effektivitet och kompetenshöjning 
hos medarbetare tillsammans med de bakomliggande mål (se Bilaga 10) är ändå 
i linje med det som enligt Bergman och Klefsjö (2002) kännetecknar Specifikt i 
SMARTa mål. Dock, anser vi, att mätbarheten och tidsramar är bristfälliga 
vilket kan försvåra arbetet med måluppföljningen och därmed kan det vara svårt 
att se den ekonomiska nyttan med genomförda målen.  
 
Vi är dock medvetna om att måluppföljning är ett kontinuerligt arbete när det 
gäller långsiktiga mål. Exempel på detta är målet med förbättrad användbarhet 
på hemsidan som kommunen kontinuerligt arbetar med. Webbredaktör lyfter 
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fram att kommunens hemsida inte ska vara statisk, utan den ska vara levande, 
aktuell och återspegla medborgarnas krav. Slutligen framgår det klart och tydligt 
att de tre centrala målen: förbättrat service, ökad tillgänglighet och ökad 
effektivitet prioriteras gentemot kompetenshöjning hos medarbetare (se Bilaga 
11) 
 

*��� ./����!$$	
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Goldkuhl (1993) menar att utveckling av datasystem innebär alltid förändringar i 
förutsättningarna för verksamhetens bedrivande. Att strukturera om 
informations- och kommunikationsstrukturer i verksamheten förändrar själva 
verksamheten.  Inom Mjölby kommun finns det delade åsikter om målet med 
utveckling av 24-timmarskommun.  
 
Exempelvis menar den administrativa chefen i kommunen att poängen är att 
man förändrar verksamheten och att det finns ett tydligt uttalande om att detta 
ska ske med hjälp av IT stöd. Socialförvaltningen pekas ut som ett bra exempel. 
Tidigare i år har de lämnat en rapport om ett omfattande förändringsarbete hos 
dem som har pågått de senaste åren. Stödet i form av IT är väldigt underordnat i 
det förändringsarbetet, som mest har handlat om att få ett nytt arbetssätt. 
Socialförvaltningen har gjort mycket på detta plan (förändra arbetssättet 
gentemot barn och ungdomar, hur man betalar försörjningsstödet etc) vilket har 
lett till positiva resultat. På enskilda verksamheten finns utvecklingsarbetet som 
skulle kunna ses i det ljuset eller jämföras med detta arbete, men då görs det inte 
under 24 timmarsutvecklingsprojekt utan snarare konstateras att det finns behov 
av att förändra sitt arbete och processer för att kunna effektivisera verksamheten. 
Ändå kan det fastslås att det som har hänt i Mjölby kommun har inte haft den 
karaktär.  
 
I kommunen har utvecklingsfrågor mest handlat om service och 
tillgänglighetsperspektiv samt förbättrat kvalitet på kommunens tjänster. 
Förhoppningsvis resulterar det i ett ändrat arbetssätt och synsätt när det gäller 
olika verksamhetsområden. Utbildningschefen har i motsats till den 
administrativa chefen en annan uppfattning gällande poängen med utvecklingen 
av 24-timmarskommun.  
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(utbildningschef ( R1))�

 
Detta ligger i linjen med Montin (2004) och den kritiken som flera forskare har 
riktat mot den praktiska utformningen av uppföljning och utvärdering av 
uppsatta mål. Montin (2004) menar att det ställs orealistiska förväntningar på att 
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enigheten mellan olika professionella grupper i verksamheten. Den kommunala 
organisationen består av ett flertal motstridiga intressen som resulterar i olika 
uppfattningar om verksamhetens mål. Till detta bidrar också att Mjölby 
kommunen i sig är starkt decentraliserad organisation vilket enligt Statskontoret 
(2005:30) har lett till en minskning av antalet chefsnivåer. Detta i sig bidrar till 
att det är svårt att ha en helhetsbild över verksamheten.  
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Avsaknad av helhetsbild gör det svårt att hantera den komplexa koordineringen 
av tjänster och information som finns. Det är oftast en person som är ansvarig 
för och känner till en viss del av verksamheten vilket är fallet med Mjölby 
kommun där kunskap om 24-timmarskommun ligger hos ett par tjänstemän.  
 
För att hantera dessa problem bedrivs utvecklingen av 24-timmarskommun inom 
olika nätverk. Inom Mjölby kommun görs mycket arbete på detta sätt. Enligt den 
administrativa chefen är servicenätverk (nätverket för service utveckling) ett av 
dessa. I det nätverket ingår tre förvaltningschefer, personalchefen samt 
administrativ chef. Där har administrativ chef och personalchefen ansvar att 
driva fram frågorna kring arbetet med 24-timmarskommun.  
 
Vi håller med det som står i IT-kommissionens rapport 70/2003. Nämligen att 
arbete inom olika nätverk vidgar samarbete mellan olika förvaltningar och kan 
enligt samma bidra till ökad förståelse och klarare helhetsbild över arbetet med 
utveckling av 24-timmarskommun.  
�
Vidare tycker vi att ledningens förhållningssätt till IT har stor betydelse och 
påverkan på hur den tillämpas och används av medarbetarna samt i vilken 
omfattning den stödjer verksamhetsprocesser. Det gäller att utnyttja den nya 
teknikens möjligheter och förändringspotential som IT har för att ändra det 
gamla arbetssätt och främja innovativ organisation av arbete som kan leda till 
ökad effektivitet. Det är ledningens ansvar att integrera införande av ny teknik 
med verksamhetens mål och strategi. 
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Arbetet med 24-timmarskommun ses som ett strategiskt arbete vilket avspeglas i 
kommunens vision, mål och policy. Igen blir det ledningens engagemang som är 
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avgörande för 24-timmarsarbetet. Som Nanus (1992) påpekade bör visionen 
vara inspirerande så att den får anställda att vilja arbeta mot den samt innehålla 
riktlinjer för den. Syftet med visionen är att ange riktningen för 
verksamhetsutveckling och att skapa en intern förändringskraft mellan 
nuvarande position och den önskvärda framtiden en organisation ville uppnå.  
 
Avsaknande av policy och politiskt initiativ som framhölls av flera respondenter 
pekar på kommunens bristande strategi för att utvecklas som 24-
timmarskommun. Det är oklart var kommunen vill komma i den förväntade 
utvecklingen samt i vilket riktning verksamhetsutvecklingen ska drivas vilket 
kan betyda två saker. Antingen är visionen bakom 24-timmarsutveckling oklar 
eller så är den inte tillräckligt inspirerande för medarbetarna. (se Bilaga 5).  
 
