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Abstract 
This thesis examines the development of an e-government in two municipals – Linköping and 

Norrköping. The thesis focuses on comparing the municipalities on subjects such as policies, 

differences, similarities and the future of the e-government. To give the readers some understanding 

about e-government, the essay starts with some background information about the global, national 

and local e-government. To explain the development of e-government I present a theoretical 

framework about e-government, institutional and organizational changes and local self-government. 

This theoretical framework interacts with my empirical material in the analysis. My thesis is based 

on interviews with the communication departments in Linköping and Norrköping. I also use 

different publications from SKL, the Swedish government and from the municipalities. My 

empirical material is interviews and  are presented in the chapter named E-government.  

The result is that both of the municipalities communication departments has their main focus on e-

services and points out that e-services is the most important thing in an e-government. They also 

want to develop e-democracy a bit more, however today the focus lies on e-services. The study also 

shows that the municipalities think that a national portal for e-services  would be the best option, 

because the municipalities do not have enough recourses to develop e-government as well as 

possible. At the end of the thesis I discuss my results and propose some further research about e-

government. 
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1. Digitala utmaningar i en trög byråkrati?
I  följande  kapitel  beskrivs  val  av  ämne,  begreppsdefinition,  syftet  med  uppsatsen,  dess 

frågeställningar och disposition.

1.1 Ämnesval
I dagens Sverige är det en självklarhet att använda dator och internet. Drygt 91 procent av landets 

invånare har tillgång till både dator och internet.  Vi går alltså mot ett än mer digitaliserat samhälle. 1

Tekniken utvecklas hela tiden och trots att Sverige har haft internet i mer än tjugo år, sprids det allt 

mer till befolkningen.  Internet finns med oss överallt och påverkar nästan alla samhällsområden, 2

men hur ser det ut i inom den offentliga sektorn?  Människor förväntar sig idag att kunna få 3

information genom digitala kanaler och att kunna sköta sina ärenden på ett enkelt och smidigt sätt.   4

Enligt SKL:s  undersökning 2014, tycker 14 procent av Sveriges kommuner att en utveckling av e-5

förvaltning har mycket hög prioritet och 43 procent tycker att det har en ganska hög prioritet. Det 

vill säga att mer än majoriteten av landets kommuner anser att en utveckling av e-förvaltning är 

viktig.  Med kommunernas kommunala självstyre, kan varje kommun själv bestämma hur man vill 6

utveckla e-förvaltning och om det är något som kommunerna vill investera i. Staten har inga 

detaljregler om e-förvaltning och/eller hur det bör gå till. Det är upp till kommunerna att använda 

deras självstyre och utveckla kommunens e-förvaltning på sitt sätt.  

 Redan på 90-talet ville Sverige ligga i framkant med digitaliseringen och Carl Bildt och Bill     

Clinton var bland de första regeringscheferna som faktiskt skickade elektronisk post till varandra.   7

Sedan dess har produktionen av digitala tjänster bara ökat.  Den 3:e juni 2010 antog Sveriges 

riksdag lag 2010:566 om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-

lagen): ”Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att 

underlätta för enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”.  Efter att 8

 Finndahl, 2014, s. 101

 Ibid.2

 SKL, Strategi för e-samhället, s. 33

 SKL, Strategi för e-samhället, s. 74

 SKL är en förtkortning av Sveriges Kommuner och Landsting. En intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting5

 SKL, E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna?, s. 76

 Regeringen, 2011, s. 127

 Sveriges riksdag, 20158
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PSI-lagen instiftades började PSI-Datakollen granska offentliga aktörer och om de uppfyller E-

delegationens riktlinjer och rekommendationer gällande PSI-direktivet.  Linköpings och 9

Norrköpings kommun är två av de 133 offentliga organisationerna som blir godkända i PSI-

Datakollens granskning – kommunerna blir alltså godkända på hur väl de följer E-delegationens 

riktlinjer och rekommendationer.  Med offentlig organisation i detta sammanhang menas bland 10

annat kommuner, regioner och landsting. Linköpings kommun kom dessutom på andra plats i 

SKL:s rankning om kommuners e-tjänster och appar, medan Norrköpings kommun kom på en 

tredje plats.  Vad är det som egentligen spelar störst roll för utvecklingen och implementeringen av 11

en e-förvaltning? Hur kan medborgarna ta del och även få vara en del av kommunernas 

webbplatser? 

1.2 Begreppsdefinition
E-förvaltning är ett relativt svårdefinierat begrepp och används mycket olika i den forskning som 

finns i ämnet. Därför har jag valt att i stället använda mig av e-förvaltningstriaden, vilket rymmer 

tre underbegrepp – e-demokrati, e-tjänster och e-administration. E-förvaltningstriaden är hämtad ur 

Gabriella Janssons avhandling En legitim (elektronisk) förvaltning från 2013. 

E-demokrati   

Med e-demokrati menas att IT används för att upprätthålla kontakten mellan medborgare och 

politiker, bland annat i form av politiskt deltagande och inflytande. E-demokrati kopplas ofta ihop 

med inflödessidan av det politiska systemet och aktiviteter som chattforum, bloggar, elektroniskt 

valdeltagande och medborgarförslag.  12

E-tjänster 

E-tjänster innebär att politiker och tjänstemän förmedlar och/eller tillhandahåller tjänster via IT till 

medborgarna. Detta ses som utflödessidan av det politiska systemet och kopplas ofta ihop med 

självservicetjänster så som skattedeklaration eller ansökan om barnomsorg.  13

 PSI-Datakollen, 20159

 PSI-Datakollen, 201510

 SKL, E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna?, s. 4011

 Jansson, 2013, s. 1612

 Ibid.13
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E-administration 

E-administration berör den interna sidan, där den administrativa processen tar sin fart. Det kan 

handla om dokumenthantering eller andra typer av databehandlingssystem.  14

Efter att ha beskrivit e-förvaltningstriaden, kommer jag att lägga uppsatsens fokus på de två första 

begreppsdefinitionerna – det vill säga e-demokrati och e-tjänster. Detta därför att jag fokuserar på 

hur respektive kommuns kommunikationsavdelning arbetar med att utveckla och/eller upprätthålla 

en e-förvaltning på kommunernas webbsida. E-administration ses ofta som något internt och som ej 

är synligt utåt för medborgarna, utan snarare något som kommunens tjänstemän och politiker 

arbetar med. Därför blir e-administration ej relevant i min studie, då jag snarare vill se hur 

kommunen använder sig av sin webbsida för att nå ut till sina medborgare. 

1.3 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att jämföra hur Linköping och Norrköpings kommuns kommunikationsavdelning 

arbetar för att medborgarna kan ta del och även få vara en del av kommunernas webbplatser.  Mina 

frågeställningar blir således: 

• Hur arbetar Linköping respektive Norrköpings kommuns kommunikationsavdelning med  e-

demokrati och e-tjänster på kommunens webbplats? 

• Vad finns det för likheter och olikheter gällande kommunikationsavdelningarnas sätt att arbeta 

med e-demokrati och e-tjänster? 

• Vad för policyer använder kommunerna och hur använder de dem? 

• Hur ser kommunikationsavdelningen i respektive kommun på e-förvaltningens framtid? Kan det 

kommunala självstyret förklara varför det ser olika ut i kommunerna? 

1.4 Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrund där den globala e-förvaltningen beskrivs, för att ge läsaren mer 

förståelse för området. Dessutom så presenteras tidigare forskning inom området. Därefter 

presenteras de båda städerna och deras utveckling. I nästa kapitel beskrivs den teoretiska 

anknytningen. Denna kommer att ligga till grund för min analys. I metodkapitlet presenteras val av 

metod samt material och varför detta urval har skett och på vilka grunder. Undersökningskapitlet 

heter ”E-förvaltningstriaden” och där presenteras det empiriska materialet tillsammans med tidigare 

 Jansson, 2013, s. 16.14

�3



forskning. Det empiriska materialet och den tidigare forskningen kommer att analyseras i kapitlet 

om analys, för att sedan kunna komma fram till uppsatsens slutsatser. Avslutningsvis kommer 

förslag till framtida forskning att presenteras samt en avslutande diskussion om uppsatsen.  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2. Bakgrund

I bakgrundskapitlet redovisas den tidigare forskning som finns inom området. För att förstå e-

förvaltning på lokal nivån, redovisas även den e-förvaltning som finns på ett globalt och nationellt 

plan.  

2.1 E-förvaltning ur ett större perspektiv
”E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 

kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.”  15

Så lyder definitionen om e-förvaltning som Sverige – tillsammans med övriga europeiska länder – 

kommit fram till.  

 Under 2000-talet har utvecklingen av e-förvaltning tagit fart och idag finns det publika e-tjänster     

av de offentliga myndigheterna nästan på alla plan – globalt, nationellt och lokalt.  Gemene man 16

kanske tänker på medborgarservice när den hör e-förvaltning (eller e-government som det heter på 

engelska), men visionen är större än så nämligen en total omorganisering av den offentliga 

sektorn.  En omorganisering där informationsteknik (IT) används för att reformera offentlig 17

förvaltning.  Det övergripande målet med e-förvaltningen är att skapa en mer effektiv, bättre 18

samordnad och mer lättillgänglig offentlig förvaltning för medborgarna.  Det finns också dem som 19

anser att en e-förvaltning skulle modernisera – vad som anses idag – vara en trög och ineffektiv 

förvaltning med för mycket fokus på byråkrati. Dessutom så finns det förhoppningar om att e-

förvaltning ska stimulera relationen mellan medborgaren och det offentliga och därigenom även 

höja medborgarens förtroende för den offentliga förvaltningen.   20

 Sverige har placerat sig högt på de listor som är med och rankar länders utveckling av en e-    

förvaltning. Internationella jämförelser gjorda av Förenta Nationerna, låg Sverige år 2012 på en 

 Regeringen, 200815

 Löfstedt, 2010, s. 6716

 Giritli Nygren & Wiklund, 2010, s. 21517

 Jansson, 2013, s. 118

 Jansson, 2013, s. 219

 Jansson, 2013, s. 320
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sjunde plats, medan år 2014 hade vi halkat ner till en fjortonde plats.  Detta anses vara rätt 21

förvånande då Sveriges användning av internet hos medborgarna ligger på drygt 91 procent.   22

2.2 Generell tidigare forskning om e-förvaltning
Det är under de två senaste decennierna som forskningen inom e-förvaltning – eller e-government – 

har kommit att utvecklas. Detta beror inte på att det är ett outforskat område snarare att tekniken 

kring e-government inte började utvecklas i den utsträckning som krävdes förrän sent. Forskningen 

som började ske kring e-government handlade mestadels om att försöka förstå hur IT användes i 

den representativa demokratin, det vill säga politikens inflödessida.  Däremot inte sagt att IT-23

forskare i någon stor omfattning valde att engagera sig i denna forskning, utan snarare har det varit 

politiska initiativ som såg potentialen i IT och möjligheten att utveckla den offentliga sektorn.   24

 När det gäller svensk e-förvaltning och införandet av nationella policyer, så finns det bland annat     

två doktorsavhandlingar från Linköpings universitet som denna uppsats kommer att stödja sig på. 

