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Sammanfattning 

Botkyrka kommun i södra Stockholms län har sedan länge varit uppmärksammat av bl.a. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som en pionjär inom medborgarservice och 
demokratiska deltagarformer. Ledordet bakom kommunens utveckling har varit ökat 
medborgarfokus – en kommun som arbetar närmare medborgaren och når fler bl.a. genom 
medborgarkontor. Medborgarkontor är en gemensam offentlig serviceenhet som utför tjänster 
över förvaltnings-, myndighets- och sektorgränser. Sedan början av 2000-talet pågår dessutom i 
Botkyrka, liksom i resten av Sverige och världen, utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster 
vilket innebär en rad förändringar för den kommunala organisationen. Med e-förvaltning menas 
användning av informationsteknik i offentlig förvaltning. E-tjänster ses som den elektroniska 
förmedlingen av tjänster, t.ex. ansökan om barnomsorg och bygglov via Internet. Syftet med 
följande fallstudierapport är därför att presentera en analys av Botkyrka kommuns arbete med att 
utveckla och införa en e-strategi, med fokus på utvecklingen av e-tjänster. Särskilt två perspektiv 
fokuseras: 1) hur och varför utvecklingen av e-tjänster har drivits i den kommunala 
organisationen 2) medhavda erfarenheter från medborgarkontor till e-tjänster 
 
Det kan konstateras att medborgarkontoren har spelat en viktig roll i kommunens utveckling av 
e-tjänster. Genom ett medborgar- och förvaltningsöverskridande arbetssätt, samt genom en 
tradition av att hitta innovativa lösningar för utvecklingen av kommunal service, ses 
utvecklingen av e-tjänster som en naturlig fortsättning på kommunens medborgarfokus. 
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) uppfattas därmed som ett nytt verktyg för att 
nå fler medborgare, var som helst, när som helst, anpassat till medborgarnas behov. Botkyrka 
kan därför anses ha haft en fördel i e-tjänsteutvecklingen. Komplexiteten i e-tjänsteområdet, 
samt mötet med den kommunala organisationen belyser dock flera ”nya” frågor, vilka har 
influerat utvecklingen. Är utvecklingen av e-tjänster en IT- eller verksamhetsfråga? Till vilken 
grad är det en politiker- eller tjänstemannafråga? Hur mycket helhetsstyrning kontra 
detaljstyrning är nödvändigt? E-tjänster tycks innehålla en rad motstridigheter som Botkyrka 
kommun har brottats med. E-tjänsteutvecklingen kan därför anses ha drivits genom på en 
retorisk och delvis beslutande nivå, dock inte helt på en verkställande nivå. I dagsläget är 
kommunen snarare en efterföljare än en pionjär. 
 
Sammanfattningsvis kan utvecklingen av e-tjänster ses som en reform som har passat Botkyrkas 
organisationskultur, med en möjlighet att utveckla den starka medborgarfokuseringen inom 
kommunen. Utvecklingen pekar dock på vissa möjliga implikationer. En erfarenhet som inte till 
lika hög grad har tillvaratagits är hur medborgarkontoren, till skillnad från e-tjänsterna, har 
utvecklats inom en lokal kontext. Med tanke på Botkyrkas socioekonomiska situation finns ett 
behov av att översätta även e-tjänsteutvecklingen till de lokala behoven för att effektivt realisera 
tanken om e-tjänster som ett nytt verktyg för ökat medborgarfokus. 
 
Nyckelord: e-tjänster, e-förvaltning, medborgarkontor, kommunal förvaltning  
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Förord 

Jag skulle främst vilja rikta ett varmt tack till tjänstemän och förtroendevalda i Botkyrka 
kommun som har bidragit med sin tid, sina tankar och synpunkter kring medborgarkontor och e-
tjänster. Denna öppenhet och generositet har varit ovärderlig. 
 
Jag skulle även vilja tacka studiens finansiär, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), som möjliggör den här studien. 
 
Detta arbete hade dessutom inte varit möjligt utan värdefulla diskussioner och synpunkter från 
PostIT-gruppen inom ramen av SAFe-projektet (SAFe: Säkra offentliga e-tjänster – en fråga om 
tillit och organisation?). Inte minst skulle jag vilja tacka min handledare Elin Wihlborg som har 
kommenterat och hjälpt mig att ”se träden” i skogen av all empiri. 
 
Tack alla! 
 
Linköping i mars 2010 
 
 
Gabriella Jansson 
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Inledning 

 
Botkyrka kommun i södra Stockholms län har sedan länge varit uppmärksammat av bl.a. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)1 som en pionjär inom medborgarservice och 
demokratiska deltagarformer. Kommunens över 20 år långa arbete med medborgarkontor 
framträder här centralt. Medborgarkontoren i kommunen har på olika sätt tagit medborgarfokus 
ett steg längre genom att anpassa service till lokala behov, bl.a. genom demokraticentra, 
politikercafé, ökat samarbete med statliga myndigheter, samt att vara en service- och 
informationsinstans ”för alla”. Runt medborgarkontoren har i sin tur en kommunal organisation 
byggts upp, där medborgaren istället för förvaltningarna till högre grad står i centrum. Den s.k. 
reformeringen av kommunal förvaltning som inträdde under 1990-talet påbörjades därför tidigt i 
Botkyrka. 
 
Sedan början av 2000-talet pågår dessutom i Botkyrka, liksom i resten av Sverige och världen, 
utvecklingen av offentlig service via Internet, s.k. offentliga e-tjänster. Detta sker parallellt med 
utvecklingen av elektroniska kanaler för demokratiska processer och elektronisk förvaltning, s.k. 
e-demokrati och e-förvaltning. Genom e-tjänster anses tillgänglighetstanken, som påbörjades 
med medborgarkontoren, utvecklas ytterligare, med service när som helt, var som helst, anpassat 
till medborgarens behov. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) blir då ett verktyg 
för ökat medborgarfokus, där den kommunala organisationens långa erfarenhet från 
medborgarkontoren delvis vägleder arbetet. Det ses även som ett möjligt verktyg för att fortsätta 
bygga på den upplevelse av tillit mellan medborgare och kommun som medborgarkontoren har 
skapat. Med en lång erfarenhet av medborgarkontor är Botkyrka kommun således extra 
intressant att studera vad gäller utvecklingen av e-tjänster. 
 
Även inom e-tjänster har Botkyrka varit en pionjär. Processen har dock gått långsammare under 
ett par år och med den snabba utvecklingen inom IKT kan kommunen i dagsläget ses mer som en 
efterföljare till andra pionjärkommuner. E-tjänster, eller e-förvaltning, är en del av en nationell 
och global trend. Här finns en stor tilltro till de effektivitets- och tillgänglighetsförbättringar som 
IKT kan bidra med, en teknikoptimism. Det kan konstateras att Botkyrka kommun inom e-
tjänsteområdet har dragit nytta av sina erfarenheter från medborgarkontoren. Utvecklingen pekar 
dock på vissa implikationer. En erfarenhet som inte till lika hög grad har tillvaratagits är hur 
medborgarkontoren, till skillnad från e-tjänster, har utvecklats inom en lokal kontext. Med tanke 
på kommunens socioekonomiska situation manar detta till en mer nyanserad och lokalt anpassad 
utveckling av e-tjänster i kommunen.  
 

Syfte med rapporten 
Fallstudien av Botkyrka kommun är en del av forskningsprojektet SAFe: Säkra offentliga e-
tjänster – en fråga om tillit och organisation, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och pågår 2008-2010. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att 

 
1 Se t.ex. SKL (2005) – Kommunkompassen – Analys av Botkyrka kommun, Rapport 2005-11-08; SKL (2008b) – 
”E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007”, Delrapport 2 
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analysera hur och varför offentliga e-tjänster konstrueras inom olika offentliga organisationer. 
Fallstudien i Botkyrka ska således bidra till att öka förståelsen av e-tjänsteutvecklingen i olika 
offentliga organisationer. 
 