Utbildningschef och rektor exempelvis känner till kommunens uttalade ambition 
att utvecklas som 24-timmarskommun, men har inte stött på någon vision eller 
policy för detta i skriftlig form. 
 
Webbredaktören lyfter också fram att det inte finns någon e-policy eller uttalad 
strategi för detta arbete. Det finns politisk enighet om att kommunen ska bedriva 
det här arbetet men inget politiskt taget beslut. Emellertid ses detta enbart som 
ett organisationsprogram och en administrativ fråga. Service och tillgänglighet 
lyfts fram men inget politiskt beslut finns att kommunen ska enbart jobba med e- 
service frågor.  
 
Utredningssekreteraren (R3) delar en liknande uppfattning.  
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Vidare framhäver utredningssekreteraren att det kanske skulle vara bättre med 
en central styrning på kommunal nivå som utpekar det som ska fokuseras för att 
uppnå bättre tillgänglighet, effektivitet osv. Den kopplingen är otydligt och det 
bidrar till att medarbetarna har olika åsikter i detta sammanhang. Kommunen har 
ett antal policies på olika områden. Kommunalråd (R6) menar att det finns 
tiotals skrivna policyprogram inom olika områden vilket enligt samma inte 
behöver leda till framgångsrika åtgärder.  
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Policyprogram är politisk tagna dokument beslutade av kommunfullmäktige för 
att påverka organisation neråt. Ändå anser utredningssekreteraren att det är från 
den tjänstemans håll initiativ borde komma. Politikerna kommer troligtvis inte 
att initiera det enligt respondentens erfarenhet.  
 
Vidare upplever utredningssekreteraren brist på centralstyrning, visioner, idéer 
och bärande tanke på kommunalt nivå om vart kommunen vill komma med 
utveckling av 24-timmarskommun. Konsekvensen är att olika personer på 
förvaltningen kommer med olika frågor de personligen anser vara viktiga, 
intressanta och värda att driva vidare. Därför är det mycket arbete ”i det lilla” 
som kännetecknar satsningar mot 24-timmarskommun idag. Exempelvis på 
skolnämnden lagras allt information digitalt idag. I och med att det saknas i 
kommunen policy om digitalt arkiv skannas och arkiveras alla handlingar som 
berör nämnden. Ändå anser utredningssekreterare att de steg som ligger i linje 
med tankarna för 24-timmarskommun görs inte utifrån det perspektivet och är 
inte resultat av dessa satsningar.  
 
Utredningssekreterarens uppfattning är att kommunens ledning medvetet valde 
att ligga lite lågt gällande arbetet med utveckling av 24-timmarskommun. Man 
vill se vad andra kommuner gör, vad händer i omvärlden så att säga. Andra 
kommuner som ligger nära Mjölby kommun har varit lite tidigare, anser 
utredningssekreterare. Man kan se att det finns en strategisk bärande tanke 
bakom deras satsningar mot 24-timmarskommun. Enligt respondenten var det 
inte fallet med Mjölby kommun.  
 
Att avvakta och se hur andra kommuner agerar i frågan kan ändå ses som 
positivt agerande från kommunledningens sida, anser vi. Det är inte fel att ”ligga 
lite lågt” i en förberedande fas. Med tanke på kommunens storlek och resurser 
känns det naturligt att först se vad och hur större kommuner gör innan man går 
in på de strategiska satsningarna gällande 24-timmarsarbete. Poängen är att 
undvika fallgropar och lära från andras erfarenheter.  
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En ytterligare orsak till att man har avvaktat med utvecklingen av 24-
timmarskommun är medvetenhet om bristande IT-kunskaper hos medborgarna i 
kommunen. Kommunalråd menar att kommunen inte har en full datamognad 
och förutspår att det är först om tio år vi kommer att se resultatet av 
utvecklingen. Respondenten lyfter fram att det beror inte enbart på 
kunskapsbrister hos användarna utan även internt hos tjänstemän.  
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Kommunalrådet anser att alltför hög fokusering på ekonomisk nytta och 
produktivitet i samband med utveckling av 24-timmarskommun och 
måluppföljning kan delvis vara kontraproduktiv. Då menar respondenten att 
poängen med utvecklingen av 24-timmarskommun är bland annat att skapa 
engagemang och delaktighet hos medborgarna samt att öka deras kunskaper om 
demokratiska processer i samhället. På grund av detta, anser vi, bör en balans 
mellan effektivitetsvinster och icke ekonomiskt mätbara mål i form av ökad 
kunskap och engagemang hos medborgarna eftersträvas. Detta i sin tur sätter 
krav på kommunen att med hjälp av IT visa på möjligheter för 
medborgardeltagande och ökad insyn i de demokratiska processerna. För detta 
ändamål är det väldigt viktigt att involvera medborgarna i arbetet med 
utveckling av 24-timmarskommun. Men viljan för deltagande har varit sval 
enligt webbredaktör och administrativ chef. Olika försök att involvera 
medborgarna i utvecklingsarbetet har gjorts men responsen har varit dåligt.  
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Det låga intresset för arbete med utveckling av kommunal service beror delvis 
på att bredbandsutbyggnad fortfarande inte omfattar alla kommuninvånare. 
Exempelvis är tillgången till bredband och Internet inom Mjölby kommun inte 
en självklarhet för alla. Enligt rektorn är cirka 30 procent av eleverna idag utan 
tillgång till Internet. Utbildningschefen instämmer och säger att hon inte heller 
har tillgång till bredband hemma. Enligt Regeringsformen kapitel 1 bygger den 
svenska folkstyrelsen på att människor är jämställda men när det gäller 
utveckling av IT i kommunerna är bilden annorlunda vilket i sin tur kan vara ett 
hot och skapa klyftor mellan olika grupper av medborgare i samhället. �
�
Edvardsson (1996) framhäver att tjänsteproducenten bör hjälpa brukare 
(kunden) att artikulera sina behov. I vårt fall innebär detta att kommunen bör 
förstå medborgarnas behov, önskemål och krav men också använda sin 
professionella kunskap för att hjälpa medborgarna att artikulera sina behov.  
 