Gabriella Janssons avhandling En legitim (elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal 

förvaltning och Ester Andréassons avhandling ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” - En 

studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik. Jansson diskuterar i sin 

avhandling hur e-förvaltning kan vara med och förändra den offentliga förvaltningen och hur detta 

ser ut i idé och sedan i praktiken.  Hon kommer bland annat fram till slutsatsen att 25

förändringsprocessen är som tydligast i den kommunala praktiken.  Jansson menar även att det är 26

viktigt att fler empiriska studier gällande e-förvaltning i praktiken görs, då det behövs en större och 

djupare förståelse för hela fenomenet för att kunna dra mer generella slutsatser.  Andréasson visar i 27

sin avhandling på att lokala aktörer – i detta fall ett landsting – måste jobba väldigt nära ett IT-

företag för att kunna göra verklighet av de nationella policyer som det har beslutats om. Dessutom 

diskuterar avhandlingen den offentliga organisationens vilja om att vara en del av den IT-utveckling 

samhället står inför och även vilka konsekvenser användandet av ny teknik tillför.  28

 FN, 201421

 Finndahl, 2014, s. 1022

 Jansson, 2013, s. 323

 Grönlund, 2001, p. 2524

 Jansson, 2013, s. 4625

 Jansson, 2013, s. 4726

 Jansson, 2013, s. 57-5827

 Andréasson, 2011, s. 15728
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2.3 Nationella policyer i Sverige
Nedan följer två nationella policyer som har tagits fram gällande e-förvaltning i Sverige. 

 År 2008 slog regeringen fast ett utav de styrdokument som skulle komma att gälla för e-    

förvaltning – Handlingsplan för eFörvaltning. Nya grunden för IT-baserad verksamhetsutveckling i 

offentlig förvaltning. Målet med denna handlingsplan var att år 2010 skulle så många som möjligt – 

så enkelt som möjligt – kunna ta del av förvaltningens service och utöva sina rättigheter.  Syftet 29

med handlingsplanen var även att regeringskansliet skulle bli mer samordnade av e-förvaltning och 

nyttja dess fördelar, så att Sverige återigen kunde vara i en ledande position gällande arbetet med en 

e-förvaltning.   30

 År 2011 tillkom ett nytt styrdokument, IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.     

Denna agenda pekar ut fyra stycken strategiska områden som måste prioriteras och utvecklas: lätt 

och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur samt IT:s roll för 

samhällsutvecklingen.  31

2.4 Kommunal e-förvaltning
Den kommunala utvecklingen av en e-förvaltning är minst lika viktig som den nationella. 

Kommuner, landsting och regioner står idag för cirka 70 procent av den medborgardialog som finns 

i offentlig sektor.  Enligt Jansson står den kommunala sektorn inför en utmaning som till stor del 32

kan lösas med en utveckling av en e-förvaltning. Hon menar att en effektivisering internt (inom 

organisationen) och externt (mötet med medborgaren) måste ske och det görs med stor hjälp av en 

e-förvaltning.  Utvecklingen av en e-förvaltning i den kommunala sektorn betraktas dock som 33

orättvis och ojämn, då större kommuner prioriterar och lägger mer finansiella resurser på att 

utveckla en e-förvaltning än mindre kommuner.  34

 SKL har tagit fram en strategi för utvecklingen av e-förvaltning i den kommunala sektorn.     

Strategin pekar ut tre övergripande mål för denna:  

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 

•  Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet   

 Regeringen, 2008, s. 529

 Regeringen, 2008, s. 430

 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, 2011, s. 631

 SKL, Strategi för e-samhället, s. 932

 Jansson, 2013, s. 1433

 Ibid.34

�7



•  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.   35

 Syftet med strategin är egentligen att förbättra kommuners förutsättningar för utvecklingen av en     

e-förvaltning genom att konkretisera mål och insatsområden.  SKL menar att nyttan med e-36

förvaltning sträcker sig längre bort än vad man kan tro. Exempel på den nytta som utveckling av en 

e-förvaltning kan ha är bättre undervisning i skolan, ökad patientsäkerhet, mot ett grönare samhälle, 

minskad byråkrati, utveckling av demokrati och en drivkraft för tillväxt.  37

2.5 Linköping och Norrköping
I den här studien kommer jag att undersöka Linköping och Norrköpings kommuns arbetssätt med 

en e-förvaltning. 

 Linköping är Sveriges snabbast växande kommun och med ett invånarantal på drygt 150 000     

människor hamnar kommunen på en femteplats av Sveriges alla kommuner.  Kommunen har cirka 

17 000 anställda om man räknar med dess bolag också. Staden kännetecknas för sin högteknologi 

och sin satsning på teknikföretag. Universitetet står i fokus och en viktig tillväxtfaktor är en 

samverkan mellan detta, näringslivet och kommunen.    38

 Norrköpings kommun har ett invånarantal på drygt 135 000 människor och med över 9000     

anställda är Norrköpings kommun stadens största arbetsgivare.   Visualisering samt energi- och 39 40

miljöteknik är stadens främsta signum och kommunen har flera berörda statliga verk som 

arbetsgivare. Visualiseringscenter och Miljöteknikcentrum är två viktiga nav för staden.  41

2.5.1 Samverkan mellan kommunerna 

I juni 2010 antogs Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping med mål om att utveckla 

samarbetet kommunerna sinsemellan och att ta ytterligare ett steg mot förstärkt samverkan – 

ekonomiskt och mot långsiktig hållbar utveckling.  Ambitionen är att den fjärde storstadsregionen 42

ska ha 500 000 invånare och 220 000 sysselsatta år 2030. Det innebär en dryg förändring på 80 000 

 SKL, Strategi för e-samhället, s. 735

 SKL, Strategi för e-samhället, s. 1136

 SKL, Strategi för e-samhället, s. 13-1437

 Linköping, 2015a38

 Norrköping, 2015a39

 Norrköping, Välkommen till Norrköping40

 Ibid.41

 Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, s. 342
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fler invånare och 30 000 fler jobb.  Utöver ovanstående samverkan har även samarbetet resulterat i 43

en gemensam klimatvision och målbild 2030 – allt för att utveckla den fjärde storstadsregionen än 

mer.   44

 I juni 2012 antog Länsstyrelsen Östergötland, regionförbundet Östsam (nu Region Östergötland)     

och Landstinget Östergötland (nu Region Östergötland) en avsiktsförklaring som behandlar 

följande:  

• Att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter och 

• Att Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med regionförbundet Östsam och Landstinget i 

Östergötland – i samverkan med aktörer och näringsliv, akademi och samhälle – kommer ta fram 

en regional digital agenda för Östergötland.  45

 Avsiktsförklaringen hittas i Den regionala digitala agendan med syftet att verka för det regionala     

utvecklingsprogrammet – som syftar till att stärka regionens näringsliv och verka för ett hållbart 

nyttjande av naturens resurser – samt den nationella digitala agendans förverkligande. Den 

regionala digitala agendan antogs i maj 2012 med ledorden ökad samsyn och ökat digitalt 

samarbete i länet.  46

 Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, s. 8 43

 Linköping, 2015a44

 Digital agenda för Östergötland 2014 > 2020, s. 445

 Digital agenda för Östergötland 2014 > 2020, s. 546
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3. En institutionell analys

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna. Först presenteras teori om e-

förvaltning, institutionella och operationella förändringar och därefter presenteras det kommunala 

självstyret. Dessa kommer användas som ramverk för min analys. 

3.1 Teori kring e-förvaltning
År 2001 skrevs boken Bulding the virtual state: Information technology and institutional change av 

Jane E. Fountain. I boken beskrivs bland annat den grundläggande teorin om e-förvaltning som 

kommer att behandlas i följande kapitel. Jane E. Fountain är välkänd i många länder och kommer på 

listan ”topp 100”, när det gäller experter inom offentlig informationsteknik.  Det bör framhållas 47

här att det Fountain har undersökt är USA och därmed förutsättningar för det landet. I min 

undersökning ligger fokus på kommuner och inte myndigheter, som i Fountains fall. 

 Sedan den ökade användningen av internet har flera frågor uppstått: hur använder sig staten av     

internet? Ger den ökade användningen av nätbaserade program ett upphov till förändrade 

institutioner? Redan i början av nittiotalet – i begynnelsen av att implementera 

informationsteknologin i staten – var nyckelordet den virtuella staten. Med den virtuella staten 

menas en regering som är organiserad i termer av virtuella myndigheter, samverkande myndigheter 

och offentlig–privata nätverk vars struktur och kapacitet beror helt på internet. Målet med den 

virtuella staten är det så kallade 7x24x365-konceptet, det vill säga att staten ska vara tillgänglig sju 

dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Detta skulle omstrukturera 

förhållandet mellan stat och medborgare till att bli mer effektivt och interaktivt.  Den virtuella 48

staten är en stat där information och kommunikation snarare skulle flöda över webben än genom 

byråkratin och andra tidigare formella kanaler.  Den virtuella staten omfattas och utgörs av  olika 49

nätverk med informationssystem, i stället för en byråkratisk och självständig myndighet. Den 

virtuella staten utgår bara från virtuella myndigheter och inte längre från den formella byråkratin. 

Sådana stater avviker från den byråkratiska processen och är således modifierade att anpassas mot 

de webbaserade policynätverken.   50

 UMassAmherst, 201547

 Fountain, 2001, s. 448

 Fountain, 2001, s. 9849

 Fountain, 2001, s. 9950
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 Fountain beskriver fyra stycken olika faser i en utvecklingsmodell gällande e-förvaltning.     