Syftet med följande fallstudierapport är att presentera en analys av Botkyrka kommuns 
arbete med att utveckla och införa en e-strategi, med fokus på utvecklingen av e-tjänster. 
Ambitionen är att bidra med ett utifrånperspektiv på införandet och på så sätt bidra till tankar 
och reflektioner i Botkyrka, liksom i övriga kommuner och offentliga organisationer, kring den 
fortsatta utvecklingen av e-strategin, samt kring liknande projekt. 
 

Studiens sammanhang 
Offentliga e-tjänster har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i offentlig förvaltning och 
service. Banker och andra privata organisationers e-tjänster har fungerat som modell för flera 
offentliga organisationer i sin service till medborgarna. Den enskilda kontakt och 
kommunikation med myndigheter, landsting och kommuner sker mer och mer via Internet, både 
i form av enklare tjänster som nedladdning av blanketter eller i form av mer avancerade tjänster 
som deklarering eller ansökan till skola eller barnomsorg. Samtidigt blir Internet en allt viktigare 
del av människors vardagsliv.  
 
Sverige har under många år varit ledande inom e-förvaltnings- och e-tjänsteutvecklingen. 
Arbetet med att till en högre grad integrera IKT inom offentlig service har under majoriteten av 
2000-talet skett enligt den decentraliserade förvaltningsmodellen ”24-timmarsmyndigheten”, 
samordnat av Statskontoret.2 2008 presenterade regeringen en handlingsplan för e-förvaltning, 
där försök till ett samlat grepp om den elektroniska förvaltningen görs. Här betonades vikten av 
att dra nytta av IKT för att utveckla och effektivisera offentlig förvaltning och service. Detta ska 
kombineras med organisatoriska förändringar och ökad tillgänglighet för medborgarna – ledordet 
är ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”.3 
 
Regeringen har därmed visat en vilja att gå mot en ökad utveckling av e-tjänster i det offentliga 
Sverige. Med en väl utbyggd välfärdsstat där mycket av samhällsservicen sker via offentliga 
organisationer, innebär detta dock en rad förändringar för myndigheter, landsting och kommuner 
och inte minst för medborgare. Större inblick och bättre förståelse av e-tjänsteutvecklingen inom 
olika offentliga organ där inte enbart tekniken står i fokus utan även hur organisation och 
medborgare påverkas och samspelar med tekniken är därmed viktigt.  
 
I det här sammanhanget spelar kommunerna en viktig roll. Den kommunala förvaltningen utgör 
ca 70 procent av den offentliga förvaltningen4 och kan anses stå närmast medborgaren vad gäller 
offentlig service. Kommunen är därutöver en politiskt styrd organisation, som hanterar 
varierande och ofta komplexa typer av frågor. I handlingsplanen betonas kommunernas roll i 
servicearbetet till medborgarna och i sin tur kommunernas betydelse för utvecklingen av e-
förvaltningsarbetet i stort. Utvecklingen av e-förvaltning har pågått i de svenska kommunerna 

 
2 Statskontoret (2001) – 24-timmarsmyndighet: Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i 
medborgarnas tjänst, 2001:21 
3 Regeringskansliet (2008) – Nationell handlingsplan för den svenska e-förvaltningen, 2008, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/65/12/4ffd1319.pdf 
4 Ibid., s. 8 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/65/12/4ffd1319.pdf
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under flera år. Regeringsdirektiv angående e-förvaltningsutvecklingen har dock främst riktat sig 
till myndigheter.5 Kommunerna har därmed haft stor flexibilitet i implementeringen av e-
förvaltning. SKL noterar dock att utvecklingstakten mellan kommuner har varierat starkt, där 
kommuners storlek och i sin tur ekonomi har spelat stor roll.6 Kommuner har därför både olika 
förutsättningar och erfarenheter från e-förvaltningsarbetet.   
 

Metod och avgränsningar 
Rapporten är en övergripande sammanfattning och analys av material som har insamlats i form 
av intervjuer och dokumentation vinter–sommar 2009. Sju enskilda intervjuer har genomförts 
med tjänstemän samt tre gruppintervjuer med förtroendevalda politiker i kommunen, både från 
majoritets- och oppositionspartier (ej blandade grupper). I urval av intervjukandidater har 
snöbollsmetoden använts, dvs. en av de ledande tjänstemännen inom e-strategiutvecklingen 
kontaktades för att ge förslag på vilka inom kommunen som skulle kunna intervjuas.7 Eftersom 
medborgarkontoren har varit så viktiga för kommunens utveckling har tjänstemän aktiva både 
inom medborgarkontors- och inom e-tjänsteutvecklingen intervjuats för att på så sätt få en 
djupare och mer longitudinell inblick i processen av att utveckla e-strategin. För att 
kvalitetssäkra både källor och metod har triangulering genomförts.8 Informationen från 
intervjuerna har kombinerats med både primär och sekundär dokumentation i form av t.ex. 
officiella dokument och oberoende rapporter av tredje part. Enskilda intervjuer har kombinerats 
med gruppintervjuer, samt textanalys av dokumentation. I oktober 2009 presenterades dessutom 
en preliminär version av denna rapport för några av de intervjuade tjänstemännen och politikerna 
för att validera forskningsresultaten. I texten benämns tjänstemän med bokstäverna A-G, för att 
avidentifiera dem.  
 
Avsikten har varit att följa processen med att utveckla en e-strategi inom kommunen. Genom att 
fokusera centrala aspekter i utvecklingen och se mönster och sammanhang är intentionen att 
skapa en tydligare bild av e-tjänsteutvecklingen. Meningen är inte att ge en utvärdering av 
Botkyrka kommuns arbete, dvs. inte utvärdera vad som har gjorts utan hur det har gjorts. Med 
andra ord fokuseras processen snarare än resultaten. Här har fokus legat på den kommunala 
organisationens perspektiv på e-strategin och inte medborgarnas. Inom e-strategins ram inriktar 
sig rapporten på medborgarkontor och e-tjänster, dvs. inte kontaktcenter, för att begränsa 
studien. Likaså fokuseras enbart e-tjänster och inte e-demokrati eller e-förvaltning, även om 
gränserna ibland kan anses hårfina. 
 
Botkyrka kommun som fallstudie har valts utifrån kommunen långa arbete med 
medborgarkontor som har gjort att Botkyrka har framhållits som en förebild av bl.a. SKL. Även i 
arbetet med e-tjänster har SKL framhävt Botkyrka som en av föregångarna.9 Fallstudien ger 
således en intressant inblick i vad som karaktäriserar pionjärer, efterföljare och avvaktare inom 
kommunala innovationer och vilka erfarenheter som kan dras av detta, beskrivet av exempelvis 
Stefan Schmidt.10 Tomas Bergströms analys av kommunala organisationsförändringar som ett 
resultat av ett samspel mellan yttre drivkrafter och interna förhållanden har också agerat som 

 
5 Se t.ex. ibid. 
6 SKL (2009) – E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2008, Delrapport 3 
7 Se Yin, Robert K. (1994) – Case Study Research: Design and Methods, 2nd Ed. 
8 Ibid. 
9 SKL (2008b) 
10 Schmidt, Stefan (1986) – Pionjärer, efterföljare och avvaktare 
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grund.11 Här har även organisationsforskare som Kjell Arne Røvik12 bidragit med värdefulla 
perspektiv på trender inom organisationstänkande och hur och varför dessa tas i bruk, samt inte 
minst vad som händer i mötet mellan globala trender och lokala organisationskulturer. Ett till 
stora delar institutionellt perspektiv har i sin tur fungerat som ledstjärna; hur institutioner 
påverkar förändringsprocesser och vikten av historiska beslut och institutionaliserade 
värderingar, som definierat av statsvetenskapliga forskare som B. Guy Peters13, March och 
Olsen14 och Sabatier och Jenkins-Smith15. Slutligen används ett sociotekniskt perspektiv på e-
tjänster, där teknik förstås som en social konstruktion i ständigt samspel med sitt sammanhang.16 
 
Med utgång i ovan litteratur har följande perspektiv fokuserats i analysen: 

 Hur och varför har utvecklingen av e-tjänster drivits i den kommunala organisationen? 
 Vilka erfarenheter från medborgarkontor tas med i utvecklingen av e-tjänster? 

