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Sammanfattning 
Internets genomslagskraft ger stora möjligheter till effektivisering för såväl privata 
företag som för offentlig sektor. Sveriges regering har gett Statskontoret i uppdrag att 
utforma råd och rekommendationer för hur Sveriges myndigheter ska digitaliseras och 
därmed erbjuda tjänster och demokratiska processer via Internet. Internationellt kallas 
denna digitalisering e-government. I Sverige används istället begreppet 24-timmars-
myndighet.  

I processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet i en kommun kan ett antal kritiska 
framgångsfaktorer identifieras, dvs. områden som kan vara avgörande för huruvida 
kommunen ska lyckas med sin 24-timmarsmyndighet. En litteraturstudie och en 
intervjustudie har genomförts i syfte att tydliggöra dessa faktorer. Arbetet fokuserar 
främst på kommuner men resultatet är sannolikt också applicerbart på andra 
myndigheter.  

I arbetet ingår även en fallstudie i syfte att validera de kritiska framgångsfaktorer som 
framkommit, samt konkretisera hur dessa kan appliceras i en specifik kommun. 
Denna fallstudie kan förhoppningsvis hjälpa andra kommuner att applicera resultatet 
på sina egna förutsättningar och sin egen situation.  

 

Nyckelord: e-government, 24-timmarsmyndighet, systemutveckling, 
framgångsfaktor, fallstudie. 
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1 Introduktion 
Internet ger utökade möjligheter för företag och offentlig förvaltning att effektivisera 
sin verksamhet och ge så god service till sina intressenter som möjligt. I dagens 
samhälle använder sig människor allt mer av Internet och detta ställer högre krav på 
de elektroniska tjänster som företag och offentlig förvaltning tillhandahåller. Enligt 
Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (hädanefter förkortat SKL) beräknas 
att ca 85 procent av alla förvärvsarbetande i Sverige har tillgång till Internet, på ett 
eller annat sätt. 

Internets genomslagskraft har skapat en möjlighet för alla myndigheter att 
effektivisera på ett sätt som inte tidigare var möjligt. 1999 uttryckte EU-
kommissionen en vision riktad till alla medlemsländer, om att alla myndigheter bör 
digitalisera sina tjänster och processer för att tillhandahålla en effektivare och bättre 
service till medborgarna. Internationellt kallas denna process electronic government 
(e-government). Någon direktöversättning på detta begrepp finns inte men i Sverige 
har processen fått benämningen 24-timmarsmyndighet.  

I utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet ska myndigheten uppfylla de fyra stegen 
i den så kallade 24-timmarstrappan (SKL, 2002; Statskontoret, 2000). 

• Steg 1: Information gällande myndigheten ska tillhandahållas på 
myndighetens webbplats. 

• Steg 2: Interaktiva tjänster, som inte kräver identifiering av medborgaren, ska 
tillhandahållas. 

• Steg 3: Interaktiva tjänster som kräver identifiering av medborgaren ska 
tillhandahållas. 

• Steg 4: Samverkan mellan olika offentliga institutioner ska finnas så att 
medborgaren endast behöver ta kontakt med en myndighet vid ett ärende.   

Sveriges regering har gett statkontoret i uppdrag att utforma råd och rekommen-
dationer till Sveriges alla myndigheter för att en användarvänlig webbplats ska kunna 
byggas hos varje myndighet. Kommuner har erhållit, från SKL, övergripande 
information om hur kommunal e-service kan bedrivas och denna information har 
skapat en diskussion kring hur tjänsteprocesser och liknande ska digitaliseras. Många 
kommuner arbetar aktivt med utvecklingen av sin 24-timmarsmyndighet även om det 
är ett fåtal kommuner som ligger i framkant. Utvecklingen av en 24-timmars-
myndighet är en process som pågår under en längre tidsperiod och som hela tiden ska 
utvärderas och förbättras (SKL, 2002).  

1.1 Problem 
Enligt SKL (2002) kommer kommuner inom en tioårsperiod vara i behov av att 
anställa 600 000 nya medarbetare. Detta motsvarar hela Sveriges behov av arbets-
kraft. Det krävs därför att kommunerna effektiviserar sin verksamhet och ökar 
kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. Ett ökat Internetanvändande i Sverige ger 
kommuner stora möjligheter till denna effektivisering genom att utveckla en 24-
timmarsmyndighet.  

I processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet för en kommun finns många kritiska 
framgångsfaktorer, dvs. områden i processen som kan vara avgörande för huruvida 
kommunen ska lyckas med sin 24-timmarsmyndighet. Genom att dokumentera och 
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analysera kritiska framgångsfaktorer vid utveckling av en 24-timmarsmyndighet 
skapas en medvetenhet hos kommuner om vad som bör uppmärksammas i processen 
för att 24-timmarsmyndigheten ska bli framgångsrik. Följande problemprecisering har 
därför formulerats: 

Vilka kritiska framgångsfaktorer finns då en kommun ska utvecklas till en 24-
timmarsmyndighet? 

1.2 Tillvägagångssätt 
Problempreciseringen har angripits på två sätt, genom litteraturstudier och genom 
intervjuer. Litteraturstudier genomfördes dels i syfte att erhålla kunskap kring 
begreppet e-government/24-timmarsmyndighet, och dels för att studera vilka kritiska 
framgångsfaktorer som tidigare har identifierats i processen. Ur ett perspektiv är 24-
timmarsmyndigheten att likställa med ett traditionellt informationssystem (IS), i och 
med att 24-timmarsmyndigheten hanterar information på liknande sätt som ett IS. 
Därför ansågs det relevant att börja med att identifiera vilka kritiska framgångfaktorer 
som finns i systemutvecklingsprocessen för att sedan specifikt gå in på kritiska 
framgångsfaktorer i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet. Därigenom har 
litteraturstudier kring båda dessa delar genomförts.  

I och med att utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter fortfarande är i ett startskede 
ansågs det sannolikt att erfarenheter i processen inte fanns dokumenterade i stor 
utsträckning. Det var därför svårt att endast genom litteraturstudier erhålla 
information kring kritiska framgångsfaktorer, vilket ledde till att även en intervju-
studie genomfördes. Intervjuer genomfördes på fyra olika kommuner i syfte att 
bekräfta litteraturstudierna ytterligare och för att undersöka om det fanns fler kritiska 
framgångsfaktorer än de som identifierats i litteraturen. Slutligen genomfördes en 
fallstudie i syfte att konkretisera och validera resultatet av arbetet. Denna fallstudie 
genomfördes på Falköpings kommun och innefattade fyra intervjuer med personer 
med varierande position i kommunen.  

1.3 Övergripande resultat 
Genom litteraturstudierna och intervjuerna har ett antal kritiska framgångsfaktorer 
identifierats. Huruvida dessa kan anses vara kritiska i alla kommuner går inte att 
fastställa eftersom kommuner har olika förutsättningar och arbetar på olika sätt i 
processen. De kan dock alltid anses vara framgångsfaktorer och kan därmed vara av 
avgörande betydelse för en kommun i utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet. De 
kritiska framgångsfaktorer som är ett resultat av detta arbete är enligt följande: 

1) Hantering av förändring/Förankring 

2) Ledarskap  

3) Förtroende 

4) Insamling av krav 

5) Användarnas delaktighet 

6) Analys av organisation 

7) Projektmål, projektdefinition och projektplan 

8) Resurser 

9) Kommunikation 
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10) Helhetsperspektivet 

11) Utvecklingsgrupp 

12) Säkerhet 

13) Tillgänglighet 

14) Lagar och deras inflytande på utvecklingen 

15) Samverkan 

16) Medborgarfokus 

17) Klarare styrning och tydligare direktiv 

18) Övergång från gamla processer till nya 

Resultatet visar att många av de faktorer som identifierats även har identifierats i den 
traditionella systemutvecklingsprocessen. Detta tyder på att processerna är lika 
varandra med några undantag. Det har också identifierats ytterligare faktorer som inte 
uppmärksammats på samma sätt i den traditionella systemutvecklingsprocessen. Detta 
stärker uppfattningen om att det ändå finns en betydelsefull skillnad i processerna. De 
faktorer som endast identifierats i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet är 
faktor 13 – 18. 

Fallstudien visar hur de kritiska framgångsfaktorerna kan bemötas i en kommun. 
Förhoppningen är att denna fallstudie ska underlätta för kommuner att applicera 
resultatet av detta arbete på egen situation och förutsättning. Tabell 6 (s 104) kan 
användas som diskussionsunderlag då utveckling av 24-timmarsmyndighet ska ske. 
Detta för att möjliggöra att en medvetenhet skapas så att en framgångsrik 24-timmars-
myndighet kan utvecklas.  

Detta arbete kan bidra till att kommuner blir medvetna om vad som är viktigt och vad 
som därför bör belysas i processen mot en 24-timmarsmyndighet. Om kommuner blir 
medvetna om detta kan problem undvikas och hinder övervinnas och de kan få den 
24-timmarsmyndighet de eftersträvar.  

1.4 Översikt 
Kapitel 2 beskriver bakgrunden och initiativen till e-government/24-timmars-
myndigheten. Olika definitioner och infallsvinklar på e-government ges också. 
Myndigheter i Sverige arbetar med att utveckla 24-timmarsmyndigheten i olika hög 
grad, vilket också tas upp i detta kapitel. Processen att utveckla en 24-timmars-
myndighet liknar den traditionella systemutvecklingsprocessen i många avseenden 
och därför diskuteras även några begrepp kring den traditionella systemutvecklings-
processen. Slutligen definieras termen kritisk framgångsfaktor, som är centralt i detta 
arbete. 

Kapitel 3 innefattar en presentation av problemområde och den problemformulering 
som arbetet är uppbyggd utifrån.  

I Kapitel 4 diskuteras möjliga tillvägagångssätt för att besvara problemställningen. 
Valt tillvägagångssätt diskuteras och motiveras också. Detta kapitel avslutas med 
egna reflektioner kring det tillvägagångssätt som slutligen användes i processen. 

Kapitel 5 utgörs av en litteraturstudie kring kritiska framgångsfaktorer som kan 
identifieras i den traditionella systemutvecklingsprocessen och i processen att 
utveckla en 24-timmarsmyndighet. Kapitlet avlutas med en sammanfattning av 
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resultatet från litteraturstudien samt en del innehållande egna reflektioner kring 
litteraturstudien. 

En intervjustudie har också genomförts i arbetet, vilken presenteras i kapitel 6. En 
sammanställning av intervjuerna ges samt analys och resultat av dessa. Avslutande 
reflektioner kring resultatet och intervjustudien ges slutligen. 

Kapitel 7 sammanställer resultatet från litteraturstudien och från intervjustudien.  

En fallstudie har genomförts på Falköpings kommun. De intervjuer som fallstudien 
utgörs av presenteras i kapitel 8 tillsammans med det resultat som fallstudien påvisat.  

I det avslutande kapitlet, kapitel 9, ges en diskussion kring egna erfarenheter av 
arbetsprocessen. Resultatet av arbetet diskuteras samt förslag på fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en närmare presentation av de begrepp som behandlas i detta 
arbete. Det första delkapitlet introducerar läsaren till vad införandet av IT i offentlig 
sektor innebär. Därefter följer en redogörelse för begreppet e-government ur ett 
internationellt perspektiv där olika infallsvinklar och definitioner till begreppet och 
dess innebörd ges. Det tredje delkapitlet innefattar en presentation av 24-timmars-
myndigheten, som kortfattat kan ses som e-government ur ett svenskt perspektiv. 
Nuläget i Sverige då det gäller utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter diskuteras 
också. Genomgående i arbetet syftar begreppet medborgare på alla personer som är 
invånare i en kommun eller ett land oavsett medborgarskap. 

Eftersom utveckling av en 24-timmarsmyndighet kan jämföras med utveckling av ett 
informationssystem presenteras dessutom några begrepp kring traditionell system-
utveckling i det sista delkapitlet. Slutligen definieras termen kritisk framgångsfaktor, 
som är i centrum för detta arbete.  

2.1 IT i offentlig sektor 
Användandet av Internet har gjort att informationsteknologi (IT) fått en stor 
genomslagskraft i samhället de senaste åren (Grönlund, 2001 a). IT har dock använts i 
många år både i privat och i offentlig sektor och är därmed inte något nytt fenomen 
(Heeks, 2001). I nuläget är IT ett hett debattämne och detta har till viss del påverkat 
synen på IT i offentlig verksamhet. Bland privata företag har IT alltid varit av 
strategisk natur men i och med ökat användande av Internet ser även offentlig verk-
samhet möjligheten i att lyfta upp IT till en strategisk nivå (Grönlund, 2001 a; 
Justitiedepartementet, 1996).  

Den globala utvecklingens krav på service och besparingar leder till att verksamheter 
behöver omstruktureras. För att detta ska kunna ske krävs åtgärder som gör det 
möjligt för den offentliga verksamheten att tillhandahålla en öppen men ändå säker 
infrastruktur för att kunna erbjuda en väl fungerande informationshantering. Bland 
annat innebär dessa åtgärder en satsning på IT men också en satsning på att förenkla 
och säkra rutiner för informationsbyte mellan medborgare, företag och offentlig 
verksamhet (Justitiedepartementet, 1996). I nuläget ser det ut som att stora delar av 
offentlig verksamhet är villig att genomföra dessa åtgärder för att erhålla en större 
konkurrenskraft och effektivitet (Statskontoret, 2000). 

Stommen i det demokratiska samhället utgörs av politikerna, förvaltningen och 
medborgarna (figur 1). Dessa tre aktörer har en mängd inbördes relationer och kan 
mycket förenklat beskrivas genom att medborgarna väljer politiker som i sin tur fattar 
beslut inom ramen av vissa regler. Politikernas arbete resulterar sedan i uppgifter för 
administration och förvaltning att utföra (Grönlund, 2001 a).  



 2 Bakgrund 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Elementen i det demokratiska samhället (efter Grönlund, 2001 a, s 79; Svenska 
kommunförbundet/Lanstingsförbundet, 2002, s 2). 

 

I och med att IT införs i allt högre grad i offentlig verksamhet påverkas dessa tre 
aktörer och de relationer som finns dem emellan. Relationen förändras om en av 
delarna i detta system förändras (Grönlund, 2001 a). Introduktionen av IT i myndig-
heter påverkar relationen mellan politiker, förvaltning och medborgare på många 
olika sätt. Eftersom de olika aktörerna har olika intressen kommer det med all 
sannolikhet att uppstå konflikter mellan dem och det kommer att bli nödvändigt med 
kompromisser för att en lösning ska kunna nås (Grönlund, 2001 a). Även 
kommunikationen mellan politiker, förvaltning och medborgare förändras då IT förs 
in i verksamheten. Förändringen innebär bland annat (van Engers, Kordelaar & der 
Horst, 2001):  

• förbättrad effektivitet i service och i demokratiska processer 

• ökad bekvämlighet vid interaktion mellan medborgare och myndigheter eller 
mellan olika myndigheter och på så sätt också reducering av kostnader 

• stimulering till ett informationssamhälle 

• en synlighet i aktiviteter på ett sätt som tidigare ej var möjlig. 

Det kan diskuteras huruvida den bild som van Engers, et al. (2001) ger över den 
förändring som IT medför i en verksamhet verkligen är sanningsenlig. Den ökade 
bekvämlighet de talar om gällande interaktion mellan medborgare och myndigheter 
eller mellan olika myndigheter är något ensidigt beskriven. Vem är det egentligen 
som anser att interaktionen är bekväm, medborgarna eller myndigheten? Här kan 
finnas en uppenbar risk att nya tekniska genombrott anammas även om behovet hos 
medborgarna och enkelheten för medborgarna egentligen inte existerar (Wimmer, 
2002).  

Genom medborgarnas möjlighet att framföra sina synpunkter på den offentliga 
verksamheten inklusive dess service kommer sannolikt klyftan att minska mellan 
medborgare och politiker. Politiken kommer närmare medborgaren, vilket leder till att 
den formella politikens villkor förändras. Styrningen från politiker minskar och 
medborgarna kan utöva högre form av direktstyre eftersom mellanhänder inte längre 
är nödvändiga (Grönlund, 2001 a; Heeks, 2002; Tambouris, Gorilas & Boukis, 2001).  

Medborgare 

Förvaltning Politiker 
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Arbetet i den offentliga verksamheten påverkas också vid införandet av IT. Om IT ska 
kunna utnyttjas effektivt krävs en omstrukturering av interna och externa processer i 
verksamheten (Grönlund, 2001 a; Heeks, 2002; van Engers, et al., 2001). Att införa IT 
i en verksamhet ger ett antal fördelar både internt i verksamheten och externt, vilket 
skapar en drivkraft hos den offentliga sektorn att vilja införa IT i allt högre grad. 
Heeks (2002) nämner bland annat att IT ger en högre möjlighet för de anställda i den 
interna verksamheten att motiveras i sina arbetsuppgifter. Externt innebär det att 
verksamheten kan leverera billigare, bättre och effektivare service till medborgarna 
(Heeks, 2002). IT ger också större politisk kontroll, eftersom medborgarna får större 
del av de politiska beslut som fattas och kan påverka dessa mer direkt (Grönlund, 
2001 a; Heeks, 2002; Tambouris, et al., 2001). 

Det mesta i en verksamhet påverkas av rationalisering och sannolikt kommer den 
bakomliggande drivkraften att påverka hur de olika samhälleliga institutionerna 
kommer att fungera i framtiden (Grönlund, 2001 a).   

2.2 Electronic government 
Engelskans government är ett sammanfattande ord som innehåller flera aspekter av att 
leda ett land: styrelseform, ledning, styrning och utförande (Grönlund, 2001 a). 
Strategisk ledning och operativ verksamhet kan också innefattas i begreppet 
government. I det svenska språket är dessa begrepp mer uppdelade där det görs en 
separation i begreppet government som består av begreppen förvaltning och 
demokrati. En förvaltning har i uppgift att förverkliga mål som har definierats av 
politiska organ. Demokrati är sättet att styra, dvs. det politiska systemets uppbyggnad 
(Grönlund, 2001 a).  

Electronic government har sitt ursprung i USA där idéerna om en elektronisk offentlig 
sektor uppstod redan i början av 1990-talet. Första gången e kom in i begreppsbilden 
då det gäller Europa var då EU-kommissionen presenterade ett nytt initiativ i 
rapporten ”eEurope. An information Society for all” från 1999 (Grönlund, 2001 a). 
Redan 1993 uttrycktes dock en vision om det europeiska informationssamhället. 
Visionen var att genom utveckling av IT-infrastruktur över Europa göra det möjligt 
för tillväxten och den europeiska konkurrenskraften att öka, vilket i sin tur skulle ge 
nya marknader och fler arbetstillfällen. EU-kommissionen är drivkraften då det gäller 
denna vision och nya direktiv kommer regelbundet för att beskriva de mål som ska 
uppnås (Grönlund, 2001 a).  

Det som huvudsakligen driver på utvecklingen av e-government är medborgarnas 
krav på att myndighetsfunktioner i samhället ska bli mer serviceinriktade än vad de är 
idag (Layne & Lee, 2001; Wimmer, 2002). Den bakomliggande drivkraften till e-
government är (Grönlund, 2001 a):  

• Ökade kostnader: I den offentliga sektorn ökar kostnaderna för offentlig 
service och för att kunna erbjuda samma service som tidigare måste ökad 
effektivitet eftersträvas. 

• Behov av servicekvalitet och tillgänglighet: Kraven på offentlig service ökar, 
bland annat vad gäller elektronisk tillgänglighet och förhöjd kvalitet hos de 
tjänster som ges. 

• Minskat politiskt deltagande: Ett minskat politiskt deltagande har uppvisats 
och en förändring i relationen mellan politiker och medborgare måste ske. 
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• Ökade klyftor i samhället: Det finns en risk för ökade klyftor i samhället, 
exempelvis mellan invandrare och infödda, stadsbor och landsbygdsbor, 
anställda och arbetslösa. Detta ger ett behov av att alla grupper i samhället, 
oavsett livsvillkor, ska få samma möjlighet att följa med i samma takt i 
utvecklingen. 

• Gap mellan USA och Europa: Inom EU finns också drivkraften att vilja 
minska gapet mellan USA och Europa då det gäller teknisk och ekonomisk 
utveckling. 

Hoppet är att de problem som identifierats ska kunna elimineras genom strategiskt 
utnyttjande av IT, genom e-government (Grönlund, 2001 a). Enligt Grönlund (2001 a) 
är det inte säkert att det finns grund för dessa påståenden men det är i alla fall dessa 
argument som läggs fram då det talas om vikten av att myndigheter strategiskt 
utnyttjar IT-utvecklingen.  

2.2.1 Olika definitioner av e-government 

Det finns många olika synsätt på e-government, vilket tydliggörs i litteraturen 
eftersom där kan hittas många olika definitioner för samma begrepp. Detta beror på 
att människor har olika intressen i begreppet e-government och därmed skapas olika 
infallsvinklar (Grönlund, 2001 a). Enligt Grönlund (2001 a) handlar e-government om 
effektivitet (rationalisering), demokrati och kvalitet i service. Debatten kring 
definition av e-government innefattar dessa tre element men ofta med fokus på ett av 
de tre elementen. Den variant där fokus läggs på effektivitet beskriver den eko-
nomiska vinning som staten kan göra i form av skattepengar som det huvudsakliga 
målet med e-government. Exempelvis poängteras bland annat effektivare service till 
medborgarna och sparande av skattebetalarnas pengar. Där fokus läggs på elementet 
demokrati anses att den elektroniska utveckling som sker via Internet är en möjlighet 
för medborgarna att förändra i det sociala och politiska spelet (Grönlund, 2001 a). En 
tredje variant anser att e-government enbart handlar om service. De olika varianterna 
av definitioner är inte helt uteslutande varandra utan en definition kan innefatta både 
serviceaspekten och demokratiaspekten. Sammantaget utrycker de olika 
definitionerna strävan att vilja utnyttja IT för att effektivisera verksamheter då det 
gäller processer, ge bättre service och få ökat demokratiskt deltagande (Grönlund, 
2001 a). 

Ibland definieras e-government som “e-business of the state” (Tambouris, et al., 
2001). Denna definition kan vara något missvisande och är endast riktig om syftet är 
att beskriva infrastruktur, då infrastrukturen är densamma i e-government som i e-
business. Skillnaden mellan e-government och e-business är dock stor eftersom 
offentlig verksamhet och privata företag arbetar efter helt olika modeller (Tambouris, 
et al., 2001). Tambouris, et al. (2001), Heeks (2002) och Grönlund (2001 a) diskuterar 
olika definitioner av e-government, utifrån olika perspektiv. En sammanfattning av de 
vanligast förekommande infallsvinklarna presenteras som följer: 

• Medborgarperspektivet: Då e-government definieras ur ett medborgar-
perspektiv innefattar definitionen fokus på service till medborgare. Även 
effektivitet då det gäller medborgarnas tillgång till information och effektivitet 
då det gäller interaktion mellan medborgare och myndigheter poängteras 
(Grönlund, 2001 a; Tambouris, et al., 2001).  

• Processperspektivet: Processperspektivet fokuserar på omstrukturering av 
processer i en verksamhet för att åstadkomma effektivitet och förbättring i 
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aktiviteter inom och mellan myndigheter. Genom att utnyttja informations- 
och kommunikationsteknologi på bästa möjliga sätt kan detta eftersträvas 
(Grönlund, 2001 a; Heeks, 2002; Tambouris, et al., 2001). 