Modellen fokuserar på graden av institutionell förändring och graden av operationell förändring hos 

myndigheten. Det första steget handlar om att myndigheten har producerat och utvecklat en 

webbplats som tillhandahåller offentlig information. I detta steg kan vem som helst i hela världen nå 

denna information. Steget har i många fall ganska liten påverkan på myndigheters olika interna 

processer.  

 Fas två handlar om en grupp myndigheter som sammanlänkas med varandra genom     

gemensamma målgrupper. I detta steg skapas en gemensam webbplats med information och tjänster 

som kan nyttjas av de olika gemensamma målgrupperna. De olika avsändarnas och myndigheternas 

interna system är inte alls integrerade med varandra, utan det har bara skapats en gemensam 

webbplats för att användaren enkelt ska kunna ta del av information från olika myndigheter.   51

 I det tredje stadiet har myndigheter utvecklat ett gemensamt intranät. Detta steg är oftast ganska     

komplicerat då intranätet måste integreras både med olika arbetsprogram, interna strukturer och 

politiska förhållningssätt. 

 Steg fyra är det mest komplexa och krävande steget. Här kan virtuella myndigheter slå sig     

samman och integrera både information och tjänster, skillnad mot steg tre är att nu har man även 

integrerat både på webbplatsen, men även ”bakom ridån”, vilket menas med att myndigheterna har 

omstrukturerat sina processer och informationssystem för att kunna skapa en nätverksintegration 

med de inblandade organisationerna. Det fjärde steget kräver både operationell och institutionell 

förändring, men även en politisk sådan. Det är först nu som institutionella svårigheter gällande 

överskridande nätverk uppenbarar sig.   52

 Fountain, 2001, s. 9951

 Fountain, 2001, s. 10052
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FIGUR 2 VIRTUAL AGENCIES AND EASE OF IMPLEMENTATION
(EFTER FOUNTAIN, 2001, S. 100), MODIFIERAD. 

3.1.1 Institutionella och operationella förändringar 

Organisatoriska förändringar som innefattar informationsteknik (IT) är idag ett ganska känt 

fenomen. Gil-Garcia och Luna-Reyes framhäver att det finns tre stycken huvudsakliga synvinklar 

som dominerar detta område: teknologisk determinism, social determinism och en enhetlig vy.  53

Med teknologisk determinism menas att det är tekniken som är det viktigaste och det mest kraftfulla 

verktyget för att omvandla sociala strukturer. Det är även ur detta perspektiv som tekniken är den 

viktigaste aktören i omvandlingsprocessen. Detta perspektiv – när det väl tillämpas – är med och 

skapar nya interaktionsmöjligheter och organisationsförändringar för stat och medborgare. Med den 

sociala determinismen menas att olika sociala grupper tilldelas viss teknik och på så sätt kan varje 

grupp eller organisation bestämma själva vilken teknik de vill använda och hur de använder den 

baserat på deras behov och deras strategiska förändringar. Ur denna synvinkel kan olika 

organisationer använda samma teknik på helt olika sätt – just på grund av hur just deras 

organisation ser ut eller hur den karaktäriseras. Digitala statliga program kommer helt enkelt att se 

olika ut beroende på kontext, institutioner och organisatoriska egenskaper. Slutligen så handlar den 

enhetliga vyn om att man integrerar teknologisk och social determinism med varandra, vilket skapar 

en komplex samverkan mellan människor och teknik. Detta kan leda till förändringar i de sociala 

strukturerna, vilket kan sedan leda till förändringar i de tekniska strukturerna. Att försöka förstå sig 

på institutionella och organisatoriska förändringar gör det enklare att förstå statens omvandling mot 

det digitala.   54

 När Fountain pratar om institutionella och organisatoriska förändringar menar hon att     

förändringarna sker genom formella lagändringar, men det kan även ske mer informellt. Med detta 

menas att tekniken påverkar de befintliga strukturer som finns i institutioner och organisationer men 

det är även tvärtom, det vill säga att de befintliga strukturerna påverkar tekniken – situationen är 

ömsesidig.  55

 Gil-Garcia & Luna-Reyes, 2014, s. 54653

 Ibid.54

 Fountain, 2001, s. 98-9955
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3.2 Kommunalt självstyre
Man skulle kunna se kommunerna som den lokala staten, en slags miniversion av vår nationella 

stat. Det är den kommunala kompetensen som reglerar vad kommunerna måste och vad de kan göra. 

Denna återfinns i den obligatoriska statliga lagstiftningen men också av av det lokala fullmäktige. I 

Sverige har kommunerna en relativt stor frihet och det beror på det så kallade kommunala 

självstyret.  Det kommunala självstyret utgår ifrån relationen mellan staten och kommunen. Man 56

brukar prata om demokrati- och effektivitetsvärden. Grundprincipen i demokrativärden är att 

kommunen ska kunna styra sig själva och ta beslut som rör dem, medan effektivitetsvärden handlar 

om att besluten som rör den lokala nivån även ska fattas på den lokala nivån, då det kräver mindre 

resurser än om allt går via staten.  Den kommunala självstyrelsen bygger på ett samspel mellan den 57

centrala nationella statsmakten och de lokala kommunerna. Då Sverige är en enhetsstat så bygger 

det kommunala självstyret på en uppifrån och ner-princip – självstyret är villkorat inom vissa 

befogenheter som staten har delegerat.   58

 I regeringsformen (14:2-3) lyfts följande:      

”Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 

självstyrelsens grund […] på samma grund sköter kommunerna även den övriga angelägenheter 

som bestäms i lag.”  59

Dessutom finns det en definition av vad den kommunala självstyrelsen egentligen innebär: 

”Den kommunala självstyrelsen är en grundläggande och allomfattande princip för relationen 

mellan stat och kommun. Den säger att kommunen respektive landstinget själv ska styra, dvs. 

besluta inom sitt område beträffande de kommunala angelägenheterna.”  60

I stort sett så regleras den kommunala verksamheten av regeringsformen (RF) men även av 

kommunallagen (KL). I kommunallagen beskrivs också kommuners allmänna befogenheter: 

”Kommuner […] får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens […] område eller deras medlemmar.”  61

      

 Norén, 2014, s. 197-19856

 Granberg & Montin, 2013, s. 1157

 Norén, 2014, s. 19958

 Norén, 2014, s. 19959

 Ibid.60

 Norén, 2014, s. 20361
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3.3 En institutionell förutsättning?
Kommunalt självstyre är en institutionell förutsättning för operationella förändringar. Erlingsson 

och Jansson diskuterar huruvida det lokala styret på gatunivå kan komma att förändra sin legitimitet 

när förändringar sker inom den offentliga sektorn – i det här fallet e-förvaltning.  De menar att 62

genomförandet av en e-förvaltning skulle leda till att lokala byråkrater skulle bli överflödiga och att 

de riktiga beslutsfattande skulle byta arena – från de lokala byråkraterna till IT-system och de som 

har designat dem. Detta innebär att i dagens läge så är en del av de lokala byråkraternas roll redan 

övertagna av bland annat IT-tekniker – byråkrati på gatunivå skulle inte längre behövas.  63

 Studiens analys utgår från Fountains teori kring e-förvaltning och så appliceras bland annat det     

kommunala självstyret på diskussionen om kommunernas e-förvaltning. Stort fokus i analysdelen 

får kommunernas framtid rörande deras e-förvaltning. Det teoretiska ramverket används för att 

sedan kunna dra slutsatser utifrån studiens frågeställningar. 

 Erlingsson & Jansson, 2013, s. 562

 Erlingsson & Jansson, 2013, s. 7-863
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4. En fallstudie i två kommuner – metod och material

I kommande kapitel redogörs uppsatsens metodologiska utgångspunkter. Valet av metod 

tillsammans med tillvägagångssättet för materialinsamlingen presenteras. Det förs även en 

diskussion kring metoden. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Studien utgår från en induktiv studie  med samtalsintervjuer som grund. För att kunna få svar på 64

studiens frågeställningar har jag gjort en jämförande fallstudie av få fall. Varför uppsatsen använder 

sig av en fallstudie är för att jag vill kunna gå in på djupet och se detaljer som annars inte hade 

synts.  Problemet med en fallstudie är att det kan vara svårt att generalisera det resultat uppsatsen 65

kommer fram till eftersom det är så få fall som analyseras.  Men eftersom jag är intresserad av att 66

gå på djupet snarare än att generalisera, är det ett bra val av metod. 

 Anledningen till varför jag har valt Linköping och Norrköping är för att de ligger nära, vilket ger     

en möjlighet till att träffa respondenterna och utföra intervjuerna personligen. Att träffa 

respondenterna personligen medverkar till att jag som undersökare har mer kontroll över 

situationen, vilket alltid är till forskarens fördel.  När man utför personliga intervjuer är det lättare 67

att få utförliga svar på öppna frågor och respondenten kan svara mer detaljerat och djupgående, 

vilket är till en fördel om man utför en kvalitativ studie.  Samtalsintervjuer är också en bra grund 68

för kvalitativ studie, då det blir ett interaktivt samtal snarare än en utfrågning.  Jag har tänkt att 69

intervjua berörda personer, men med olika tjänster. Med berörda personer menas de som jobbar med 

e- t jäns ter e l le r e -demokrat i inom kommunerna – i de t ta fa l l kommunernas 

kommunikationsavdelning. När det gäller valet av respondenter till samtalsintervjuerna, är det en 

noggrann urvalsprocess eftersom det är respondentens tankegångar och uppfattningar som är viktiga 

för den som utför studien.  Men det noggranna valet kan också ge önskade effekter på resultatet i 70

uppsatsen. 

 Med induktiv studie menas att den är styrd av empiriska observationer64

 Teorell & Svensson, 2007, s. 8265

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 10966

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 23567

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 23668

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 22869

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 22970
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 Vid val av fall tillämpades inte bara att den geografiska aspekten, utan jag utgick också från John     

Mill’s metod Method of difference när jag valde Linköping och Norrköping. Metoden innebär att 

man väljer två fall som är lika varandra i alla avseenden, förutom när det gäller den oberoende 

variabeln – i detta fall, städernas e-förvaltning.  71

FIGUR 2 MILLS METHOD OF DIFFERENCE
(EFTER TEORELL & SVENSSON, 2007, S. 226), MODIFIERAD. 