 

Disposition 
Fallstudierapporten börjar med ett inledande kapitel där fallet introduceras, samt syfte, studiens 
sammanhang och metod redogörs för. Den andra delen ger en överblick av medborgarkontorens 
bakgrund och historik för att förstå utvecklingen av e-strategin i ett längre tidsperspektiv. E-
strategins utveckling redogörs för i den tredje delen genom att definiera kommunala e-tjänster, 
samt analysera utvecklingen av e-strategin och i synnerhet e-tjänster i kommunen. I den fjärde 
delen samlas en analys av kommunala e-tjänster i Botkyrka, där ett antal iakttagelser redogörs 
för. Slutligen sammanfattas fallstudiens slutsatser samt även eventuella implikationer av de 
slutsatser som har dragits. 
 

Medborgarkontoren: en avgörande bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras centrala aspekter i utvecklingen av medborgarkontor i kommunen som 
en bakgrund till utvecklingen av e-strategin.  
 
Botkyrka kommun har en lång tradition av att utveckla dialog och service till kommuninvånarna, 
främst genom kommunens långa arbete med medborgarkontor där Botkyrka var först i Sverige. 
Målet med det första medborgarkontoret i kommunen år 1987 var att förbättra kommunal service 
och minska gapet mellan medborgarna och den kommunala förvaltningen.17 Detta var även 
enligt tjänstemän och politiker i kommunen ett sätt att hantera en rad sociala och ekonomiska 
problem, som lågt valdeltagande och utanförskap i form av arbetslöshet. Botkyrka är en av 

 
11 Bergström, Tomas (2002) – Organisationskultur och kommunal förnyelse: Förändring i gamla hjulspår? 
12 Røvik, Kjell Arne (2000) – Moderna organisationer: trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet 
13 Se t.ex. Peters, Guy. B (1999) – Institutional theory in political science 
14 Se t.ex. March, James G. och Olsen, Johan P. (1984) – ”The New Institutionalism: Organizational Factors in 
Political Life” i American Political Science Review, vol. 78 
15 Sabatier, Paul A. & Jenkins-Smith, Hank C., red. (1993) – Policy Change and Learning: An advocacy Coalition 
Approach 
16 Se t.ex. Orlikowski, Wanda J. (1992) – ”The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in 
Organizations” in Organization Science, Vol. 3, No. 3, s. 398-427.; Fountain, Jane (2001) – Building the Virtual 
State: Information Technology and Institutional Change 
17 Björk, Peder & Bostedt, Göran (2002) – Avsektoriserad lokal offentlig service: Organisationsteoretiska perspektiv 
på försöksverksamhet med medborgarkontor 1995-2000”, s. 106 
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landets invandrartätaste kommuner, där invånare med invandrarbakgrund utgör 51,4 procent.18 
Detta har inneburit varierande behov av offentlig service, där medborgarkontoren kan ses 
”koppla banden” till det svenska samhället för medborgare med lite kunskaper om det offentliga 
Sverige.19 Medborgarkontoren har även varit ett led i att skapa en kommunal identitet i en 
mångkulturell kommun.20 Genom djupanalyser av vad som kan och behövs göras på kontoren, 
samt även i dialog med medborgarna, har Botkyrka kommun konsekvent satsat på utvecklingen 
av medborgarkontor. Kontoren breddade under 1990-talet fokus från kommunal service till 
annan offentlig service, i synnerhet statlig. Syftet var att integrera fler myndigheter i kontorens 
verksamhet, med tanke på de servicebehov som finns bland medborgarna. Här har dock stödet 
från centrala myndigheter och regeringsnivå varit svagt. Kommunal service fortsätter därmed att 
vara huvudfokus.  
 
Med målsättningen att öka tillgängligheten har kontorens verksamhet organiserats efter lokala 
behov och medborgarnas livssituation i kommunen. Här har en ”väl fungerande 
medborgarservice för alla medborgare” setts som grundläggande i demokratibygget i 
kommunen.21 En viktig drivkraft har dock även varit att effektivisera verksamheten. Detta har 
skett genom successiv genomgång och utveckling av organisationen, där administrativa led har 
kortats via överföring av handläggning till medborgarkontoren. Detta har inneburit ett mer 
vertikalt och områdesfokuserat arbetssätt över förvaltningsgränser, i konstrast till den 
traditionella stuprörs- och förvaltningsinriktade organiseringen. Även om detta har varit en lång 
process menar Botkyrka att de påtagliga fördelarna med medborgarkontoren – ökad 
tillgänglighet för medborgarna och effektivitetsvinster både för medborgare samt organisation – 
har lett till en mer positiv samt proaktiv inställning till samarbete över förvaltningsgränser inom 
den kommunala förvaltningen.22 Detta gäller även i samarbetet med statlig förvaltning. Visionen 
är här att kontoren ska vara är en ingång till all offentlig service23. I och med medborgarkontoren 
har därmed både en organisation och ett tankesätt institutionaliserats.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att medborgarkontoren har format och fortfarande formar 
utvecklingen av offentlig service i Botkyrka. Att offentlig service ska hanteras ”nära 
medborgaren” kan anses vara det centrala arbetssättet i kommunen.24 Detta kan även ses ha legat 
som grund till utvecklingen av e-strategin. 
 

Utveckling av e-strategin i Botkyrka 
 
I och med arbetet med medborgarkontoren var steget inte långt till att börja tänka e-tjänster i 
Botkyrka. Detta skedde i takt med en allt större fokusering på IKT på ett globalt, nationellt och 
lokalt plan; bland privata företag (t.ex. banker), statliga myndigheter och i människors 
vardagsliv. I följande avsnitt kommer processen att utveckla en e-strategi i Botkyrka att 
presenteras.  

 
18 Botkyrka kommuns webbplats, ”Folkmängd”, http://www.botkyrka.se/omkommunen/kortafakta/2114.html  
19 Intervju med kommuntjänsteman B 
20 Botkyrka kommun (1989) – Kommunal information på biblioteken i Botkyrka – Utvärdering av projekt med 
servicehörnor, 1/2 1988-31/7 1989 
21 Se t.ex. Botkyrka kommun (1999) – Yttrande över rapporten Medborgarkontor i utveckling, 1999-11-29, s. 4. 
22 Intervju med kommuntjänsteman D 
23 Intervju med kommuntjänsteman A 
24 Intervju med kommuntjänstemän D och E 

http://www.botkyrka.se/omkommunen/kortafakta/2114.html
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Vad är kommunala e-tjänster? 
Botkyrka kommun definierar kommunala e-tjänster som: 
 

En e-tjänst är en tjänst som innehåller någon form av digital transaktion kopplad till ett eller flera 
verksamhetssystem och som erbjuder brukaren självbetjäning. En e-tjänst kan också presentera 
personlig information som är bearbetad och sammanställd för en enskild brukare.25 

 
En brukare kan vara både en medborgare (brukare av externa e-tjänster – även kallat 
webbtjänster) eller en anställd i kommunen (brukare av interna e-tjänster). Det finns i dagsläget 
ingen entydig definition av begreppet e-tjänster. 24-timmarsdelegationen presenterade 2005 
följande benämning: ”med e-tjänster menas tjänster som levereras med elektronisk 
kommunikation”26. Nyare definitioner, både på ett nationellt och kommunalt plan, har fokuserat 
mer på tjänster via Internet än via övriga elektroniska kanaler som digital-TV, telefon eller SMS. 
Definitionerna tycks även ha gått mot att involvera mer avancerade tjänster. Skatteverket ser 
exempelvis e-tjänster som aktiviteter på webbplatsen som kräver en säkerhetslösning (dvs. 
legitimering) medan Piteå kommun betraktar det som kontakter med kommunens olika system 
via Internet, dvs. en systemintegrering krävs.27 Med andra ord, olika offentliga organisationer 
använder sig av olika definitioner. Denna rapport fokuserar främst på definitionen av externa e-
tjänster (webbtjänster) eftersom interna e-tjänster betraktas som en del av e-förvaltning. 
 