• Tekniskt perspektiv: Ur tekniskt perspektiv definieras e-government som en 
möjlighet för medborgare och företag att få tillgång till service via Internet 
(Tambouris, et al., 2001). 

• Samarbetsperspektivet: Ur samarbetsperspektivet ses e-government som 
möjligheten för en organisation att fånga upp det ostrukturerade arbetet som 
finns i verksamheten både internt och externt (Grönlund, 2001 a). 

• Kunskapsperspektivet: Ur kunskapsperspektivet är e-government ett sätt för 
myndigheter att se över sitt sätt att hantera domänkunskap med hjälp av IT 
(Grönlund, 2001 a) 

Grönlund (2001 a) menar att e-government enkelt uttryckt står för förändring i synen 
på IT i offentlig verksamhet. Min uppfattning är att den definition som Grönlund 
(2001 a) ger täcker det mesta som e-government innebär. Grönlund (2001 a) menar att 
e-government vanligen beskrivs som användandet av IT för att: 

• ge enkel tillgänglighet till information och tjänster från myndigheter 

• öka kvaliteten på de tjänster som ges av myndigheter 

• ge möjlighet för medborgarna att interagera med myndigheter för att få större 
grad av insyn i den demokratiska processen.  

2.2.2 Innebörden av att införa e-government 

Att införa electronic government i offentlig sektor innebär förändring. I den 
förändring som sker är det viktigt att vara medveten om att förhållandet mellan 
medborgare och institutioner i samhället förändras (Wimmer, 2002). I och med e-
government finns det en möjlighet att minska avståndet mellan medborgare och 
samhälle eftersom medborgarna får möjlighet att delta i demokratiska processer.  

Ytterligare en förändring som e-government innefattar är att omstruktureringar måste 
ske inom den offentliga verksamheten för att verksamheten ska vara 
konkurrenskraftig. Detta innebär ökad IT-användning men huvudsakligen handlar det 
om viljan att lyfta upp IT till en strategisk nivå (Grönlund, 2001 a). Det har visat sig 
att system som är av strategisk natur, exempelvis datalager, börjar användas allt mer 
även hos myndigheter. Detta kan bero på att även myndigheter på senare år fått krav 
på sig att prestera goda ekonomiska resultat (Grönlund, 2001 a; Justitiedepartementet, 
1996). Detta visar också att behovet finns av en förnyelse då det gäller att se 
användningen av IT som en möjlighet att effektivisera och rationalisera en 
verksamhet.  

Att e-government innebär förnyelse är omtalat men ännu är inte dess fulla innebörd 
känd. Enligt Tambouris, et al. (2001) innebär e-government bland annat: 

• att nya sätt skapas för att leverera information och service till medborgare, 
vilket gör att information som myndigheter handhar blir lättillgänglig för alla 
medborgare.  

• att nya sätt skapas för att möjliggöra en tvåvägskommunikation mellan 
medborgare och myndighet på en annan nivå än tidigare. Detta gör att 
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medborgare kan delge myndigheter sina åsikter på ett enklare sätt och att 
möjlighet till dialog skapas.  

• att individens behov kan stå i centrum och att myndighetens service kan 
skräddarsys utefter detta.  

• att nya möjligheter ges för människor att vara mer aktiva i förvaltning och i  
politik. Detta gör att medborgaren kommer närmare direktstyre och att en 
högre grad av självbestämmande nås. 

• att nya stilar då det gäller ledarskap beaktas.  

Eftersom de allra flesta myndigheter runt om i världen traditionellt sett är uppdelade 
efter funktionalitet där avdelningar är oberoende av varandra, måste en förändring av 
organisation och arbetsuppgifter ske då konceptet e-government ska implementeras 
(Grönlund, 2001 a; Wimmer, 2002). Förändringen innebär en effektivisering av 
processer i verksamheten, förändrat arbetssätt i organisation, förändrat synsätt i 
förhållandet mellan myndigheten och medborgaren, förändrat förhållande mellan 
myndigheter, etc. Förändringen är av betydelse eftersom det slutgiltiga målet med e-
government är att olika myndigheter ska integreras och detta har stor betydelse för hur 
arbetet hos de olika myndigheterna ska ske i framtiden. Då e-government diskuteras 
ligger ofta fokus på den externa verksamheten, dvs. kommunikationen mellan 
myndighet, företag och medborgare. Det är dock så att det interna arbetet i verk-
samheten måste förändras för att det ska vara möjligt att genomföra det samarbete 
mellan myndigheter som diskuteras. Grönlund (2001 a) anser det viktigt att driva på 
den interna verksamheten så att en förståelse skapas för att denna förändring måste 
ske. Detta för att en modern förändring med moderna principer och metoder i den 
offentliga verksamheten ska vara genomförbar.  

Viktigt att tänka på vid införandet av e-government är att medborgaren eller företaget 
ska kunna få en strukturerad service efter dennes behov och att all service som erbjuds 
ska vara enkel för vilken medborgare som helst att använda (Wimmer, 2002). Det är 
med detta påstående sagt att varje medborgare har ett individuellt krav på hur service 
ska levereras, vilket måste tillgodoses till varje pris. Detta ställer höga krav på 
myndigheterna som har i uppgift att utforma service så att individuella krav kan 
uppfyllas i så hög grad som möjligt. Eftersom mycket av den service som tidigare 
gavs manuellt nu ska ges via självservice, exempelvis via Internet, krävs att webb-
platser utvecklas med individers olika krav i åtanke. I Sverige har Statskontoret (2002 
a) sammanställt riktlinjer och rekommendationer för hur användarvänliga webbplatser 
ska utvecklas. För att tillgängligheten ska bli fullständig är det viktigt att även se till 
att den manuella informationshanteringen, för dem som inte har tillgång till eller inte 
vill eller kan använda sig av datorn, finns till förfogande. 

E-government ger stora möjligheter för myndigheter att effektivisera sin verksamhet, 
vilket också är en del av syftet med e-government. Enligt Wimmer (2002) finns det 
dock en risk att systemen som utvecklas inte uppfyller de förväntningar som finns och 
istället ger ökad byråkrati och ett beroende av teknologin. Ytterligare en risk är att 
myndigheter applicerar koncept och modeller som den privata sektorn använder i 
hopp om att det ska fungera även i den offentliga verksamheten (Wimmer, 2002). Det 
är viktigt att vara medveten om detta så att den offentliga verksamhetens specifika 
behov i första hand styr arbetet.  
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2.2.3 Medborgarnas förväntningar på e-government 

De initiativ som finns gällande e-government kommer från politiker och det är bland 
dessa som ämnet huvudsakligen diskuteras. Enligt Pardo (2000) från Center for 
Technology in Government (CTG) är det 64 procent av de amerikanska Internet-
användarna som känner till begreppet e-government. I Sverige är e-government och 
de begrepp som detta involverar inte vida diskuterat och det är därför svårt att avgöra 
vad medborgarna i Sverige vill få ut av e-government (Grönlund, 2001 a).  

CTG gjorde nyligen en förfrågan hos stater i USA om deras ansträngningar att 
identifiera vad medborgare och företag förväntar sig av e-government. Några av 
staterna använde sig av formella metoder för att ta reda på detta medan andra använde 
mer informella metoder. Enligt Pardo (2000) är listan på vad medborgarna förväntar 
sig av e-government mycket förutsägbar. Den innefattar bland annat att: 

• medborgaren vill kunna förnya körkort via Internet 

• kunna rösta 

• handla 

• beställa födelse-, döds-, och äktenskapscertifikat/bevis 

• få insyn i offentlig verksamhet (demokratiska aspekter) 

• etc. 

Än så länge är amerikanska medborgare positivt inställda till e-government (Pardo, 
2000). Dock värnar de mycket starkt om säkerhet och integritet, vilket sannolikt inte 
bara gäller det amerikanska folket utan kan anses gälla internationellt (Grönlund, 
2001 a). På grund av detta råder det delade meningar hos medborgarna om huruvida 
utvecklingen av e-government ska gå fort eller långsamt. Om det visar sig att säkerhet 
och integritet är i fara är det många som hellre avstår från den förändring som e-
government innebär. Ungefär 65 procent av det amerikanska folket vill att 
utvecklingen till e-government ska gå långsamt eftersom de anser att det då finns 
större möjlighet att utveckla medel för säkerhet och skydd av integritet. 
Myndigheternas åsikt är dock ofta att utvecklingen ska gå fort, eftersom de ser 
fördelar ur kostnadseffektivitetssynpunkt (Pardo, 2000).   

Undersökningar gällande medborgarnas förväntningar på e-government har inte 
genomförts i Sverige (Grönlund, 2001 a). De amerikanska undersökningar som gjorts 
är därför av stor betydelse då en uppfattning ska skapas om vilka förväntningar 
medborgarna har på e-government. Även om det inte är möjligt att dra generella 
slutsatser om huruvida dessa undersökningar överrensstämmer med svenska 
förhållanden menar Grönlund (2001 a) att amerikanska undersökningar av detta slag 
ändå är relevanta i Sverige. Detta på grund av att amerikanska Internetvanor har en 
tendens att sprida sig snabbt till Europa.  

2.3 24-timmarsmyndigheten - e-government i Sverige 
Inom Sveriges gränser är det Statskontoret som från regeringen har fått i uppdrag att 
driva och främja utvecklingen av e-government (Statskontoret, 2002 a). Enligt 
Grönlund (2001 a) pågår nu en debatt runt om i världen om begreppet e-government. 
Språkligt är e-förvaltning motsvarande ord till e-government men begreppet e-
government innefattar både begreppet e-förvaltning och e-demokrati och är därmed 
något vidare i sin betydelse. Det innefattar alltså både det administrativa arbete som 
förekommer i en förvaltning och de demokratiska processerna. Som kan läsas i 
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rapporter från Statskontoret (2000, 2002 a, 2002 b) översätts begreppet e-government 
med elektronisk förvaltning. Detta kritiseras av Grönlund (2001 a) som menar att 
både e-förvaltning och e-demokrati borde involveras då e-government diskuteras 
eftersom motsvarande ord inte existerar i svenskan. Det är enligt Grönlund (2001 a) 
viktigt att ha med ordet demokrati då begreppet e-government diskuteras, eftersom de 
stora förändringar som nu sker i myndigheters sätt att arbeta måste genomsyras av 
demokratiska frågor. Vidare menar han att bruket av översättningen e-förvaltning till 
viss del beror på att det i Sverige finns en märkbar inställning till e-government, som 
innebär att IT i första hand är en konkurrensfaktor för Sverige och inte ett redskap för 
demokratiska processer. I vissa sammanhang poängteras vikten av IT som verktyg för 
att främja demokrati men i regeringens handlingsplaner mot e-government betonas 
enkel tillgänglighet till offentliga tjänster i stället för demokratisk insyn. Enligt 
Grönlund (2001 a) utelämnas de demokratiska aspekterna än så länge eftersom 
regeringen anser att det krävs ytterligare kunskap om hur IT kan utnyttjas i 
demokratiska sammanhang. Den svenska definitionen av e-government ligger därmed 
närmast ”sevicedefinitionen” (Grönlund, 2001 a).  

SKL (2002) lägger in ytterligare en aspekt i begreppet e-government, elektronisk 
service (e-service). E-service är också något som kan speglas i infallsvinklar på e-
government som diskuterats där servicekvalitet och tillgänglighet poängteras. SKL 
(2002) beskriver e-government som ett samlingsnamn på e-service, e-förvaltning och 
e-demokrati. E-service innebär möjligheten för medborgarna att erhålla elektroniska 
tjänster, främst via Internet. För att det ska vara möjlig att tillhandahålla tjänster krävs 
också att de administrativa systemen kan hantera de dokument som skapas i dialogen 
med medborgaren, därav e-förvaltning. E-demokrati står för skapandet av 
elektroniska mötesplatser och för den dialog som ska kunna tillhandahållas mellan 
medborgare och politiker (SKL, 2002).  

2.3.1 E-government vs. 24-timmarsmyndighet 

Det engelska begreppet government kan ibland användas i betydelsen myndighet. 
Begreppet myndighet är ett generellt uttryck eftersom myndigheter kan skilja sig 
mycket åt och ha helt olika funktioner. Enligt Nationalencyklopedin (2003) definieras 
myndighet som ett ”samhällsorgan med egen maktbefogenhet inom visst område”. I 
detta arbete anammas denna definition med tillägg att begreppet myndighet också 
syftar på ett samhällsorgan som ställer diverse tjänster och funktioner till förfogande 
för medborgarna att utnyttja. 

I litteraturen används begreppet e-government då internationella områden diskuteras. 
De flesta författare som refereras i detta arbete diskuterar kring begreppet med ett 
internationellt syfte och exempel på myndigheter från Storbritannien och USA är de 
mest förekommande. E-government är ett uttryck som också används i Sverige vid 
diskussioner kring de internationella ändamål som e-government behandlar. I vissa 
sammanhang används begreppet 24-timmarsmyndighet då konceptet e-government 
diskuteras i Sverige. 24-timmarsmyndighet handlar enligt min uppfattning om hur 
konceptet e-government ska implementeras på svenska förhållanden, vilket innebär att 
begreppen inte har någon större betydelseskillnad. Hädanefter diskuteras e-govern-
ment mestadels utifrån svenskt fokus och därför kommer begreppet 24-timmars-
myndighet genomgående att användas, även då internationella synvinklar diskuteras. 
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2.3.2 Innebörden av att införa 24-timmarsmyndigheter i Sverige 

24-timmarsmyndigheten är visionen om att alla myndigheter ska samverka med 
varandra för att göra det lättare för medborgaren att utnyttja offentliga tjänster (SKL, 
2002). Hoppet är att medborgaren endast ska behöva ta kontakt med en myndighet för 
att få en tjänst tillgodosedd. Medborgaren ska på ett enkelt sätt också kunna få insyn i 
olika aktiviteter i en myndighets verksamhet. För att detta ska kunna uppfyllas gäller 
det för alla offentliga myndigheter att samlas under en punkt och integreras på så sätt 
att medborgaren eller företaget som vill hämta eller lämna information hos en 
myndighet, endast behöver ta kontakt med ”knutpunkten” oavsett vilken myndighet 
som bär informationsansvaret (Layne & Lee, 2001; SKL, 2002; Tambouris, et al., 
2001; Wimmer, 2002). Enligt Pardo (2000) är detta något som myndigheter har 
kämpat med i många år: horisontell och vertikal integration av information och 
tjänster. 

Att utveckla en 24-timmarsmyndighet är en komplex process i sig oavsett var i 
världen det geografiskt handlar om. Alla delar hos en myndighet, såsom processer, 
kommunikations- och informationsresurser, kulturella och sociala frågor, tekniska 
lösningar, säkerhetsfrågor etc, måste undersökas och integreras (Wimmer, 2002). Att 
utveckla en 24-timmarsmyndighet i Sverige kan ses som en ovanligt komplex process 
eftersom Sverige dessutom har en av världens största offentliga sektor. Detta gör att 
allt som sker i den offentliga sektorn berör varje medborgare i högre grad än om den 
offentliga sektorn inte hade varit så stor. Exempelvis kan vi se att demokratiska val i 
USA har mycket lågt valdeltagande, vilket kan bero på att medborgarna inte påverkas 
personligen i så stor utsträckning av de beslut som fattas i den offentliga sektorn. I 
Sverige påverkas medborgaren mer direkt, vilket sannolikt bidrar till Sveriges relativt 
höga valdeltagande.  

I detta arbete inryms inte behandling av de specifika lagar och regler som påverkas då 
Sverige ska införa 24-timmarsmyndigheter. Däremot anses det viktigt att påpeka att 
legala hinder kan påverka utvecklingsmöjligheterna. I vissa fall måste nya lagar 
skapas och de gamla förändras. Det finns många skillnader mellan Sveriges principer 
och andra länders vilket påverkar utvecklingens hastighet och omfång. Ett exempel på 
en skillnad mellan Sverige och övriga länder är den offentlighetsprincip som Sverige 
har. Offentlighetsprincipen innebär i korthet att allt som sker i offentlig förvaltning 
har alla medborgare rätt att ta del av och syna om så önskas. Lagar som är stiftade för 
att skydda, exempelvis personuppgiftslagen och sekretesslagen, kan ibland komma i 
konflikt med offentlighet, vilket i sin tur kan hindra det demokratiska deltagandet 
(Grönlund, 2001 a). I vissa fall behöver lagar omstruktureras för att delar av konceptet 
24-timmarsmyndigheten ska kunna implementeras. Det är därför viktigt att alla 
aspekter som är individuella för ett land beaktas då implementering sker. 

2.3.3 Modell för att utveckla en 24-timmarsmyndighet 

Myndigheter ser ofta mycket olika ut i sin uppbyggnad och har ofta helt olika sätt att 
arbeta. Detta gör det nödvändigt att göra omstruktureringar i den interna verksam-
heten för att ett samarbete mellan myndigheter ska kunna ske. Vilket tillvägagångssätt 
som används då 24-timmarsmyndigheten ska utvecklas är i allra högsta grad beroende 
av vilken typ av myndighet det handlar om (Wimmer, 2002). I litteraturen beskrivs en 
modell för utveckling av en 24-timmarsmyndighet där de mål och syften som 24-
timmarsmyndigheten innefattar beskrivs. Denna modell visar vilka övergripande steg 
som ska uppfyllas för att nå den 24-timmarsmyndighet som eftersträvas. Nedan 
presenteras två olika synsätt på denna modell. 
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Wimmer (2002) beskriver fyra steg som ska uppfyllas vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet. Statskontoret (2000) har beskrivit motsvarande fyra steg i en 
rapport som innefattar förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning. 
Statskontoret (2000) beskriver utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten som en 
process med en trappa med fyra trappsteg (enligt figur 2), där varje steg som uppfylls 
är en bit på väg mot 24-timmarsmyndigheten. De olika stegen innebär mer eller 
mindre radikala förändringar. Ju högre upp i trappan myndigheten kommer i 
utvecklingen desto större krav på interna förändringar ställs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: De fyra stegen i 24-timmarstrappan (efter Statskontoret, 2000, s 36). 

 

De olika stegen innebär: 

1) Information: Myndighetens webbplats innehåller information om myndig-
heten och dess tjänster. Detta steg är uppfyllt av alla myndigheter idag (SKL, 
2002). 

2) Interaktion: Webbplatsen innehåller enklare interaktiva tjänster som inte 
kräver att medborgaren kan identifieras. Detta kan exempelvis vara att ställa 
sig i kö till barnomsorg och skicka e-post till tjänstemän. 

3) Transaktion: Medborgaren kan hämta och lämna personlig information på 
webbplatsen. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster krävs att medborgaren 
kan identifieras. 

4) Integration: Samverkan ska finnas mellan offentliga institutioner. Med-
borgaren ska endast behöva vara i kontakt med en myndighet för att få ett 
ärende avklarat. Detta kräver integrering av flera datorsystem för att få 
information presenterad på ett ställe (Statskontoret, 2000; Wimmer, 2002). 

Då dessa fyra steg är uppfyllda är hela konceptet med 24-timmarsmyndigheten 
realiserat. Wimmer (2002) menar att vi tyvärr är ganska långt från denna verklighet. 
Det är mycket som måste klargöras innan detta kan ske. Exempelvis måste lagar 
stiftas för hur information får hanteras, det måste vara möjligt att klargöra 
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accessrättigheter så att integritet skyddas, certifikat för säker verifiering av användare 
måste utvecklas, etc.  

Även Layne och Lee (2001) beskriver utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet som 
en fyrstegsmodell där myndigheten kan växa i takt med varje steg. Modellen har 
skapats efter observationer och erfarenheter vid utveckling av 24-timmarsmyndgiheter 
som genomförts i USA (Layne & Lee, 2001). Modellens steg innefattar följande:  

1) Steg ett fokuserar på att sammanställa information om myndigheten och 
presentera den på Internet. 

2) Steg två fokuserar på att skapa webbgränssnitt till det interna systemet så 
att medborgare kan kommunicera med myndigheten on-line. Då detta steg 
är utformat kan medborgaren genomföra transaktioner på myndighetens 
webbplats.  

3) Det tredje steget i modellen innebär att olika funktioner och tjänster hos 
samma typ av myndighet, men på olika nivåer, integreras. Detta kallas 
ibland vertikal integration. 

4) Det fjärde steget innebär att olika funktioner och tjänster hos olika typer av 
myndigheter integreras. Detta steg kallas ibland horisontell integration. 

Det första steget i denna modell är identiskt med det första steget i Statskontorets 
(2000) 24-timmarsmodell. Layne och Lee (2001) kommer redan på steg två in på 
personligt informationsutbyte och de transaktioner som detta innebär. En uppdelning 
görs alltså inte mellan interaktion och transaktion. Layne och Lee (2001) gör dock en 
uppdelning av Statskontorets (2000) fjärde steg integration; vertikal och horisontell 
integration. Enligt Layne och Lee (2001) bör den vertikala integrationen föregå den 
horisontella eftersom skillnaderna mellan olika myndigheter är större än skillnaderna 
mellan samma myndighet på olika nivåer.  

Den modell som Layne och Lee (2001) beskriver är som nämnts inte helt överrens-
stämmande med Statskontorets (2000) modell. I de två modellerna läggs olika vikt vid 
de olika stegen. I Statskontorets modell separeras inte steget integration till att vara 
vertikal eller horisontell, medan Layne och Lee (2001) menar att dessa två olika typer 
av integration mellan myndigheter finns. Skälet till att dessa två beskrivningar av 24-
timmarstrappan som redovisats skiljer sig åt kan vara att den ena är utvecklad efter 
observationer av projekt i USA. Den modell som Layne och Lee (2001) diskuterar är 
alltså en klar följd av projekt som gjorts i USA och följer därmed USA:s uppbyggnad 
och struktur. Eftersom USA och Sverige skiljer sig åt på åtskilliga punkter är det inte 
möjligt att helt och hållet applicera samma modell på svenska förhållanden. 
Exempelvis talar Layne och Lee (2001) om integration och förhållanden mellan olika 
stater i USA och en jämförelse med stat och kommun i Sverige är inte helt 
överrensstämmande. Den modell som Statskontoret har tagit fram är troligtvis 
framtagen för att specifikt appliceras på svenska förhållanden. Därför används också 
denna som grundläggande beskrivning av 24-timmarsmyndigheten i detta arbete.  

2.3.4 Vad som krävs av myndigheten då modellen ska uppfyllas 

I detta avsnitt beskrivs vad som krävs av myndigheten då modellen för 24-
timmarsmyndigheten ska uppfyllas. Här diskuteras exempelvis vilka uppoffringar 
som myndigheten måste göra. Denna diskussion följer modellen som Layne och Lee 
(2001) har beskrivit och är därför inte helt jämförbar med svenska förhållanden. 
Någon motsvarande beskrivning som gäller för myndigheter i Sverige har inte 
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påträffats i litteraturen och det är därför svårt att helt och hållet klargöra om samma 
uppoffringar gäller för svenska förhållanden. Min uppfattning är dock att det som 
krävs av en myndighet i USA minst kan tänkas krävas av en myndighet i Sverige då 
modellen ska implementeras. Troligtvis krävs det mer av en myndighet i Sverige 
eftersom Sverige har en mycket stor offentlig sektor, vilket innebär högre grad av 
integration. Statskontoret separerar inte vertikal och horisontell integration, vilket gör 
att implementeringen av det fjärde steget i den svenska modellen (integration) 
innefattar både vertikal och horisontell integration. För att uppfylla detta steg krävs 
stora förändringar och mycket arbete (Layne & Lee, 2001).  