                     
Studien har avgränsat sig till Linköping och Norrköpings webbplatser och hur de båda     

kommunerna har implementerat e-förvaltning på dessa. 

4.2 Material och kritisk diskussion av materialval
Studiens empiriska material består av samtalsintervjuer. Intervjuerna har skett med personer i båda 

kommuner som har stor kunskap om både kommunen och kommunens e-förvaltning. Intervjuerna 

har utgått ifrån samtalsintervjuundersökningar – som nämndes ovan – men intervjuerna är även en 

blandning av informant- och respondentkaraktär. För denna studie borde det lämpa sig bäst då  

respondenterna används både som kritiskt granskade källor men också som subjektiva objekt som 

delar med sig av sina tankar om kommunens e-förvaltning.  Att blanda informant- och 72

respondentundersökning är även till studiens fördel på så vis att man i informantundersökning inte 

behöver ställa samma frågor till respondenterna. Beroende på vilken yrkesbefattning och roll som 

respondenterna har i respektive kommun, kommer frågorna att anpassas efter det vilket är till en 

fördel då det kan leda till ny kunskap och information.  Därför kan man säga att intervjuerna har 73

varit semistrukturerade, då de baseras på en intervjuguide med öppna frågor. Med öppna frågor 

menas att intervjuguiden kan komma att anpassas efter vilken intervjusituation det är. Intervjuerna 

utgick från en intervjuguide som var helt fastställd innan intervjutillfället. Under intervjun fanns det 

Fall 1 Fall 2

A A

B B

C C

X !X

Y !Y

 Teorell & Svensson, 2007, s. 22671

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 22872

 Ibid.73
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dock att finnas möjlighet för både respondent och undersökare att göra sidospår om de upplevs vara 

relevanta för ämnet.  Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning. 74

 Det är alltid en risk med informantintervjuer att respondenterna ger alltför subjektiva svar.     

Därför är det viktigt att hålla sig kritisk till det empiriska insamlade materialet och även komplettera 

informantintervjuerna med dokumentstudier.  De dokument som används är bland annat 75

regeringens Handlingsplan för E-förvaltning, E-delegationens Vidareutnyttjande av offentlig 

information – En vägledning för myndigheter och olika rapporter från SKL. Dessa har lästs och 

studerats för att få en förståelse för hur den nationella diskursen om e-förvaltning yttrar sig.  

 Det bör även tas i beaktning att studien och resultatet troligtvis skulle bli annorlunda om man     

valde i stället att fokusera till exempel på folkvalda politiker eller andra tjänstemän inom 

kommunen.  

4.3 Operationalisering, validitet och reliabilitet 
För att man ska veta vad ett visst teoretiskt begrepp betyder och innebär, måste man 

operationalisera de teoretiska begreppen, det vill säga definiera vad de egentligen betyder.  Man 76

måste operationalisera teoretiska begrepp för att kunna göra dem mätbara.  77

 Validitet är ett begrepp som är väldigt viktigt i en akademisk studie. Det menar att vi empiriskt     

undersöker det vi på den teoretiska nivån säger att vi ska undersöka.  En god validitet innebär ett 78

lågt antal systematiska mätfel.  I en akademisk studie bör även reliabiliteten vara hög, vilket menas 79

att det inte ska finnas några slumpmässiga eller osystematiska fel.  Eftersom intervjuerna är 80

inspelade minskas risken för detta.  

 Eftersom att min studie är av kvalitativ karaktär, är risken för systematiska fel rätt låg då jag inte     

har dataenheter att undersöka. Det är större risk att reliabiliteten kan bli låg om man använder sig av 

den kvantitativa metoden för då samlar man in data eller använder sig av statistiska och/eller 

 Andréasson, 2011, s. 3074

 Ibid.75

 Teorell & Svensson, 2007, s. 3976

 Ibid.77

 Esaiasson m.fl., 2012, s. 6378

 Teorell & Svensson, 2007, s- 5779

 Ibid.80
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matematiska beräkningar. Å andra sidan kan en kvalitativ studie även få låg reliabilitet, på det sätt 

att man till exempel frågar helt fel frågor eller dylikt.  81

 Essiasson m.fl., 2012, s. 6381
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5. Två kommuners e-förvaltning

I den här delen av uppsatsen kommer det empiriska material som samlats in att presenteras. Det 

empiriska materialet utgår från intervjuer med Linköpings kommunikationsutvecklare, webbstrateg, 

IT-strateg samt Norrköpings kommunikationsdirektör och webbtekniker.  

5.1 E-demokrati och e-tjänster på kommunernas hemsida
I det här kapitlet visas kommunernas arbete och hur de arbetar med e-demokrati och e-tjänster. 

5.1.1 Linköping 

Linköping fick upp sin första webbsida 1995 och var en av de första kommuner i Sverige som 

faktiskt fick en webbsida.  Men det var först tio år senare som betydelsen av att medborgarna 82

skulle kunna vara delaktiga på webbsidan kom till. År 2007 gjorde man ett stort arbete kring ett 

projekt som hette Kontakt Linköping vilket innebar att man gjorde olika mätningar i kommunen 

som kom fram till att medborgarna tyckte att det var svårt att komma i kontakt med kommunen och 

att det tog lång tid innan man fick hjälp med sina ärenden. Efter detta gjorde man en omvandling av 

alla kommunens kommunikationskanaler med hjälp av en extern konsult, som bland annat tog fram 

ett antal e-tjänster och riktlinjer för hur kommunens kommunikation skulle fungera.  År 2006 83

fastställdes dessutom ett program – eProgram – som verkade för skapandet och utvecklandet av 

kommunens e-tjänster för åren 2007 till 2010.  År 2009 lanserades den nuvarande webben och då 84

låg mycket fokus på tillgänglighet och delaktighet för medborgarna.  Detta projekt var en del av 85

kommunens eProgram och man ville att den nya webbsidan skulle vara organisationsoberoende och 

i stället verka för en lättanpassad sida där varken språk eller funktionalitet skulle vara ett hinder. 

Kommunen ville dessutom kunna erbjuda e-tjänster till kommunens invånare.   86

 Linköping har satsat mest på e-tjänster då de tycker att det rör människans vardag mest.     

Kommunen vill finnas till för medborgaren och detta gör man genom att ha utvecklat många e-

tjänster – man har sett att medborgaren vill utföra sina ärenden på nätet. Allt från att kunna söka 

parkeringstillstånd till att söka barnomsorg kan man göra på kommunens hemsida. Kommunen vill 

 Intervju 2.82

 Intervju 1.83

 Digital agenda för Linköping 2012-2015, 2012, s. 584

 Intervju 2.85

 Projektbeskrivning Kommunens webbplatser etapp 1 och 2, 2007, s. 486
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tillhandahålla tjänster där medborgaren inte ska behöva skicka in fysiska papper utan det ska vara så 

smidigt som möjligt.   87

 E-demokrati har en hög prioritet hos kommunikationsavdelningen då både de och kommunen     

vill att medborgarna ska kunna yttra sig och göra sina åsikter hörda samt att det ska vara lätt för 

medborgarna att komma i kontakt med kommunen.  E-tjänster väger tyngst och är det som tar 88

störst del av kommunikationsavdelningens arbete på webbplatsen.  Det som kan vara svårt med e-89

demokrati är att det är en mer politiskt laddad fråga än vad e-tjänster är. Dessutom har politikerna i 

Linköpings kommun gått ut med informationen om att kommunen ska satsa mer på e-tjänster. I 

kommunen kan man i dagsläget lämna medborgarförslag på webbplatsen och lämna olika 

synpunkter på vissa förvaltningars arbetsområden, dock är medborgarförslagen via nätet något som 

inte marknadsförs vidare mycket. Däremot har man satsat hårt på att marknadsföra att man kan 

lämna synpunkter på olika förvaltningars arbete. Detta har hög prioritet då det underlättar för 

kommunen och förvaltningarna om de får höra synpunkter och kritik tidigt i arbetsskedet.  90

Kommunen har också börjat undersöka möjligheten för dem att använda e-petitioner.  Med e-91

petition menas att medborgare kan komma med önskemål eller idéer genom att lämna ett förslag på 

kommunens webbplats, där kan andra medborgare sedan stödja förslaget genom att signera det.  92

Man skulle kunna säga att det är som ”medborgarförslag light” – når förslaget tillräckligt många 

signeringar, eller gillamarkeringar, så tar politiken det vidare för beredning. Det är dock inget som 

kommunen har beslutat om att införa i dagsläget.  Sedan 2009 har kommunen en chatt-funktion på 93

webbplatsen som används för att bjuda in kommuninvånarna att chatta med politiker. Dessutom så 

sänder kommunen alla kommunfullmäktigemöten live på webbplatsen. Videoklippen finns även 

kvar efteråt om man missade livesändningen. Det går även att spola i klippen om det är så att man 

bara vill lyssna på en specifik fråga.   94

 Sociala medier är också en viktig del i e-demokratin. Kommunen finns på både Facebook,     

LinkedIn och Twitter och en del av kommunens verksamheter finns också tillgängliga på Instagram. 

 Intervju 1.87

 Intervju 2.88

 Intervju 1.89

 Ibid.90

 Ibid.91

 SKL Faktablad 7, E-petitioner, s. 192

 Intervju 1.93

 Intervju 4.94
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Facebook är störst och har ökat under de senaste åren. Där brukar det komma in kommentarer och 

frågor ett antal gånger i veckan. Sociala medier är ett viktigt och nödvändigt komplement till 

kommunens hemsida, då man når ut till medborgaren enklare på det sätt att medborgarna oftast 

använder sociala medier mer frekvent än att besöka kommunens hemsida. Dessutom är det ett 

mätbart verktyg, där man kan se hur många som har nåtts av budskapet.   95

 I Linköpings kommun finns det olika typer av e-tjänster, bland annat finns det de som ligger     

direkt under ett verksamhetssystem där kommunen är beroende av olika leverantörer. Till exempel 

är alla e-tjänster inom skola och barnomsorg köpta av en leverantör där kommunen inte har särskilt 

mycket att säga till om. De e-tjänster som kommunikationsavdelningen arbetar med finns på en 

plattform som heter Kommunautomaten och som erbjuds av en leverantör som heter Abou. Denna 

plattform är uppbyggd på så sätt att kommunen kan skapa och utveckla sina egna e-tjänster på ett 

enkelt och snabbt sätt.  Kommunikationsavdelningen har ett nära samarbete med kommunens olika 96

förvaltningar, då det bland annat är förvaltningarnas önskemål som genererar olika e-tjänster. 