Från medborgarkontor till e-tjänster 
Mot bakgrund av medborgarkontorens utveckling fanns således en naturlig ingång till att börja 
använda IKT som ett verktyg för att utveckla kommunal service med ett stort utbud, hög 
servicegrad och en aktiv medborgardialog.28 Här kunde kommunen bredda medborgarfokus 
genom att via Internet ge service när som helst, var som helst, i linje med den s.k. 24-
timmarskommunen.29 Tjänstemän i kommunen såg här tidigt möjligheten att dra lärdomar från 
arbetet med medborgarkontoren för att ytterligare förbättra effektivitet och tillgänglighet. En 
grundlig utvärdering av kommunens service gjordes av en oberoende konsult 2003 för att 
klargöra vilka tjänster som kunde göras om till e-tjänster.30 Samtidigt som man utvärderade vad 
som kunde läggas ut på medborgarkontoren skulle alltså liknande resonemang användas för e-
tjänster.31  Utvärderingen har i sin tur legat till grund för mycket av e-tjänsteutvecklingen i 
kommunen. Enligt kommuntjänsteman D har frågan om volym och frekvens inom den 
kommunala servicen varit mest central för att ett ärende ska läggas ut på medborgarkontoren. 
Det ska även vara en väl och ofta använd tjänst för att det ska löna sig för elektronisk utveckling. 

 
25 Botkyrka kommun (2005) – Tjänsteskrivelse, Definition av en e-tjänst, 2005-12-20 
26 SOU 2005:119 – E-tjänster för ett öppnare och enklare samhälle, 24-timmarsdelegationen 
27 Skatteverkets webbplats, 
http://www.skatteverket.se/etjanster/ometjansterelegitimationochsakerhetskoder/vadmenarvimedetjanst.4.18e1b103
34ebe8bc80005170.html, ”Vad menar vi med e-tjänst?”; Piteå kommuns webbplats, http://www.pitea.se/sv/Service-
och-Tjanster/Sjalvservice/ , ”E-tjänster” 
28 Botkyrka kommun (2002) – Bilaga Protokoll Kommunstyrelsen §98 ”IT-strategi”, 2002-06-23 
29 Statskontoret (2001) 
30 Botkyrka kommun (2003) – ”Slutrapport Elektroniska servicetjänster: Etapp 1, inventering och kartläggning”, 
2003-06-16 
31 Intervju med kommuntjänsteman D 

http://www.skatteverket.se/etjanster/ometjansterelegitimationochsakerhetskoder/vadmenarvimedetjanst.4.18e1b10334ebe8bc80005170.html
http://www.skatteverket.se/etjanster/ometjansterelegitimationochsakerhetskoder/vadmenarvimedetjanst.4.18e1b10334ebe8bc80005170.html
http://www.pitea.se/sv/Service-och-Tjanster/Sjalvservice/
http://www.pitea.se/sv/Service-och-Tjanster/Sjalvservice/


Båda e-tjänster och ärenden på medborgarkontoren följer dessutom i viss mån en rutinartad 
ärendegång, med ett enkelt och relativt förutsägbart mönster. 
 
I samband med att IKT blir mer centralt i kommunens arbete bildades 2005 organisationen 
”Botkyrka 24” och en särskild styrgrupp för att samordnat driva e-tjänsteutvecklingen framåt. 
Här påbörjades även arbetet med att utveckla ett övergripande styrdokument, en e-strategi, som 
ska vara vägledande för hela kommunens IT-verksamhet kopplat till e-förvaltning, e-service och 
e-demokrati.  
 

Utvecklingen av tre servicekanaler 
I januari 2007 fastställdes kommunens e-strategi efter en tid av förankring i verksamheten, både 
bland tjänstemän och bland politiker. Här betonas särskilt medborgarperspektivet och 
renodlingen av kanaler för service och kommunikation till medborgarna. Medborgaren kan välja 
att nå kommunen genom tre kanaler: hemsidan, kontaktcentret och medborgarkontoren. Bild 1 
visar hur e-strategin som centralt styrdokument, de tre servicekanalerna och tillhörande planer 
bl.a. från vissa enskilda förvaltningar bildar ett sammanhang. 
 
Bild 1. E-strategin, servicekanaler och tillhörande planer   
 
Centralt styrdokument 
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Som namnet på e-strategin antyder är utvecklingen av webben och e-tjänsterna centralt och något 
som i större utsträckning ska satsas på inom kommunal service. Detta dels för att möta 
medborgarnas och samhällets ökade krav på tillgänglighet och valfrihet (hur, när och var man 
kan utföra kommunal service), dels för att möta effektivitetskrav. Övriga kanaler ses som 
kompletterande till e-tjänsterna.  
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I e-strategin poängteras även utvecklingen av en webbaserad kommunportal som en viktig 
grundsten i realiseringen av kommunens vision för strategin. Botkyrka definierar portalen på 
följande sätt: 
 

En portal är en webbaserad miljö som ger användaren samlad, säker åtkomst till relevant 
information och e-tjänster inom kommunen.32 

 
Portalen omfattar både intranät och kommunens webbplats. När du via webben loggar in i 
portalen bedömer din roll som medborgare (t.ex. elev) eller som kommunanställd (t.ex. chef) 
vilken kommunal information och vilka ärenden du når – du kommer därför till din ”egen” 
kommunala sida. Botkyrka kallar därför även kommunportalen för ”Min sida”. Här sätts i högre 
grad medborgaren i centrum, till skillnad från det traditionella förvaltningsperspektivet. 
Kommunportalen fungerar i sin tur som ett ramverk för e-tjänsterna.33  
 

Utvecklingen av kommunala e-tjänster 
Kommunen har idag ett 30-tal e-tjänster på den kommunala hemsidan, som involverar allt från 
enklare sökfunktioner som bibliotekstjänster till interaktiva tjänster som bygglovsansökan och 
skolval. Mellan 2003 och 2008 gjordes till stor del satsningar på s.k. enklare e-tjänster, dvs. där 
ingen integration mot kommunens verksamhetssystem görs, samt där ingen e-
identifikation/signatur krävs. De lösningar som identifierades under utvärderingen 2003 – där 
fokus låg på framtagning av främst enklare e-tjänster – tycks på så sätt ha legat till grund för 
utvecklingen under flera år. Under 2008 påbörjades dock i dialog med privata leverantörer 
arbetet med att skapa en fungerande infrastruktur och plattform för e-tjänsterna, bl.a. i form av 
kommunportalen.34 Både tjänstemän och politiker påpekar här problematiken kring att 
infrastrukturen har varit omodern, bl.a. är hemsidan föråldrad, vilket utgör en grundval för 
lättillgängliga e-tjänster. Detta illustrerar hur tidigare val av infrastruktur, verksamhetssystem 
och plattformar kan tynga ned ambitiösa planer. Utvecklingen av e-tjänster har därmed under 
flera år styrts pragmatiskt, genom ”de möjligheter som finns” .35 Hemsidan är nu i processen att 
bytas ut och här inbjuds även medborgare att tycka till om hur hemsidan ska utformas. 
 