Vi anser att problem som begränsad tillgång till Internet eller bredband i 
kommunen, begränsad kunskap hos användarna/medborgarna samt lågt 
medborgardeltagande tillsammans bidrar till bristande brukarorientering (se 
Bilaga 9). Dock är det viktigt att lyfta fram att den bristande brukarorienteringen 
är resultat av flera faktorer som är i samspel med varandra.  
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För att tillgodose medborgarnas behov fick tjänstemän inom kommunen förlita 
sig på sin professionella kunskap och sina erfarenheter i rollen som medborgare. 
 

�������	��
�������� ������������ ��	��������	���������� ����������	���
�����	��	��	
���������5��������������
����� ����������	����	� ���	�
�����	����	��D����	������ ���	���	���
���������4�����	���	���	���	�	�
��������	����
�������
�������
�����������
����	������	���	�����
������
���� (administrativ chef (R5)) 

 
På grund av de svårigheterna med att involvera medarbetarna i arbete med 
utveckling av 24-timmarskommun är vår uppfattning att kommunen bör 
fokusera på föräldrar med skolbarn i första hand. Detta grundar vi i att våra 
genomförda intervjuer pekar just på den grupp som en tacksam grupp för detta 
arbete. Denna grupp har stor fördel gentemot andra eftersom kontaktytan finns 
redan etablerad och sker regelbunden. Exempelvis träffas föräldrar, lärare och 
elever varje termin på något som kallas utvecklingssamtal. Om detta säger 
webbredaktör (R4) följande: 
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Dessa erfarenheter, tycker vi, kan senare användas för att arbeta fram en mall för 
kommunens brukarorienteringspolicy som sedan kan appliceras på övriga 
medborgargrupper i kommunen.  
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Enligt Christiansson (2000) syftar arbete med processer till att skapa ett 
horisontellt perspektiv på verksamheten och bryta den gamla 
funktionsorienterade verksamhetskartläggning som löper stora risker att 
fokusera isolerat på varje funktion förbättring och med det missa 
helhetsperspektivet. Detta innebär att samband mellan processorientering och 
helhetsperspektivet vid förändringsarbete som införande av 24-timmarskommun 
är viktig att ha i åtanke vid strategiskt ledarskap. Vad vi menar här är att 
visionen om 24-timmarsmyndighet måste vara förankrad i hela organisationen 
innan ett processorienterat förändringsarbete inleds.  
 
Vi anser att syftet med processorienteringen är att öka den inre effektiviteten. 
Detta görs, i första hand, genom att kartlägga rutinmässiga ärenden vilka senare 
kommer att automatiseras med stöd av IT. Detta är oerhört viktigt i en 
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mångfacetterad kommunal verksamhet. Om detta säger den administrativa 
chefen (R5) följande: 
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Vi anser att de viktiga förutsättningarna för lyckad processorienterat 
förändringsarbete är avsatta resurser samt den professionella kunskapen hos 
medarbetarna. Ett framgångsrikt processorienterat förändringsarbete kommer på 
sikt att befria nya resurser som kan stärka arbete som är riktade mot 
medborgarna. Ett bra exempel på detta är införande av interaktiva 
webbassistenten ”Mila” på kommunens webbsida. Det är en uppgradering av 
den traditionella FAQ (Frequently Asked Questions) funktionen till en interaktiv 
webbassistent som kan ge svar på ett antal högfrekventa återkommande 
rutinfrågor.  
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Vi har kommit till slutet för denna studie. Att genomföra studien har varit ett 
lärtillfälle för oss där varje del har bidragit till ökade kunskaper för oss. Att 
planera för en studie av denna omfattning, att diskutera med handledare och våra 
kollegor, att ta kontakt med kommunen och att genomföra intervjuer med 
berörda respondenter samt att slutligen analysera den insamlade data har varit ett 
högt iterativt arbete. Uppsatsen har formats, omformats och slipats på vägen. 
Genomförande av studien har krävt disciplin, samarbetsvilja och uthållighet. I 
stunderna när vi kom i återvändsgränd fick vi önskade stöd från vår handledare, 
våra familjer och studiekollegor vilket har fört oss framåt i önskad riktning.  
 
Denna studie har gett flera resultat. Den första och mest personliga resultatet är 
att vi sett att inhämtade kunskaper från vår utbildning verkligen kommit till 
nytta i detta arbete. Den tvärvetenskapliga ansats i utbildningen gav oss 
möjlighet att kritiskt granska uppsatsens problemområde och kunna se 
sambanden mellan delar och helheten. 
 
Det andra resultatet är att vår syn på informationsteknik har förändrats på vägen 
under denna studie. Vi har gått in i denna studie med en tro att 
informationsteknik kan överbrygga alla gränser och nödvändigtvis leda till ökad 
effektivitet och framgång för organisationer. Den övertron har successivt tonats 
ner av nya insikter och kunskaper som vi inhämtat genom denna studie. 
Informationstekniken är också en social produkt av subjektivt mänskligt 
handlande inom specifika strukturella och kulturella kontexter såsom Orlikowski 
och Robey (1991) skriver, bör den alltid betraktas ur detta perspektiv, anser vi. 
Det är i slutändan människorna som har en avgörande roll i fall införande av 
informationsteknik kommer att vara framgångsrik eller inte, anser vi.  
�
Vår huvudfråga var ledstjärna för genomförande av studien, men eftersom syftet 
med vår uppsats var att genomföra en fallstudie av Mjölby kommun har vi 
formulerat en delfråga som gick ut på att identifiera och analysera vad som 
kännetecknar Mjölby kommuns arbete med införandet av 24-timmarskommun. 
Svar på uppsatsens del fråga är det tredje resultatet. 
 