Det första steget handlar om att sammanställa information och presentera den på ett 
lämpligt sätt på Internet. Detta steg innefattar också underhåll och uppdatering av 
webbplatsen. Enligt Layne och Lee (2001) är det relativt enkelt för en myndighet att 
tillhandhålla detta steg och det kräver inte att myndigheten måste förändra något i sin 
verksamhet. Det som kan vara ett problem i detta steg är att avgöra om utvecklingen 
av webbplatsen ska göras av någon utomstående (konsulter) eller av någon som är 
involverad i myndighetens aktiviteter. Enligt Layne och Lee (2001) kan det vara ett 
problem om arbetet med att utveckla webbplatsen läggs på ett utomstående företag. 
De menar att i dessa fall kan det uppstå problem då det gäller underhåll av 
systemet/webbplatsen då systemet väl är utvecklat, eftersom det kan vara svårt att 
avgöra vem som bär ansvaret för detta arbete. Att låta någon anställd ansvara för 
underhåll av webbplatsen vid sidan om sina vanliga arbetsuppgifter kan också vara ett 
problem, menar Layne och Lee (2001). Det kan betyda att resurser inte utnyttjas på 
effektivast sätt och att webbplatsen inte tillgodoser medborgarnas behov.  

I steg två blir medborgarna mer aktiva och kan genomföra transaktioner on-line. Detta 
gör att det kritiska i detta steg är att se över hur en transaktion ska göras på ett säkert 
sätt. Bland annat måste identifiering av medborgaren kunna göras och myndigheten 
måste därför ta ställning till hur säkerhetsmekanismer ska tillhandahållas (Layne & 
Lee, 2001). Detta steg kräver att myndigheten är beredd att investera eftersom det 
annars inte är möjligt att tillhandahålla en webbplats med den funktionalitet som detta 
steg innebär (Layne & Lee, 2001).  

Då steg tre ska uppfyllas handlar det inte längre om att automatisera de processer som 
finns hos myndigheten, utan om hur förändring av tillhandahållandet av service från 
myndigheter ska ske. I detta steg krävs en förändring i processer och en förändring i 
hur myndigheten arbetar (Layne & Lee, 2001). Detta steg handlar huvudsakligen om 
att integrera myndigheter på olika nivåer så att det är möjligt att korskontrollera 
uppgifter i de olika systemen. I detta steg kommer integrationsorienterad teknologi in 
i bilden. I föregående steg har inte den anställde vid myndigheten berörts 
anmärkningsvärt, vilket den gör i detta steg. Rollen hos de anställda förändras på så 
vis att de inte längre är ansvariga för transaktioner som görs i processen i 
kommunikationen mellan medborgaren och myndigheten (Layne & Lee, 2001). Då 
många delar i processen blir automatiska, blir istället den anställde en åskådare, 
kontrollant, för hur processen genomförs.  

Enligt Layne och Lee (2001) är steg fyra fortfarande en vision och har inte realiserats. 
Horisontell integration är visionen om att olika myndigheter ska kunna integreras 
genom att använda IT, och på så sätt uppnå maximal effektivitet och servicekvalitet 
(Layne & Lee, 2001). För att kunna uppfylla detta steg krävs stora förändringar i 
arbetssätt och processer och det krävs också avancerad teknologi för att denna 
integration ska kunna ske.  
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2.3.5 Utvecklingen av elektroniska tjänster 

Internationella jämförelser där Sverige ingår visar att Sverige ofta kommit långt i sin 
utveckling av 24-timmarsmyndigheter (Statskontoret, 2002 b). Konceptet handlar om 
tillgänglighet och Sverige har en grundläggande förutsättning för detta eftersom 
Sverige tillhör ett av de länder där befolkningen har mycket stor tillgång till Internet. 
Likaså visar undersökningar att Sverige har en befolkning som utnyttjar Internet-
tjänster på offentliga webbplatser i hög grad (Statskontoret, 2002 b). Då det gäller e-
tjänster står Sverige både för ett brett utbud och för avancerade tjänster inom specifika 
områden. Ett område där Sverige verkar ha mindre goda förutsättningar gentemot 
andra länder är integrerade tjänster. Detta beror enligt Statskontoret (2002 b) på att 
Sverige saknar en tydlig central styrning i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter. 

Enligt SKL (2002) är det stora skillnader i olika länder då det gäller satsningar på 24-
timmarsmyndigheten. I många av Europas länder görs rejäla satsningar från 
regeringarna för att det ska bli möjligt att utveckla ett elektroniskt samhälle. 
Storbritannien satsar stort och har avsatt två miljarder pund på utvecklingen. Deras 
mål är att alla offentliga tjänster ska kunna nås elektroniskt år 2005 (SKL, 2002). 
Enligt SKL (2002) är Sverige ett av de få länder i EU som inte har avsatt några medel 
för att uppnå visionen för 24-timmarsmyndigheten. 

Enligt Statskontoret (2002 b) går det trögt på vissa områden i utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheter i Sverige. Sverige är speciellt svag då det gäller att ta fram e-
tjänster som handlar om ärendehantering. Enligt Statskontoret (2002 b) lägger ¾ av 
myndigheterna ut blanketter på Internet men det är endast 1/3 som tillåter registrering 
av en anmälan eller att ansökan görs direkt på Internet. Då det gäller ärendehantering 
som kräver integrering av flera myndigheter är det mycket få myndigheter som kan 
uppvisa exempel på en samverkan mellan myndigheter eller en samverkan mellan 
myndighet och företag. Enligt Statskontoret (2002 b) beror detta till viss del på 
avsaknaden av gemensamma och lättillgängliga lösningar för säker identifiering och 
signering på Internet. Trögheten kan också bero på att en övergång till en elektronisk 
förvaltning är en komplex process och det kräver ett omfattande utvecklingsarbete 
både inom verksamheten och i verksamhetens förhållande till andra myndigheter 
(Statskontoret 2002 b).  

Den punkt som Sverige brister mest på, och som det inte finns något giltigt skäl till, är 
bristen på service till invandrare. Det är mycket få av Sveriges myndigheter (en 
femtedel) som tillhandahåller elektronisk service på något av de vanligaste invandrar-
språken som förekommer i Sverige. I de fall där det finns information på något 
invandrarspråk handlar det ofta om dokument som är specifikt riktade mot invandrare. 
Statskontoret (2002 b) manar till snabba insatser inom detta område. 

Enligt SKL (2002) har myndigheterna i Sverige kommit olika långt i utvecklingen av 
24-timmarsmyndighetens e-tjänster. Statliga myndigheter har kommit högst upp i 
trappan då det gäller att förse medborgarna med elektroniska tjänster. Hela 25 procent 
av alla Sveriges statliga myndigheter har kommit till steg tre i 24-timmarstrappan, 
dvs. erbjuder tjänster som kräver identifiering av medborgare. Än så länge erbjuder 
varken kommuner eller landsting några sådana tjänster (SKL, 2002). Tio procent av 
kommunerna uppfyller steg två på 24-timmarstrappan medan landstingen varken 
uppfyller steg två eller tre. Fjorton procent av landstingen uppfyller steg ett på 24-
timmarstrappan. 

Bland de myndigheter i Sverige som har kommit en bit på väg då det gäller utveckling 
av elektroniska tjänster är arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och centrala studiestöds-
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nämnden (CSN) (Grönlund, 2001 a). Dessa två statliga myndigheter använder sig 
numera mycket av självservice i sin kontakt med medborgarna. Arbetsförmedlingen 
har förändrat sin roll från att ha varit en mellanhand mellan arbetssökande och 
arbetsgivare, till att vara en hjälp för den arbetssökande genom att visa de olika 
medier som den arbetssökande kan utnyttja för självhjälp. CSN har också utvecklat en 
webbplats där både statisk och dynamisk information kan nyttjas, exempelvis kan en 
låntagare kontrollera saldo på sitt lån. Dessa två myndigheter är exempel på hur 
utnyttjandet av IT kan rationalisera en verksamhet (Grönlund, 2001 a). Även riks-
skatteverket (RSV) kan sägas vara en av de myndigheter som har kommit långt i sin 
eftersträvan att bli en 24-timmarsmyndighet (Statskontoret, 2000).  

2.3.6 Utvecklingen av elektronisk demokrati 

Då det gäller utveckling av elektroniska tjänster i Sverige ser det ut som att de statliga 
myndigheterna har kommit längst. Om diskussionen istället ska ledas in på e-demo-
krati ser det något annorlunda ut. Exempel på e-demokratitjänster kan vara att 
folkröstningar kan genomföras på Internet eller möjligheten för medborgaren att 
medverka i exempelvis elektroniska konferenser tillsammans med politiker. Då det 
gäller e-demokratitjänster uppfyller 28 procent av de statliga myndigheterna de krav 
på insyn och information om beslutsprocesser som finns. Av kommunerna är det 32 
procent och hela 39 procent av landstingen (SKL, 2002). Statskontoret (2002 b) 
redovisar att antalet e-demokratitjänster i Sverige har fördubblats det senaste året och 
att Sverige har kommit förhållandevis långt i detta avseende ändå. Fortfarande är dock 
antalet e-demokratitjänster på låg nivå, särskilt då bland statliga myndigheter. 

I visionen om 24-timmarsmyndigheten ska det vara möjligt att genomföra 
omröstningar elektroniskt och det är också enligt Pardo (2000) ett av de ting som 
medborgarna förväntar sig av 24-timmarsmyndigheten. Elektroniska omröstningar är 
enligt Grönlund (2001 a) inte möjliga att realisera i nuläget. Möjligheten kommer 
dock att finnas relativt snart eftersom flera utvecklingsprojekt i ämnet pågår. Bland 
annat håller Swedish Intstitute for Computer Sience (SICS) på att utveckla ett system 
för elektronisk omröstning (Grönlund, 2001 a). Systemet uppfyller många av de krav 
som ställs på ett omröstningssystem men det har ännu inte testats tillräckligt för att 
sättas i bruk. Vid en omröstning via Internet är det viktigt att systemen som används 
är tillförlitliga samtidigt som själva röstningen måste kunna ske på ett smidigt och 
enkelt sätt (Grönlund, 2001 a).  

Förutsättningar och förväntningar på den offentliga sektorn förändras hela tiden på 
grund av att utvecklingen går mycket snabbt framåt. Detta gör att de visioner och mål 
som tidigare satts upp relativt snart blir inaktuella och ineffektiva (Statskontoret, 2002 
b). Ny vägledning måste hela tiden initieras för att goda resultat ska kunna nås och för 
att utvecklingen ska drivas framåt.  

2.3.7 Myndighet vs kommun 

Hittills i detta arbete har myndigheter generellt diskuterats men hädanefter kommer 
det att göras en separation i begreppet myndighet. Offentlig sektor i Sverige utgörs av 
tre nivåer: stat, landsting/region och kommun. Dessa tre delar är självständiga och 
fattar självständiga beslut. Staten kan i vissa fall komma med förslag och 
rekommendationer då det gäller landstingens eller kommunernas ärenden men 
beslutsfattandet ligger helt hos landstingen eller kommunerna själva. Detta gör att en 
myndighet som är av statlig karaktär inte behöver vara lik exempelvis en kommunal 
myndighet i sin organisation och sitt sätt att arbeta. Problemställningen i detta arbete 
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berör utveckling av 24-timmarsmyndigheten hos kommuner i första hand, och 
hädanefter kommer därför mestadels kommuner att diskuteras. Därmed inte sagt att 
resultatet av detta arbete inte kan appliceras på exempelvis ett landsting eller en statlig 
myndighet. Tvärtom, resultatet kan sannolikt helt eller delvis också appliceras på 
myndigheter av annan art än kommun. 

2.4 Utveckling av 24-timmarsmyndighet – en systemutvecklings-
process 

För att det ska vara möjligt att identifiera olika framgångfaktorer i utvecklingen av en 
24-timmarsmyndighet måste relevanta begrepp definieras och diskuteras ur ett vidare 
perspektiv. Eftersom en 24-timmarsmyndighet kan ses som ett enda stort 
informationssystem kan också utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet ses som en 
systemutvecklingsprocess (SU-process). Detta delkapitel introducerar därför läsaren 
till begreppet informationssystem. Det klargörs också vilka intressenter ett 
informationssystem vanligtvis har och hur dessa skiljer sig från de intressenter som 
kretsar kring en 24-timmarsmyndighet i en kommun. En sammanställd jämförelse 
presenteras också, vilket görs i syfte att påvisa skillnaderna mellan ett 
informationssystem i traditionell bemärkelse och en 24-timmarsmyndighet i en 
kommun. Slutligen definieras termen kritisk framgångsfaktor. 

2.4.1 Informationssystem 

Ett informationssystem (IS) i en organisation tillhandahåller fakta som underlättar och 
hjälper de anställda i deras arbete i verksamheten så att detta kan fungera så effektivt 
som möjligt (Avison & Fitzgerald, 1995). Enligt Avison och Fitzgerald (1995) finns 
det både informella och formella IS. De informella handlar om människors 
informationsutbyte och kommunikation med varandra medan formella handlar om IS 
som tillhandahåller information på ett förutsägbart och strukturerat sätt. Då det talas 
om IS är det oftast de formella som diskuteras.  

Andersen (1994) beskriver ett IS som behandling av information efter ett specifikt 
mönster. Ett IS tillhandahåller insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information. Även om ett IS är mänsklig hantering av information på 
ett systematiskt sätt, innefattar det vanligtvis ett datorsystem. Ett datorbaserat IS är till 
för att tjäna en verksamhet och underlätta i det vardagliga arbetet (Andersen, 1994). 
Det hanterar data snabbt, systematiskt och korrekt. Informationen i ett IS är 
fullständig och har rätt detaljnivå för att vara användbar i ett specifikt syfte (Avison & 
Fitzgerald, 1995). Andersen (1994) menar dock att det är viktig att inte utesluta den 
mänskliga aspekten av ett IS eftersom information behandlas av både människor och 
datorer. Den mänskliga hanteringen av information är därför en del av det IS som en 
verksamhet använder sig av (Andersen, 1994). Då IS nämns i detta arbete är det ett IS 
som inkluderar ett datorsystem som diskuteras. 

Ett IS handlar inte enbart om de tekniska aspekterna hos ett system utan också om den 
verksamhet som det placeras i (Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 1995). Ett IS är 
en del av en verksamhet och existerar endast i en mening i förhållande till sin 
verksamhet (figur 3). Ett IS måste kunna hantera både intern och extern information 
för att uppfylla sin uppgift i verksamheten. Det ska kunna fånga upp extern 
information från dess omgivning som är relevant för verksamheten samt även 
bearbeta information som finns i den egna verksamheten (Andersen, 1994). Ett IS är 
till för att hjälpa en organisation och dess omgivning att uppnå de strategiska mål som 
formulerats (Avison & Fitzgerald, 1995). 
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Figur 3: Informationssystemet och dess omgivning (efter Andersen, 1994, s 25) 

 

För att ett IS ska anses vara framgångsrikt måste det fungera i sin verksamhet och 
överrensstämma med de mål som verksamheten har (Andersen, 1994). Att försöka sig 
på en definition av ett framgångsrikt IS är en svår uppgift. Aggetam (2002) 
konstaterar att det är många som har försökt finna ett lämpligt sätt att mäta huruvida 
ett IS är framgångsrikt eller ej men någon accepterad mätningsmetod har inte kunnat 
åstadkommas. Detta kan bero på att IS kan skilja sig mycket åt och det på så vis är 
svårt att sätta upp kriterier för vad som ska anses som framgångsrikt. Aggestam 
(2002) konstaterar också att ett framgångsrikt IS definieras olika beroende på från 
vilken synvinkel definitionen görs. Om definitionen skapas av en systemutvecklare 
kommer den troligen se annorlunda ut än om den skapas av exempelvis en användare.  

Då Andersen (1994) diskuterar ett IS inkluderar det både mänskliga och tekniska 
aspekter. För att ett IS ska fungera tillfredställande måste både mänskliga och 
tekniska aspekter tas i beaktande och fungera tillsammans (Andersen, 1994). 
Aggestam (2002) sammanfattar några kriterier som ett framgångsrikt IS ska uppfylla. 
Det ska bland annat vara: fullständigt; tillgängligt så att användarna kan använda 
systemet; användbart för rätt personer och inge nöjdhet hos användarna. Ett IS ska 
också påverka de anställda och organisationen på ett positivt sätt (Aggestam, 2002). 
Andersen (1994) menar att ett IS måste hjälpa verksamheten att uppnå de mål som 
eftersträvas för att upplevas som framgångsrikt. 

2.4.2 Intressenter till ett informationssystem 

Ett IS existerar i förhållande till sin verksamhet och sin omgivning. Verksamheten där 
IS:et är placerat står därför också i förhållande till ett antal olika intressenter. 
Intressenterna är de som i något avseende påverkas av systemet, vilket exempelvis 
kan röra sig om någon form av utbytesrelation med verksamheten (Avison & 
Fitzgerald, 1995). Andersson (1997) presenterar en intressentmodell som beskriver 
vilka intressenter en verksamhet har. Denna intressentmodell gäller även för ett IS 
(figur 4), eftersom de olika intressenterna som finns till en verksamhet också indirekt 
kan anses vara intressenter till verksamhetens IS. Detta på grund av att ett IS till 
mycket hög grad underlättar kontrollen över verksamheten. 

 

 

 

 

 
 

IS 

Verksamhet 

Omgivning 

Information 
Information 



 2 Bakgrund 

  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Intressenter till ett informationssystem (efter Andersson, 1997, s 19) 

 

2.4.3 Intressenter till en 24-timmarsmyndighet i en kommun 

Då en 24-timmarsmyndighet ska utvecklas i en kommun finns även där ett antal 
intressenter som i något avseende har en relation till 24-timmarsmyndigheten och som 
påverkas direkt eller indirekt av dess förekomst. Troligtvis är alla medborgare i 
kommunen intressenter till detta IS, oavsett om varje enskild medborgare har i syfte 
att utnyttja kommunens webbplats eller inte. 24-timmarsmyndigheten handlar inte 
bara om en webbplats utan också om övrig informationshantering i verksamheten och 
därmed påverkas även de medborgare som besöker kommunen manuellt (Pardo, 
2000). De intressentgrupper som kan identifieras skiljer sig från de som ingår i ett 
traditionellt IS på grund av att en offentlig och en privat verksamhet arbetar efter olika 
modeller och har olika arbetssätt (Wimmer, 2002). De intressenter som kan 
identifieras hos en 24-timmarsmyndighet i en kommun presenteras i figur 5. De 
skuggade partierna i figur 5 markerar hur figuren skiljer sig åt från figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Intressenter till en 24-timmarsmyndighet i en kommun. 
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2.4.4 Skillnader mellan ett informationssystem och en 24-timmarsmyndighet. 

Som tidigare nämnts kan 24-timmarsmyndigheten liknas vid ett informationssystem. 
Det finns dock några huvudsakliga skillnader mellan dessa, vilka kan sammanfattas  
med nedanstående punkter. 

• Intressenterna för en 24-timmarsmyndighet är inte riktigt desamma som till ett 
vanligt IS. Intressenterna för en 24-timmarsmyndighet är också direkta 
användare av systemet. Som presenterats i avsnitt 2.4.3 Intressenter till en 24-
timmarsmyndighet i en kommun, är dessa fler än antalet intressenter till ett 
vanligt IS. Exempelvis utgör alla medborgare potentiella användare, vilket 
innebär att det är svårt att få med sig användarna i processen. Majoriteten av 
användarna är också personer som inte använder sig av 24-timmars-
myndigheten i någon större utsträckning, den vanlige medborgaren, som 
kanske maximalt har ett ärende per månad hos kommunen. Detta gör att 24-
timmarsmyndigheten inte kan ha samma fokus mot användarna som vid 
traditionell systemutveckling.  

• Användarna av ett informationssystem utgörs av de personer som använder 
systemet, vilka oftast är de anställda i verksamheten. Användarna av 24-
timmarsmyndigheten kan vara medborgare, företag, politiker och anställda på 
myndigheten. Wimmer (2002) menar att de anställda i verksamheten främst är 
användare av 24-timmarsmyndigheten även om medborgaren också till viss 
del är det. I presentationen av de kritiska framgångsfaktorerna kring SU-
processen och kring processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet (se 5.1 
Analys av kritiska framgångsfaktorer) används begreppet användare då 
användare diskuteras i SU-processen. Då 24-timmarsmyndigheten diskuteras 
definieras användare och medborgare som två olika typer av användare där 
användarna är de anställda i verksamheten och medborgarna är de som 
använder systemets tjänster utifrån sett. 

• Kommuner är ofta stora verksamheter, vilket kan bidra till att det är svårt att få 
ett helhetsperspektiv vid utvecklingen. Kommuners verksamhet är dessutom 
diversifierad, dvs. verksamheten hanterar många olika verksamheter på en 
gång. Detta gör att organisationen är splittrad och det är svårt att få det 
helhetsperspektiv som krävs vid traditionell systemutveckling.  

• Den offentliga sektorn arbetar inte på samma sätt som den privata. Exempelvis 
har kommunen en skyldighet att ha en viss myndighetsutövning som påverkar 
alla medborgare. De har exempelvis en skyldighet att se till att det finns skola 
till alla barn i kommunen. Några sådana skyldigheter har inte ett privat 
företag. 

• 24-timmarsmyndigheten är inte ett verksamhetssystem i samma bemärkelse 
som ett traditionellt IS. 24-timmarsmyndigheten är snarare ett 
kommunikationssystem mellan olika parter (medborgare, förvaltning och 
politiker). 

• En 24-timmarsmyndighet tillhandahåller service och tjänster för medborgare 
medan ett IS utför tjänster för användarna inom en organisation. 

• 24-timmarsmyndigheten är ett system som medborgaren inte behöver använda 
medan användarna till ett IS måste använda systemet i sina vardagliga 
arbetsuppgifter.  
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En sammanställning av dessa punkter åskådliggörs i tabell 1. 

 

Informationssystem 24-timmarsmyndighet 

Intressenter är intressenter Intressenter är också användare 

Användarna finns i verksamheten Anställda i verksamheten som en typ av 
användare. Medborgaren som en annan 
typ av användare. 

 Diversifierad verksamhet 

 Myndighetsutövning 

Verksamhetssystem  

Tjänster för användare i en organisation Service och tjänster till medborgare 

Användarna ”måste” använda systemet Medborgaren behöver inte använda 
systemet 

Tabell 1: Huvudsakliga skillnader mellan ett IS och en 24-timmarsmyndighet. 

 

2.4.5 Kritisk framgångsfaktor 

Arbetet med att utveckla ett IS är en mycket komplex process och det är mycket som 
påverkar huruvida ett IS ska bli framgångsrikt eller inte. Det är därför många forskare 
som undersöker vilka faktorer som är av betydelse under processens gång. Att 
identifiera dessa faktorer och åskådliggöra dem för systemutvecklare och andra parter 
som ingår i processen är av stor betydelse. På detta sätt kan både utvecklare och 
övriga intressenter göras medvetna om de faktorer som är avgörande för framgång 
och på ett tidigt stadium vända en SU-process åt ”rätt” håll. Syftet med detta arbete är 
att identifiera vilka kritiska framgångsfaktorer som finns vid utvecklingen av en 24-
timmarsmyndighet. Genom att göra så kan dessa faktorer tas i beaktande i den 
fortsatta utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter i Sverige. Nedan ges en definition 
av termen kritisk framgångsfaktor och dess bakgrund. 