Under 2009 har den största satsningen på mer avancerade e-tjänster skett genom utvecklingen av 
”Min skola” på webben – ett samlingsnamn för de e-tjänster som används inom grund- och 
gymnasieskolan. Med ”Min skola” och den pågående utvecklingen av kommunportalen har 
därmed e-tjänsteutvecklingen tagit ett steg framåt. Enligt tjänsteman E finns en stor vilja att ta ett 
radikalt helhetsgrepp kring utvecklingen bland tjänstemännen i kommunen.36  
 
Stora satsningar har därmed gjorts under 2009 och kommer att göras 2010. Den tidigare 
styrgruppen i Botkyrka 24 har lagts ned och en ny styrgrupp för kommunportalen har bildats. 
Detta illustrerar satsningen på kommunportalen och viljan att gå vidare med att utnyttja 
möjligheterna som IKT erbjuder. Här betonas även att ”den största resan” vad gäller e-

 
32 Botkyrka kommun (2008f) – Botkyrkas första steg mot en kommunportal, 2008-12-03 
33 Botkyrka kommun (2007) – E-strategi för Botkyrka kommun, 2007-01-19; Botkyrka kommun (2008f) 
34 Botkyrka kommun (2008f); Botkyrka kommun (2008a) Konsultrapport – Förstudie rollbaserad portal, 2008-01-
26; ATEA (2009) – Anbudssvar avseende kommunportal för Botkyrka kommun, 2009-01-19  
35 Intervju med kommuntjänsteman E 
36 Ibid. 
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tjänsteutvecklingen återstår – tjänsteman C menar att endast 30-35 procent har genomförts och 
att det går att se över verksamheten mer att för att utnyttja IKT för ökad effektivisering.37 
Kommunen ser dock inte längre sig själva som pionjärer inom detta område – andra kommuner, 
som Nacka och Stockholm, har haft en snabbare utveckling och utmålas i dagsläget som mer 
framträdande av tjänstemän i Botkyrka.38  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att utvecklingen av e-strategin och integrationen av IKT 
i kommunal service har bidragit till en rad nya verktyg – och därmed begrepp – för att skapa en 
mer tillgänglig service med medborgaren i fokus. Dessa sammanfattas i tabell 1 nedan: 
 
Tabell 1. Förklaring av verktyg/begrepp relaterade till integration av IKT i kommunal service 
 
Verktyg/begrepp Förklaring 
E-tjänst Elektronisk självbetjäning eller information för medborgare 

(externt) eller för medarbetare (internt) 
Webb-tjänst Elektronisk självbetjäning för medborgare via webben (externt) 
”Enkel” e-tjänst En e-tjänst där ingen integration mot verksamhetssystem i 

kommunen görs, samt där ingen e-identifikation/signatur krävs 
”Avancerad” e-tjänst En e-tjänst där integration mot verksamhetssystem i kommunen 

görs, samt e-identifikation/signatur krävs 
Kommunportal/Min sida En portal på webben som ger användaren relevant information 

och e-tjänster i kommunen utifrån användarens roll som 
medborgare (externt) eller medarbetare (internt) 

Den kommunala 
hemsidan/webben 

http://www.botkyrka.se – ingång via Internet till kommunal 
service och information för medborgaren 

”Min skola” Ett samlingsnamn för de e-tjänster som används inom grund- och 
gymnasieskola 

  
 

Analys: upplevelser av kommunala e-tjänster i Botkyrka 
 
I detta avsnitt kommer en analys av processen att utveckla en e-strategi i Botkyrka att göras. Jag 
har valt att lägga fokus på följande frågor som har framstått som särskilt framträdande tendenser 
under fallstudien:  

 Medborgarkontor och e-tjänster – samma sak? 
 En verksamhets- eller IT-fråga? 
 En politiker- eller tjänstemannafråga? 
 Pionjär eller efterföljare? 
 

Medborgarkontor och e-tjänster – samma sak? 
Medborgarkontoren förefaller ha varit centrala för tankesättet kring e-tjänster i Botkyrka. Flera 
tjänstemän har illustrerat dem som ”samma sak” – båda rör utveckling av en kommunal service 

                                                 
37 Intervju med kommuntjänsteman C 
38 Se t.ex. Stockholm Stad (2008) – E-strategi för Stockholm Stad, 2008-06-16 

http://www.botkyrka.se/
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över förvaltningsgränser, närmare medborgaren.39 Även enligt e-strategin följer utvecklingen av 
medborgarkontoren och e-tjänsterna i stort samma principer: ökad medborgarnytta, 
kundfokusering, ökad tillgänglighet, ökad effektivitet, ökad dialog och större öppenhet och 
insyn.40 Genom att länge ha utvecklat dessa frågor och satsat på en serviceorienterad front i 
organisationen kan Botkyrka därför anses ha en fördel i utvecklingen av e-tjänster. Dessa, liksom 
medborgarkontor, förutsätter ett serviceperspektiv med medborgaren i fokus. Botkyrka har även 
satsat på att utveckla processinriktade och målanpassade arbetsformer, med betoning på styrning 
och ledning. Dessa nyckelbegrepp framhålls även av SKL som viktiga hörnstenar i e-
förvaltningsutvecklingen.41 Noggrant och stegvis kartlagda processer och ärendegångar kan 
därmed nyttjas i utvecklingen av e-tjänster. Både tjänstemän och politiker menar därför att den 
organisation som har formats kring medborgarkontoren har varit ett stöd i e-tjänsteutvecklingen. 
Kommuntjänsteman E hävdar dock:  
 

Vi har en himla koll på våra processer och det är en fördel när man ska ta fram e-tjänster och det 
har vi ju hävdat i några år, att det är bra. Men sen har vi liksom inte gjort om den kunskapen. Det 
har liksom inte varit en så kraftfull utveckling som man kunde ha trott om vi hade satsat.42 

 
Detta visar på att erfarenheterna från medborgarkontoren har varit användbara men att 
utvecklingen av e-tjänster verkar belysa flera ”nya” frågor, vilka tycks ha fördröjt utvecklingen. 
Dessa kommer att redogöras för under kommande punkter. 
 

En verksamhets- eller IT-fråga? 
Två tjänstemän poängterar att e-tjänster inbegriper så mycket mer än bara teknik – e-tjänster 
berör flera delar av organisationen och sträcker sig över flera förvaltningars verksamhet.43 Detta 
kräver ofta ett helhetsgrepp, vilket försvårar ansvars- och resursfördelningen. Den mer 
nyanserade bilden av IKT har även blivit tydlig bland beslutsfattare i stort, där 1990-talets och 
tidiga 2000-talets optimism angående teknikens snabba framsteg mer och mer har mött en 
”administrativ pragmatism”, dvs. en administrativ verklighet som kanske inte alltid har passat 
den tekniska utvecklingen. Nyare initiativ inbegriper därför mjukare, organisatoriska reformer, 
bl.a. tydlig struktur och strategisk styrning, för en effektiv implementering av IKT.44 
Informatikforskaren Orlikowski menar att synen på IKT har gått från att fokusera mestadels 
teknik till att i större utsträckning fokusera människan, organisationen och samhället i stort.45 Att 
se införandet av IKT som sammanflätat med reformer i organisation och verksamhet har lett till 
en mer realistisk syn på processen som svårare och trögare att implementera än ursprungligen 
förväntat.   
 
Ovan fråga tycks även Botkyrka kommun ha brottats med. Här framhåller drivande tjänstemän 
inom kommunens e-tjänsteutveckling att utvecklingen av e-strategin inte har drivits som en 
specifik IT-fråga, utan som en verksamhets- och servicefråga. E-strategin och e-tjänster har här 

 
39 Intervju med kommuntjänstemän A och D 
40 Botkyrka kommun (2007) 
41 SKL (2009)  
42 Intervju med kommuntjänsteman E. 
43 Intervju med kommuntjänstemän D och E 
44 SKL (2009)  
45 Orlikowski (1992); Fountain, Jane (2001) – Building the Virtual State: Information Technology and Institutional 
Change. 