Genom olika kanaler, bland annat sociala medier, har kommunikationsavdelningen även kontakt 

med kommunens medborgare och kan på så sätt lyssna av vad medborgarna önskar för e-tjänster. 

Detta gör att kommunikationsavdelningen kan skapa e-tjänster som de vet är populära och kommer 

att användas, utan att behöva gå via förvaltningarna.  97

5.1.2 Norrköping 

Norrköpings första webbplats uppkom upp år 2001. Åtta år senare reviderades deras webbplats och 

då utgick man bland annat från statistik: hur har användaren rört sig, vilka sidor har varit mest 

populära och vilka sidor har inte besökts alls?  Till 2015 ska en ny webbplats komma upp. Då har 98

man utgått från en WSA-undersökning – vilket menas med att man undersöker vad de faktiska 

besökarna har för åsikter – för att kunna skapa en sådan interaktiv webbplats som möjligt.  Ett av 99

målen med denna revidering är att effektivisera och förbättra organisationen och därmed det interna 

arbetet med e-tjänster, för då kommer man kunna erbjuda en bättre service till medborgarna genom 

kommunens e-tjänster.   100

 Intervju 4.95

 Ibid.96

 Ibid.97
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 Web Service Award, Om företaget99
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 E-demokrati är något som kommunen och kommunikationsavdelningen vill främja, men man har     

i stället valt att kalla det för Dialog. Inom kommunen har det genomförts olika projekt om dialog 

och interaktion mellan kommun och kommuninvånare. Dessa projekt har visat att när man jobbar 

digitalt med dialog, så är det betydligt mer effektivt än när man jobbar analogt och genom byråkrati. 

Man når inte bara ut till fler människor utan man vidgar även målgrupperna man når ut till. Att 

kommunicera med medborgarna digitalt har bland anant lett till att de undersökningar man vill ha 

svar på, har renderat mer nyanserade och utvecklande svar då de tillfrågade kan sitta hemma 

framför datorn, vilken tid på dygnet de önskar och svara på frågorna.  Kommunen finns på olika 101

sociala medier – bland annat Facebook och Instagram. Facebook-sidan skapades för cirka två år 

sedan och antalet följare har ökat markant sedan dess. Kommunen ligger just nu på en tredje plats 

över de kommuner som har ökat mest med antal gillare på sidan.  Norrköping är väldigt aktiva 102

och har hög interaktion med de användare som följer kommunen på Facebook. Norrköping håller 

även på med ett projekt som heter Next: Norrköping som har som mål att vara klart år 2030. Detta 

projekt är ett projekt som täcker en helhetsomvandling för hela staden. Fokus ligger på att göra om 

olika stadsdelar och att utveckla stadens infrastruktur, med Ostlänken som attraherar. Kommunen 

gjorde en film som berättar kortfattat om projektet och vad resultatet önskas bli. Filmen lades upp 

på Facebook och på tre dagar hade 140 000 människor sett reklamfilmen för projektet. Så Facebook 

är ett bra kommunikativt verktyg om man vill nå ut till många.  På Instagram använder sig 103

kommunen av något som heter ”Veckans instagrammare”, vilket innebär att vem som helst i 

Norrköpings kommun – medborgare som medarbetare – kan ansöka om att få instagramma under en 

vecka. I alla inlägg som görs av Veckans instagrammare taggas bilderna med #inorrköping för att de 

ska kunna hämtas in automatiskt till webbplatsen www.inorrkoping.se.   Men även 104 105

medborgarnas privata instagram-konton kan använda den hashtagen och då kommer deras inlägg 

också att synas på www.inorrkoping.se.  Det är kommunikationsavdelningen i kommunen som är 106

ansvariga för de sociala medierna, mest för att man vill ha ett enhetligt språk på de 

kommunikationskanalerna som kommunen använder sig av.  107
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 E-tjänster har en hög prioritet i kommun och det är väldigt uppskattat av kommuninvånarna. Det     

är inte bara medborgarna som vill ha e-tjänster utan även de olika förvaltningarna och kommunens 

verksamheter efterfrågar e-tjänster i hög grad. Dock är kommunen medveten och erfaren av att det 

är på kommuninvånarna som användandet av e-tjänster ligger på. Kommunen kan erbjuda e-

tjänster, men det måste fortfarande finnas en grad av mogenhet hos medborgarna för att kunna 

använda dem – vilket det nu tycks göra.  Det är framför allt under de senaste två åren som 108

utvecklandet av e-tjänster har tagit fart. Det har efterfrågats under en lång period, men kommunen 

är väldigt beroende av de leverantörer av e-tjänster som kommunen använder sig av – om 

leverantören har mycket att göra, kan det ibland dröja innan man får support eller nya tjänster. Den 

största puffen  på kommunens förstasida på webbplatsen handlar om e-tjänster och blanketter. Om 109

man väljer att gå in på den puffen kommer man till en ny webbplats vilken kommunen inte alls styr 

över, utan det är deras leverantör Abou som har kontroll över den webbplatsen. Att vara beroende av 

leverantörer är ett stående problem, då leverantörerna ofta inte hinner utveckla nya eller gamla e-

tjänster i den takt som kommunen önskar. Både tjänstemän och näringslivet – men även medborgare 

– ger feedback på vad som behövs. Norrköping använder sig av Kommunautomaten, där kommunen 

var initiativtagare till denna plattform.  110

5.2 Likheter och olikheter mellan kommunerna
I det här kapitlet kommer kommunernas likheter och olikheter att lyftas fram. I slutet av kapitlet 

kommer det att finnas en tabell som systematiskt kategoriserar kommunernas likheter och olikheter 

inom e-demokrati och e-tjänster. 

5.2.1 E-demokrati 

Något som de båda kommunerna i Östergötland är ense om är att de båda kommunerna bör satsa 

mer på utveckling av e-demokrati än vad de har gjort tidigare. Anledningen till att det inte har blivit 

så än är att e-tjänster är ett mer konkret område att satsa på – medborgarna har oftast ett ärende när 

de besöker kommunens webbplats och ärendena löses oftast med olika e-tjänster. De båda 

kommunerna är också hängivna användare av sociala medier. De finns på både Facebook, 

 Intervju 3.108

 Med puff menas att man lyfter fram till exempel en nyhet eller en länk lite extra genom att visa nyhetens ingress, eventuell bild 109

samt länk till nyheten.
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Instagram och Twitter.   Kommunerna är överens om att i fall det ska bli en ökad användning 111 112

av den e-demokrati som finns på kommunernas hemsida, måste man marknadsföra till exempel 

medborgarförslag på nätet betydligt mer.    113 114

Både Linköping och Norrköping har utvecklat möjligheten för medborgarna att kunna lämna 

medborgarförslag via kommunernas webbplats, men något som Linköping har börjat undersöka är 

om man skulle implementera e-petitioner. Medborgarförslag är relativt formella och de tas upp 

direkt i kommunfullmäktige, medan e-petitioner är mer som ett förslag som måste få tillräckligt 

mycket publicitet eller ”gilla-markeringar” för att det ska tas upp i kommunfullmäktige. Att 

implementera e-petitioner ökar e-demokratin på det sätt att medborgarna skulle troligtvis tycka det 

är lättare att lämna förslag till kommunen, vilket skulle kunna öka medborgarinflytandet. Dessutom 

låter man då även medborgarna få vara med och tycka till om de olika förslagen som kommer.  115

Linköping har även valt att sända sina kommunfullmäktigemöten live på webbplatsen. Detta skapar 

möjlighet för kommuninvånarna att få ta del av vad som händer och beslutas i Linköping.  116

Linköping har även en chatt-funktion på deras webbplats som tas fram då och då. Denna chatt-

funktion ger en möjlighet för Linköpings invånare att chatta och ställa frågor till folkvalda 

politiker.   117

 Norrköpings kommun har valt att prata om Dialog när man benämner e-demokrati. Norrköping     

känns även mer delaktiga och måna om de sociala medier som används. Linköpings kommun är 

också användare av sociala medier och använder dessa som plattformar för att exempelvis kunna 

svara på kommuninvånarnas frågor. Norrköpings kommun interagerar med kommuninvånarna på 

ett annat sätt med sociala medier. De låtar invånarna bland annat få vara med och skapa flödet och 

innehållet på kommunens användarkonto på Instagram.  118

 Intervju 2.111
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5.2.2 E-tjänster 

Både Linköping och Norrköping har satsat mest på e-tjänster när det gäller arbetet med en e-

förvaltning. Linköpings kommun säger sig rent krasst vara självkritiska – hur många är det 

egentligen som går in på deras webbplats för att läsa nyheter eller lämna ett medborgarförslag? 

Kommuninvånarna har oftast ett ärende när man går in på hemsidan, därför är det e-tjänster som 

genomsyras mest och som dessutom tar störst del i kommunen gällande e-förvaltning.  De båda 119

kommunerna är dessutom kunder till leverantören Abou och dess plattform Kommunautomaten. 

Dessutom är kommunikationsavdelningarna i de båda kommunerna beroende av de olika 

förvaltningarna och verksamheter som finns inom kommunen. För att kunna skapa så bra e-tjänster 

som möjligt, är det bra med expertis inom området. Kommunikationsavdelningarna besitter oftast 

inte denna och tar således hjälp och nyttjar förvaltningarna i stället.   Både på Linköping och 120 121

Norrköpings kommuns webbplats finns det jobbannonser för arbete inom kommunen. På dessa 

annonser kan du klicka dig vidare till en e-tjänst som gör att du kan fylla i din arbetsansökan direkt 

via webbplatsen.   122 123

  

De båda kommunerna är anslutna till Abou, men de har valt att nyttja leverantören och plattformen 

Kommunautomaten på olika sätt. Linköpings kommun använder plattformen för att skapa egna e-

tjänster. De olika förvaltningarna kan komma med önskemål på e-tjänster, men även 

kommunikationsavdelningen kan skapa egna e-tjänster.  Norrköpings kommun använder 124

leverantören som en leverantör, de låter Abou skapa e-tjänster och gör inga egna tjänster själva.   125
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TABELL 1, LIKHETER OCH OLIKHETER E-DEMOKRATI. KÄLLA: JULIA LARSSON

TABELL 2, LIKHETER OCH OLIKHETER E-TJÄNSTER. KÄLLA: JULIA LARSSON

Kommunerna är mer lika varandra när det gäller e-tjänster än e-demokrati.  