Termen kritisk framgångsfaktor introducerades av Rockart (1979), där han beskriver 
kritiska framgångsfaktorer som ett begränsat antal faktorer eller områden inom en 
organisation som är kritiska för fortsatt framgång i verksamheten. Rockart (1979) 
menar att vanligtvis är det mellan tre till sex faktorer som en organisation måste lägga 
fullständig uppmärksamhet på för att kunna uppfylla de resultat som eftersträvas. Om 
de områden som identifierats som kritiska innehar ett dåligt resultat kommer detta 
påverka hela organisationen som helhet. Ett gott resultat inom de områden som 
identifierats är en förutsättning för att organisationen ska uppnå sina mål. Det är 
därför mycket viktigt att lägga fullständig uppmärksamhet på de kritiska 
framgångsfaktorer som identifieras i en verksamhet.  

Det är nödvändigt att ta sig tid att identifiera de kritiska framgångsfaktorer som finns i 
en organisation då ett IS ska utvecklas (Rockart, 1979). Det medför många 
betydelsefulla fördelar och några av dem är enligt följande: 

• Fokus kan läggas på de faktorer som måste uppmärksammas. Att 
identifiera de kritiska framgångsfaktorerna gör det möjligt att ge dessa 
fullständig uppmärksamhet samt kontinuerlig och noggrann granskning. 
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• Att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna driver ledningen i 
organisationen till att utveckla sätt att kontrollera de faktorer som är 
viktiga för framgång. 

• Att identifiera kritiska framgångsfaktorer ger en klar definition av den 
mängd data som måste samlas in för att fatta beslut i en process, vilket 
också begränsar kostnaden för insamling av data eftersom inte mer data än 
nödvändigt samlas in. 

• Många organisationer fastnar i fällan att utveckla ett system som är baserat 
på information som är lättillgänglig. Att identifiera kritiska 
framgångsfaktorer gör det möjligt för organisationen att undvika denna 
fälla och istället lägga fokus på att data som samlas in är av betydelse för 
att systemet ska bli framgångsrikt. 

På liknande vis är det nödvändigt att identifiera de kritiska framgångsfaktorer som 
finns i själva SU-processen för att de ska kunna bemötas på bästa sätt och för att 
resultatet av processen ska blir framgångsrikt (Avison & Fitzgerald, 1995). En kritisk 
framgångsfaktor i en SU-process är i detta arbete definierat som en faktor som direkt 
eller indirekt inverkar kritiskt på resultatet av det slutgiltiga IS:et. Detta inkluderar de 
kritiska faktorer som kan identifieras då omstrukturering i en verksamhet ska ske, 
eftersom förändring i processer gällande informationsutbyte ofta är en del i att 
utveckla ett IS. Om aktörerna i processen inte är vaksamma på dessa faktorer finns det 
en risk att resultatet av SU-processen, IS:et, blir ett misslyckande. Att identifiera 
kritiska framgångsfaktorer är inte bara en fördel då det gäller systemutveckling. Det 
är också mycket användbart då det gäller övrig planering i en verksamhet (Rockart, 
1979). 

Aggestam (2002) har genomfört en omfattande litteraturstudie kring kritiska 
framgångsfaktorer i SU-processen. I sitt arbete delar hon in de kritiska 
framgångsfaktorerna i tre grupper beroende på vilken typ av aspekter som faktorn 
involverar. Det kan vara ekonomiska, tekniska eller organisationsaspekter. De 
ekonomiska aspekterna involverar kostnad och tid, vilket är något som ofta utgör en 
orsak till att projekt läggs ner. De organisatoriska aspekterna behandlar beteende och 
de politiska frågorna i en organisation. I dessa faktorer inkluderas ekonomiska och 
tekniska aspekter till viss del. De tekniska aspekterna tydliggör vikten av att påvisa att 
lämplig teknologi och att erfarenheter finns till förfogande i projektet.  

Eftersom processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet i många avseenden liknar 
den traditionella SU-processen kan det antas att de kritiska framgångsfaktorer som 
identifieras i SU-processen även gäller för processen att utveckla en 24-timmars-
myndighet. Ett IS är en del av den verksamhet som det placeras i (Andersen, 1994), 
vilket gör det naturligt att kritiska framgångsfaktorer som identifieras inkluderar 
arbetet i en organisation men också själva SU-processen. Då Rockart (1979) 
diskuterar kritiska framgångsfaktorer syftar han delvis på kritiska framgångsfaktorer 
vid informationshantering i en organisation och delvis på kritiska framgångsfaktorer 
vid utveckling av ett IS i en organisation. En litteraturstudie har gjorts som 
presenteras i kapitel 5 Kritiska framgångsfaktorer – en litteraturstudie, där faktorer 
som gäller både den traditionella SU-processen och processen att utveckla en 24-
timmarsmyndighet ingår. Då kritiska framgångsfaktorer diskuteras i detta arbete 
gäller det faktorer som är kritiska för en framgångsrik process, där både 
organisationsaspekter och processaspekter inkluderas. Detta gäller oavsett om 
utvecklingen leder till ett vanligt IS eller en 24-timmarsmyndighet. 
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3 Problem  
I detta kapitel presenteras problemområdet, en precisering av det problem som arbetet 
behandlar, avgränsningar som gjorts och förväntat resultat. 

3.1 Problemområde 

Att använda sig av IT i offentlig sektor är inget nytt (Heeks, 2001). Det som sker nu 
gällande 24-timmarsmyndigheten handlar om ett nytt sätt att tänka då det gäller IT i 
offentlig verksamhet (Grönlund, 2001 a). Offentlig sektor ser nu IT som ett effektivt 
verktyg som kan användas för att uppnå strategiska mål i verksamheten. En satsning 
på IT gör att rationalisering och effektivisering inom den offentliga sektorn är 
genomförbar. Det medför också att åtgärder för att tillhandahålla god kvalitet i service 
till medborgare och företag kan genomföras. 

Utveckling av 24-timmarsmyndigheter ligger mer eller mindre i fokus för de flesta 
kommuner i dagsläget, vilket gör att ämnet är viktigt att diskutera. Ett skäl till denna 
fokusering är att alla landets kommuner har fått i uppdrag från regeringen, med 
initiativ från EU (se kap 2.2 Electronic government), att tillhandahålla offentlig 
elektronisk service. Riktlinjer och rekommendationer har utformats med syfte att ge 
vägledning vid utveckling av tillgängliga webbplatser för att underlätta för de 
personer som arbetar med denna process (Statskontoret, 2002). I regeringens uppdrag 
kan läsas att ”…informationstekniken är ett kraftigt redskap för ökad tillgänglighet, 
öppenhet, insyn och effektivitet. Därför måste målet för varje myndighet vara att all 
information och service som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan 
tillhandahållas elektroniskt också skall göras så” (Statskontoret, 2001, s 4).  

Ytterligare ett skäl till att utveckling av 24-timmarsmyndigheter ligger i fokus är att 
Internetanvändandet i Sverige ökar för varje år. Numera har ca 85 % av alla förvärvs-
arbetande i Sverige tillgång till Internet på ett eller annat sätt (SKL, 2002). De 
offentliga webbplatserna används flitigt och användandet av dessa har till och med 
ökat snabbare än det totala Internetanvändandet i Sverige (SKL, 2002; Statskontoret, 
2002 b). I med att allt fler människor använder sig av Internet kommer också 
sannolikt kraven på de tjänster som ges via Internet att öka, både ur ett medborgar-
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Detta ställer höga krav på bland annat 
kommunerna då det gäller att utnyttja IT för att ge bättre kvalitet på den service som 
ges till medborgarna (SKL, 2002; Wimmer, 2002). 

24-timmarsmyndigheten är inte viktig bara ur medborgarperspektiv utan också ur 
verksamhetsperspektiv. Enligt SKL (2002) kommer kommuner att behöva anställa ca 
600 000 nya medarbetare inom en tioårsperiod. Vidare menar SKL (2002) att detta 
motsvarar hela Sveriges behov av ny arbetskraft under samma period. Med detta som 
underlag kan klarläggas att det inom en snar framtid kommer att vara brist på 
arbetskraft i Sverige och kommuner tvingas därför effektivisera sin verksamhet och 
minska kostnader för att kunna tillhandahålla de tjänster som krävs. Enligt SKL 
(2002) är 30-70 procent av alla ärenden som kommuner handhar av rutinkaraktär. Om 
enklare ärenden av rutinartad karaktär kan utföras elektroniskt, via Internet, finns det 
möjlighet för kommuner att i större utsträckning tillhandahålla en god service till 
invånarna. Det blir också möjligt för kommuner att på ett effektivt sätt prioritera de 
tjänster som kräver bemanning. Med hjälp av e-service kan kommuner uppfylla de 
krav som medborgarna har på tillgänglighet, servicekvalitet och insyn för medborgare 
(SKL, 2002). Kommunens anställda kan då ägna sig åt ärenden som inte går att 
genomföra via Internet och åt att ge service till de medborgare som av någon 
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anledning inte kan eller vill använda sig av Internet. Enligt SKL (2002) kommer 
personliga möten alltid att vara en viktig del i kommunal verksamhet men med hjälp 
av e-service kan rutinmässiga ärenden genomföras på ett snabbare och enklare sätt, 
vilket ger det personliga mötet högre kvalitet.  

Utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten ska inte ses som ett projekt utan som en 
process som hela tiden bör utvärderas (SKL, 2002). I en SU-process kan ett antal 
kritiska framgångsfaktorer identifieras, som är av stor vikt för att processen ska 
resultera i ett framgångsrikt IS. På samma vis kan identifiering göras av framgångs-
faktorer som är kritiska i processen då en 24-timmarsmyndighet utvecklas. Detta på 
grund av att utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten innefattar drag av traditionell 
systemutveckling. Inom ämnet IS-utveckling finns omfattande forskning gällande 
kritiska framgångsfaktorer, vilket kan bero på att en medvetenhet av kritiska 
framgångsfaktorer som finns i en SU-process kan vara till stor nytta då det gäller 
utveckling av framtida IS. Kritiska faktorer som är av betydelse för att kunna utveckla 
en framgångsrik 24-timmarsmyndighet är viktiga att belysa, eftersom de kan skilja sig 
något från de faktorer som identifieras i en traditionell SU-process. För att kunna 
utveckla en 24-timmarsmyndighet framgångsrikt är det viktigt att kommuner är 
medvetna om de kritiska framgångsfaktorer som finns i utvecklingsprocessen så att de 
kan se ett gott resultat av sin utveckling. 

Eftersom 24-timmarsmyndigheten är ett relativt nytt ämne i Sverige finns det 
sannolikt inte mycket erfarenheter dokumenterade gällande processen att utveckla en 
24-timmarsmyndighet. Det är därför viktigt att erfarenheter av processen tas i 
beaktande, eftersom de kan utgöra en förståelse för den komplexa process som 
utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet innebär.   

3.2 Problemprecisering 
En del i att dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom problemområdet är att 
specificera vilka kritiska framgångsfaktorer som är av vikt att belysa för en kommun 
då utveckling av 24-timmarsmyndighet ska ske. Att dokumentera och analysera dessa 
vid utveckling av en 24-timmarsmyndighet kan bidra till att en medvetenhet skapas 
om vilka faktorer som är viktiga att uppmärksamma för att en framgångsrik process 
ska kunna genomföras. Därför har följande problemprecisering formulerats: 

Vilka kritiska framgångsfaktorer finns då en kommun ska utvecklas till en 24-
timmarsmyndighet? 

Då problemet ska angripas kommer utgångspunkten vara att identifiera vilka kritiska 
framgångsfaktorer som kan identifieras i SU-processen. Det ska sedan undersökas om 
det finns någon/några av dessa faktorer som inte är applicerbara på processen att 
utveckla en 24-timmarsmyndighet. Syftet är också att ta reda på om det kan 
identifieras ytterligare faktorer i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet som 
inte identifierats i den traditionella SU-processen. För att besvara huvudfrågan har 
därför fyra delfrågor formulerats:  

1) Vilka kritiska framgångsfaktorer kan identifieras i den traditionella 
systemutvecklingsprocessen? 

2) Vilka kritiska framgångsfaktorer kan identifieras i processen att utveckla 
en 24-timmarsmyndighet? 
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3) Finns det några kritiska framgångsfaktorer som identifierats i SU-
processen som inte är applicerbara på processen att utveckla en 24-
timmarsmyndighet?  

4) Finns det några kritiska framgångsfaktorer som endast är applicerbara på 
processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet? 

En fallstudie kommer att genomföras på Falköpings kommun i syfte att validera och 
konkretisera det resultat som framkommer i arbetet. Frågeställningarna för denna 
fallstudie är: 

Hur ska Falköpings kommun bemöta de kritiska framgångsfaktorer som framkommit? 

Vilka förutsättningar har Falköpings kommun att utvecklas till en framgångsrik 24-
timmarsmyndighet? 

3.3 Avgränsning 
Att utveckla 24-timmarsmyndigheter får olika innebörd i olika länder. Detta på grund 
av att länders uppbyggnad och struktur kan se mycket olika ut och relevanta 
jämförelser mellan länder kan inte alltid göras. Likaså har inte utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheten i Sverige samma innebörd hos alla myndigheter. Sålunda är det 
heller inte av betydelse att göra jämförelser mellan olika myndigheter i Sverige. Ett 
val har därför gjorts att kommuner ska stå i fokus för detta arbete och den under-
sökning som ska genomföras kommer således att endast med säkerhet omfatta dessa.  

3.4 Förväntat resultat 
Med den genomförda litteraturstudien som ledning kan sägas att problemområdet är i 
fokus i nuläget och därmed förväntas att forskning i området är av betydelse. Den 
utmaning som den offentliga sektorn står inför då 24-timmarsmyndigheten ska 
implementeras omfattar både omstrukturering av processer och utveckling av service 
och demokrati (Wimmer, 2002). Det kan därför med sannolikhet identifieras ett antal 
kritiska framgångsfaktorer i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet.  

Den fortsatta litteraturstudien i området kring kritiska framgångsfaktorer kommer att 
innefatta studier kring SU-processen och processen att utveckla en 24-timmars-
myndighet. Förhoppningen är att faktorer som inte ingår i den traditionella SU-
processen, men som ingår i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet, ska 
identifieras. Med dessa faktorer som vägledning är det sedan möjligt att genomföra en 
undersökning med relevanta frågeställningar inom området. Denna undersökning 
kommer förhoppningsvis att resultera i en dokumentation av de erfarenheter och 
synpunkter som påträffats i processen då kommuner utvecklat 24-timmarsmyndig-
heten. Resultatet av denna dokumentation kan sedan sammanställas till ett fastlagt 
antal kritiska framgångsfaktorer som en kommun bör beakta vid utveckling av en 24-
timmarsmyndighet.  

Syftet med den fallstudie som ska genomföras är att validera och tydliggöra de 
kritiska framgångsfaktorer som framtagits. Det finns en förhoppning om att resultatet 
av fallstudien ska göra de kritiska framgångsfaktorerna synliga i processen och att 
kommuner får en inblick i hur kunskapen om dessa kan appliceras i en kommun. 

De förväntningar som finns på resultatet är att få en klarhet i huruvida de kritiska 
framgångsfaktorerna som identifieras i SU-processen även kan appliceras på 
utveckling av en 24-timmarsmyndighet och huruvida ytterligare faktorer kan 
identifieras. Med detta arbete finns förhoppning om att även ytterligare faktorer ska 
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identifieras. Tambouris, et al. (2001) påpekar att privata företag och offentlig sektor 
arbetar efter olika modeller och med detta påstående som grund kan antas att olika 
kritiska framgångsfaktorer också kommer att identifieras.  



 4 Tillvägagångssätt 

  29 

4 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel diskuteras de metoder som är möjliga att använda för att undersöka den 
problemställning som formulerats. Motivering till de metoder som valts ges också. 
Planerat tillvägagångssätt redovisas, vilket följs av en diskussion kring det faktiska 
tillvägagångssättet.  

4.1 Möjliga och valda metoder 
Det finns åtskilliga sätt att angripa ett problem. Enligt Bell (2000) är det fullt möjligt 
att angripa ett problem utan att besitta kunskaper om de olika teorier som ligger 
bakom metoder för ändamålet. Att inneha kunskap om den metod som används är 
dock att föredra eftersom det underlättar förståelsen för hur en undersökning kan 
genomföras (Bell, 2000). Att använda sig av en metod ger ett systematiskt tillväga-
gångssätt, på vilket ett problem kan angripas.  

Metodområdet innehar flera perspektiv och traditioner som skiljer sig åt. Ett 
kvantitativt perspektiv föreskriver att fakta samlas in och relationer studeras mellan en 
uppsättning av fakta (Bell, 2000). Olika vetenskapliga tekniker används för att 
kvantifiera och om möjligt kunna dra generella slutsatser. Ett kvalitativt perspektiv 
fokuserar på hur människor upplever sin omvärld (Bell, 2000). Syftet är att få insikt i 
hur något fungerar snarare än statistisk analys och den vetenskapliga inställningen 
ifrågasätts ofta i detta perspektiv. Även om ett specifikt perspektiv väljs för en under-
sökning är det inget som säger att detta perspektiv inte får avvikas från. Tvärtom är 
det vanligt att forskare använder sig av flera perspektiv i de tekniker som används för 
att samla in information (Bell, 2000; Patel & Davidson, 1994). 

Detta arbete syftar till att samla in information som behandlar människors upplevelser 
kring en process. Därmed är det kvalitativa perspektivet på metoder en förutsättning 
för att kunna besvara den frågeställning som formulerats. På grund av detta kommer 
inte det kvantitativa perspektivet att diskuteras närmare. I avsnitten som följer 
diskuteras de metoder som utgör möjliga tillvägagångssätt för att angripa det problem 
som arbetet står inför. Det läggs också fram argument för eller emot de metoder som 
valts respektive inte valts, med utgångspunkt av arbetets syfte.  

4.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie är en metod som är ett möjligt val för att undersöka problem-
ställningen i detta arbete. Litteraturstudie innebär en systematisk genomgång av det 
problem som identifierats genom att analysera befintlig litteratur på området med ett 
speciellt syfte (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell, 2002). Källor där kunskap 
hämtas är oftast böcker, artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt 
rapporter (Patel & Davidson, 1994). Dessa källor finns huvudsakligen på bibliotek 
och i bibliotekens databaser (Berndtsson, et al., 2002). Om det ska vara möjligt att dra 
slutsatser av den analys som gjorts av litteraturen är det nödvändigt att tillräckligt 
mycket material samlas in för genomgång. Det kan vara svårt att avgöra när tillräcklig 
mycket material samlats in, vilket ofta utgör ett problem vid litteraturstudier 
(Berndtsson, et al., 2002). Dock är det viktigt att belysa denna fråga eftersom det 
handlar om validitet, huruvida läsaren får förtroende för arbetet.  

Litteraturstudien är en möjlig metod i sammanhanget eftersom det finns rikligt med 
litteratur inom området gällande kritiska framgångsfaktorer i SU-processen. Eftersom 
ämnesområdet 24-timmarsmyndighet är relativt nytt är det dock osäkert om det finns 
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tillgänglig litteratur kring erfarenheter gällande detta. Sannolikt behövs ytterligare 
information samlas in för att det ska vara möjligt att identifiera ett svar på den 
frågeställning som detta arbete innefattar. Litteraturstudier har valts dels för att ge 
kunskap kring ämnesområdet 24-timmarsmyndigheten och dels för att en sådan ger en 
grund att stå på då det gäller tidigare dokumenterad kunskap om kritiska 
framgångsfaktorer.  

4.1.2 Dagböcker 

Genom att be människor föra dagbok över sin vardag skulle information kunna samlas 
in till detta arbete. Med dagboksföring menas att ett antal utvalda människor får i 
uppgift att föra dagbok kring det ämnesområde som är av intresse för undersökning 
(Patel & Davidson, 1994). Informationen i dessa dagböcker kan sedan bearbetas och 
analyseras. Denna typ av metod är lämplig att använda för att ta reda på hur 
exempelvis arbetsrutiner utförs (Patel & Davidson, 1994). Dagböckerna kan också 
användas för att undersöka en persons uppfattning av sin tillvaro. Problem-
formuleringen avgör hur personerna ska föra dagboken och vad som ska 
dokumenteras. Den avgör också hur lång tid dokumentationen ska göras.  

Genom att be några personer från ett antal utvalda kommuner föra dagbok om vad 
som sker i processen och hur problem och upplevelser tas tillvara och hanteras, kan 
betydelsefull information insamlas för att kunna besvara problemformuleringen. 
Metoden är lämplig på så vis att det är ett bra sätt att dokumentera kvalitativ 
information som innefattar hur människor upplever en situation. Metoden har inte 
valts på grund av att problemformuleringen kräver dagboksföring under en lång 
tidsperiod för att ge ett tillförlitligt svar, vilket inte är möjligt i omfånget av detta 
arbete. Detta på grund av att utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet är en lång-
dragen process som sträcker sig över flera år. Ytterligare ett skäl till att metoden inte 
valts är att det är svårt att motivera de utvalda kommunerna att föra en sådan dagbok, 
eftersom det kräver tid som de sannolikt anser sig vilja använda till annat. Ofta ger 
dagböcker mycket information att bearbeta och detta förstärker min uppfattning av att 
metoden inte lämpar sig i förhållande till arbetsomfånget.   

4.1.3 Enkäter och intervjuer 

Enkäter och intervjuer kan ge underlag för att besvara problemformuleringen. En 
enkät är egentligen en form av intervju där intervjupersonen själv fyller i ett formulär 
med frågor (Bell, 2000). En intervju är ofta personlig i och med att intervjuaren ofta 
träffar intervjupersonen. En intervju kan dock även ske via telefon. De två vanligast 
förekommande tillvägagångssätten då det gäller intervjuer är ostrukturerad respektive 
strukturerad intervju. Ett mellanting av dessa två förekommer också, den fokuserade 
intervjun. Fördelen med intervjuer gentemot enkäter är att det finns möjlighet att 
förklara eventuella oklarheter i frågeställningen, vilket gör att intervjupersonerna i 
högre grad uppfattar frågorna på samma sätt, samt att följdfrågor kan ställas.  

I en ostrukturerad (öppen) intervju kontrollerar inte forskaren exakt vilka fråge-
ställningar som ska förekomma under intervjun utan dessa formas under samtalets 
gång. Forskaren försöker leda in samtalet på de frågeställningar denne har i åtanke 
men några planerade intervjufrågor existerar inte (Bell, 2000; Berndtsson, et al., 
2002). En fördel med denna typ av intervju är att det kan komma fram infallsvinklar 
och synpunkter som är viktiga men som tidigare inte framkommit (Berndtsson, et al., 
2002). Nackdelen är att det finns en risk att de verkliga frågorna inte diskuteras eller 
att för mycket information fås in som inte är möjlig att bearbeta. Denna typ av 
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intervju kräver kunskap och erfarenhet av intervjuaren och ytterligare en nackdel kan 
vara att det kan vara svårt att analysera materialet tillfredsställande (Bell, 2000). 

En strukturerad intervju innefattar ett begränsat antal frågor som intervjuaren ställer 
till intervjupersonen (Bell, 2000; Berndtsson, et al., 2002). Denna typ av intervju är 
enklare att använda om intervjuaren inte är så erfaren (Bell, 2000). Fördelen med 
denna typ av intervju är att det på förhand är definierat vilka frågor som ska tas upp 
under intervjun och samt att utvärdering av materialet är enklare (Bell, 2000). 
Nackdelen är dock att det inte finns utrymme för frågeställningar som eventuellt hade 
kunnat vara värdefulla. 