Vi delar respondenternas uppfattning om att Mjölby kommun befinner sig i 
inledningsskede gällande arbete med utveckling av 24-timmarskommun. Att 
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avvakta och se resultat av satsningar hos andra resursrikare kommuner gällande 
arbete med utveckling av 24-timmarskommun har varit ett smart strategisk 
beslut från kommunledningen, anser vi. Genom att avvakta och samarbeta med 
andra kommuner har man nyttjat andra kommuners erfarenheter där införande 
av informationstekniken har varit positivt. Dock har denna passiva hållning 
bidragit till att flera respondenter påpekar avsaknad av en vision för detta arbete. 
Att införande av informationstekniken förändrar hela verksamheten är 
underförstått hos de ansvariga för utveckling av 24-timmarskommun inom 
Mjölby kommun. Dock behöver detta förankras vidare i organisationen, 
exempelvis genom en väldefinierad vision för detta arbete som också kan bäras 
av ett central begrepp för detta arbete.  
 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2006) kommer de stora 
pensionsavgångarna kräva effektivisering av verksamheter med hjälp av 
informationstekniken. För att kunna stödja kommunens arbetsprocesser med 
hjälp av informationstekniken krävs det ett metodiskt arbete med kartläggning 
av processer. Processorienteringen är förutsättning för att genomgöra en 
verksamhetsförändring. Den administrativa chefen har identifierat de 
rutinmässiga arbetsprocesser som har största potentialen att omvandlas till e-
tjänster vilket är i linjen med Sveriges Kommuner och Landsting (2002) som 
skriver att mellan 30 och 70 procent av de tjänster och den service som 
kommunerna erbjuder sina medborgare och näringslivet är av rutinartad 
karaktär. 
 
På grund av kommunens mångfacetterade verksamhet anser vi att det är 
nödvändigt att påbörja arbete med processorienteringen av en förvaltning. I vår 
fallstudie har det visat sig att skolförvaltningen kan utgöra en utmärkt startpunkt 
för detta arbete då målgruppen (föräldrar med skolbarn) har en långvarig 
relation med kommunen. Vidare har föräldrarna även andra roller i vilka de 
kommer i kontakt med kommunen. Föräldrarnas involvering i detta arbete kan 
bidra till ökat intresse för deltagande även där där deras andra roller kan kopplas 
till arbete med utveckling av 24-timmarskommun. Detta skulle underlätta både 
för arbetet med brukarorienteringen men också bidra till högre grad av 
processorientering, anser vi. Ett hinder i detta arbetet kan fortfarande vara 
begränsad tillgång till bredband och Internet inom kommunen. 
 
Det fjärde resultatet är svar på studiens huvudfråga. Syftet med vårt arbete har 
varit att identifiera och analysera framgångsfaktorerna vid en kommuns 
förändringsarbete mot en 24-timmarskommun. Utifrån detta syfte har vi 
formulerat den övergripande fråga för vår studie som har varit att identifiera och 
analysera grundstenarna för framgångsrikt arbete med införande av 24-
timmarskommun 
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Resultat av vår undersökning visar att införande av 24-timmarskommun bör ses 
som en integrerad del av kommunens förändringsarbete mot en modern 
förvaltning. För att detta arbete ska vara framgångsrikt krävs det 
�	����
���
����	
��� som ska ta fram, förankra och kommunicera �
���	������������	 av 
den moderna förvaltningen i organisationens alla delar. 5���	���� och utväxling 
av erfarenheter med andra kommuner och myndigheter genom 
Sambrukprojektet är ett steg i positiv riktning som bidrar till sänkta kostnader 
vid framtagning av e-tjänster. Brukarorientering bör ses som en ledstjärna för 
utveckling av 24-timmarskommun och bör genomsyra alla processer i detta 
utvecklingsarbete. En systematisk �	���

- och �	���	�	����	�� 
verksamhetsutveckling utgör en garanti att uppställda målen och visioner for 24-
timmarskommun kan förverkligas. Vidare bör man kontinuerligt göra insatser 
som ska bidra till att ��������
���om IT användning ökar hos både tjänstemän 
och medborgarna. I detta sammanhang bör IT ses som en strategisk resurs och 
den gemensamma nämnaren för alla ovannämnda förändringsfaktorer vid 
utvecklingen av 24-timmarskommun.  
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4	 ��������	���������	
Vår avsikt var från början att göra en komparativ analys av två eller flera fall 
avseende arbete med utveckling av 24-timmarskommun. Dock har vi stött på 
problem vid intervjugenomförande vilket har resulterat i att vi fick fokusera på 
en djupare undersökning av en kommun.  
 
Vi anser fortfarande att det skulle vara intressant att genomföra en uppföljande 
undersökning av flera kommuner för att hitta nya framgångsfaktorer samt 
undersöka om de framgångsfaktorerna vi har identifierat är applicerbara även 
där. Detta skulle kunna resultera i ett ramverk för framgångsrik utveckling av 
24-timmarskommun. Till skillnad från vår studie skulle den komparativa 
jämförelsen även resultera i ökad generaliserbarhet och på detta sätt vara mer 
användbar i ett bredare syfte.  
 
Vidare skulle det vara intressant att djupare undersöka arbetet med 
processorienteringen som är en av de framgångsfaktorer vi har identifierat i vår 
fallstudie. Vi anser att en komparativ studie skulle kunna identifiera en metodisk 
och strukturerat arbetssätt för införande av effektiv IT stöd avseende 
processorientering inom kommunal verksamhet. 
 



 72 

5���������	
 
Andersen E S. (1994)�5�
������������)��	����	 �������	�����������	 �
Studentlitteratur, Lund 
 
Bergman, B., och Klefsjö, B. (2002) %���������������� Studentlitteratur, Lund 
 
Birgersson B.O. (2005) 5������
�����"�F�	�
��	
�5��	��3  FreeBook AB 
 
Christiansson (2000) C	���

��	�������������	"��	���
���������"����	�����
.����7����
�	�����3�i Nilsson, A., G., & Pettersson. S., J. (2000) ;��������	�
��	�
�
���������������	���

��������	���
�����	, Studentlitteratur, Lund�
 
Danemark, B., Ekström, M., Jakobsen, L., & Karlsson, J. Ch. (1997) <�����	���	��

�������� , Lund: Studentlitteratur 
 
Edevåg, H., och Sandberg, E. (2004) ��	�
�����
�����
���	���	�������������
����	�
��	����	�� �Göteborg universitet och Chalmers tekniska högskolan, 
Göteborg �
 
Edvardsson B. (1996). %���������������
�����������, Studentlitteratur Lund 
 
Eneroth, B. (1984) F�	�����	�����E�����	�E3 – Grundbok i kvalitativ metod, 
Akademilitteratur, Stockholm 
 
Esaiasson, P. m.fl. (2003) @�����	��������%��
��������
����	��
������� �
�����������	�����(2:a upplagan). Stockholm: Norstedts juridik AB�
 