5.3 Implementering av policyer
I detta kapitlet presenteras vilka policyer som kommunerna har implementerat i deras dagliga 

arbete. I slutet av kapitlet kommer det att finnas en tabell som systematiskt kategoriserar 

kommunernas olika policyer. 

5.3.1 Linköping 

Linköpings kommun använder sig både av top down-perspektivet och bottom up-perspektivet när 

det gäller implementering av olika policyer. Kommunen använder sig dels av nationella policyer – 

alltså policyer som kommer ovanifrån – dels skapar och utvecklar de egna policyer som justerar och 

reglerar det dagliga arbetet i kommunen, det vill säga policyerna kommer nedifrån.  

 Efter att det nationella styrdokumentet IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige     

fötts år 2011, utvecklade även Linköpings kommun en handlingsplan som bara rörde kommunen. 

Detta därför att de ville gå i samma spår som den nationella planen, men vara mer inriktade och 

detaljerade mot vad som skulle gälla för kommunen.   Den kommunala handlingsplanen heter 126 127

E-DEMOKRATI

Likheter • Använder sociala medier för att komma i kontakt med kommuninvånarna 
• Vill satsa mer på e-demokrati
• Marknadsför inte e-demokrati lika mycket som e-tjänster
• Medborgarförslag på nätet

Olikheter • Linköping har börjat undersöka möjlighet för e-petitioner 
• Norrköping interagerar med medborgarna genom Instagram 
• Norrköpings kommun har en egen hashtag
• Linköping har en chatt-funktion på webbplatsen som används då och då
• Linköping sänder alla kommunfullmäktige live på webbplatsen

E-TJÄNSTER

Likheter • Samma leverantör 
• Högsta prioritet 
• Nära samarbete med förvaltningarna
• Jobbannonser på webbplatserna

Olikheter • Använder leverantörerna på olika sätt – Linköping skapar egna e-tjänster
• Norrköping har en egen webbplats med e-tjänster

 Intervju 2.126

 Digital agenda för Linköping 2012-2015, 2012, s. 5127
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Digital Agenda för Linköping 2012-2015 och fastställdes under våren 2012. Agendans syfte är att 

beskriva de satsningar som ska göras och prioriteras av kommunen, framför allt inom IT- och 

kommunikationsområdet med fokus på åren 2012 till 2015. Det som genomsyrar den kommunala 

agendan och det som har prioritet är att man ska öka den digitala delaktigheten och kompetensen 

som finns hos medborgarna samt att man ska se till att den IT-infrastruktur och IT-utrustning som är 

nödvändig och som behövs finns tillgängligt.  Drygt ett och ett halvt år senare tecknades den 128

regionala agendan Digital agenda för Östergötland 2014 > 2020. Detta styrdokument är inte en bas 

för Linköpings arbete med en e-förvaltning som den kommunala agendan är, snarare är den 

regionala agendan en bra kanal för att kommunicera med länet och sätta ihop allt som sker inom IT- 

och kommunikationsområdet i Östergötland.  Den handlingsplan som är viktigast för kommunens 129

arbete och som styr kommunikationsavdelningens arbete är Kommunikationspolicy för Linköpings 

kommun som togs fram i december 2012.   Policyn är ett kommunövergripande styrdokument 130 131

som beskriver vilka mål och kännetecken som finns för kommunens kommunikation samt hur 

Linköping ska arbeta med intern och extern kommunikation.  Utifrån kommunikationspolicyn har 132

olika riktlinjer tagits fram som ska styra varje kanal, oavsett om det är e-tjänster, e-post eller 

telefoni etcetera.  Kommunikationspolicyn används även för kommunens webbplats – hur 133

kommunen (genom kommunikationsavdelningen) ska kommunicera på webben – att kommunen 

ska vara tillgänglig och att kommunikationen ska ske på mottagarens villkor.  134

5.3.2 Norrköping 

Norrköpings kommun använder sig av allmänna riktlinjer som alla medarbetare ska ta del av och 

följa. Riktlinjerna utgår från SKL:s diton, men har anpassats efter Norrköpings behov och 

önskan.  Riktlinjerna fastställdes av kommunfullmäktige i maj 2011 och kallas för Riktlinjer för 135

kommunikation inom Norrköpings kommun. Riktlinjerna rör bland annat sådant som intern och 

extern kommunikation, kriskommunikation, olika målgrupper och vad kommunen har för principer 

 Digital agenda för Linköping 2012-2015, 2012, s. 8128
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och förhållningssätt.  Det finns inte bara de generella riktlinjerna för Norrköpings kommun, utan 136

även riktlinjer som är inriktade mot andra områden. Bland annat finns det Riktlinjer för 

verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun som 

fastställdes av kommundirektören 2010. Denna riktlinje beskriver den ansvarsfördelning som finns 

inom kommunen när det gäller ett arbete med en e-förvaltning samt hur arbetet ska gå till och 

samordnas mellan de olika förvaltningarna. Riktlinjen beskriver vad IT-strategen, IT-enheten och 

kommunikationsavdelningen har för roll och uppgifter i e-förvaltningsarbetet.  Efter att 137

Östergötland tagit fram den regionala digitala agendan, håller även Norrköping på att ta fram en 

kommunal digital agenda för kommunen, men den är inte i bruk än.  138

TABELL 3, TYP AV POLICY. KÄLLA: JULIA LARSSON

Linköping har ett bredare tänk och försöker knyta an till flera handlingsplaner för att skapa en mer 

stabil grund för kommunikationsavdelningens arbete. Norrköping jobbar mer med riktlinjer för 

kommunen som helhet. 

5.4 Kommunernas framtida e-förvaltning
I det här kapitlet lyfts frågan om kommunernas framtida e-förvaltning och hur kommunernas 

kommunikationsavdelning ser på vad som har utvecklingspotential och vad som har prioritet. I 

slutet av kapitlet kommer det att finnas en tabell som systematiskt kategoriserar kommunernas 

utvecklingspotential och framtida e-förvaltning. 

5.4.1 Linköping 

Linköpings kommun håller på med ett projekt som kallas för linkoping.se next generation, med mål 

att vara färdigställt år 2016. Att se över hela webborganisationen är den mest centrala delen i 

projektet varav ett delmoment är att rensa webbplatsen då den i skrivande stund är väldigt stor och 

TYP AV POLICY LINKÖPING NORRKÖPING

Kommunikationspolicy/eget 
framtaget material

X X

Kommunal agenda X

Regional agenda X X

Nationell agenda X

 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun, 2011136

 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltning) i Norrköpings kommun, 2010, s. 2-4137

 Intervju 3.138
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består av dryga 30 000 webbsidor. Ett problem har varit att det bara läggs till nya sidor hela tiden 

utan att det egentligen tas bort sidor som i själva verket är inaktuella.  I projektet satsas det också 139

på att kommunen ska kunna lansera en responsiv webbplats, vilket menas med att webbplatsens 

design ändras utefter vilken enhet som besöker webbplatsen. En responsiv hemsida anpassar sig 

alltså efter enheters olika skärmstorlekar.  En annan satsning är att man ska använda film som 140

verktyg i kommunen. Dels för att marknadsföra kommunen i sig, men även för att göra så de olika 

kommunikationskanalerna integreras med varandra.  141

 Något som även lyfts som viktigt är att man ska satsa på marknadsföring av kommunens e-    

tjänster och göra dem mer tillgängliga för kommuninvånarna. Det finns många e-tjänster hos 

kommunen vilket gör det bra kvantitativt, men det är det dags att satsa på det kvalitativa och 

utveckla e-tjänster som har kvalitet.  Det som verkar vara mest aktuellt och det som man verkligen 142

vill se en utveckling på är att medborgaren ska kunna följa sitt ärende från det att man lämnar in sin 

blankett eller använder en e-tjänst till det att man får beslut. Målet är att medborgaren ska kunna 

övervaka processen – från början till slut.  143

 Det finns utvecklingspotential för kommunens e-demokrati. Man kan utveckla kanaler och     

processer som gör det enklare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen och göra sig 

hörda. Men än så länge har kommunen i princip bara sett att medborgarna är inne på hemsidan för 

att uträtta ett ärende – därav satsningarna på e-tjänster före e-demokrati.  144

 Att hitta en offentlig och nationell lösning på olika problem gällande e-förvaltning lyfts som en     

viktig punkt i framtidsutvecklingen. Detta skulle medföra att dagens leverantörer till kommuners 

olika e-tjänster skulle bara behöva fokusera på en portal att utveckla – vilket skulle medföra att de 

kunde lägga mer tid på att utveckla och förbättra när de har en eller ett fåtal portaler att jobba med, 

snarare än flera portaler till landets alla kommuner. Sveriges kommuner skulle alltså vara kopplade 

till en nationell portal där kommuninvånarna kan utföra sina ärenden – både på kommunal nivå,  

men även en nationell sådan. Ett exempel på detta torde vara att man skulle kunna ansöka om såväl 

parkeringstillstånd (kommunalt) som CSN (nationellt).  145
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5.4.2 Norrköping 

Norrköpings kommunikationsdirektör anser att det finns en stor utvecklingspotential för 

kommunens e-förvaltning. Deras webbplats går hand i hand med e-tjänster – om det inte finns 

kvalitativa e-tjänster med bra innehåll kommer kommunen heller inte att kunna erbjuda den service 

man vill erbjuda till kommuninvånarna. En grundförutsättning för en bra och utvecklad webbplats 