 
 
 
 
 

17

                                                

setts som en naturlig förlängning av arbetet med att utveckla service i kommunen.46 Tekniken är 
med andra ord ett annat verktyg och en annan plattform för att utföra kommunala uppgifter och 
bygga på medborgarfokuseringen. Detta är i linje med kommunens tidigare ambition att hitta 
innovativa lösningar för en service nära medborgaren.  
 
E-strategin är förankrad inom de olika förvaltningarna och det finns en tydlig uppslutning bakom 
kommunens utveckling av e-tjänster. Åsikter angående hur utveckling har drivits varierar dock 
bland tjänstemän i kommunen. Även om verksamhetsfokuseringen poängteras ser vissa 
tjänstemän att projektet har styrts mest av IT-avdelningen, med för lite beaktande av 
verksamhetens behov: 
 

För den övergripande strategin är ju kommunövergripande och där har vi väl inte alltid haft samma 
syn på hur den ska utvecklas och utformas. Därför att centralperspektivet i kommunen är väl… 
ibland kan det bygga rätt mycket på att vi ska ha en effektiv organisation för IT-sidan.47 

 
Vissa tjänstemän har även sett e-strategin som väldigt generell och för ”tandlös” 48 – andra har 
sett den som alltför ”rigid” och ”styrande”49. Några förvaltningar, som Barn- och ungdom, Vård- 
och omsorg samt Utbildning och arbetsmarknad, har utvecklat egna, för dem mer anpassade e-
strategier/planer. Det finns därmed två motstridiga önskemål; dels finns en önskan om mer 
pragmatisk och detaljerad styrning. Dels finns det även en önskan om tydligare strategisk 
styrning som inbegriper ett helhetsgrepp med mer frihet för enskilda förvaltningar. Här tycks 
komplexiteten i den kommunala organisationen – formad efter den klassiska linjeorganisationen 
– skapa problem för centrala helhetslösningar: 
 

Jag tror att de flesta tycker att det [e-strategin] är en hämsko, att de måste förhålla sig till något som 
är centralt bestämt (…) Rent hierarkiskt är det ju knepigt i en kommun där förvaltningar ändå har 
sina egna nämnder som de lyder under och de har en stor grad av självbestämmande. Just att det är 
svårt för de centralt placerade personerna att komma… det går inte, måste få med dem 
[förvaltningarna] på tåget och måste erbjuda lite extra resurser, göra det intressant, stimulera på 
olika sätt.50 

 
Ytterligare ett dilemma ligger i faktumet att det är svårt att undgå att e-tjänster – trots behovet av 
att se det som en verksamhetsfråga – även handlar om teknik. För att fungera kräver e-
tjänsteutveckling t.ex. investering i teknisk infrastruktur och särskilda tekniska lösningar. Som 
kommer att beskrivas driver tekniken dessutom vissa frågor till sin spets, vilket rena 
verksamhetsfrågor kanske inte hade gjort. Det tycks därför finnas en inneboende 
motsägelsefullhet i e-tjänster, som gör det svårt att betrakta utvecklingen som en ren 
verksamhetsfråga bland vissa kommunala tjänstemän, men även som en ren IT-fråga. 
Implementeringen av e-tjänster tycks förutsätta en komplicerad avvägning och balans.  
 
Häri ligger även det större problemet att det som ensam kommun är svårt att utveckla 
resurskrävande och avancerade IT-lösningar: 
 

 
46 Intervju med kommuntjänstemän C och D 
47 Intervju med kommuntjänsteman G 
48 Intervju med kommuntjänsteman E 
49 Intervju med kommuntjänsteman G 
50 Intervju med kommuntjänsteman E 
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Vi är en väldigt liten organisation i den stora IT-världen och vi har inte muskler att lägga mycket 
resurser på att få integration utan vi måste luta oss mot grejer som vi vet fungerar.51 

 
Ovan problematik gäller även i samspelet med privata leverantörer av IT-lösningar – det är svårt 
för en ensam kommun att påverka utvecklandet av dessa lösningar. Organisationen Sambruk – 
där flera kommuner samarbetar för att utveckla och upphandla IT-lösningar – nämns här som en 
resurs. Kommuntjänsteman G påpekar dock att risken finns att man låser in sig i ett system och 
hos en leverantör: 
 

Någonstans går det en gräns när programvarorna eller e-tjänsterna inte är tillräckligt 
funktionsanpassade. Vi vill ha det absolut bästa för våra kunder, för våra föräldrar, för våra elever, 
för våra pedagoger, det som funkar bäst för dem. Inte det som funkar bäst utifrån de här systemen.52 

 
Det handlar dock inte enbart om att kunna påverka privata aktörer utan även andra offentliga 
aktörer, t.ex. Regeringskansliets e-delegation och utvecklandet av e-legitimation som, enligt 
kommuntjänsteman G, i nuvarande lösning gör att kommunen ”sitter i händerna på bankerna”. 
Kommunen måste med andra ord ”jobba på många olika fronter”.53 
 
I utvecklingen av e-tjänster i Botkyrka kan man med andra ord se den komplexitet och ibland 
motstridighet som IKT i offentlig förvaltning innefattar. Det är svårt att se frågan enbart i svart 
eller vitt; en ren IT-fråga eller en ren verksamhetsfråga, detaljerad och pragmatisk styrning eller 
övergripande styrning. E-tjänsteutvecklingen i Botkyrka handlar inte enbart om 
verksamhetsutveckling (dvs. implementeringen av nya idéer) utan är även en artefakt som 
tvingar fram nya frågor och lösningar. Som kommer att illustreras mer nedan driver detta bl.a. 
fram frågor om ledning och styrning och inte minst resurser. 
 

En politiker- eller tjänstemannafråga? 
Som beskrivet kan medborgarkontoren anses ha gett Botkyrka kommun ett visst försprång i 
utvecklingen av e-tjänster. En viktig skillnad är dock bl.a. resursfrågan. Forskaren Schmidt 
påpekar vikten av tillgången till ”fria resurser” (mest definierat som resursöverskott) bland 
kommuner som ses som pionjärer inom innovationer: ”(…) utan detta, förmår inte byråkratin 
generera det mått av ’extra energi’ som det tidiga anammandet kräver”.54 E-tjänster fodrar en 
stor investering i teknik, vilket sålunda kräver ett politiskt beslut. E-strategin har inom 
kommunen till stor del drivits av tjänstemän, med yttersta godkännande av kommunfullmäktige. 
Dock har det bland flera tjänstemän efterfrågats större engagemang från både 
kommunfullmäktige och kommunledningen, både i form av strategier och av resurser.55 
Utvecklingen kommer bara ”så långt” utan tillräcklig ledning: 
 

Komplexiteten blir mycket större när det handlar om central nivå än om man bara behöver se till sin 
lilla, enskilda hylla (…) Det finns stora förväntningar men det finns ändå inte kraftfull styrning 
eftersom det ska ske inom ramen för allting annat. Det är inte så att vi nu avsatt 20 miljoner för att 

 
51 Intervju med kommuntjänsteman C 
52 Intervju med kommuntjänsteman G 
53 Ibid. 
54 Schmidt (1986), s. 205 
55 Intervju med kommuntjänstemän C, D och E 



 
 
 
 
 

19

                                                

få fatt på det här utan det ske inom ramen för allting annat och då blir det inte tillräckligt kraftfullt 
och verksamheterna, de dignar ju också under sina andra åtaganden.56 
 

I Botkyrka har varje avdelning sig egen budgetpost för utveckling av IT-resurser.  Som indikerat 
i ovan citat ska detta dock användas till det löpande arbetet och försvårar satsning på extra 
utveckling av innovativa lösningar. Detta tyder på att e-tjänster i Botkyrka har behandlats enligt 
en slags mainstreaming-inställning där målet att implementera e-tjänster ”överallt” samtidigt har 
tydliggjort vikten av ett helhetsgrepp, särskilt avsatta resurser och tydligare styrning. Bristen på 
resurser kan leda till att det blir mycket upp till den enskilde tjänstemannens ambition och 
kompetens att driva e-tjänsteutvecklingen.  
 