Forssell, A. (1994) ��	����
�	�������������	� i Jacobsson B. (red, 1994) 
Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Nerenius och Santérus, 
Stockholm 
 
Goldkuhl G. (1993) ��	�
�����
�������������
�
���, Intention AB Linköping 
 
Goldkuhl, G. och  Röstlinger, A. (1988) ��	���	��
�����
"��	���
�����������
��	�������

������	��������	���	��
��
���  Studentlitteratur, Lund 
�
Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2001) �:�
����������	�	����������	�.��

��
�����������������������	�
��������������	�i Grönlund Å och Ranerup A 
(2001),�!����	��
����	������� ������	��
�������	���)��
���	 ���	������ �
���	���������� �Studentlitteratur, Lund 
 



 73 

Goldkuhl, G. och Persson, A. (2005) 5����"�����
���	��������"
�	���
�"�
���
���������������������������
�accepted to the 2nd Scandinavian 
Workshop on e-Government, Copenhagen, February 14-15 2005 
 
Goldkuhl, G. m.fl. (1998)  ;	���
�����������������������:���������	�.�!��
H��	
�� � Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm 
 
Grönlund Å., och Ranerup A. (2001)�!����	��
����	������� ������	��
��
�����	���)��
���	 ���	������ ����	���������� �Studentlitteratur, Lund 
��

Hill C W L och Jones G R. (1989)�5�	�����������������.��������	�����
���	���� �Houghton Mifflin Company, USA 
 
Johansson-Lindfors, M.B. (1993) <���������������
���, Studentlitteratur, Lund 
 
Lundahl U., och Skärvad  P-H. (1999) A�	�����
���������	�
������
����	��
�����������	 �Studentlitteratur, Lund  
 
Melin, U. (1998) ����	�����

�
����������������	
"������	���

�	����	���"�
����
����	 �
�	�����	�������������� �FiF- avhandling 14, Linköpings 
universitet 
 
Merriam, S B. (1994) ����
������
�����	
����
�����  Studentlitteratur Lund 
 
Montin, S. (2004) @���	����������	, Grahans Tryckeri AB, Lund 2004 
 
Nanus, B. (1992), �
���	�������	
��)��	������������������
��
�����
�	��������	����	��	���I���� �San Francisco : Jossey-Bass 
 
Neuman, L.W. (1994) 5�����6�
��	���@������
"�J�������������J����������
<��	�����
, Second edition, Allyn and Bacon  
 
Patel, R. och Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Patel, R. och Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Pierce, C. S. (1990) C	�����
��������
�����. Göteborg: Daidalos 
 
Rentzhog, O. (1998) Processorientering: En grund för morgondagens 
organisationer Studentlitteratur, Lund 
 



 74 

Repstad, P. (1999) Närhet och distans – kvalitativa metoder i 
samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 
 
Röstlinger A, m.fl. (1997). C	���

�	����	�����	���	��
�	�����������
�	���  
Konferensen Kvalitet 97, Göteborg 
 
Statskontoret (1992) :�������������	������
����	�������:)�������������	�����	��
�����������
����	���/�	���, Stockholm 
 
Strauss, A. (1987) J���������<����

���	�5�����5����
� �New York, 
Cambridge University Press 
 
Svenning, C. (2000) @����������.�5������
�����
����������������������
��������� . %��

�����������������	���:"
�������� Eslöv 2000 4:e upplagan 
 
Thulin, B. och Thulin, S. (2003) J����	����	�
�����
���������  ScandBook 
AB, Falun 
 
Thurén, T. (1999) �����
���
���	���	�����	��	� �Liber AB, Stockholm,  
 
Wihlborg, E. (2005), ;����������"����
��	�������	��	��
�����
�  Tryck: Edita 
Västra Aros  
 
Wiktorin, L. (2003),�5�
����������������$GGG"��������Studentlitteratur, Lund 
 
Zuurmond, A. (1994) �	�����	����	�����������	���)�<����������7�����
 
Informatization and the Public Sector. Vol.3, No. 3 – 4  
 
 
Elektroniska referenser 
 
Computer Sweden, artikel E$'"����	
�������������	��	����	�������������E 
publicerad den 2005-03-17 av Per Eriksson 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.idg.se/ArticlePages/200503/17/20050317125040_IDG.se874/20050
317125040_IDG.se874.dbp.asp 
 
Finansdepartementet (prop. 1997/98:136), 5��������	��������������	��	��
�
����
� 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3668 
 



 75 

IT-kommissionens rapport (70/2003), @��������	
���������������"����
��	�"�
����	������	��	����	�
Elektronisk tillgängligt:  
http://www.itkommissionen.se/index-2.html 
 
Mjölby kommun 
(Elektronisk) Tillgänglig via: 
www.mjölby.se 
 
Näringsdepartementet (prop.1999/2000:86), !������	�����

����������	����� 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2180 
 
Orlikowski W & Robey D (1991) ����	������:������������������5�	����	���
���;	���I����
�Information Systems Research 2(2). The Institute of 
Management Science. 
Elektronisk tillgängligt:  
http://cpe.njit.edu/dlnotes/CIS/CIS677/CIS677_20.pdf 
 
Regeringsformen 1 kap. 5���

�����
��	����	 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx 
 
Regeringskansliet (april 2003),  C����������$'"����	
����������, 
Informationsmaterial 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/36/93/30d809f3.pdf 
 
 
Regeringskansliets ordlista (2006) 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.regeringskansliet.se/sb/d/5865/a/49322#49322 
 
Sambruk (2006), Om sambruk 
(Elektronisk) Tillgänglig via: 
http://www.sambruk.se/vanstermeny/omsambruk.4.3633a839107753a07be8000
115.html 
 
Sambruksplattformsrapport, 2004 
(Elektronisk) Tillgänglig via: 
http://www.sambruk.se/download/18.70c5f153108d7c77dae800045/Sambrukspl
attformsrapporten.pdf 
 



 76 

Sjöström, T. (2003) @����K���	����������E���������	�����E"�����"
��	������� �!�	��������
���	�����
��������	��
������	�������������
���
��������� �Publicerad på North Sweden European Office webbsida daterad: 
december 2003, North Sweden European Office 
(Elektronisk) Tillgänglig via: 
http://www.northsweden.org/dokument/aktuella/medegovernmentmotgoodgover
nance.pdf 
 