Ytterligare en intervjuform är den fokuserade intervjun, som är en blandning av de två 
ovannämnda (Bell, 2000). Denna intervjuform ger ett utrymme för den intervjuade att 
diskutera och falla utanför den strukturerade intervjuns frågeställningar i begränsad 
omfattning, samtidigt som en struktur upprätthålls. Fördelen med denna intervjuform 
är att strukturen finns, vilket gör det lättare att analysera materialet metodiskt (Bell, 
2000). Det svåra kan dock vara att begränsa hur mycket intervjupersonen får falla 
utanför den struktur som fastställts.  

Intervjuer ses som ett lämpligt metodval, eftersom intervjuer ger utrymme för 
diskussion, vilket är en fördel då erfarenheter ska tydliggöras. Att använda enkäter är 
inte lika lämpligt eftersom enkäter är mycket begränsade i utrymme att frångå 
specifika frågeställningar, vilket krävs vid denna typ av problemställning. Erfaren-
heter säger också att det är dålig svarsfrekvens på enkäter. Intervjuer anses lämpligast 
på grund av att problemområdet är relativt nytt och efterforskningar i området 
sannolikt ringa. Vid intervjuer kan missuppfattningar uppklaras och intervjuaren får 
även möjlighet att ställa följdfrågor. Med hjälp av intervjuer kan material erhållas som 
inte är möjlig genom litteraturstudier. 

4.1.4 Fallstudie 

Ett tillvägagångssätt som kan appliceras på problemställningen är fallstudie. En 
fallstudie innebär att forskaren studerar vad som sker under verkliga förhållanden i ett 
specifikt fall (Wallén, 1996). Därmed inte sagt att forskaren bidrar till någon 
förändring inom fallstudien utan arbetet kan istället leda till att människor runt 
omkring uppmärksammas på faktorer som i sin tur utlöser en förändring (Wallén, 
1996). Syftet med en fallstudie kan vara att förklara eller förstå något som ännu inte är 
noga undersökt (Berndtsson, et al., 2002; Ejvegård, 1996). Inom fallstudiens ramar 
kan flera olika metoder användas, exempelvis intervjuer och observationer, och valet 
avgörs av vilken uppgift som ska lösas (Bell, 2000). Nackdelen med en fallstudie är 
att ett ensamt fall aldrig kan representera verkligheten (Ejvegård, 1996). Detta innebär 
att forskaren måste vara försiktig i de slutsatser som dras eftersom slutsatser av 
fallstudien endast får ett värde då fler fallstudier visar sig peka åt samma håll. 
Fördelen med fallstudien är verklighetsförankringen och att kunskap om ett visst 
förlopp kan erhållas. Om resultatet av en fallstudie ska kunna vara till nytta är det 
viktigt att fallet som studeras är representativt för problemställningen i fråga.  

I detta arbete har metoden fallstudie valts för att det ska vara möjligt att gå in i en 
specifik kommun och se hur de kritiska framgångsfaktorerna kan appliceras på ett 
specifikt fall. Syftet är att visa hur de kritiska framgångsfaktorerna kan uppmärk-
sammas och tydliggöras. Vilken kommun som helst, som arbetar med 24-timmars-
myndigheten, kan anses vara representativ för fallstudien. 
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4.1.5 Observationer 

Genom att utföra en observationsstudie skulle det vara möjligt att få fram de kritiska 
framgångsfaktorer som finns vid utveckling av en 24-timmarsmyndighet. En 
observationsstudie innebär att forskaren går in i en grupp och lär sig förstå och leva 
med den omgivning som denna inkluderar. Dokumentation av iakttagelser, händelser, 
situationer och beteenden görs för att sedan analyseras. De huvudsakliga typer av 
observationer som görs är deltagande och icke deltagande observation (Bell, 2000). 
Vid deltagande observation ingår forskaren i gruppen och vid icke deltagande är 
forskaren endast observatör.  

Nackdelen med en observationsstudie är att det är av stor betydelse vilken tolkning 
forskaren gör av det som iakttagits. Vem som gör observationen är därmed av mycket 
stor betydelse, eftersom människor gör olika tolkningar av det de observerar. Det är 
därför viktigt att säkerhetsställa de observationer som görs och dess tolkningar (Bell, 
2000). Dessutom måste forskaren ha god erfarenhet av denna teknik för att få ut det 
material som krävs. Om erfarenhet innehas av denna metod är det en metod som kan 
ge mycket information om människors erfarenheter som i andra metoder kan vara svår 
att få fram (Bell, 2000). Att utföra observationsstudie ger ett mycket tillförlitligt 
resultat då det gäller att kontrollera om människor verkligen gör det de säger att de 
gör. Om deltagande observation används är det viktigt att forskaren är medveten om 
risken av subjektivitet (Bell, 2000).  

Att använda sig av observationer är ett lämpligt tillvägagångssätt för att angripa 
frågeställningen i detta arbete. Om denna metod ska användas kan möjligheten vara 
att agera som observatör i processen mot en 24-timmarsmyndighet i några kommuner. 
Metoden har dock inte valts för att det anses att metoden kräver observationer under 
en längre tidsperiod och hos flera kommuner för att ge ett tillförlitligt resultat. Denna 
tid är inte tillgänglig i omfånget av detta arbete. 

4.2 Planerat tillvägagångssätt 
Det är mycket viktigt att undersökningar som görs är noggrant planerade och för-
beredda. Detta för att den information som kommer fram vid undersökningen ska 
kunna vara värdefull och tillförlitlig. Detta delkapitel beskriver det planerade genom-
förandet av den studie som ska utföras. Syftet med de olika utförandena kommer att 
diskuteras. Slutligen ges en diskussion kring planerat utförande och det faktiska 
utförandet.  

4.2.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie har redan genomförts i detta arbete i syfte att erhålla kunskap om 
problemområdet och i syfte att möjliggöra definition av begrepp. Litteraturstudien 
består i att analysera begrepp kring 24-timmarsmyndigheten (e-government) för att ge 
en sammanhängande bild över dess bakgrund och innebörd. Denna litteratustudie 
redovisas i kapitel 2 Bakgrund.  

Ytterligare en litteraturstudie ska genomföras, som involverar kritiska framgångs-
faktorer. Denna litteraturstudie ska bestå av en genomgång av litteratur kring både 
kritiska framgångsfaktorer SU-processen och kritiska framgångsfaktorer i processen 
att utveckla en 24-timmarsmyndighet. Studien kommer inte att innefatta analys och 
diskussion kring fallstudier, eftersom detta kräver ett större omfång i tid och en sådan 
studie är inte tillräckligt relevant för den problemformulering som ställts. Syftet med 
litteraturstudien är istället att sammanställa och diskutera vad andra forskare har 
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kommit fram till då det gäller kritiska framgångsfaktorer. På grund av 24-timmars-
myndighetens omognad är sannolikt den svenska forskningen kring erfarenheter i 
utvecklingsprocessen ringa. För att utöka undersökningsmaterialet kommer därför 
intervjuer att genomföras i syfte att på ett djupare plan undersöka vilka kritiska 
framgångsfaktorer som förekommer vid utveckling av 24-timmarsmyndighet.  

Material till litteraturstudien kommer att erhållas via biblioteket på högskolan eller 
andra bibliotek runt om i landet i form av böcker, vetenskapliga artiklar och Internet. 
Högskolan tillhandahåller databaser där vetenskapliga artiklar och rapporter kan 
hämtas eller beställas. Material om 24-timmarsmyndighetens utveckling och dess mål 
i Sverige kommer i första hand att erhållas via Internet eftersom Statskontoret 
upprättat en webbplats där detta ämne diskuteras. Denna källa anses mycket till-
förlitlig eftersom Statskontoret fått i uppdrag från regeringen att tillhandahålla 
information om 24-timmarsmyndigheten.   

4.2.2 Urval av organisationer och intervjupersoner 

Syftet med de intervjuer som ska genomföras är att de ska ge material så att slutsatser 
kring kritiska framgångsfaktorer i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet ska 
kunna dras. Intervjumaterialet ska analyseras för att kontrollera huruvida de kritiska 
framgångsfaktorer som framkommit i de litteraturstudier som gjorts överrensstämmer 
med resultatet från intervjuerna eller om ytterligare kritiska framgångsfaktorer kan 
identifieras. 

Inför intervjuerna måste först ett antal organisationer kontaktas, i detta fall 
kommuner. Urvalet kommer inte vara helt godtyckligt utan efterforskningar kommer 
att göras om vilka kommuner som har kommit längst i utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheten. För att få ett rimligt underlag att analysera kommer fyra 
kommuner att kontaktas. I och med att de kommuner som kontaktas har kommit 
relativt långt i utvecklingen anser de sig förhoppningsvis ha lyckats så långt med den 
24-timmarsmyndighet som eftersträvas.  

Det är inte bara organisationer som ska väljas ut då intervjuer ska genomföras. Ett 
lämpligt antal intervjupersoner ska också väljas ut och kontaktas. Intervjupersoner 
som ska delta i detta arbete ska främst vara personer som varit delaktiga och 
förhoppningsvis drivande i utveckling av 24-timmarsmyndighet.  

Huruvida de personer som väljs för intervjun kommer att tala öppet om den process 
som pågått (eller pågår) är osäkert. Det kan finnas en risk för att dessa inte vill att 
”dåliga” uppgifter kommer till andras kännedom och att de eventuella misslyckanden 
som gjorts inte kommer fram. Eftersom intervjuaren är en opartisk person minskas 
dock risken för detta. Om så önskas från intervjupersonen i fråga är det heller inte 
nödvändigt att kommunens namn nämns i arbetet och ej heller intervjupersonens 
namn, vilket också ökar möjligheten för de intervjuade att tala mer öppet. Dessutom 
kommer en förklaring ges att syftet med undersökningen inte är att redovisa de fel 
som kommuner gjort. Vidare att syftet snarare är att undersöka vad det är som utlöser 
att misstag görs i processen och som resulterar i ett misslyckande och hur dessa 
misstag kan undvikas. Om påpekande görs att resultatet av undersökningen är av 
allmänt intresse och kan vara till nytta för andra organisationers utveckling och även 
för den tillfrågade organisationens fortsatta utveckling, kommer sannolikt den 
intervjuade att vara samarbetsvillig (Ejvegård, 1996).  
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4.2.3 Planering och genomförande av intervjuer 

Tillvägagångssätt då intervjuerna ska genomföras kommer att ske enligt den nämnda 
fokuserade intervjumodellen. Denna modell kommer att användas i detta arbete på 
grund av att det kan vara svårt att på förhand helt och hållet skapa strukturerade frågor 
som till fullo ska följas. Ytterligare ett skäl till att denna modell används är för att det 
ska finnas möjlighet för intervjupersonen att komma med egna synpunkter, vilket kan 
ge information som annars inte kommer fram. Denna modell ger också intervjuaren 
möjlighet att ställa följdfrågor som inte planerats i förväg. Att ha en delvis 
strukturerad form av intervju vid denna problemställning anses viktig eftersom det 
ökar chansen att relevanta frågeställningar kan bearbetas och att överflödig 
information inte uppsamlas. Att samtidigt använda sig av den öppna formen av 
intervju kan resultera i att det under samtalets gång kommer fram ytterligare kritiska 
framgångsfaktorer än vad som tidigare genomlyst i litteraturen. 

Intervjun kommer att byggas upp i tre delar: inledning, huvudfrågor och en 
sammanfattande och avslutande samtalsdel. I den inledande delen av intervjun 
kommer författaren att presenteras samt syftet med undersökningen och rapporten 
som efterföljer. Det kommer även klargöras att det som sägs kommer att behandlas 
konfidentiellt. Upplägg och form av intervju kommer också att presenteras. Efter 
presentationen kommer ett antal inledande frågor att ställas till intervjupersonen som 
gäller allmän information om gällande organisation. Dessa handlar bland annat om 
antal invånare i kommunen, antal kommunalt anställda, hur många personer som 
medverkat i utvecklingen, etc. Efter denna del kommer huvudfrågorna att ställas. De 
kritiska framgångsfaktorer som framkommit i litteraturstudierna ska användas som 
underlag för att skapa huvudfrågorna som utgör själva intervjun. Dessa frågor har som 
syfte att ge svar på hur organisationerna gått tillväga under utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheten och vilka problem som framkommit under processens gång 
samt hur dessa har hanterats. Slutligen kommer en kort summering att göras och 
intervjupersonen kommer att ges utrymme att lämna ytterligare information om så 
önskas.  

Att göra anteckningar under en intervju kan vara hämmande för intervjupersonen och 
stressande för intervjuaren. För att detta ska undvikas kommer ljudupptagning göras 
under intervjun såvida inte intervjupersonen misstycker. Nackdelen med detta är att 
det är mer komplext att sammanfatta och analysera resultaten av frågeställningarna. 
Det anses dock att fördelen med att kunna dokumentera så mycket information som 
möjligt är överhängande.  

Intervjuorganisationerna kommer att kontaktas via e-mail, genom en förfrågan om 
deltagande. Vid denna förfrågan finns önskemål att kontakt ska kunna skapas med de 
personer som anses lämpliga som intervjupersoner. En presentation av författaren, 
syftet med undersökningen och det resulterande arbetet kommer också att göras vid 
denna kontakt. 

Då kontakt skapats med intervjupersonerna kommer tid och plats för intervjun att 
diskuteras. Då tid har bokats för intervjun kommer de frågor som ska ställas att 
skickas till intervjupersonerna i syfte för dessa att ha möjlighet att förbereda intervjun. 
Troligtvis framkommer värdefull information genom att låta intervjupersonerna 
fundera lite över hur frågorna ska besvaras.  
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4.2.4 Planering och genomförande av fallstudie 

Det huvudsakliga syftet med fallstudien är att konkretisera de kritiska framgångs-
faktorer som framkommit gällande utveckling av 24-timmarsmyndighet, genom att 
fastställa förutsättningar och ställningstaganden till dessa i ett specifikt fall. Inför 
fallstudien har Falköpings kommun kontaktats, vilket är en kommun som engagerat 
arbetar med processen mot en 24-timmarsmyndighet. Fallstudien ska genomföras med 
hjälp av intervjuer, dels med personer som arbetar med utvecklingen, och dels med 
personer som har en något mer ledande befattning, eventuellt politiker, och som 
därmed indirekt påverkar utvecklingen. Förhoppningen är att intervjuerna ska ge en 
överskådlig bild över hur utvecklingen fortgår i Falköpings kommun och att de ska 
tydliggöra olika synvinklar på utvecklingen. Genom intervjuerna är det förhoppnings-
vis möjligt att fastställa vilka förutsättningar Falköpings kommun har vid utveckling 
av 24-timmarsmyndighet och även att dra slutsatser kring Falköping kommuns 
ställningstagande till de kritiska framgångsfaktorer som framkommit. 

Intervjufrågor till fallstudien kommer att skapas efter det att intervjuer hos de 
kommuner som valts ut genomförts. Detta på grund av att det resultat som fram-
kommer ska ligga till grund för vad som ska studeras hos Falköpings kommun. De 
intervjuer som ska göras med personer som arbetar med utvecklingen kommer att vara 
uppbyggda efter liknade tre delar som beskrivits i föregående avsnitt: inledning, 
huvudfrågor och en avslutande och sammanfattande samtalsdel. Huvudfrågorna har i 
syfte att ge svar på hur Falköpings kommun ställer sig till de kritiska framgångs-
faktorer som framkommit. Även i dessa intervjuer kommer en ljudupptagning att 
göras såvida inte intervjupersonen misstycker. Till de intervjupersoner som har en 
ledande befattning kommer ett fåtal frågor att ställas vad gäller visioner och tankar 
kring 24-timmarsmyndigheten. Dessa intervjuer kommer därför vara av en mer 
ostrukturerad form där intervjupersonen kan tala fritt kring 24-timmarsmyndigheten.  

4.2.5 Reflektioner kring faktiskt tillvägagångssätt 

Arbetsprocessen har genomförts ungefär som planerats men med några förändringar, 
vilka tydliggörs i figur 6.  
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Figur 6:  Arbetsprocess. 

 

Vid arbetsprocessens början planerades att göra en litteraturstudie kring kritiska 
framgångsfaktorer, vilken skulle ingå i bakgrundskapitlet. Efter övervägande 
fastställdes att denna litteraturstudie istället var en del av det resultat som arbetet 
redovisar och arbetet med resultatet gjordes därför i ett tidigare skede än planerat.  

Under arbetet med litteraturstudien kring bakgrunden till 24-timmarsmyndigheten 
vara det svårt att finna litteratur som beskriver 24-timmarsmyndigheten utifrån ett 
svenskt perspektiv, eftersom denna är mycket begränsad. Det finns dock litteratur 
kring 24-timmarsmyndigheten som beskriver begreppets innebörd ur ett 
internationellt perspektiv och detta har istället använts i de fall det har varit relevant. I 
vissa fall har det varit svårt att tolka huruvida det perspektiv som ges är applicerbart 
på svenska förhållanden. 

Det som framför allt förändrade det planerade utförandet var att det var svårt att 
komma i kontakt med personer att intervjua på kommuner. Det fanns en medvetenhet 
om att detta ofta är ett problem och förhoppning fanns att kunna ta kontakt med 
kommuner så snart som möjligt vid arbetsprocessens början. Det ansågs dock vara 
svårt att ta kontakt med personer att intervjua innan en frågeställning fanns klar, 
eftersom det i de flesta fall är så att intervjupersonen vill veta ungefärliga frågor som 
ska besvaras innan de tackar ja till förfrågan.  



 4 Tillvägagångssätt 

  37 

Förhoppningen var att genomföra intervjuer hos de kommuner som kommit långt i 
utvecklingen för att erhålla värdefull information. Ambitionen i ett första skede var att 
resa till varje kommun och intervjua eftersom det anses lättare att intervjua en person 
vid personlig kontakt än att intervjua via telefon. Uppfattningen är också att det är 
lättare att få ett uttömmande svar från en person som det är möjligt att få ögonkontakt 
med. En fråga ställdes till Svenska kommunförbundet om vilka kommuner som 
kommit längst med utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Det visade sig att de 
kommuner som lämpligast skulle vara föremål för intervju inte låg inom önskvärt 
geografiskt avstånd. Möjligheten att resa till kommunerna fanns således inte och 
därför togs beslut om att ta kontakt med några närliggande kommuner för intervju, 
vilket också gjordes. Det visade sig dock att detta inte var så lyckat eftersom dessa 
kommuner inte ansåg sig kunna besvara de frågor som skulle ställas. Detta ledde 
slutligen till att beslut togs att genomföra telefonintervjuer med tre av de kommuner 
som kommit långt i utvecklingen eftersom valet var att antingen göra telefonintervjuer 
eller låta många frågor förbli obesvarade. Telefonintervjuerna sågs därmed som det 
bästa av två onda ting. En kommun som var föremål för intervju var möjlig att resa 
till, vilket också gjordes. 

Kontakt togs med intervjupersoner i ett relativt tidigt skede men eftersom de personer 
som var relevanta som intervjupersoner var mycket upptagna försköts intervjuerna. 
Intervjuerna skulle enligt planen genomföras i vecka 12 men har istället genomförts 
parallellt med annat arbete i vecka 13, 14 och 16. Det har varit lättare att boka tid med 
personer för intervjuer på Falköpings kommun, där fallstudien har gjorts. Dessa 
intervjuer försköts dock i tid på grund av ambitionen att sammanställa intervjuerna 
från övriga kommuner först. 

På grund av att intervjuerna hos övriga kommuner sköts framåt i tiden, genomfördes 
fallstudien parallellt med dessa. Avsikten med fallstudien var att validera och 
konkretisera de kritiska framgångsfaktorerna i resultatet. Syftet var att använda det 
analyserade intervjumaterialet och skapa en frågeställning utefter det. På grund av 
förseningen var det inte möjligt att skapa frågeställningen med resultatet som grund 
utan istället fanns materialet från litteraturstudien i åtanke då frågeställning skapades. 
Detta tillvägagångssätt gjorde det svårt att samla in all information som önskades till 
fallstudien. Detta medförde att det i analysen av intervjumaterialet i fallstudien i 
förhållande till resultatet, upptäcktes att frågeställningar saknades och några av de 
kritiska framgångsfaktorerna var därför inte möjliga att analysera. 
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5 Kritiska framgångsfaktorer – en litteraturstudie 
Vid utveckling av ett informationssystem (IS) i en verksamhet kan ett antal kritiska 
framgångsfaktorer identifieras. Eftersom processen att utveckla en 24-timmars-
myndighet är av samma art som att utveckla ett IS kan det antas att de kritiska 
framgångsfaktorer som identifieras i den traditionella SU-processen också kan 
appliceras på processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet. Syftet med detta arbete 
är att ta reda på till vilken grad detta påstående är sant, dvs. ta reda på om det finns 
några kritiska framgångsfaktorer i SU-processen som inte är applicerbara på 
processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet, och i så fall varför. Arbetet innefattar 
också att ta reda på om det kan identifieras ytterligare kritiska framgångsfaktorer som 
inte har identifierats i den traditionella SU-processen. För att undersöka detta har både 
litteraturstudier och intervjustudier gjorts i området. Följande delkaptiel innefattar en 
analys av litteratur kring kritiska framgångsfaktorer, både då det gäller den 
traditionella SU-processen och processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet.  

5.1 Analys av kritiska framgångsfaktorer  
Att utveckla en 24-timmarsmyndighet är en komplex process och realiseringen kräver 
att teknologiska, organisatoriska, rättsliga, politiska och finansiella aspekter tas i 
beaktande (Tambouris, et al., 2001). Inom ramen för dessa aspekter kan områden 
identifieras där det är nödvändigt för myndigheten att lyckas. Dessa områden utgör 
framgångsfaktorer i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet och eftersom de i 
många fall är avgörande i utvecklingen kan de anses vara kritiska framgångsfaktorer. 
Litteraturstudien som gjorts omfattar både kritiska framgångsfaktorer i den 
traditionella SU-processen och i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet. 
Några av de kritiska framgångsfaktorerna som identifierats återfinns i båda 
processerna och några finns i endast den traditionella SU-processen och vice versa. På 
grund av att processerna är likartade har utgångspunkten under arbetets gång varit att 
undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som finns i SU-processen och därefter 
undersöka huruvida dessa återfinns i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet 
och om ytterligare faktorer kan identifieras där. Varje faktor som presenteras 
redovisas därför med utgångspunkt från den traditionella SU-processen (under 
rubriken SU-processen) med en efterföljande diskussion om huruvida faktorn 
återfinns i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet (under rubriken 24-
timmarsmyndighet). Ytterligare två faktorer, som inte finns med i den traditionella 
SU-processen, har identifierats och presenteras i de två sista avsnitten i detta 
delkapitel. Litteraturstudien kring kritiska framgångsfaktorer i SU-processen grundas 
till viss del på Aggestams (2002) arbete kring ämnet, vars resultat bygger på ett stort 
antal källor. 

Då kritiska framgångsfaktorer diskuteras i detta arbete syftas det på en generell SU-
process. Ingen process är den andra lik och i vissa SU-processer finns faktorer som 
inte kan identifieras i andra och tvärtom. På samma vis ser processen att utveckla en 
24-timmarsmyndighet olika ut från fall till fall. Detta innebär att de kritiska 
framgångsfaktorer som identifierats inte kan tolkas isolerade från kontext, utan måste 
kopplas samman med varje verksamhets sociala struktur, informationshantering, 
företagspolicys, arbetsflöden etc. (Butler & Fitzgerald, 1999).  