Schmidt konstaterar att bland kommuner som kan ses som pionjärer inom innovationer är 
administrativ sakkunskap viktig men det är även viktigt att den politiska kompetensen för denna 
sakkunskap vidare: ”De förtroendevalda (…) utövar ett stimulerande inflytande på kommunens 
innovativitet.” 57 Samarbete och utbyte inom den politisk-administrativa organisationen betonas 
därmed. Som en politiskt styrd organisation är kommuntjänstemän när det gäller större typer av 
verksamhetssatsningar (vilket e-strategin innebär) beroende av ledning och stöd från de 
förtroendevalda. Flera tjänstemän i Botkyrka menar att det med en ambitiös retorik finns en stor 
vilja till att ta ett ordentligt grepp om e-tjänsterna på tjänstemannasidan. Genomförandet av 
arbetet har dock gått långsammare, till viss del p.g.a. avsaknad av politiskt stöd:58  
 

När vi har sagt hur mycket pengar vi behöver så får vi ju inte fram det. Jag vet inte om politikerna 
riktigt har förstått frågan eller vidden av det här (…) Det borde ju vara positivt, vi har ju unga 
politiker som själva liksom är uppväxta med dator i hemmet men sedan är det ju, vad prioriterar vi i 
svåra tider?59 

 
Det handlar dock inte enbart om att avsätta och prioritera resurser, utan som Bergström påpekar, 
det bör finnas tillgång till ”fria resurser”. Detta är problematiskt i Botkyrka:  
 

Sedan har vi ju inte så mycket pengar att svänga oss med så vi måste vara väldigt säkra innan vi går 
in i en affär, vi kan inte satsa de pengarna som Nacka eller Stockholm har gjort, det finns inte i 
Botkyrka.60  

 
Bergström illustrerar hur de förtroendevaldas roll under 1990-talet och framåt, i takt med den 
administrativa filosofin New Public Management, har gått från detaljstyrning av förvaltningen, 
till att mer ange mål och ramar för verksamheten, s.k. beställar-utförarmodell. Tjänstemännen 
har således fått friare händer för det praktiska genomförandet.61 Även Botkyrka kommun drivs 
enligt en beställar-utförarmodell – dock tycks ovan visa på att e-tjänsteutvecklingen kräver en 
tydligare ledning och styrning. 
 

 
56 Intervju med kommuntjänsteman E 
57 Schmidt (1986), s. 185. 
58 Intervju med kommuntjänstemän C och E. 
59 Intervju med kommuntjänsteman D 
60 Intervju med kommuntjänsteman D 
61 Bergström (2002) 
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Pionjär eller efterföljare? 
Enligt Bergström är det svårt att säga vad som karaktäriserar pionjärer – pionjärskapet kan 
exempelvis byggas på tidigare innovationer, där den existerande organisationskulturen spelar en 
stor roll i hur den nya innovationen tas emot.62 Detta kan ses i Botkyrkas utveckling av 
medborgarkontor – där kommunen kan anses vara en pionjär – och rollen det har spelat i 
utvecklingen av e-tjänster. Kommunens organisationskultur har genererat ett öppet 
förhållningssätt för hur organisationen kan arbeta närmare medborgaren på nya sätt. E-tjänster 
inbegriper stora möjligheter för ökad tillgänglighet och passar därmed väl in i kommunens 
traditionella arbetssätt och befintliga politik. Även här kan kommunen till en början ses som en 
pionjär, med en tidig insikt i de nya möjligheterna IKT skapar för en offentlig service nära 
medborgaren. Bergström ser dock att anammande av nya idéer kan ske på olika vis inom en 
organisation, dvs. på tre olika nivåer: 
 

 Retorisk nivå – där man enbart pratar om reformen 
 Beslutsnivå – där beslutet formellt tas 
 Verkställande nivå – där reformen verkställs63 

 
Botkyrka kommun tycks tidigt ha anammat e-tjänster på en retorisk och delvis på en beslutande 
nivå. I e-strategin är det tydligt att IKT anses vara det nya sättet som Botkyrka kommun ska 
arbeta på för att utveckla medborgarfokus. Det har med andra ord varit förenligt med existerande 
organisationskultur – att bygga förändring på egen tradition. Det tycks dock ha tagit längre tid att 
anamma de nya idéerna på en verkställande nivå. Även om erfarenheterna från 
medborgarkontoren kan ses som värdefulla har den praktiska implementeringen av e-tjänsterna 
dock varit svårare. Detta kan bl.a. härledas till en avsaknad av strategisk ledning och resurser 
inom den politisk-administrativa organisationen. Den beslutande nivån haltar därmed. E-tjänster 
kan även ses innehålla en inneboende motsägelsefullhet. Det verkar svårt att skapa en balans 
mellan IKT och verksamhet, samt mellan behov av ett helhetsgrepp och detaljstyrning. Här tycks 
teknisk optimism ha mött administrativ pragmatism. Man kan därför konstatera att anammande 
av reformer sker på olika vis – som delar av ett paket eller i delar av organisationen.64  
 
Under 2009 har Botkyrka kommun praktiskt börjat realisera flera av de centrala delarna i e-
strategin, t.ex. kommunportalen och flera avancerade e-tjänster. En implementering av reformer 
sker därför nu även i större grad på en verkställande nivå. Även om kommunen enligt SKL:s 
utvärdering ligger långt framme vad gäller den totala utvecklingen av e-förvaltning65 kan dock 
Botkyrka inom e-tjänster ses som en efterföljare, där andra pionjärkommuner agerar förebild. 
Flera tjänstemän påpekar att det nödvändigtvis inte behöver vara negativt att andra kommuner 
ligger före – de kan istället lära av dåliga och bra lösningar: ”de vågar ju satsa och vi andra har 
en stor nytta av det som har gjorts i Nacka, t.ex. deras skolportal, det är sånt som går att 
återanvända”66. 
 
Ovan gäller exempelvis även i frågan om informationssäkerhet i e-tjänsteutvecklingen, där det 
finns en risk att teknikutvecklingen springer före säkerheten: 

 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Se Røvik (2000) 
65 SKL (2008a) – E-förvaltningsmätning 2008: Botkyrka kommun 
66 Intervju med kommuntjänsteman D 
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Vi tar till oss erfarenheter hur man bör utveckla ny teknik, finns ju mycket erfarenheter kring 
projektmetodik, hur man gör det, viktigt att göra det stegvis, i små steg, kvalitetssäkra, vi försöker 
tillämpa det och bli duktigare på det. Det finns ju tack och lov i det sammanhanget (…) en tröghet i 
kommunal byråkrati som kan verka främjande i det här.67 

 
Här betonar även Bergström att förändring sällan sker i stora steg inom kommuner utan kommer 
snarare ”smygande” stegvis (…) ”dvs. att man lappar och lagar organisationen efter hand (…) 
T.o.m. i kommuner som säger sig vara oerhört förändringsinriktade kan det ta avsevärd tid att 
genomföra förändringsförslag.”68 Implementeringsprocesser bör därmed ses som något som sker 
över en längre tid. Även om snabb förändring inom kommunala organisationer ofta är föredömet 
kan en viss stabilitet och tröghet dessutom vara viktigt när det exempelvis gäller att värna lokala 
förhållanden.  

Sammanfattande slutsatser  
 
Botkyrka kommun har med utvecklingen av medborgarkontor skapat en organisationskultur med 
starkt medborgarfokus, där innovativa lösningar för hur servicen kan anpassas till medborgarnas 
behov har drivits. Detta har ofta sträckt sig bortom kommunens ansvarsområden. Att vara en 
ingång till all offentlig service har dock varit svårt att realisera i praktiken, med lite stöd från 
centrala myndigheter eller regeringsnivå. Den kommunspecifika situationen har dock gjort att 
medborgarfokus har varit viktigt för att proaktivt motarbeta en negativ utveckling i kommunen. 
Medborgarkontoren är en central del av kommunens syn på offentlig service och har influerat 
tänk och hantering av både organisation och service. Här kan kommunen anses vara en pionjär. 
 