är behovs- och verksamhetsanpassade e-tjänster.  Samhället utgår numera från det digitala och 146

därmed måste även Norrköpings kommun kunna erbjuda sina medborgare att få ta del av alla 

tjänster, fast digitalt. Att myndighetskontakten ska ske via exempelvis mobilapplikationer eller via 

kommunens webbplats. En utmaning hos kommunen är att myndigheter måste samverka till större 

grad, att man ska kunna utföra olika tjänster som olika myndigheter ansvarar för, men på en och 

samma portal. Detta gör det enklare för till exempel medborgare som vill starta företag – att kunna 

registrera sig som företag (Skatteverket) och söka serveringstillstånd (kommunen) i samma 

portal.  Digitaliseringen påminner om att allt hänger ihop – en myndighets yttrande är bara ett led 147

i nästa steg för medborgaren – arbetet ska ske gränsöverskridande snarare än genom de 

organisatoriska stuprör som finns i dagsläget.  En annan utmaning för Norrköping är att man ska 148

erbjuda att användaren av e-tjänster ska kunna följa sitt ärende dag för dag – vart ansökan  är och 

vilken beslutsprocess den går igenom etcetera. Man vill även erbjuda användaren av e-tjänster en 

möjlighet till dialog med de som tar besluten, så den som ansöker om till exempel bygglov kan 

ändra sin ansökan under processens gång, i stället för att behöva få ett avslag och sen få göra om 

hela processen igen.  Problemet med detta är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med resurser  149

eller tydlig styrning för att kunna utveckla e-tjänster. Norrköpings kommun har resurser och kapital, 

men det handlar om att fördela resurserna på det vis så att e-tjänster kan utvecklas. Av de 290 

kommuner som finns i Sverige, är det inte alla som har råd att prioritera utvecklingen av en e-

förvaltning. En lösning är skulle kunna vara att regeringen eller SKL upprättar en samverkan så att 

små kommuner också kan digitalisera sin verksamhet. Även en mer tydlig styrning skulle underlätta 

utvecklingen av en e-förvaltning. I nuläget finns E-delegationen som fokuserar på offentliga aktörer, 

SKL med fokus på kommuner och landsting samt Länsstyrelsen. Att låta dessa tre aktörer  samverka 

sinsemellan skulle göra det lättare för myndigheter, kommuner, landsting och offentliga aktörer att 

skapa ett gränsöverskridande samarbete vilket i sin tur skulle rendera en tydligare styrning. Styrning 
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och resursaspekten hör ihop på det vis att de är beroende av varandra för att kunna omstrukturera 

dagens arbete av en e-förvaltning.    150

TABELL 4, FRAMTIDA E-FÖRVALTNING. KÄLLA: JULIA LARSSON

Det de båda kommunerna framhäver som viktigast för e-förvaltningens framtid är att det blir en 

nationell portal, där staten tar ansvaret för att producera bland annat e-tjänster.  

KOMMUN FRAMTIDA E-FÖRVALTNING OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL

Linköping • Se över hela webborganisationen (linkoping.se next generation)
• Ny webbplats med rensat innehåll (linkoping.se next generation)
• Responsiv webbplats (linkoping.se next generation)
• Film som marknadsföringsverktyg 
• Integrerade kommunikationskanaler
• Öka de befintliga e-tjänsternas kvalitet
• Medborgaren ska kunna följa sitt ärende via webben
• Utveckla de demokratiska processerna för en starkare e-demokrati
• Nationell portal

Norrköping • Medborgaren ska kunna följa sitt ärende via webben
• Medborgaren ska kunna föra dialog om sin e-tjänst med de som tar besluten 
• Öka de befintliga e-tjänsternas kvalitet
• Myndighetsöverskridande samarbete
• Omfördelning av resurser och styrning
• Nationell portal

 Intervju 5.150
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6. Analys

I det här kapitlet kommer jag att analysera mitt empiriska material utifrån den teoretiska 

utgångspunkten. En analytisk diskussion om resultatet kommer att föras. 

6.1 Kommunalt självstyre eller en institutionell förändring?
Studien visar att det är e-tjänster som är det viktigaste i dagsläget för kommunerna. Det är det som 

man kan satsa på konkret då medborgarna oftast är inne på webbplatsen för att utföra ett ärende. De 

båda kommunerna har införskaffat sig en ”virtuell stat” genom att finnas tillgängliga på sin 

webbplats i princip dygnet om, bland annat genom att kommuninvånarna kan utföra e-tjänster när 

som helst på dygnet. Dessutom trycker både Linköping och Norrköping på att det är viktigt att den 

sega byråkratin bryts och att all information ska finnas på internet. Att finnas på internet underlättar 

administrativt för såväl kommuninvånaren som för den kommunalt anställde. Det PSI-lagen syftar 

till är just att underlätta för detta: att finnas till på internet som är viktigt i praktiken och 

tillhandahålla invånarna bland annat de offentliga dokument som finns. 

 De båda kommunerna har uppnått steg ett i Fountains utvecklingsmodell: att skaffa en tillgänglig     

webbplats för vem som helst som har tillgång till internet. På deras webbplatser har de även 

integrerat med andra myndigheter, så som Arbetsförmedlingen. På kommunernas webbplatser kan 

man hitta jobbannonser för arbete inom kommunen. När de båda kommunerna ska framhålla den 

framtida e-förvaltning som finns på respektive webbplats, säger kommunikationsavdelningen att det 

viktigaste är att man integrerar sina nätverk och interna sidor med andra myndigheter. Att 

kommuninvånaren ska hitta all information och kunna utgöra alla offentliga ärenden på en och 

samma portal. Detta kan kopplas till Fountains utvecklingsmodell, där fas tre och fyra handlar om 

att olika myndigheter skapar en nätverksintegration och ett intranät tillsammans. Både Linköping 

och Norrköping framhåller även att det finns betydligt mer att utveckla än det som erbjuds nu. Det 

som behövs är mer resurser och kanske även mer press från kommuninvånarna, så att utvecklingen 

av en bättre e-förvaltning sätts igång snabbare. 

 Att kommuner har olika förutsättningar för att utveckla en e-förvaltning är rätt självklart, då     

utvecklandet beror helt på hur stor kommunen är och hur mycket resurser kommunen har att kunna 

lägga på e-förvaltning. Med social determinism menas att olika organisationer, myndigheter och 

kommuner kan bestämma själva vilken teknik de vill använda använda och på så sätt kan de 

använda samma teknik fast på helt olika sätt just på grund av hur deras organisation karaktäriseras. 

Social determinism genomsyras både i Linköping och Norrköping – säkert i flera andra kommuner 
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också – teknikanvändningen beror på hur mycket resurser en kommun har. Men om man i stället 

skulle lägga e-förvaltningen på statens axlar skulle alla kommuner kunna få ta del av samma e-

förvaltning, i stället för att kommunerna ska vara beroende av resurser. För om det är en liten 

kommun som karaktäriseras av att den är fattig – åtminstone inte så rik att den kan prioritera 

utvecklandet av en e-förvaltning –  kan staten bära ansvaret för e-förvaltning och på så sätt ge alla 

Sveriges kommuner möjlighet att få ta del av samma e-förvaltning. 

 Något som de båda kommunerna trycker på är vikten av att staten ingriper mer i just     

utvecklingen, men även upprätthållandet av en e-förvaltning. Både Linköping och Norrköping 

tycker att den bästa lösningen vore en nationell portal där alla kommuners e-tjänster samlas. Detta 

kan kopplas till att de båda kommunerna inte anser att det kommunala självstyret bör ta allt för stor 

roll i detta område – utan att en e-förvaltning ska styras uppifrån och ned, inte tvärtom. 

Grundprincipen i det kommunala självstyret är just att kommunerna ska kunna få ta egna beslut om 

saker som gäller dem. E-förvaltning rör i allra högsta grad kommunerna men på grund av dess 

komplexitet och att det är resurskrävande, så anser kommunerna att de skulle vinna på ett icke 

kommunalt självstyre — i just denna fråga. Å andra sidan blir det även ett ställningstagande 

kommunen måste ta, om det är så som Erlingsson och Jansson säger; att kommunens legitimitet 

förändras om det sker förändringar inom den offentliga sektorn. Man kanske är beredd på att ge upp 

sitt kommunala självstyre och självintresse när det gäller e-förvaltning i kommunen – men vill man 

verkligen att kommunens legitimitet ska ta andra former än dagens, för att det offentliga ska få ta 

hand om utvecklandet och upprätthållandet av e-förvaltning och därmed ändras? Eftersom 

kommunerna själva idag har utvecklat deras e-förvaltning till en relativt hög grad, kanske en 

lösning vore att integrera kommun och stat. Kommuner har och kan skriva mer detaljerade policys 

och riktlinjer för vad som gäller för just den enskilde kommunens kommunikationskanaler och vad 

man ska använda e-tjänsterna till samt hur man ska använda dem. Medan staten skulle kunna ta på 

sig ansvaret för att utveckla e-tjänster till landets 290 kommuner. På så sätt skulle alla kommuner – 

oavsett storlek och mängd resurser – kunna utnyttja samma e-tjänster. Samtidigt som kommunen 

själv får bestämma över hur användandet av e-tjänster och andra kommunikationskanaler ska gå till. 

Detta skulle också kunna bidra till att kommunens legitimitet behålls, eftersom kommun och stat 

samverkar med varandra – snarare än att staten tar över helt själv. 
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7. Slutsats

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar och slutsatser presenteras. Dessutom 

presenteras förslag till vidare forskning inom området. Slutligen hålls en diskussion kring studiens 

resultat. 

7.1 E-förvaltning i två kommuner
Syftet med denna uppsats var att jämföra hur Linköping och Norrköpings kommuns 

kommunikationsavdelning arbetar för att medborgarna ska kunna ta del och få vara en del av 

kommunernas webbplatser. Syftet har sedan brutits ner i mindre delfrågor om hur 

kommunikationsavdelningarna arbetar med en e-förvaltning, vad finns det för likheter och olikheter 

i respektive kommun, vilka policyer har kommunerna implementerat och vad 

kommunikationsavdelningen framhåller som framtida e-förvaltning hos respektive kommun.  

 Linköping och Norrköpings kommunikationsavdelning arbetar på ett ganska likt sätt, åtminstone     

vad det gäller e-tjänster. De framhåller att e-tjänster är det viktigaste och arbetar också mest utefter 

detta. Linköpings kommunikationsavdelning försöker utveckla egna e-tjänster i den mån det går, 

medan Norrköpings kommun håller sig mest till deras leverantör och väntar på att de producerar de 

e-tjänster som kommunen vill ha. De båda kommunerna försöker att vara aktiva på de sociala 

medier som de finns på då de anser att sociala medier är ett ypperligt sätt att nå medborgarna men 

också ett sätt att integrera med dem.  