I den litteraturstudie som genomförts har ett antal kritiska framgångsfaktorer 
identifierats och nedan följer en sammanställning av vad som framkommit. De 
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kritiska framgångsfaktorer som identifierats i litteraturen och som återfinns i båda 
processerna är som följer: 

1) Hantering av förändring 

2) Ledarskap  

3) Förtroende 

4) Insamling av krav 

5) Användarnas delaktighet  

6) Analys av organisation 

7) Projektmål, projektdefinition och projektplan 

8) Resurser  

9) Kommunikation 

10) Helhetsperspektivet 

11) Säkerhet 

Faktorer som identifierats i den traditionella systemutvecklingen men inte i processen 
att utveckla en 24-timmarsmyndighet är: 

1) Företagskulturens matchning med IS 

2) Projektteam 

3) Koppling mellan IS och verksamhetens affärsplan 

4) Dokumentation av projektet 

5) Tillgång till lämplig metod 

Faktorer som identifierats i utvecklingen av 24-timmarsmyndighet men inte i den 
traditionella SU-processen är: 

1) Tillgänglighet 

2) Lagar och deras inflytande på utvecklingen 

Många av de kritiska framgångsfaktorer som identifierats i litteraturen går in i 
varandra, vilket gör att det är svårt att explicit uttrycka varje faktor för sig. De kritiska 
framgångsfaktorer som är likartade och som inte går att skilja åt har därför grupperats. 
Grupperna har ingen inbördes ordning för hur prioritet bör göras mellan dem. En 
överblick över de kritiska framgångsfaktorer som identifierats i litteraturstudien ges i 
Tabell 2 i delkaptiel 5.2 Sammanfattande resultat - litteraturstudie. Nedan följer en 
närmare presentation av dessa faktorer. I denna presentation, precis som övrigt i 
arbetet, syftar begreppet användare på de anställda i verksamheten, dvs. de anställda i 
företaget eller hos myndigheten/kommunen. Hos en 24-timmarsmyndighet finns även 
medborgaren som en typ av användare. För denna typ av användare används genom-
gående begreppet medborgare (se 2.4.4 Skillnader mellan ett informationssystem och 
en 24-timmarsmyndighet för vidare förklaring). 

5.1.1 Hantering av förändring 

SU-processen 

Syftet med ett IS är att det på något sätt ska förenkla och förbättra rutiner och arbets-
sätt i en verksamhet (Andersen, 1994). Därmed sagt att om ett system ska kunna vara 
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till nytta i en verksamhet krävs en förändring i verksamhetens sätt att arbeta. Det kan 
uppstå problem då denna förändring ska genomföras och för att undvika dessa i 
största möjliga mån är det viktigt att det finns en medveten hantering av den 
förändring som sker. Hantering av förändring ses därför som en kritisk framgångs-
faktor.  

Ett vanligt hinder vid systemutveckling är att människor i många avseenden är rädda 
för förändring (SKL, 2002; Stelzer & Mellis, 1999). Denna rädsla kan göra att då en 
förändring ska ske uppstår ett motstånd. Enligt SKL (2002) kan motståndet bland 
annat bero på: gammal vana, att människor är rädda att förlora jobbet, inlärt revir-
tänkande och/eller att människor är oroliga för att tappa kontrollen över sin arbets-
situation. Exempelvis kan en förändring i arbetsuppgifter för den anställde ge den 
anställde en oro för att inte längre klara av dem. Detta motstånd kan utgöra ett hinder 
för det viktiga kravinsamlandet och orsaka att ”rätt” krav inte framkommer i 
processen. Genom att vara medveten om det motstånd som kan förekomma kan 
problem som uppkommer till följd av detta bemötas och undanröjas så att ett 
framgångsrikt IS kan utvecklas. Sarker och Lee (1999) menar att om kommunikation 
kan upprätthållas på en nivå så att den anställde känner sig involverad i förändringen, 
kan ett förtroende skapas för att beslutet om förändring är riktigt. Detta i sin tur skapar 
en positiv inställning till förändringen. 

I ett utvecklingsprojekt kan huvudsakligen två olika typer av förändring förekomma: 
förändring inom projektet och förändring i projektets utfall. Enligt Aggestam (2002) 
ska förändringar som sker inom projektet hanteras av projektledaren i första hand. 
Detta kräver att projektledaren innehar den kompetens som är nödvändig. Förändring 
i projektets utfall innebär en teknisk förändring och en förändring i kultur. Resultatet 
av projektet är ett IS, vilket involverar både tekniska och icke-tekniska aspekter. I de 
icke-tekniska aspekterna finns företagskultur, sociala aspekter, normer, policies, etc. 
med och för att hantera förändring i verksamheten måste dessa aspekter beaktas.  

Vid utveckling av ett IS sker automatiskt en förändring i verksamheten, eftersom det i 
IS-utveckling även ingår utveckling av manuella rutiner (Andersen, 1994). Det är 
därför viktigt att verksamheten ser över invanda rutiner och utvecklar dessa i samröre 
med att IS:et utvecklas (SKL, 2002). Det finns annars en uppenbar risk att gamla 
rutiner består och får det nya medlet att verka överflödigt och kanske till och med ses 
som en börda (SKL, 2002). Enligt Stelzer och Mellis (1999) finns det en risk att nya 
rutiner utvecklas och fungerar för ett tag men att de anställda i verksamheten inom 
kort återgår till gamla rutiner. Det är därför inte bara viktigt att nya rutiner utvecklas 
utan också viktigt att se till att de består. Detta kan bland annat göras genom att 
motivera och ge regelbunden återkoppling till användarna i de nya processerna 
(Stelzer & Mellis, 1999). Ytterligare en risk kring arbetet med att utveckla ett IS är att 
hoppet om en effektivisering i verksamheten är så hög att det tekniska systemet sätts i 
fokus, och att rutiner runt omkring inte får samma uppmärksamhet. Detta kan leda till 
att systemet inte uppfyller de förväntningar som finns och att manuella rutiner 
bevaras, vilket inte ger den effektivitet som eftersträvas (Wimmer, 2002). 

För att bemöta den förändring som en verksamhet står inför vid utveckling av ett IS 
och de problem som denna kan innefatta, är det viktigt att som utvecklare underbygga 
en relation till människorna i verksamheten. Detta så att en förståelse och ett 
förtroende för det system som ska utvecklas skapas (Stelzer & Mellis, 1999). För att 
få användarna nöjda med det system som utvecklas, vilket är en förutsättning för att 
systemet ska vara framgångsrikt, är det viktigt att medvetet se till att (Aggestam, 
2002): 
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• skapa ett engagemang och ett åtagande för projektet.  

• kommunikationen mellan utvecklare och användare fungerar så att fördelar 
kan erhållas, som exempelvis realistiska förväntningar och identifiering av 
problem tidigt (vilket kan resultera i nya idéer som leder till en bättre 
lösning kan uppnås).  

• utbilda och träna användarna för att öka deras kunskap, vilket bidrar till 
nöjda användare. 

• projektteamet är fokuserade, engagerade, motiverade och positiva samt 
uppmärksamma klagomål och andra synpunkter från användarna.  

• projektledaren är kompetent, vilket kan kräva att denna innehar olika 
ledarstilar för olika tidpunkter i projektet.  

• projektet är väl förankrat hos företagsledningen, vilket är nödvändigt om 
projektet omfattar större delar av organisationen.  

Ovanstående aspekter är också viktiga att ta i beaktande för att bemöta det nämnda 
motstånd som människor kan ha mot systemet som ska utvecklas.  

24-timmarsmyndighet 

Utifrån litteraturen kan tydliggöras att en medveten hantering av förändringen som 
sker är en kritisk framgångsfaktor även vid utveckling av 24-timmarsmyndighet. Att 
utveckla en 24-timmarstmyndighet innebär förändring, vilket det finns en tendens att 
förglömma i den offentliga verksamheten som det ser ut idag. Detta kan bero på att 
den offentliga verksamheten är komplex och att förändring kräver mycket hårt arbete. 
SKL (2002) menar att det är vanligt att kommuner kommer till en punkt i 
utvecklingen där utvecklingen avstannar på grund av att det kräver en omstrukturering 
av processer i verksamheten, vilket sannolikt är ett skäl till att interaktiva tjänster i 
hög grad saknas. Orsaken till detta kan vara att kommunerna utgår från de tjänster de 
kan utveckla utan att förändring är nödvändig i verksamheten och fastnar när 
förändring av processer och rutiner är ett måste. Faran med detta är att kommunerna 
inte ser vilka tjänster som verkligen effektiviserar verksamheten och prioriterar istället 
de som är lätta att implementera. Det är därför viktigt att fokusera på förändringen i 
verksamheten redan från början.  

Detta resonemang förs också av Grönlund (2001 b) som konstaterar att många 
kommuner utvecklar e-tjänster som i hög grad används, utan att sättet att arbeta i 
verksamheten förändras. Alla manuella rutiner består, vilket innebär att e-tjänsten 
utgör en extra kostnad för verksamheten. Detta gör att e-tjänsten är svår att motivera 
och bevara. Detta måste kommas ifrån menar Grönlund (2001 b), genom att inta 
beslutsamma steg för att förnya i verksamhet och arbetssätt i samröre med de nya e-
tjänsterna. Det finns annars ingen möjlighet att utveckla en framgångsrik 24-timmars-
myndighet. 

Pardo (2000) vid Center for Technology in Government (CTG) fokuserar på den 
externa verksamheten och menar att relationen mellan medborgaren och myndigheter 
måste förändras för att ett förtroende hos medborgarna ska kunna vara bestående. I 
artikeln skriver Pardo (2000) ” It is not about putting in a few computers or building a 
Web site for information access; it is about transforming the fundamental relationship 
between government and the public”. Pardo (2000) anser det viktigt att myndigheten 
verkligen är medveten om vad det innebär att införa en 24-timmarsmyndighet och 
utveckla e-tjänster. Pardo (2000) anser det viktigt att myndigheten funderar över vilka 
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ansvarsområden den har och hur de kan förändra i sin verksamhet för att effektivt 
utnyttja den nya tekniken. Mänskliga aspekter är också viktiga att beakta (Heeks, 
2001; Tambouris, et al., 2001). Att människorna i verksamheten och medborgarna är 
redo för 24-timmarsmyndigheten är en förutsättning för att den ska kunna fungera 
framgångsrikt (Heeks, 2001).  

Även vid utveckling av en 24-timmarsmyndighet kan motstånd mot förändringen som 
sker vara uppenbar (Grönlund, 2001 b; Sundsvalls kommun, 2001). Förändringen kan 
t. ex. skapa en oro bland de anställda i verksamheten i rädsla för att förlora sitt arbete. 
Risken finns också att de anställda befarar försämrade villkor i samband med 
förändringen. Det är viktigt att denna kritiska framgångsfaktor bemöts medvetet 
genom att ha en öppen kommunikation med de anställda om deras roll i 24-timmars-
myndigheten och den förändring som denna innebär (Grönlund, 2001 b). 

Den traditionella SU-processen och processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet 
har kravet på en medveten hantering av förändring gemensamt och att synen på 
förändring måste vara holistisk, dvs. gälla verksamheten som helhet. Det går inte att 
endast se till de tekniska aspekterna utan verksamhetens organisation och arbetssätt 
samt relationen till användarna måste vägas in lika mycket i förändringsarbetet.  

5.1.2 Ledarskap 

SU-processen 

För att ett SU-projekt ska kunna resultera i ett framgångsrikt IS är det nödvändigt att 
projektet är väl förankrat i verksamheten. Det är nödvändigt att alla involverade är 
medvetna om den förändring som ska ske och vad denna förändring innebär för 
verksamheten och för den enskilde (t. ex. Sarker & Lee, 1999; Stezler & Mellis, 
1999). För att kunna skapa denna förankring i verksamheten är det viktigt att det finns 
ett förtroende för ledarskapet i verksamheten. Ett förtroende som går ut på att de 
anställda erhåller kunskap om meningen med förändringen och känner en trygghet 
med den förändring som ska ske. 

Ledningen måste också vara helt införstådd med vad förändringen innebär och vad 
som krävs och ge sitt fulla stöd och engagemang (Butler & Fitzgerald, 1999; Stelzer 
& Mellis, 1999). Stelzer och Mellis (1999) menar att högsta ledningen ofta vill att en 
förändring ska ske men saknar förståelse för vilka uppoffringar och medel som krävs 
för att den ska vara genomförbar. I detta finns en risk för att de underställda som ska 
utföra förändringen hamnar i en ohållbar situation där förbättring av verksamhets-
processer ska ske utan tillräckliga resurser till förfogande. Denna situation kan leda 
till att ett motstånd mot förändringen är att vänta från de underställda (Stelzer och 
Mellis, 1999). Ledning är därför en kritisk framgångsfaktor (Aggestam, 2002; Butler 
& Fitzgerald, 1999; Sarker & Lee, 1999; Stelzer & Mellis, 1999). Enligt Sarker och 
Lee (1999) är det ett måste att ledningen ser verksamheten som ett socialt system som 
består av individer och inte bara som en entitet där finansiella rapporter och dokument 
är av överhängande betydelse. Ledningen måste ha förmåga att kunna läsa signaler 
och symboler som förekommer i verksamheten för att kunna hantera den förändrings-
process som sker och för att forma de mål som eftersträvas (Sarker & Lee, 1999). Om 
ledning och anställda i verksamheten inte talar samma språk finns en risk för att 
projektet inte får det engagemang som krävs för att lyckas. Kommunikation är en 
förutsättning för att skapa det förtroende som föranleder ett lyckat projekt.  

Ledningen måste också ge sitt fulla förtroende till projektteamet och till de anställda i 
verksamheten för att en förändring i en verksamhet ska kunna genomföras på ett 
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tillfredsällande sätt (Sarker & Lee, 1999). Det är också önskvärt att verksamhets-
ledningen aktivt deltar i den förändring som sker i verksamheten. 

24-timmarsmyndighet 

Enligt Tambouris, et al. (2001) är ledarskap av stor betydelse även för att kunna 
utveckla 24-timmarsmyndigheten framgångsrikt. Det måste finnas ett tydligt 
ledarskap där det finns ett engagemang både hos politiker och i den administrativa 
delen av en myndighet. En kritisk faktor är styrelsens/ledarnas insikt i och förståelse 
för e-governmet och dess betydelse (Tambouris, et al., 2001). Det är viktigt att ledare 
i verksamheten är medvetna om att utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet kräver 
fullständig uppmärksamhet och engagemang samt kräver att ledningen är delaktig, 
vilket ofta är ett problem (Grönlund, 2001 b). Med andra ord är det viktigt att se till 
att utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet verkligen är förankrad hos ledning och 
politiker (Devadoss, Pan & Huang, 2002; Pardo, 2000), eftersom detta kan skapa ett 
engagemang inför utvecklingen. Det strategiska tänkandet hos ledningen och viljan att 
utveckla och förnya verksamheten är därför en kritisk framgångsfaktor som måste tas 
i beaktande (Heeks, 2001).  

5.1.3 Förtroende 

SU-processen – användarnas förtroende 

Att de anställda i verksamheten har ett förtroende för ledningen är viktigt i många 
avseenden. Det är även viktigt att det anställda/användarna har ett förtroende för de 
utvecklare som befinner sig i verksamheten och som ofta leder arbetet med projektet. 
Om detta förtroende finns är det större chans att både utvecklare och användare anser 
att projektet är lyckat (Aggestam, 2002). Ur utvecklarens synvinkel är detta 
förtroende viktigt eftersom det annars kan vara svårt att få de anställda att medvetet 
och målinriktat delta i processen. Om användarna inte deltar är det svårare, näst intill 
omöjligt att identifiera de krav som finns på systemet som ska utvecklas (Aggestam, 
2002). Om användarna däremot har en positiv attityd till projektet ökar det chansen att 
de medvetet vill delta i projektet, vilket skapar en möjlighet till bättre relation mellan 
utvecklare och användare (Nandhakumar, 1996; Stelzer & Mellis, 1999). Detta leder 
till att ett positivt samarbete kan upprätthållas, rätt krav kan fångas och möjligheten 
till ett framgångsrikt IS ökar.  

Nandhakumar (1996) menar att säkerhet är en av aspekterna som måste tas i 
beaktande för att ett förtroende för projektet ska kunna skapas. Användarna måste 
exempelvis kunna känna sig trygga i att konfidentiellt material inte kommer i orätta 
händer. Om de inte känner denna trygghet kommer de heller inte att vilja använda 
systemet. 

Det är viktigt som utvecklare att kunna påvisa för användarna att tekniska resurser 
finns till förfogande för att uppfylla de krav som ställs av användarna. Det är också 
viktigt att det finns kunskap om de tekniska faktorer som implementering av systemet 
innefattar, så att problem med dessa kan elimineras (Butler & Fitzgerald, 1999). Om 
inte de tekniska resurserna finns, både kunskapsmässigt och fysiskt, finns det en risk 
för att användare förlorar förtroendet för projektet och därmed också förtroendet för 
det system som utvecklats. Sarker och Lee (1999) menar att det också är viktigt att det 
finns en kunskap i verksamheten om vilka möjligheter och begränsningar som gäller i 
samband med IT så att rimliga förväntningar kan byggas upp utefter detta.  
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24-timmarsmyndighet – medborgarnas förtroende 

Förtroende är även en viktig faktor om det ska vara möjligt att implementera 24-
timmarsmyndigheten framgångsrikt (Devadoss, et al., 2002; Grefen, Pavlou, Rose & 
Warkentin, 2002; Pardo, 2000). För att 24-timmarsmyndigheten ska kunna fungera 
framgångsrikt måste medborgarna ha en vilja att ta emot en tjänst elektroniskt även 
om samma tjänst finns tillgänglig på traditionellt sätt. Om denna vilja ska kunna 
skapas krävs att medborgarna har förtroende för de tjänster som utvecklas (Grefen, et 
al., 2002). För att skapa detta förtroende krävs att risker exempelvis gällande 
överföring av personlig information elimineras (Devadoss, et al., 2002; Grefen, et al., 
2002; Layne & Lee, 2001).  

Ytterligare en aspekt som måste tas i beaktande för att skapa förtroende hos med-
borgarna är att se till att viss kontroll fortfarande finns in deras händer. Layne och Lee 
(2001) menar att det exempelvis är viktigt att medborgaren själv kan bestämma vilken 
information som ska gå vidare till en annan myndighet. Detta ökar graden av kontroll 
hos medborgaren, vilket ökar förtroendet för 24-timmarsmyndigheten och minskar 
känslan av att myndigheten intar positionen som förmyndare.  

En annan aspekt av betydelse är att medborgarna har ett behov av att känna till 
teknologin för att kunna känna ett förtroende för den (Grefen, et al., 2002; Heeks, 
2001). De behöver veta att teknologin verkligen kan hjälpa dem och att det system 
som de använder verkligen underlättar i deras ärende. Av betydelse är också att 
medborgarna anser det enkelt att använda systemet vilket ökar medborgarens 
intentioner att göra så (Grefen, et al., 2002).  

Medborgarnas förtroende ligger som grund för hela demokratin (van Engers, et al., 
2001). För att kunna upprätthålla detta förtroende krävs att myndigheterna påvisar 
kvalitet och effektivitet i det nya sättet att serva sina medborgare. Det gäller att 
myndigheten håller sig underrättade om vilka krav medborgarna har och ser till att 
dessa krav tillgodoses på så sätt att den service som krävs frambärs av högsta kvalitet 
(van Engers, et al., 2001).  

5.1.4 Insamling av krav 

SU-processen 

En kritisk del i systemutveckling är kravinsamling och om denna ska gå bra är det 
många faktorer som måste beaktas (Aggestam, 2002; Butler & Fitzgerald, 1999). 
Aggestam (2002) konstaterar att många av de kritiska framgångsfaktorerna för en SU-
process återfinns i kravinsamlingsfasen. Användarens krav måste komma i centrum 
för systemutvecklingen eftersom det annars inte finns någon möjlighet att utveckla ett 
tillfredsällande IS. Om inte kravinsamlingen kan ske på ett framgångsrikt sätt är det 
stor risk att projektet faller och att systemet därmed blir ett misslyckande. Utan ”rätt” 
krav kan inte systemet utvecklas till belåtenhet och systemet kan inte uppfylla de 
förväntningar som användarna har på systemet. Bubenko (1993) beskriver att de 
problem som kravinsamling bland annat kan innefatta är brister i kommunikationen 
mellan utvecklare och användare och bristen på kompetens/utbildning hos 
användarna, dvs. de anställda i verksamheten. Kommunikation utgör i sig en kritisk 
framgångsfaktor (se avsnitt 5.1.9 Kommunikation). Kompetensen hos användarna är 
viktig för att användarna ska kunna förmedla den kunskap de har om verksamheten 
och för att kunna förmedla de krav de har på systemet som ska utvecklas. Om dessa 
två ting tas i beaktande bidrar dessa till att de krav som är viktiga få fram i processen 
tydliggörs, vilket leder till att systemet som utvecklas kan uppfylla användarnas 
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förväntningar. Bubenko (1993) menar att metoder och verktyg som kan underlätta för 
utvecklaren i denna kravinsamlingsprocess är av betydelse för att uppnå ett så 
framgångsrikt resultat som möjligt. Aggetam (2002) sammanfattar de faktorer som är 
viktiga att uppmärksamma då användarnas behov ska identifieras. Dessa är enligt 
följande: 

• Kommunikation: Kommunikation är en viktig del i SU-processens alla 
faser men kanske viktigast då insamling av krav ska ske. Det är viktigt hur 
vi kommunicerar men också vad vi kommunicerar. Det är viktigt som 
utvecklare att vara lyhörd inför användarna och lyssna på de fråge-
ställningar och funderingar som uttrycks. Det är också viktigt att 
utvecklaren använder sig av samma kommunikationsstil som användarna 
gör. Det gör att användarna känner sig bekväma tillsammans med 
utvecklarna och öppnar sig mer, vilket resulterar i att krav framkommer på 
ett enklare vis. Brist i kommunikation vid kravinsamling kan orsaka stora 
problem senare i processen. 

• Motstånd: Som tidigare nämnts kan en förändring väcka motstånd. Att 
uppmärksamma detta motstånd vid ett tidigt stadium gör att frågor som 
inte tidigare lagts vikt vid kan tydliggöras. Motstånd kan te sig i olika 
skepnader och behöver inte explicit uttryckas för att märkas. Det kan bland 
annat noteras genom att användaren som deltar i kravinsamlingen: aldrig 
har tid att träffa utvecklaren; inte reagerar när utvecklaren talar till 
honom/henne; hela tiden påminner om att han/hon lever i ”the real world”; 
alltid håller med utvecklaren i vad denne än säger. Denna aspekt är därför 
av vikt att ta i beaktande.  

• Tydlighet: Det är viktigt att använda en begreppsapparat som alla parter 
förstår. Det kan finnas en risk att utvecklaren använder sig av många 
tekniska termer vid samtal med användare. Om en part inte förstår de 
begrepp som används kan det inverka hämmande på användaren vilket 
resulterar i att de krav som finns inte kan uttryckas. Det är samtidigt viktigt 
att inte använda en nedsättande ton vid samtal med användare och tro att 
begrepp är försvåra och att de inte kan användas så att användaren förstår. 
En lösning på detta problem är att utbilda användarna, vilket hjälper till att 
bygga upp ett förtroende för utvecklaren och ger användaren mod att 
uttrycka sig. 