Statskontoret (Dnr 2004/458-5) ”!���
�
������	����	�����������������������
$'"����	
����������E  Lägesrapport 31 december 2004  
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2004/2004149.pdf 
 
Statskontoret (SOU 2003:123) 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/15/35/11b1e85f.pdf 
 
Statskontoret (2000:21), ��	
���������	��	�	���	�
�����������	��
��
��	��������������	��	��
�����
��
 (Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2000/200021.pdf 
 
Statskontoret (2004:01), ������������$'"����	
7������$�G�
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2004/2004_01e%20Vägledningen%2
024-timmarswebben%202.01.pdf 
 
 
Statskontoret (2005:13), 5�	��� ������������������������"!�����������	�����
���� ��������������������������������	�����	��������� 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200513.pdf 
 
Statskontoret (2005:30), ;	���
����
����

������	��������������
$'����	
�����������
(Elektronisk) tillgänglig via: �
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200530.pdf 
 
Sveriges kommuner och landsting (2006) 
(Elektronisk) Tillgänglig via: 
http://gap.lf.svekom.se/artikel.asp?C=2630&A=7112&LinkID= 
 



 77 

Sveriges Kommuner och Landsting (2002) ���	���������������������!"
5!6��L! 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=722&A=1217&FileID=72714&NA
ME=e%2Dservice.pdf 
 
Verva (2005) �������	����"�������������������������"����
��	 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.verva.se/web/t/Publication____1345.aspx 
 
Wiesel, F.,(2005:2) 5��������	�
�����������������.�
��	��� ����������������
�����	��	��	�

���Delrapport 2. Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, 
Stockholm: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen 
(Elektronisk) tillgänglig via: 
http://www.fek.su.se/aes/exp.html 
 



 

4��������

�

 �	
��������
,�
>
�-
��-�������������"����	���	�����
����	
����
��

 �	���

3
�-��
�	�?�

Vilka är dina arbetsuppgifter (kort beskrivning)? 
�
Vem har ansvar för arbetet med utveckling av 24 timmarskommun. Är det 
centralt hos någon eller ligger det på varje enskild förvaltning? 
 
Är organisationen centraliserad eller decentraliserad? 
 
Hur styrs verksamheten kring 24/7? Vilka problem finns? 
Vad kan detta utvecklig innebära för Mjölby kommun att jobba med utveckling 
av 24 timmarskommun i längden, en verksamhetsförändring eller nytta för 
medborgarna? 
 
Vi har läst många teoretiker som skriver att arbete med införande av 24- 
timmarskommun borde grundas på stark förankring inom organisationen för att 
betona att arbete är till allas bästa. Att framtids organisation kommer att flytta 
ihop och sammansvetsa tvärsöver organisationen, både internt och externt. 
Tänker ni i dessa banor och vilka svårigheter finns?  
 
 
Finns det personer anställda som enbart går genom processer för att se 
möjligheter att med hjälp av IT teknik bli vassare, t ex IT utredare för 24 
timmarskommun? 
 
Hur arbetar man med att ta fram en e-tjänst? Kartlägger man processer och 
utvecklar därifrån?  
 
Hur ser ni på samarbete med andra kommuner, som t ex sambruk? För och 
nackdelar? 
�
Vilka begrepp kännetecknar arbete med 24/7 i Mjölby kommun? 
 
Vem tar initiativ till både införande och utnyttjande av e-tjänster? 
 
Hur ser du på arbete med 24/7. (Ökad kvalitet för medborgarna, ökad 
effektivitet, omorganisation och ändrade rutiner?)  



 

Kan vi säga att arbetet med e-förvaltning prioriteras mer en arbete med e-
demokrati? 
 
På vilket sätt bestämmer ni vad innehållet på webbsidan ska vara? 
Hur jobbar ni konkret med detta? 
 
Görs det uppföljningar av delmålen som t ex ”ökad tillgänglighet till service 
information oberoende av tid och plats”? Målstyrning? 
 
Har förvaltningar sina egna delmål? 
 
Tycker du att det finns tillräckliga kunskaper om IT inom kommunen? 
 
Planerar ni för uppföljning för realiserade tjänster?  
 
Finns det flera mål skrivna på andra håll? 
 
Man pratar om extern och inre effektivitet. Hur ser ni på det i er organisation, 
tittar ni inifrån så som ni jobbar eller utifrån medborgarnas behov? Vilket av 
dem lägger man störst vikt på?  
 
Hur utvecklar ni vidare er webbsida t ex? Hur vet ni vad medborgarna ville? Hur 
mäter ni det? Mäter ni träffar på er webbsida och sedan bygger på det vidare?�
 
Finns det sådana fall att brukare tar initiativ till e-tjänster? 
 
Vad tycker ni på vilket sätt man kan involvera medborgaren i detta arbete och få 
deras åsikter? 
 
Hur identifieras behov för 24/7? 
 
Görs det marknadsföring mot medborgarna angående 24/7? 
 
Finns det någon information på Internet om 24/7? 
 
Vilken är brukarens roll och ansvar i processen? (brukaren är motiverad att 
utföra de aktiviteter som förutsätter medverkan.)  
 
På vilket sätt lyfter ni fram nyttan? 
 