 De policyer som kommunerna använder är främst lokala riktlinjer eller handlingsplaner som     

kommunerna har tagit fram. De lokala policyer är mer detaljerade och inriktade på vad just 

Linköping eller Norrköpings kommun vill och kan nå gällande en e-förvaltning. De lokala policyer 

är till för att kunna luta sig mot när kommunerna tar beslut eller som ett stöd i arbetet. Linköpings 

kommunikationspolicy och Norrköpings riktlinjer används i princip dagligen i respektive 

kommunikationsavdelnings arbete. Linköping använder sig både av nationella, regionala och lokala 

handlingsplaner, medan Norrköping använder sig av regionala och lokala. Även fast kommunerna 

till mångt och mycket är självstyrande och att de tar beslut som rör dem, är det klokt att använda sig 

av nationella och regionala handlingsplaner för att kunna bli ett enhetligt land när det gäller 

utvecklingen av e-förvaltning. Däremot är det dessutom klokt av kommunerna att jobba på 

någorlunda lika basis, då e-förvaltning är resurskrävande och att jobba likt andra kommuner eller 

efter nationella handlingsplaner gör att man kan ta efter och hjälpa varandra. 

�34



 Det är tydligt att de båda kommunerna vill se en utveckling av e-förvaltning, inte bara på lokal     

nivå utan även på den nationella nivån. Det är resurskrävande och de resurser som finns nu, räcker i 

princip bara till att underhålla och upprätthålla den e-förvaltning som finns. Det finns en stor 

utvecklingspotential gällande e-förvaltning, men den är resurskrävande. En lösning på detta är att 

utvecklingen av e-förvaltning ska ligga på det nationella planet, i stället för att lägga det på 

kommunerna. Av de 290 kommuner som finns i Sverige, är det inte alls säkert att det är många 

kommuner som har tillräckligt med resurser för att kunna prioritera utvecklandet av en e-

förvaltning. Om e-förvaltning i stället läggs på den nationella politiska agendan är det mycket 

möjligt att den kan utvecklas till den maximala nyttan som en e-förvaltning faktiskt kan ge. Att det 

kommunala självstyret kan förbises när det gäller kommunernas e-förvaltning genomsyras tydligt 

av intervjuerna. De ser hellre att staten bär ansvaret än att kommunerna själva ska tvingas göra det. 

Det kommunala självstyret kan också förklara varför det ser olika ut i Sveriges kommuner rörande 

deras e-förvaltningar. Det kan förklaras på så sätt att självstyret gör att man som kommun själv får 

välja hur mycket resurser man vill avsätta för kommunens e-förvaltning eller hur mycket man ens är 

intresserad av att utveckla kommunens e-förvaltning.   

 Studien har visat att Linköping och Norrköping jobbar väldigt likt varandra. Det som kan skilja     

dem åt är att Linköping ibland väljer att se medborgarna mer som kunder, då de framhäver 

kommunens e-tjänster och att det är medborgarens ärende som ska vara i fokus. I Norrköping 

integrerar man mer med medborgaren, genom att man bland annat låter dem vara med att lägga upp 

bilder på kommunens Instagram. Detta skulle kunna ses utifrån vilket politiskt styre som 

kommunen har. Linköping har länge haft ett borgerligt styre där fokus ligger på marknad och då 

även kund. Medan i Norrköping är det de röd-gröna som har styrt och lägger fokus på medborgaren. 

Något som de båda kommunerna har gemensamt är dock att de ska följa PSI-lagen. På vilka sätt 

kommunerna än jobbar ska offentliga dokument finnas lätt tillhands för medborgarna. Så även om 

kommunerna jobbar på olika sätt och följer olika handlingsplaner eller policys, så har kommunerna 

PSI-lagen som grund för att veta vad de ska arbeta med när det gäller e-förvaltning. På det stora 

hela använder dock kommunerna samma styrmedel och verktyg för att upprätthålla och utveckla 

kommunernas e-förvaltning. Något som förvånar är dock att kommunerna inte samverkar mer än 

vad de redan gör. Linköping och Norrköping ses ofta som den fjärde storstadsregionen, så att 

samverka kommunerna sinsemellan när det gäller att utveckla e-förvaltningen i kommunerna och 

regionen är kanske inte en sådan dum idé. Att samverka innebär också att man kan använda 

resurserna mer effektivt då man inte behöver utveckla samma eller liknande saker i två kommuner, 

utan bara i en. Genom att använda resurserna effektivt kan de utveckla mer saker inom e-
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förvaltningen som medborgarna önskar och efterfrågar. Om det faktiskt är så att kommunerna, som 

benämns i analysen, inte yrkar på ett  särkilt starkt kommunalt självstyre när det gäller e-förvaltning 

är det kanske klokt att välja att samverka i stället. Även om en statligt buren e-förvaltning är det 

bästa och mest önskvärda från kommunerna, kanske det inte är något som sker i första taget – att 

staten bär utvecklingen av e-förvaltningen på sina axlar. Att i stället samverka kommuner 

sinsemellan kan vara ett steg på vägen mot en bättre e-förvaltning, i dagsläget.  

7.2 Förslag på fortsatt forskning
För fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka mer om e-demokrati: kan man öka den 

demokratiska nivån i samhället med en starkare e-demokrati? Hur gör man det i så fall? Är det 

sociala medier som är den nya demokratiska vägen till att få sin röst hörd? Kanske kan man koppla 

valdeltagande på internet och att val ska ske över internet till e-demokrati? Det vore även intressant 

och nyttigt för framtiden att forska om samverkansprocesser när det gäller e-förvaltning. De båda 

kommunerna var överens om att samverkan mellan myndigheter måste ske i betydligt större grad än 

vad det gör idag. Dessutom kanske man kan undersöka huruvida en samverkan mellan kommunerna 

skulle bidra till en utveckling av deras e-förvaltning. I och med att e-förvaltning är ett område som 

rör alla – oavsett lokal, nationell eller global nivå – vore det kul och nyttigt att undersöka hur 

utvecklingen av e-förvaltning förs på nationell och global nivå. Följer regeringen den 

handlingsplanen som finns och avsetts tillräckligt med resurser för att klara av målen? Hur arbetar 

EU med utvecklingen av en e-förvaltning? Är det något som har högt eller lågt prioritet på deras 

politiska agenda? Trots att internet är populärt och frekvent använt, finns det forfarande en andel i 

samhället som inte använder internet. Hur gör man med dessa procent som är kvar? Ska man 

fortfarande ha kvar den långsamma och tröga byråkratin för deras skull eller ska man ändå satsa på 

ett helt digitaliserat samhälle? Det skulle vara intressant att föra forskning gällande i fall det skulle 

bli en segregation mellan samhället och de människor som avstår från att använda internet.  

7.3 Avslutande personlig diskussion
Jag tycker att min studie har uppnått sitt syfte och att det empiriska materialet tillsammans med 

dokumentstudier och den teoretiska utgångspunkten har givit en tydlig bild på hur e-förvaltning ser 

ut i länet samt vilken utvecklingspotential det finns i respektive kommun. Utifrån den information 

och det empiriska material jag har fått är jag nöjd med min framställning av e-förvaltning i 

Linköping och Norrköpings kommun. Att det inte forskas mer om ämnet är dock intressant, då det 
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är ett högst aktuellt område som är i ständig förändring. Eftersom e-förvaltning är ett relativt nytt 

fenomen och ett område där ständig förändring sker, är det ett relevant ämne att undersöka. Det är 

inte bara relevant på grund av dess aktualitet som ämne, utan i min mening är ämnet även relevant 

för sitt intention; att vara en kandidatuppsats i statsvetenskap. Statsvetenskap innebär läran om 

politik – vilket e-förvaltning i allra högsta grad är.  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Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide
Detta format användes till intervjuerna. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade anpassas 

upplägget utefter respondent, samt kan följdfrågor tillkomma på plats. 

• Vad är din roll och befattning i kommunen? Vad arbetar du med? 

• Vad har du för bakgrund? Utbildning? Hur kom du hit? 

• Vet du när kommunens arbete med att få upp en tillgänglig hemsida för medborgarna startade? 

Det vill säga när kunde medborgarna börja ta del av information på nätet, utföra tjänster och vara 

delaktiga? Vad tror du var anledningen till att arbetet med en e-förvaltning startades? 

• I min uppsats fokuserar jag på en e-förvaltningstriad, det vill säga e-demokrati, e-administration 

och e-tjänster. Med e-demokrati menas att IT används för att upprätthålla kontakten med 

medborgarna, e-administration berör den interna sidan och e-tjänster ses som utflödessidan av det 

politiska systemet – att politiker och tjänstemän ger medborgarna möjlighet att uträtta ärenden 

med hjälp av IT. Jag har sett på er hemsida att det är e-tjänster och e-demokrati som tar störst 

plats, varför är det så tror du? 

• Hur upplever du att kommunen arbetar med e-demokrati? Vad för förhållningssätt till e-demokrati 

har ni? Är det något som har högt/lågt prioritet och varför i så fall?  

• Hur upplever du att kommunen arbetar med e-tjänster?  

• Vad skulle du säga är viktigast när det gäller e-förvaltning på er webbplats? Vad tycker du 

utmärker mest? 

• Hur kopplas er e-förvaltning till de nationella handlingsplaner och strategier som finns? (Känner 

ni till PSI-lagen och/eller den handlingsplan som togs fram av regeringen 2008 för att utveckla en 

e-förvaltning?) 

• Arbetar kommunen efter egna policyer när det gäller e-förvaltning eller använder ni nationella 

policyer när ni utvecklar? Lär ni er från andra kommuner, från SKL eller hur gör ni? Känner ni till 

den Digitala agendan som har tagits fram för Östergötlands utveckling gällande hur IT kan 

användas i regionen? 

• Kan du beskriva den framtida utveckling som finns av e-förvaltning i kommunen? Vad finns det 

för utvecklingspotential gällande e-förvaltningstriaden? 

• Skulle du vilja rekommendera någon ytterligare person jag kan prata med? 
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