• Problemperspektivet: Vid insamling av krav är det viktigt att vara 
medveten om att användare och utvecklare har olika perspektiv på det 
problem som ska lösas. I dessa lägen är det viktigt att som utvecklare tänka 
på att användaren inte har erfarenhet av systemutveckling och att 
utvecklaren inte har erfarenhet av att vara slutanvändare. Användaren vet 
inte vad denne kan fråga efter och vilka krav denne kan ställa och det är 
utvecklarens ansvar att ge denna information.  

Vidare menar Aggestam (2002) att en viktig del i att fånga kraven är att kunna hjälpa 
användarna att se vilka behov de har och vilka begränsningar som finns. Om 
utvecklaren är medveten om användarnas kognitiva begränsningar leder detta till att 
utvecklaren lättare kan förstå och identifiera användarnas krav.  

Insamling av krav är något som sker under hela systemutvecklingen och det är 
därmed svårt att avgöra när denna fas är över och arbetet med kraven färdigt 
(Aggestam, 2002; Avison & Fitzgerald, 1995). Ju fler krav som identifieras desto fler 



 5 Kritiska framgångsfaktorer – en litteraturstudie 

  46 

kan identifieras (Aggestam, 2002). Då systemet är utvecklat är det viktigt att 
utvärdera huruvida kraven är uppfyllda eller inte. Om kraven inte uppfylls kan det bli 
mycket kostsamt i efterhand eftersom det kan innebära att krav som inte 
uppmärksammats är mycket viktiga för systemets framgång. Detta utgör en 
överhängande risk för att systemet måste genomgå omfattande förändringar eller i 
värsta fall byggas om (Avison & Fitzgerald, 1995). Det är också viktigt att systemet 
noggrant testas innan det tas i bruk. Detta på grund av att om systemet skulle visa sig 
ha brister under användande finns det en risk för att de anställda tappar förtroendet för 
systemet och troligtvis också förtroendet för eventuella framtida system (Avsion & 
Fitzgerald, 1995).  

24-timmarsmyndighet 

Syftet med att utveckla en 24-timmarsmyndighet är att utveckla elektroniska tjänster 
som ska tillhandahålla kostnadseffektiv service och service av bättre kvalitet till 
medborgarna. Layne och Lee (2001) menar att om utveckling av 24-timmars-
myndighet ska kunna ske framgångsrikt måste kraven ställas utifrån ett medborgar-
perspektiv och inte endast fokusera på önskad effektivitet i verksamheten. Insamling 
av krav kan därför identifieras som kritisk framgångfaktor även i processen att 
utveckla en 24-timmarsmyndighet (Grönlund, 2001 b; Layne & Lee, 2001; Pardo, 
2000). Eftersom alla myndigheter har fått i uppdrag att utveckla 24-timmars-
myndigheten finns det en risk för att myndigheter omedvetet ”tävlar” om att lägga ut 
tjänster på Internet utan närmare eftertanke på varför det görs. Det är då en uppenbar 
risk att tjänster utvecklas som inte ligger i medborgarnas intresse och kanske inte 
heller i verksamhetens intresse och som en följd kommer inte 24-timmars-
myndigheten uppfylla de förväntningar som finns (Wimmer, 2002).  

Pardo (2000) menar att en viktig del i en lyckad 24-timmarsmyndighet är att ta med 
medborgarnas krav och önskemål i beräkningen under processens gång. Om detta inte 
görs finns det en risk att tjänster utvecklas som medborgarna inte kommer använda 
(Grönlund, 2001 b; Pardo, 2000). Pardo (2000) menar att det är viktigt att ta reda på 
vem det är som ställer krav på tjänster. Detta bör vara användarna av systemet i första 
hand (medborgare, företag, anställda i verksamheten, etc.), eftersom det är dessa som 
huvudsakligen kommer i kontakt med systemet. Pardo (2000) menar att det finns en 
risk för att de leverantörer som skapar systemet bygger upp förväntningar på systemet 
och framställer de krav som användarna och medborgarna har, vilket kan ge en 
snedvriden bild av verkligheten. Det är därför viktigt att också ta reda på vilket 
inflytande leverantörerna av de teknologiska aspekterna har på utvecklingen, för att se 
till så att inte deras vilja tar överhanden. Genom att fastställa de krav som finns på 
systemet är det också möjligt att få kontroll över vad användarna och medborgarna 
förväntar sig av de elektroniska tjänsterna som ska utvecklas (Pardo, 2000). Detta är 
en fördel eftersom orimliga förväntningar gör att användarna och medborgarna i 
slutskedet kommer anse att systemet inte är lyckat. 

Wimmer (2002) håller med om att användarnas verkliga behov och krav måste 
undersökas då utveckling av 24-timmarsmyndigheten ska ske. Wimmer (2002) 
kritiserar dock de undersökningsmetoder som riktar sig mot medborgare och ifråga-
sätter om det verkligen är medborgarna som besitter kunskap om hur service borde 
förbättras. Wimmer (2002) menar att den vanliga medborgaren i själva verket inte har 
en regelbunden kontakt med myndigheter och föredrar då det sker att ha en personlig 
kontakt. De som använder myndigheters tjänster är främst företag och den offentliga 
administrationen själv. Wimmer (2002) menar därför att de som är de verkliga 
användarna av systemet är de som arbetar på myndigheten, som tar hand om de 
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ärenden som medborgaren har. Det är därför viktigt att först kontrollera vilka som är 
användare av 24-timmarsmyndigheten, eftersom användare och medborgare inte alltid 
är detsamma, och utifrån detta analysera vilka krav som ställs.  

5.1.5 Användarnas delaktighet 

SU-processen 

Det är viktigt att få med användarna i processen för att kunna utveckla ett framgångs-
rikt IS. Detta för att det är främst användarna som vet vilka krav som finns på 
systemet och känner till verksamheten till fullo (Stelzer & Mellis, 1999). Medverkan 
av användare i processen möjliggör en interaktion mellan användare och utvecklare 
som kan ge ömsesidiga lärdomar och utbyte av erfarenheter (Aggestam, 2002). De 
båda parterna kan lära sig om varandras förväntningar och krav och kan också hjälpa 
till vid hantering av olika typer av konflikter. Enligt Aggestam (2002) och Butler och 
Fitzgerald (1999) är det viktigt att forma en atmosfär som hjälper användarna att se 
möjligheter med systemet i syfte att skapa en acceptans för systemet och på så sätt få 
användarna att delta i processen. En grundläggande förutsättning för att kunna forma 
denna atomsfär är en fungerade kommunikation mellan alla inblandade (Sarker & 
Lee, 1999). Butler och Fitzgerald (1999) menar att användarmedverkan kan bidra till 
en öppenhet och medvetenhet inför projektet, vilket skapar det engagemang som 
krävs för en hög grad av deltagande. 

Användarna kan vara delaktiga i hela systemutvecklingens livscykel men graden av 
delaktighet avgörs ofta av vilken metod som används. Det är allra viktigast att få med 
användarna i de tidiga faserna i systemutvecklingen (Andersen, 1994). Det är i dessa 
faser som användarna avgör huruvida förändring ska ske, hjälper till att analysera 
verksamhetsprocesser, vad IS:et ska innehålla, etc. Även vid implementering är 
användarnas delaktighet viktig eftersom det är i denna fas som systemet ska tas i bruk. 
En viktig del i systemutveckling är att verksamhetsledningen deltar i förändringen 
som sker i verksamheten (Sarker & Lee, 1999; Stelzer och Mellis, 1999). 

Enligt Aggestam (2002) är involvering av rätt intressenter en kritisk framgångsfaktor. 
Användaren är en intressent till systemet och involvering av rätt användare är därmed 
viktigt. De olika intressenterna kan ha olika intressen i systemet, vilket måste bemötas 
medvetet så att eventuella konflikter kan lösas. För att kunna utveckla ett framgångs-
rikt IS måste de olika intressenternas behov tas i beaktande. Aggestam (2002) poäng-
terar också att de relationer som finns mellan de olika intressenterna också måste 
hanteras. Det kan gälla relationer mellan projektteamets medlemmar, mellan interna 
och/eller externa intressenter och mellan intressenter och utvecklare. 

24-timmarsmyndighet 

Användarnas delaktighet kan anses vara en kritisk framgångsfaktor även vid 
utveckling av 24-timmarsmyndigheten. Wimmer (2002) menar att det är viktigt att 
användare, dvs. de anställda i verksamheten, är delaktiga i processen, eftersom dessa 
kan beskriva de krav som finns och också bidra med en djupare kunskap i själva 
utvecklingsprocessen. Syftet med att involvera användare är att det blir möjligt för 
användarna att forma det system som de sedan ska använda, vilket förhoppningsvis 
medför att systemet uppfyller användarnas behov (Wimmer, 2002).  

I den traditionella systemutvecklingen läggs oerhört stor vikt vid användarnas del-
aktighet och innebär att användarna är delaktiga i att driva processen framåt. Vid 
utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet säger litteraturen att användarnas del-
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aktighet är viktigt men dess huvudsakliga syfte är att få fram krav till systemet. Att 
denna kritiska framgångsfaktor får en annorlunda innebörd här kan bero på att de som 
använder sig av systemet utgörs av både användare i verksamheten och medborgare. 
Det är således inte möjligt att alla dessa tillsammans deltar i utvecklingsprocessen.  

5.1.6 Analys av organisation  

SU-processen 

Under en SU-process måste verksamheten i fråga analyseras för att kunna samla in de 
krav som finns på IS:et. För att möjliggöra denna analys är det viktigt att först 
definiera systemets begränsningar och dess omfattning (Aggestam, 2002). Vidare 
menar hon att denna definition är en förutsättning för att kunna bemöta alla de kritiska 
framgångsfaktorer som framkommer. Definitionen innebär att medvetet identifiera 
vilka områden som IS:et ska omfatta, vilka delsystem som ska ingå och vad som kan 
lämnas utanför. Definitionen av systemets omfattning influerar hela analysfasen 
eftersom denna bestämmer hur stor del av verksamheten som ska omfattas av IS:et 
och det är stor skillnad på att analysera hela eller endast delar av en verksamhet. Att 
definiera systemets omfattning innebär att en aktiv diskussion uppstår och att 
oklarheter kommer upp till ytan. Det innebär också att det tydliggörs vilka människor 
som är involverade och som påverkas av förändringen samt vilka mänskliga resurser 
som finns tillgängliga.  

För att möjliggöra en analys av verksamheten måste kunskap om processer och rutiner 
i verksamheten kunna förmedlas från användare och ledning. Det är därför av stor vikt 
att användarna själva förstår sin problemdomän för att de ska kunna förmedla denna 
kunskap till utvecklarna (Aggestam, 2002; Stelzer & Mellis, 1999). De verksamhets-
processer som ingår i problemdomänen måste också finnas kunskap om och 
förmedlas. Om förmedling av denna kunskap inte kan ske är det omöjligt för 
utvecklarna att förstå kraven och risken för ett misslyckat IS är stor (Aggestam, 
2002). För att möjliggöra en förmedling av kunskap kring verksamheten är det viktigt 
att dokumentera nuvarande processflöden i verksamheten. Dokumenten kan hjälpa 
användarna att upptäcka svagheter med de processer som finns och få en förståelse för 
varför initiativet till en förändring och en förbättring är nödvändig (Stelzer & Mellis, 
1999). Den analys som görs av verksamheten måste dessutom göras utifrån olika 
perspektiv menar Aggestam (2002), som konstaterar denna aspekt som en kritisk 
framgångsfaktor. Om detta görs kan olika dimensioner uppmärksammas, det problem 
som ska lösas definieras, vilket bidrar till att strukturera målet med projektet.  

För att kunna göra en analys från olika perspektiv är det nödvändigt att information 
och data insamlas från olika källor där de olika intressenterna utgör en av källorna. 
Återigen läggs vikt vid att ”rätt” intressenter är involverade så att ”rätt” information 
insamlas. På så vis kan en definition av målet med projektet formas ur olika syn-
vinklar, vilket ger olika beskrivningar (Aggestam, 2002). Som utvecklare är det 
viktigt att känna till företagshistorik (eventuella misslyckade IS), företagskultur, 
värderingar och organisatorisk struktur, eftersom detta påverkar hur systemet kommer 
att mottagas. Genom att analysera verksamheten från olika synvinklar kan också 
problem som exempelvis påverkan av tidigare misslyckanden uppdagas. För att kunna 
få förståelse för denna påverkan krävs att analys görs med olika perspektiv 
(Aggestam, 2002).  

I den traditionella SU-processen är det viktigt att verksamhetens rutiner ses över och 
förändras i samröre med det nya systemet (Andersen, 1994). Detsamma gäller vid 
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utveckling av en 24-timmarsmyndighet. För att myndigheterna ska kunna genomföra 
ett framgångsrikt förändringsarbete måste analys göras av verksamheten där gamla 
processer och rutiner dokumenteras och förändras med det nya system som 24-
timmarsmyndigheten innebär. Analys av organisation är därför en kritisk framgångs-
faktor även i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet. I en rapport från 
Sundsvalls kommun (2001) delges att hemligheten bakom framgång vid elektroniska 
processer är att den bakomliggande manuella processen först säkerhetsställs innan en 
e-tjänst läggs ut på Internet. De uppmanar därför de kommunala förvaltningarna att 
ägna uppmärksamhet åt de processer som utförs i förvaltningen innan steget mot en e-
tjänst tas. 

24-timmarsmyndighet 

En analys av verksamheten är också viktig för att integration av 24-timmars-
myndigheten och det nuvarande verksamhetssystemet ska kunna ske. Analys av 
verksamhet är något som tenderar att komma i skymundan hos myndigheter som 
utvecklar 24-timmarsmyndigheten. Grönlund (2001 b) menar att utvecklingen av en 
24-timmarsmyndighet ofta sker improviserat vilket lätt leder till att en koppling till 
verksamheten saknas. Vidare menar han att om kopplingen funnits redan från början 
hade det varit möjligt att hantera de förändringar som 24-timmarsmyndigheten 
innebär på ett smidigare sätt än vad som gjorts. Min uppfattning är att om en 
noggrann analys görs av verksamheten kan kopplingen mellan verksamheten, 
verksamhetssystem och 24-timmarsmyndigheten skapas, vilket leder till att 
förändringsarbetet fungerar bättre. Helhetsperspektivet på verksamheten kan också 
upprätthållas på ett bättre sätt.  

Grönlund (2001 b) konstaterar att de olika aktörerna kring 24-timmarsmyndigheten 
ser den från olika synvinklar. Medborgarna ser den som ett medel att kunna utnyttja 
tjänster dygnet runt. Ledningen ser den som ett ansikte utåt och lägger ofta stor vikt 
vid grafik, etc. (Grönlund, 2001 b). De anställda i verksamheten ser den som ett 
hjälpmedel i processer och förbättring i organisationen. Att analysera verksamheten är 
viktigt och det är dessutom viktigt att analysera verksamheten från olika håll så att så 
många perspektiv som möjligt belyses, vilket även Aggestam (2002) poängterar då 
det gäller den traditionella SU-processen. 

5.1.7 Projektmål, projektdefinition och projektplan 

SU-processen 

Målet med systemutveckling innefattar en förändring av hela verksamheten och 
resulterar slutligen i ett IS. Om ett IS ska fungera i en verksamhet räcker det inte att 
det endast fungerar i den del av verksamheten där det placeras. Det måste också 
fungera tillsammans med andra IS i verksamheten eftersom det annars inte blir ett 
framgångsrikt sådant (Aggestam, 2002). Detta innebär att den del som utvecklings-
processen för närvarande fokuserar på inte kan separeras från övriga delar i verk-
samheten (Stelzer & Mellis, 1999). Verksamheten måste ses utifrån ett helhets-
perspektiv. Att definiera målet med projektet är en kritisk framgångfaktor. Då målet 
ska definieras är det även viktigt att se detta utifrån ett helhetsperspektiv. Detta görs 
genom att målet i första hand definieras övergripande och med realistiska delmål som 
med utan för höga ambitioner kan uppnås. På detta sätt kan motivationen öka i verk-
samheten, eftersom verksamheten då kan se konkreta resultat av utvecklingsarbetet 
inom den närmaste framtiden (Stelzer & Mellis, 1999).  
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Aggestam (2002) menar att det mål som projektet har ska definieras utifrån tre olika 
nivåer för att en förståelse ska kunna skapas: vad verksamheten behöver, varför det 
behövs och hur det ska implementeras. Detta för att målet kan definieras olika 
beroende på från vilken synvinkel det beskrivs. Aggestam (2002) ser definition av 
mål som en kritisk framgångsfaktor för att det är en viktig del i att skapa en acceptans 
för projektet hos användarna. Då ett mål har definierats är det därför också viktigt att 
se till att målet accepteras av de intressenter som finns till systemet.  

Lika viktigt som att definiera det mål som finns med projektet är det att skapa en 
definition av projektet. Denna definition är viktig för att den tvingar till en diskussion 
om vad projektet ska leda till och vilka begränsningar som finns (Aggestam, 2002). 
Genom att skapa en projektdefinition kan det fastställas vad utvecklare och användare 
kan förvänta sig av projektet och diskussionen kan göra att orimliga förväntningar 
kommer upp till ytan vid ett tidigt stadium och att problem med detta kan undanröjas. 
Genom att definiera projektet klargörs målet ytterligare och en acceptans av projektet 
går att upprätta. På så sätt skapas en positiv attityd mot projektet, vilket leder till en 
högre grad av samarbete från både framtida användare och ledningen i verksamheten. 
Projektdefinitionen är till för att skapa konsensus bland alla dem som ingår i projektet, 
inklusive intressenter. Projektdefinitionen kan därför anses vara en kritisk 
framgångsfaktor i SU-processen. 

För att projektet ska kunna genomföras på ett strukturerat och genomtänkt sätt är det 
viktigt att en projektplan skapas (Aggestam, 2002; Nandhakumar, 1996). Projekt-
planen är därför också en kritisk framgångsfaktor. Denna har inverkan på hur hela 
projektet kommer att fortskrida och därmed också på resultatet av projektet. I en 
projektplan ingår en uppdelning av hela projektet och denna gör det möjligt att 
schemalägga olika aktiviteter som ska utföras. För de olika aktiviteterna bör det också 
finnas dokumenterat vilken grad av prioritet de olika aktiviteterna har, så att en 
prioritering av de olika momenten kan göras om det skulle vara nödvändigt. En viktig 
del i projektplanen är att definiera vilka resurser som finns till förfogande i projektet. 
Tillgängliga resurser analyseras och planeras med projektets mål i fokus (Aggestam, 
2002). Projektplanen kan också användas som kommunikationsmedel mellan 
användare och utvecklare, vilket är ytterligare ett skäl till att projektplanen är en 
kritisk framgångsfaktor. Genom projektplanen är det möjligt att påvisa vilka fördelar 
specifika aktiviteter i utvecklingsarbetet har, vilket kan öka acceptansen hos 
människorna i verksamheten. Detta eftersom det kan övertyga användare om att 
aktiviteterna är till nytta för förändringen och att det finns ett bakomliggande skäl till 
att de genomförs (Stelzer & Mellis, 1999). Av vikt är också att projektet håller sig 
inom de ramar som finns gällande tidsplan och resurser för att det ska anses vara ett 
framgångsrikt IS. För att komma till rätta med detta är projektplanen till stor hjälp.  

Enligt Butler och Fitzgerald (1999) skapas projektplanen i många SU-projekt efter 
kravanalysen för att genom resultatet från kravanalysen kunna beräkna hur mycket tid 
de olika aktiviteterna i projektplanen ska tilldelas. Det finns dock en risk med att 
arbeta på detta sätt eftersom projektplanen då är beroende av hur mycket tid och 
arbete som lagts ner på att analysera kraven. Detta i sin tur påverkar hur mycket tid 
som tilldelas till de olika aktiviteterna. I många fall läggs inte tillräckligt med tid och 
arbete på kravhanteringen vilket leder till att den tid och resurser som egentligen 
krävs inte ges till de olika aktiviteterna. Detta tillvägagångssätt gör att det blir svårt att 
hålla sig inom de ramar som gäller (Butler & Fitzgerald, 1999). Om detta tillväga-
gångssätt ska användas måste kravanalysen göras på ett mycket noggrant och 
strukturerat sätt så att de olika delarna i projekt ges det utrymme som krävs i projekt-
planen. Detta påvisar återigen hur viktig kravanalysen är i SU-processen. 
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24-timmarsmyndighet 

För att lyckas med 24-timmarsmyndigheten krävs att tydliga mål och strategier 
skapas. Att definiera målet med 24-timmarsyndigheten och hur denna ska uppnås är 
därför en kritisk framgångsfaktor, precis som vid traditionell SU. Definition av mål, 
projekt och strategi för hur mål ska uppnås görs ofta i någon form av handlingsplan 
(projektplan), som talar om hur arbetet ska fortgå. Grönlund (2001 b) konstaterar att 
definition av mål ofta är en brist hos kommuner på en lokal nivå. Kortsiktiga mål sätts 
ofta upp, som syftar till att förbättra för användarna och effektivisera i organisationen, 
men långsiktiga mål saknas ofta. Ofta finns strategier och mål definierade på en högre 
nivå men saknas då det kommer ner på dem som ska verkställa målen. Enligt 
Grönlund (2001 b) finns inte strategier och mål fördefinierade för kommuner eftersom 
kommuner har ett eget stort handlingsutrymme. Vidare menar han att det är viktigt att 
vara medveten om detta och eventuellt skapa sådana mål för kommuner så att 
strategiska mål kan uppnås på ett smidigare sätt. 

Statskontoret (2002 b) har kommit fram till att visioner och politiska mål kring 24-
timmarsmyndigheten måste definieras åter och åter igen eftersom utvecklingen går 
mycket snabbt och förutsättningar hela tiden förändras. Att sådana visioner och 
politiska mål inte uppdateras så ofta menar de kan vara ett skäl till att utvecklingen av 
24-timmarsmyndigheten i Sverige går långsamt. Vidare menar Statskontoret (2002 b) 
att åtgärder måste vidtas för att driva på utvecklingen, bland annat genom att: tydlig-
göra visionen kring 24-timmarsmyndigheten; genom att begära att en uppföljning på 
utvecklingsarbetet hos myndigheterna ska rapporteras samt se till att tydligare rikt-
linjer kring utvecklingen skapas som i vissa fall är direkt styrande. Genom denna 
drivkraft är det enklare för kommuner och andra myndigheter att definiera de mål som 
eftersträvas. Om målen är definierade är det också enklare att lägga upp en strategi för 
hur de ska uppnås. Statskontoret (2002 b) har uppmärksammat detta som en kritisk 
framgångsfaktor för att myndigheterna ska drivas framåt i utvecklingen vilket är en 
del i möjligheten att lyckas vid utveckling av 24-timmarsmyndighet. 

Huruvida definition av projektet är viktigt har inte framkommit i litteraturen kring 24-
timmarsmyndigheten. Utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten ses dock inte som ett 
projekt i samma bemärkelse, utan mer som en process som inte är begränsad i 
förhållande till tid. Den diskussion som en projektdefinition manar till kommer dock 
sannolikt upp då målet diskuteras.  