Finns det mättningar på brukarnas nöjdhet angående e-tjänster som är ute? 
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Jag är utbildningschef här i Mjölby kommun sedan 3,5 år. 
Utbildningsförvaltningen har ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning, 
samt uppdragsutbildning, Vi har särskola på gymnasial nivå och vuxennivå och 
ganska många KY utbildningar. Vi har ju en mer avgränsad roll inom 24/7 och 
vi har väldigt bestämd målgrupp. 
�
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Jag är rektor på Kungshögskolan, tillfälligt året ut. Jag gick redan i pension för 5 
år sedan men har hoppat på igen. 
�
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Jag är utbildad lärare från början. Jag har jobbat som lärare i tolv år här i Mjölby 
kommun. Därefter blev det mer och mer data för min del. Jag fick i uppdrag att 
samla alla skolor i ett gemensamt datanät. Detta lede till att jag hoppade av mitt 
jobb som lärare. Med detta projekt har jag tillsammans med några fler arbetat i 
flera år. Nu i höstas kom jag tillbaka på skolan igen. Jag sitter med en tjänst som 
heter utredningssekreterare, på kontoret lokalt. Dels är det nämndsadministrators 
jobb på skolnämnd och dels jobbar jag som utredare. 
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Jag jobbar som informatör och webbredaktör på Mjölby kommun. Jag har jobbat 
här i fem år. Jag har jobbat med lite olika saker inom kommunen. Min befattning 
är ganska speciell. Det är många olika delar som ingår i 24-timmarsdelen och 
utveckling av e-tjänster. Jag har kommit in på det här när kommunen blev 
medlem i Sambruk som i dag är en ideell förening men som för bara ett år sedan 
var ett nätverk.�
�
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Jag jobbar som administrativ chef och har då ansvaret för administrativa 
funktioner som dataverksamhet, ekonomiverksamhet, reception, posthanteringen 
etc. Utöver det har jag uppdrag som är mer kommunövergripande där en av 
dessa är frågor som rör 24-timmarsutveckling.�
�
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Jag är ordförande i kommunstyrelse och kommunalråd i Mjölby kommun sedan 
1995 och heltidspolitiker sedan 1989. Som politiker är jag väldigt lite operativ 
men har ett ansvar för beslut som fattas. Jag är politisk ansvarig inom Östsam 
för utbyggnad av infrastrukturen vilket har även beröringspunkter med frågor 
om IT och 24-timmarskommun 
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P1 Svårt att se nyttan med 24/7 för kommuntjänstemän * (R1, R2, R4) 
P2 Otydliga mål uppsatta av regeringen 
P3 Målen mer tillämpliga på myndigheter än kommuner 
P4 Inga specifika resurser avsatta för arbete med 24/7*(R3, R4, R5) 
P5 Oklara begrepp* (R1, R2, R3, R4) 
P6 Ingen policy för arbetet med 24/7* (R1, R2, R3, R4)  
P7 Politiskt initiativ från kommunpolitikerna saknas* (R3, R4) 
P8 Ökad arbetsbelastning 
P9 Ökad efterfråga på kommunens tjänster 
P10 Personal brist 
P11 Tidsberoende kontaktmöjligheter 
P12 Begränsad tillgång till Internet/bredband i kommunen*(R1, R2, R4) 
P13 Begränsad kunskap hos användarna/medborgarna 
P14 Bristande samarbete över förvaltningsgränser gällande utveckling av 

24/7 
P15 Otydlig helhetsbild i kommunen angående 24/7 hos 

kommuntjänstemän 
P16 Stor fokus läggs på kommunens webbsida* (R3, R4, R5) 
P17 Låg medborgardeltagande vid undersökning angående 24/7 
P18 Automatisk ärendehantering begränsad vid användning av e-ID 
P19 Ingen måluppföljning (R4, R5) 
P20 Svårt att identifiera medborgarnas behov  
P21 Otillräckliga kunskaper internt i organisationen* (R3, R4, R5) 
P22 Svårt att kartlägga interna arbetsprocesser* (R3, R4, R5) 
P23 Färdiga systemlösningar begränsar möjligheter 
P24 Marknaden erbjuder inte skräddarsydda lösningar 
P25    Dålig kontakt mellan förvaltningsledning och medborgarna 
P26    Otillräcklig styrning för arbete med 24/7  
P27    Ingen effektivitetsmätning vid införande av 24/7 



 

P28    Effektivitet kopplas inte vid arbete med 24/7 
P29    Medborgarna inte involverade i framtagning av e-tjänster 
P30    Bristande kommunikation inom förvaltningen  
P31    Bristande mätningar över medborgarnas blankettanvändning 
P32    Dålig marknadsföring av arbete med 24/7 från förvaltningar 
P33    Svårt att hålla informationen ständig uppdaterad och aktuellt 
P34    Otydlig ansvarsfördelning mellan det administrativa kontoret och 

andra förvaltningar (R3, R5) 
P35    Minskad personlig kontakt i samband med införande av ny IT teknik 
P36    Förtroende i relation lärare – elev sätts på prov 
P37    Integritetsproblem 
P38    Begrepp inte förankrade i organisationen 
P39    Inget konkret arbete från kommunen med att ta fram medborgarnas 

åsikter 
P40    Ingen information om arbetet med 24/7 utåt 
P41    Stora pensionsavgångar  
P42    Bristande brukarorientering 

  P43    Bristande strategi för arbetet med utveckling av 24/7 
  P44    Bristande processorientering 
  P45   Avsaknad av metod för processkartläggning inom kommunen 
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��������� tydliggör organisationens 
framtida strävan d v s svarar på frågan 
”vad vill vi bli?” 
 
 
 

 
P7  Politiskt initiativ från 
kommunpolitikerna saknas*  

  P1  Svårt att se nyttan med 24/7* 
 

 
����	
� skall ge en föreställning om 
vad man konkret vill uppnå inom en 
given tidsram. 

 
 P2. Otydliga mål uppsatta av 
regeringen 
 P3.  Målen mer tillämpliga på 
myndigheter än kommuner 
P19 Ingen måluppföljning * 
 
 

 
����������������� visar 
organisationens grundläggande 
värderingar och arbetssätt gentemot 
kunder, medarbetare, ägare och 
samhället. Den måste vara fast 
förankrad i organisationens 
strategiprocess. 

 
P1   Svårt att se nyttan med 24/7* för 
kommuntjänstemän 
P6.  Ingen policy för arbetet med 24/7*  
P15 Otydlig helhetsbild i kommunen 
angående 24/7 hos kommuntjänstemän  
P26 Otillräckligt styrning för arbete 

med 24/7 

 



 

P7. Politiskt initiativ från 
kommunpolitikerna saknas 

P2. Otydliga mål 
uppsatta av regeringen 

P3. Målen mer tillämpliga 
på myndigheter än 
kommuner 

P6.  Ingen policy för arbetet 
med 24/7* 

P1. Svårt att se nyttan med 
24/7* för kommuntjänstemän 

P15. Otydlig helhetsbild i 
kommunen angående 24/7 
hos kommuntjänstemän  

P19. Ingen 
måluppföljning * 

P43. Bristande strategi för arbetet 
med utveckling av 24/7 

P26. Otillräcklig 
styrning för arbete med 
24/7 

 
�
Utfärdare:                                                                                Datum       4������* 
Mario R, Mario V                                                                   2006-05-12 
Avser: Strategi: Vision, mål och policy relaterade problem�
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Organisatoriska och processrelaterade problem 
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�������������������handlar om att se 
över innehållet i verksamheten på ett 
organiserat och strukturerat sätt och 
med innehåll menas främst kundbehov, 
arbetsmetoder och rutiner. 