Förändring sker dock inte alltid så lätt. Utvecklingen av medborgarkontoren har varit en lång 
process, där kommunen stegvis har utvecklat kontoren och organisationen därefter. Här har man 
fört vidare sina erfarenheter till utvecklingen av e-strategin och e-tjänster. IKT ses här som ett 
verktyg för att öka tillgängligheten och utveckla en kommunal service nära medborgaren. Det 
har med andra ord betonats som en verksamhets- och servicefråga. Även om det är angeläget att 
inom e-tjänster fokusera organisation och verksamhet och inte enbart tekniken, tycks det inom 
området finnas inneboende motstridigheter. Botkyrka kommun har brottats med att balansera 
mellan synen på e-tjänster som en IT- eller verksamhetsfråga, samt mellan behoven av ett 
helhetsgrepp och detaljstyrning. Här påpekas även behovet av mer stöd från politiker i form av 
resurser och strategisk styrning som centralt. Som en politiskt styrd organisation behövs utbyte 
och samarbete inom den politisk-administrativa organisationen. Ett anammande av reformerna 
som e-tjänster innebär kan därför anses ha drivits genom på en retorisk och delvis beslutande 
nivå, dock inte helt på en verkställande nivå. Här sker dock mycket projektutveckling under 
2009 och 2010, bl.a. med införandet av kommunportalen. Botkyrka ser sig dock i dagsläget mer 
som en efterföljare än en pionjär inom e-tjänsteutvecklingen. 
 
Sammanfattningsvis kan utvecklingen av e-tjänster ses som en reform som har passat Botkyrkas 
organisationskultur med en möjlighet att utveckla det starka medborgarperspektivet inom 
kommunen. Men vad finns det då för möjliga implikationer med dessa nya verktyg? 
 

 
67 Intervju med kommuntjänsteman C 
68 Bergström (2002), s. 201. 
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Möjliga implikationer: nya verktyg för ökat medborgarfokus?  
Som beskrivet ovan ser Botkyrka kommun e-tjänster som ett nytt verktyg för att bygga på 
medborgarorienteringen i kommunen. En viktig skillnad är dock att utvecklingen av kontoren har 
styrts mycket av de lokala sammanhangen och av behov bland medborgare, även om 
kostnadseffektivitet även har varit ett viktigt incitament. Flera kommuntjänstemän poängterar att 
trots att användandet av e-tjänster ökar kommer det sannolikt alltid finnas behov av personliga 
möten i Botkyrka, med tanke på kommunens multikulturella demografi.69 
 
En stor del av den e-förvaltning som sker nu är en global tendens. De e-lösningar som tas fram 
inom svenska kommuner är också till stor del formade efter ett standardupplägg och efter ”best 
practices”, med några få privata leverantörer som levererar till ett stort antal kommuner.70 De är 
med andra ord ofta inte specifikt anpassade till lokala sammanhang eller behov. Med en 
standardiserad struktur tar kommunal service och information på Internet inte hänsyn till t.ex. 
språkkunskaper eller kunskapsnivån angående den svenska offentliga strukturen eller det 
svenska samhället i stort. Till skillnad från det personliga mötet är tekniken neutral och mindre 
flexibel, samt behandlar till stor del alla användare ”lika”, med lite utrymme för nyanser bland 
lokala behov. Vissa forskare förutspår här en framväxande digital klyfta inom e-förvaltning, dvs. 
en klyfta mellan dem som har tillgång till och kunskap om IKT (och i sin tur tillgång till 
offentliga e-tjänster) och dem som inte har detta.71 
 
Vad gäller den fortsätta utvecklingen av kommunala e-tjänster hänvisar både tjänstemän och 
statistik till att Internettillgången i Botkyrka är hög.72 Mot bakgrund av ovan resonemang 
handlar dock den digitala klyftan inte enbart om tillgång till IKT utan även om det sp
socioekonomiska sammanhanget i kommunen, t.ex. kunskapsnivån gällande det offentliga 
Sverige. Som beskrivet har här medborgarkontoren spelat en central roll, där nyanserna i 
offentlig service har fångats upp. Enligt tjänstemän kommer kontoren (i kombination med 
kontaktcentrat) fortsätta spela en viktig roll för IKT- eller språksvaga grupper som 
kompletterande kanaler till e-tjänster.73  
 
Genom att betona vikten av att dessa kanaler finns kvar för att hantera de behov av specifik (till 
skillnad från standardiserad) information, service och vägledning anser kommunen sig lösa 
problemet med att vissa medborgare utesluts från webben. Frågan är dock hur svenska (eller 
globala) IKT-lösningar i längden kan kombineras med det medborgarfokus som har vuxit fram 
ur lokala förutsättningar i kommunen. Som e-strategin påvisar är det webben som mer och mer 
ska vara huvudingången till kommunen. Kommunens medborgarfokus bör därför även fungera 
med IKT och inte enbart i form av kompletterande kanaler. Det finns annars en risk för en 
omformulering av de lokala förutsättningar som finns och därmed begreppet medborgarfokus. 
Organisationsforskaren Røvik diskuterar hur retorik ibland kan bli måttstocken som sedan 
praktiken rättar sig efter.74 Utifrån detta perspektiv kan tankesätt och retorik inom e-tjänster, där 
medborgarbehov till stor del följer en standard, därmed bli måttstocken även för offentlig service 

 
69 Intervju med kommuntjänstemän A, B, D och F 
70 Intervju med kommuntjänsteman G 
71 Se bl.a. Puga, Pedro (2009) – ”Governments go online: eGovernment and digital divide” in Conference 
proceedings for “The good, the bad, the challenging”, s. 646-655; Warschauer, Mark (2004) – Technology and 
Social Inclusion, Cambridge 2004: MIT Press  
72 Intervju med kommuntjänsteman D; Findahl, Olle (2008) – ”Svenskar och Internet 2008” 
73 Intervju med kommuntjänstemän A, B och D 
74 Se Røvik (2000) 
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i allmänhet. I en kommun med Botkyrkas demografi skulle detta försvåra en nyanserad offentlig 
service med medborgaren i fokus. 
 
Mellan den lokala förvaltningskulturen och lokala sammanhangen och behoven i Botkyrka sker 
ett utbyte, där lokala behov i viss mån värnas. Kommunen spelar därför en viktig roll i att 
”översätta” den globala IKT-utvecklingen till lokala behov. Även om kompletterande, mer 
flexibla servicekanaler är viktiga så finns det även ett behov av att integrera detta tänk när det 
gäller tekniska lösningar för att effektivt realisera tanken om e-tjänster som ett nytt verktyg för 
ökat medborgarfokus.  
 

Vidare studier 
Fallstudien kommer att generera minst en vetenskaplig artikel som del av en licentiatavhandling i 
statsvetenskap, där syftet är att studera hur värderingar (re)konstrueras när offentlig service blir 
elektronisk. Ett jämförande perspektiv där Botkyrka kommer att jämföras med en annan svensk 
kommun kommer även att genomföras under våren 2010. Här kommer kommunernas policy 
kring e-tjänster och digitala klyftan att studeras. 
 
Inom ramen av Botkyrkastudien görs även en undersökning av kommunens utveckling av e-
demokrati, vilket kommer att frambringa en vetenskaplig artikel. Som en del av ett större 
forskningsprojekt kring offentliga e-tjänster, där ett antal fallstudier i andra offentliga 
organisationer görs, är tanken även att hitta kopplingar och mönster mellan de olika fallen, vilket 
även kommer att leda till avrapporteringar och vetenskapligt material. 
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