 
P4.   Inga specifika resurser avsatta för 

arbete med 24/7* 
P10. Personalbrist 
P11. Tidsberoende kontaktmöjligheter 
P14. Bristande samarbete över 

förvaltningsgränser gällande 
utveckling av 24/7 

P20. Svårt att identifiera medborgarnas   
behov 

P22. Svårt att kartlägga interna 
arbetsprocesser*  

P30. Bristande kommunikation inom 
förvaltningen 

P31. Bristande mättningar över 
medborgarnas 
blankettanvändning 

P32. Dålig marknadsföring av arbete 
med 24/7 från förvaltningar 

P33. Svårt att hålla informationen 
ständig uppdaterad och aktuellt  

P34. Otydlig ansvarsfördelning mellan 
det administrativa kontoret och 
andra förvaltningar *  

P35. Minskad personlig kontakt i 
samband med införande av ny IT 
teknik 

P40.   Ingen information om arbetet 
med 24/7 utåt 

P44. Bristande processorientering 
P45. Avsaknad av metod för 

processkartläggning  
inom kommunen 
 

 
 

 
 



 

P10. Personalbrist 

P14. Bristande samarbete 
över förvaltningsgränser 
gällande utveckling av 24/7 

P4.   Inga specifika resurser avsatta 
för arbete med 24/7* 

P22. Svårt att kartlägga 
interna arbetsprocesser*  

P34. Otydlig ansvarsfördelning 
mellan det administrativa kontoret 
och andra förvaltningar *  

P44. Bristande 
processorientering 

P32. Dålig marknadsföring 
av arbete med 24/7 från 
förvaltningar 

P40.  Ingen information om 
arbetet med 24/7 utåt 

P33. Svårt att hålla 
informationen ständig 
uppdaterad och aktuellt  

P41. Stora 
pensionsavgångar 

P45. Avsaknad av metod 
för processkartläggning  
inom kommunen 

�
Utfärdare:                                                                           Datum 4������'�
Mario R, Mario V                                                              2006-05-13 
Avser: Organisatoriska och processrelaterade problem 
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Brukarorientering relaterade problem 
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Brukarorientering skapar kvalitet och 
mervärde för brukarna och utvecklar 
verksamheten. 
 
 

 
P12 Begränsad tillgång till Internet 

eller bredband i kommunen* 
P13 Begränsad kunskap hos 

användarna/medborgarna 
P17 Låg medborgardeltagande vid 

undersökning angående 24/7 
P18 Automatisk ärendehantering 

begränsad vid användning av e-ID 
P20 Svårt att identifiera 

medborgarnas behov 
P25 Dålig kontakt mellan 

förvaltningsledning och 
medborgarna 

P29 Medborgarna inte involverade i 
framtagning av e-tjänster 

P31 Bristande mätningar över 
medborgarnas blankettanvändning 

P35 Minskad personlig kontakt i 
samband med införande av ny IT 
teknik 

P36 Förtroende i relation lärare – elev 
sätts på prov 

P37 Integritetsproblem 
P39 Inget konkret arbete från 

kommunen med att ta fram 
medborgarnas åsikter 

P40 Ingen information om arbetet 
med 24/7 på hemsidan 

P42 Bristande brukarorientering 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

P17 Låg medborgardeltagande 
vid undersökning angående 
24/7 

P12 Begränsad tillgång till 
Internet eller bredband i 
kommunen* 

P25 Dålig kontakt mellan 
förvaltningsledning och 
medborgarna 

P29 Medborgarna inte 
involverade i framtagning 
av e-tjänster 

P13 Begränsad kunskap hos 
användarna/medborgarna 

P20 Svårt att identifiera 
medborgarnas behov 

 

P40 Ingen information 
om arbetet med 24/7 
utåt 

P42 Bristande 
brukarorientering 

P39 Inget konkret arbete från 
kommunen med att ta fram 
medborgarnas åsikter  

P31 Bristande mätningar över 
medborgarnas 
blankettanvändning 

�
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Mario R, Mario V                                                          2006-05-14 
Avser: Brukarorientering relaterade problem 
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Utfärdare:                                                               Datum             4�������6 
Mario R, Mario V                                                  2006-05-14 
Avser: Mjölby kommunrelaterade mål �
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M1  Förbättra service *(R4, R5) 
M2 Öka tillgänglighet*(R4, R5) 
M3 Öka effektivitet *(R4, R5) 
M4 Höja kompetensen och engagemang hos medarbetarna   
M5 Automatisera rutinmässiga ärenden 
M6 Etablera kommunikation genom servicefunktionen mellan 
          medborgare och tjänstemän*(R4, R5) 
M7 Införa kontinuerlig uppföljning av genomförda åtgärder 
M8 Införa ett strukturerat arbete med processorientering 
M9 Möjliggöra e-ID signering 
M10 Skapa förbättringsförslagsverksamhet 
M11 Informera medborgare om arbetet med 24/7  
M12 Förbättra kontakt med medborgarna via hemsidan 
M13 Införa ny dokument och ärendehanterings system 
M14 Förbättra användbarhet på webbsidan 
M15 Införa en central begrepp för arbetet med utveckling av 24/7 
M16 Skapa modern förvaltning 
 
 
 

 
 
 
    

 

 



 

M2 Öka 
tillgänglighet* 

M16 Skapa modern 
förvaltning 

M1 Förbättra 
service* 

M3 Öka 
effektivitet* 

M4 Höja 
kompetensen och 
engagemang hos 
medarbetarna  

M7 Införa kontinuerlig 
uppföljning av 
genomförda åtgärder 

M11 Informera 
medborgare om 
arbetet med 24/7  

M6 Etablera 
servicefunktionen 
mellan medborgare 
och tjänstemän* 

M12 Förbättra 
kontakt med 
medborgarna 
via hemsidan 

M8 Införa ett 
strukturerat arbete 
med 
processorientering 

M5 Automatisera 
rutinmässiga ärenden 

M14 
Förbättra 
användbarhet 
på webbsidan 

M13 Införa ny 
dokument och 
ärendehanterings 
system 
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Utfärdare:                                                                  Datum 
Mario R, Mario V                                                     2006-05-16 
Avser: Mjölby kommun relaterade mål�
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