5.1.8 Resurser 

SU-processen 

En kritisk framgångsfaktor som har identifierats, som är av ekonomisk art, är resurser. 
För att projekt ska leda till framgång måste rätt resurser finnas till förfogande 
(Nandhakumar, 1996). Ett projekt är inte genomförbart om inte tid, pengar och arbete 
finns till förfogande (Stelzer & Mellis, 1999). Resurser kan utgöras av människor, 
finansiella resurser, fysiska eller tekniska. I många avseenden kan det vara svårt att 
avgöra vad som är rätt resurser eftersom detta är helt och hållet beroende på målet 
med projektet (Aggestam, 2002). Därmed poängteras ytterligare att vikten av att målet 
definieras klart och tydligt och att acceptansen för detta finns i verksamheten eftersom 
detta är en förutsättning för att rätt resurser ska kunna tilldelas projektet. Aggestam 
(2002) konstaterar att ledning och andra centrala personer i verksamheten är en viktig 
resurs och bör involveras för att projektet ska kunna utföra ett lyckat resultat, dvs ett 
framgångsrikt IS. Detta stöds också av andra författare, exempelvis Andersen (1994).  
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24-timmarsmyndighet 

Även för att kunna utveckla en 24-timmarsmyndighet måste de resurser som krävs 
finnas till förfogande. Detta gäller såväl tekniska, mänskliga och ekonomiska resurser 
(Chen & Gant, 2001; Grönlund, 2001 b; Heeks, 2001; SKL, 2002). SKL (2002) menar 
alla kommuner inte har de resurser, varken tekniska eller ekonomiska, som krävs då 
en 24-timmarsmyndighet ska utvecklas. Ett sätt att lösa detta problem är att 
kommuner samverkar vid utvecklingsarbetet och utvecklar moduler som sedan kan 
återanvändas hos flera kommuner och myndigheter. Bristen på finansiella resurser 
utgör ett av de största hindren i utvecklingen (Chen & Gant, 2001). Särskilda 
institutioner bör helst finnas som kan hjälpa till att driva processen mot en 24-
timmarsmyndighet (Heeks, 2001).  

Devadoss, et al. (2002) ser att mänsklig kompetens ofta är ett problem vid utveckling 
av 24-timmarsmyndighet. Mänsklig kompetens ses därför som en kritisk 
framgångsfaktor. Chen och Gant (2001) konstaterar att tillgången på människor som 
arbetar med IT är en av de högst rankade hindren vid utveckling av 24-timmars-
myndighet. Vidare menar de att detta beror på att det finns en svårighet att få 
människor med den rätta IT-kompetens intresserade av att arbeta med utvecklingen. 
Kompetensen hos utvecklarna är viktig eftersom utveckling av 24-timmarsmyndig-
heten är komplex och innefattar bland annat integrering mellan system i verksamheten 
och integrering mellan verksamhetens egna system och 24-timmarsmyndigheten 
(Devadoss, et al., 2002). 

För att kunna lyckas med 24-timmarsmyndigheten krävs att rätt teknik finns till-
gänglig för de tjänster som ska utvecklas (Heeks, 2001). Tekniken måste vara testad 
så att den fungerar i dessa sammanhang, vilket annars kan minska förtroendet för 24-
timmarsmyndigheten, vilket leder till misslyckande. Det är därför viktigt att ta reda på 
om tekniken finns och ta ställning till om den är av den goda karaktär som krävs för 
ändamålet, innan en tjänst utvecklas och implementeras (Heeks, 2002). Den tekniska 
acceptansen hos användarna och medborgarna är också en viktig framgångsfaktor 
(Grefen, et al., 2002). Om denna inte finns kommer inte användarna och medborgarna 
att vilja/våga använda sig av den 24-timmarsmyndighet som utvecklas.  

5.1.9 Kommunikation 

SU-processen 

Problem i kommunikation mellan utvecklare och användare är viktigt att bemöta 
eftersom om brist i denna förekommer kan det få förödande konsekvenser vid SU-
processen. Kommunikation som kritisk framgångsfaktor är identifierad av många 
författare, exempelvis Aggestam (2002), Bubenko, 1993; Sarker och Lee (1999), SKL 
(2002) och Stelzer och Mellis (1999) för att nämna några. Aggestam (2002) påpekar 
att kommunikation på en detaljerad nivå är nödvändig för att användarna ska vara 
nöjda med systemet som utvecklas. Eftersom ett IS formas utifrån de krav och den 
kunskap som användarna har om sin verksamhet måste information om denna tas 
tillvara på ett lämpligt sätt (SKL, 2002).  Om kommunikationen brister mellan 
användare och utvecklare kan detta leda till att det inte finns tydliga krav definierade 
vilket i sin tur leder till att systemet inte uppfyller de förväntningar som finns i 
verksamheten. Detta i sin tur leder till att användarna inte är nöjda med det system 
som har utvecklats.  

Aggestam (2002) konstaterar att en orsak till att brister i kommunikationen kan 
uppkomma är att de intressenter som finns till IS:et har olika bakgrund och på grund 
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av detta inte talar samma språk. Användare och utvecklare kommer från olika världar 
och använder olika begrepp och i vissa fall samma begrepp för olika ändamål. Detta 
kan göra att missuppfattningar sker, vilka kan vara svåra att hantera. Det är därför 
viktigt att definiera de begrepp som används så att dessa har samma innebörd för alla 
deltagande parter. Aggestam (2002) hävdar att det i slutändan är relationen mellan 
utvecklare och användare som avgör hur tillfredsställande systemet som utvecklas 
blir. Det är därför viktigt att projektteamet förstår användarnas krav och möter dessa 
på lämpligt sätt. På liknande sätt konstaterar SKL (2002) att huruvida systemet som 
skapas ska bli framgångsrikt eller ej är i hög grad beroende av hur kommunikationen 
fungerat mellan beställare, verksamhet och leverantörer och hur tydliga beställarna 
varit i sina krav. Aggestam (2002) lägger också till aspekten att ett framgångsrikt IS 
inte endast handlar om hur tydliga beställarna varit i sina krav utan också om hur 
lyhörda utvecklingarna har varit i processen. Utvecklarnas kompetens då det gäller att 
analysera krav, explicita och implicita, som användarna uttrycker, kan därför också 
anses vara en kritisk framgångsfaktor. Det är inte alltid användarna vet vad de är i 
behov av.  

Ett framgångsrikt IS är beroende av en god kommunikation mellan utvecklare, 
användare och ledning. Brister i kommunikation mellan dessa tre parter utgör ett hot 
mot det betydelsefulla förtroende och som måste byggas upp och den konsensus som 
måste råda i projektet (Sarker & Lee, 1999). Om detta förtroende inte finns ökar 
risken för ett motstånd mot förändringen som ska utvecklas. Detta leder slutligen till 
ett misslyckat projekt då det inte finns möjlighet för framgång i ett projekt som hela 
tiden motarbetas. Det är därför viktigt att kommunikationen fungerar tillfredsställande 
mellan alla människor som är involverade i förändringen (Sarker & Lee, 1999). Ett 
framgångsrikt IS är också beroende av att människor kan arbeta tillsammans. Det är 
därför viktigt att som utvecklare noggrant beakta mänskliga faktorer då utveckling av 
ett IS sker.  

24-timmarsmyndighet 

I processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet har inte faktorn kommunikation 
explicit uttryckts men den genomsyras i de flesta kritiska framgångsfaktorer som 
framkommit. Kommunikation kan därför anses vara en faktor som återfinns även i 
processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet.  

5.1.10 Helhetsperspektivet 

SU-processen 

Helhetsperspektivet som kritisk framgångsfaktor i SU-processen ingår som en del i 
faktorn Projektmål, projektdefinition och projektplan. För att ett IS ska fungera i 
verksamheten måste verksamheten och IS:et tillsammans ses utifrån ett helhets-
perspektiv. Ett IS måste fungera med andra IS i verksamheten.  

24-timmarsmyndighet 

På samma sätt är det viktigt att skapa ett helhetsperspektiv vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet för att 24-timmarsmyndigheten ska bli en del av hela verk-
samheten. Grönlund (2001 b) poängterar viktigheten i att det finns en länk mellan 
organisationen och 24-timmarsmyndigheten så att ett helhetsperspektiv skapas. Enligt 
Grönlund (2000 b) finns en tendens att myndigheter ser utvecklingen av 24-timmars-
myndigheten som ett tekniskt projekt. Detta kan utgöra ett problem, eftersom 24-
timmarsmyndigheten i hög grad innefattar bland annat stor förändring i organisation 
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och i processer. Helheten av verksamheten måste därför sättas i fokus för att alla delar 
av utvecklingen ska kunna ske tillfredsställande. Om detta inte sker kan det göra att 
varje del för sig fungerar men då samspel mellan delar ska ske fungerar det inte. 
Helhetsperspektivet av förändringen är därför en kritisk framgångsfaktor. En analys 
av verksamheten underlättar för att skapa det helhetsperspektiv av utvecklingen som 
krävs på ett tidigt stadium.  

Även Wimmer (2002) konstaterar att helhetsperspektivet är mycket viktigt i 
utvecklingsprocessen. Att utveckla en elektronisk myndighet innebär integrering av 
många aspekter. De olika delarna i den elektroniska myndigheten består av; 
medborgare, anställda i verksamheten, arbetsgivare, myndighet och förvaltning, olika 
grupper och föreningar, tekniska system och informationssystem, normer och lagar, 
social och kulturell praxis, moral och etik och miljöfrågor. Dessa delar måste ges en 
helhetsbild om integreringen ska kunna genomföras framgångsrikt (Wimmer, 2002). 
Utvecklingen bör ske där processer och människor står i centrum. Att se helheten i 
processen är därför en kritisk framgångsfaktor. 

5.1.11 Säkerhet  

SU-processen 

För att ett IS ska vara framgångsrikt krävs att det uppnår en viss säkerhetsnivå, 
eftersom data i ett IS kan vara mycket känslig. Bland de kritiska framgångsfaktorer 
som identifierats i SU-processen innefattas inte säkerhetsaspekter i speciellt hög grad. 
Säkerhet nämns i samband med att det är en förutsättning för att användarna ska 
känna att de har förtroende för IS:et. Säkerhet ingår därför som en aspekt i faktorn 
Förtroende. 

24-timmarsmyndighet 

Säkerhetsaspekten poängteras däremot i litteraturen kring 24-timmarsmyndigheten. 
Utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet är en långdragen process som kräver 
implementering och utvärdering under processens gång (SKL, 2002). Detta gör att 
säkerhet måste tas i beaktande för varje e-tjänst som ställs till förfogande där 
exempelvis personliga uppgifter behandlas. Enligt Layne och Lee (2001) är kravet på 
säkerhet och skydd av personlig integritet ett av de högst rankade bland medborgare. 
Även Statskontoret (2002 b) har kommit fram till att det är oerhört viktigt för med-
borgarna att den personliga integriteten skyddas, eftersom det annars finns en risk för 
att förtroendet för 24-timmarsmyndigheten minskar. Detta måste därför prioriteras 
högt då utveckling av webbplatser görs (Layne & Lee, 2001; Statskontoret, 2002 b). 

5.1.12 Företagskulturens matchning med IS 

SU-processen 

Aggestam (2002) poängterar vikten av att företagskulturen beaktas då ett nytt system 
ska införas i verksamhet och att IS:et måste matcha den kultur som råder i företaget. 
Vidare menar hon att det kan vara svårt att införa ett standardsystem som helt och 
hållet har skapats hos leverantören eftersom detta inte med säkerhet matchar den 
företagskultur som råder i verksamheten. Detta resonemang stöds också av Stelzer 
och Mellis (1999) som menar att ett system som utvecklats externt, dvs. från 
människorna i verksamheten, vanligtvis inte blir accepterat då det tas i bruk. Enligt 
Aggestam (2002) beror detta på att denna typ av utveckling gör det svårare att matcha 
den företagskultur som råder i verksamheten. Verksamheten påverkas i så hög grad av 
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den förändring som sker och är därför mycket känslig inför det resultat som IS:et 
innebär. Det är därför viktigt att förstå företagskulturens påverkan på implement-
eringen (Aggestam, 2002). Om IS:et inte matchar företagskulturen kommer det snart 
konstateras att IS:et ej heller uppfyller de förväntningar som finns på systemet och 
därmed är misslyckandet ett faktum. Det är därför viktigt att organisationens kultur 
genomsyrar hela utvecklingsprocessen (Aggestam, 2002).   

24-timmarsmyndighet 

Denna faktor förekommer inte vid utveckling av 24-timmarsmyndighet, vilket kan 
bero på att offentlig verksamhet arbetar efter en annan modell än privata företag 
(Wimmer, 2002). Det kan också bero på att 24-timmarsmyndigheten inte är ett 
verksamhetssystem i den bemärkelsen som ett traditionellt IS är. Som tidigare nämnts 
innebär 24-timmarsmyndigheten stora förändringar i verksamheten. På grund av detta 
kommer troligtvis företagskulturen påverka hur 24-timmarsmyndigheten utformas, 
men eftersom faktorn inte noterats i litteraturen kring 24-timmarsmyndigheten är 
denna framgångsfaktor av mindre betydelse och betraktas därför inte som kritisk i 
detta sammanhang.  

5.1.13 Projektteam 

SU-processen 

Vid utveckling av ett IS är projektteamet en kritisk framgångsfaktor och med-
lemmarna i detta team ska väljas ut med omsorg (Aggestem, 2002). Att inte ha en 
medveten projektstyrning innebär ofta att hanteringen blir osammanhängande (man 
gör lite som man känner för) och därmed också ineffektiv (Stelzer & Mellis, 1999). 
Det är viktigt att medlemmarna är kompetenta och att komponeringen av teamet är 
sådan att medlemmarna har kompletterande yrkeskunskaper. Det ska finnas ett 
engagemang för projektet och de ska vara väl motiverade. Social förmåga hos 
medlemmarna i teamet, har visat sig vara viktigare än ledaregenskaper och teknisk 
skicklighet. Eftersom projektteamets komposition är av stor betydelse för framgång i 
projektet inverkar detta naturligtvis resultatet av projektet. Projektteamet är därför en 
kritisk framgångsfaktor i SU-processen.  

24-timmarsmyndighet 

Projektteamets sammansättning har inte diskuterats i litteraturen kring 24-timmars-
myndigheten. Denna faktor har påvisats vara viktig i den intervjustudie som gjorts, 
där faktorn kallas Utvecklingsgrupp (se delkapitel 6.3 Resultat – intervjustudie). 

5.1.14 Koppling mellan IS och verksamhetens affärsplan 

SU-processen 

En kritisk framgångsfaktor är att det finns en tydlig koppling mellan IS:et och det mål 
som verksamheten har (Aggestam, 2002; Nandhakumar, 1996). Enligt Andersen 
(1994) skapas ett IS för att utveckla och rationalisera en verksamhet och dess huvud-
sakliga syfte är att underlätta i det vardagliga arbetet. Vidare menar Andersen (1994) 
att IS:et måste sättas in i verksamheten och dess omgivning för att kunna uppfylla 
detta syfte. Därmed också sagt att SU-processen måste ha verksamhetens affärsmål i 
fokus, eftersom IS:et skapas med avsikt att underlätta för verksamheten att uppnå sina 
mål och affärsstrategier. Att projektet går i linje med företagets affärsstrategi är därför 
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en kritisk framgångfaktor (Aggestam, 2002). Det är till och med viktigare än att gå i 
linje med den IS-strategi som verksamheten har.  

24-timmarsmyndighet 

Denna faktor kan uteslutas från processen vid utveckling av 24-timmarsmyndighet i 
och med att denna faktor inriktar sig på ett verksamhetssystem, vilket 24-timmars-
myndigheten inte utgör. 24-timmarsmyndigheten syftar dock till att förändra och 
förbättra i verksamhetens processer, vilket gör att en koppling mellan 24-timmars-
myndigheten och verksamhetens mål måste finnas. Denna faktor har dock inte 
identifierats i litteraturen och kan därför inte fastställas som en kritisk 
framgångsfaktor.  

5.1.15 Dokumentation av projektet 

SU-processen 

Vanligt är att det i SU-processen inte tas lärdom av misslyckanden som sker 
(Lyytinen & Robey, 1999). Konsekvenserna av ett misslyckande är bland annat 
förseningar, att budget överskrids, att projekt avbryts eller att det levererade systemet 
inte fungerar eller inte används. Att det är svårt att dokumentera misslyckanden kan 
bland annat bero på begränsad kompetens i organisationen eller att det finns explicita 
hinder för inlärning (Lyytinen & Robey, 1999). Om det ska vara någon nytta med att 
utröna och utvärdera projekt som både lyckats och misslyckats måste de som arbetar 
med systemutveckling, både konsulter och organisation, ta till sig de erfarenheter som 
gjorts. Aggestam (2002) menar att lära sig av att misslyckas är en kritisk framgångs-
faktor. För att det ska vara möjligt att lära sig av misslyckanden menar Aggestam 
(2002) att det är nödvändigt att noggrant dokumentera och analysera varje projekt så 
att problem kommer upp till ytan. Varje misslyckande eller lyckande kan bidra till att 
lärdomar och erfarenheter kan tas tillvara. Om detta inte görs kommer samma misstag 
att göras åter och åter igen.  

24-timmarsmyndighet 

Huruvida dokumentation av projektet är viktigt har inte diskuterats i litteraturen kring 
24-timmarsmyndigheten. Denna faktor ifrågasattes dock under intervjuerna, vilket 
diskuteras i delkaptiel 6.4 Reflektioner kring resultatet av intervjustudien. 

5.1.16 Tillgång till lämplig metod 

SU-processen 

Tillgången till lämpliga metoder och verktyg är av stor betydelse i ett SU-projekt 
(Bubenko, 1993; Butler & Fitzgerald, 1999). En metod ger projektet ett strukturerat 
arbetssätt, vilket resulterar i betydelsefulla fördelar. Bland annat menar Butler och 
Fitzgerald (1999) att en metod ger ett mer hanterbart projekt, resulterar i bättre 
dokumentation, ger en bättre utveckling och ger ett underlag för bättre 
kommunikation med användare. En svaghet med strukturerade metoder är att de kan 
bromsa ner processen för att modeller som kanske inte tillför något i projektet ska 
skapas. Det är därför viktigt att den metod som används inte används slaviskt och utan 
eftertanke (Butler & Fitzgerald, 1999). Rätt metod måste väljas för ändamålet och 
anpassas till den situation som råder så att den ger möjligheter och inte begränsningar.  
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I SU-projekt måste också erfarenheter av mer informell natur kunna bearbetas på ett 
lämpligt sätt. Nandhakumar (1996) menar att det finns ett behov av lämpliga metoder 
som kan underlätta vid hantering av den sociala kontext som systemutveckling 
involverar. Sådana metoder kan underlätta och förenkla vid kommunikation med 
användare då kunskap om social kontext ska förmedlas (Nandhakumar, 1996). 

24-timmarsmyndighet 

Metoder för utveckling av 24-timmarsmyndighet har inte påträffats i litteraturen. Att 
undersöka vilken/vilka metoder som kan vara lämpliga i utvecklingsprocessen ges 
som förslag på fortsatt arbete i delkaptiel 9.3. 

5.1.17 Tillgänglighet 

SU-processen 

Tillgänglighet har inte identifierats som kritisk framgångsfaktor i SU-processen, 
vilket diskuteras i delkapitel 7.2 Reflektioner kring resultatet.  

24-timmarsmyndighet 

Vid utveckling av 24-timmarsmyndigheten poängteras vikten av att det finns en hög 
tillgänglighet för alla medborgare (t. ex. Layne & Lee, 2001, Wimmer, 2002; 
Statkontoret, 2000) För att 24-timmarsmyndigheten ska anses vara lyckad måste 
denna aspekt tas i beaktande (Layne & Lee, 2001). Tillgänglighet är därför en kritisk 
framgångsfaktor. Det ska inte bara vara möjligt för medborgare med Internettillgång 
att nå de tjänster som en myndighet ger. Därför måste även det manuella systemet 
med direktkontakt fortfarande finnas kvar (Layne & Lee, 2001). Heeks (2001) 
påpekar att datainfrastrukturen måste ses över så att så många som möjligt får tillgång 
till Internet eller andra kanaler, så att tillgängligheten av 24-timmarsmyndigheten ökar 
bland medborgarna. Brist på infrastruktur utgör ett av de hinder som uppenbarats vid 
utveckling av 24-timmarsmyndighet (Chen & Gant, 2001). 

Ytterligare en aspekt då det gäller tillgänglighet är att den tekniska tillgängligheten 
kan vara hög utan att den faktiska tillgängligheten är det. Med det menas att bara för 
att tillgång till Internet finns är inte detta lika med att alla kan använda sig av Internet. 
I detta sammanhang är det dels viktigt att tänka på att användarvänliga och enkla 
webbgränssnitt utvecklas som alla kan använda, och dels är det viktigt att tänka på att 
den information som presenteras inte kräver att medborgaren har bakomliggande 
kunskaper om den offentliga verksamhetens uppbyggnad (Wimmer, 2002). Ett sätt att 
lösa detta på är att koppla samman flera olika avdelningar och institutioner på samma 
ställe så att medborgaren enkelt kan hitta det som krävs för ett visst ärende (SKL, 
2002).  

5.1.18 Lagar och deras inflytande på utvecklingen 

SU-processen 

Lagar och deras inflytande på utvecklingen har inte identifierat som kritisk 
framgångsfaktor i SU-processen, vilket diskuteras i delkapitel 7.2 Reflektioner kring 
resultatet.  
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24-timmarsmyndighet 

Då det gäller utveckling av 24-timmarsmyndighet inverkar lagar på hur utvecklings-
processen kan fortgå. Enligt Heeks (2001) måste kommuner och andra myndigheter se 
över lagar och deras inflytande då utveckling av 24-timmarsmyndighet sker. Kontroll 
måste göras om det finns lagar som påverkar specifika ärenden och hur dessa lagar i 
så fall ska förändras. Som påpekats i bakgrundskapitlet har Sverige en av världens 
största offentliga sektor. I denna offentliga sektor har Sverige dessutom offentlighets-
principen som kräver att dokument gällande offentlig förvaltning finns tillgängliga för 
medborgare. Detta innebär en komplexitet för Sverige då 24-timmarsmyndigheten ska 
utvecklas eftersom offentlighetsprincipen ibland kommer i konflikt med den 
personliga integriteten. Att lagar ses över anses därför vara en kritisk framgångs-
faktor, eftersom dessa i hög grad påverkar hur 24-timmarsmyndigheten kommer att 
fungera i praktiken.  

5.2 Sammanfattande resultat – litteraturstudie 
I detta delkapitel ges en sammanställning av de kritiska framgångsfaktorer som 
framkommit i litteraturstudien. I tabell 2 presenteras samtliga faktorer som hittills 
identifierats. Faktorernas inbördes ordning är inte av betydelsen prioritetsordning.  

 

Kritisk framgångsfaktor SU 24tim 

Hantering av förändring X X 

Ledarskap X X 

Förtroende X X 

Insamling av krav X X 

Användarnas delaktighet X X 

Analys av organisation X X 

Projektmål, projektdefinition och projektplan X X 

Resurser X X 

Kommunikation X * 

Helhetsperspektivet * X 

Säkerhet * X 

Företagskulturens matchning med IS X  

Projektteam X  

Koppling mellan IS och verksamhetens affärsplan X  

Dokumentation av projektet X  

Tillgång till lämplig metod X  

Tillgänglighet  X 

Lagar och deras inflytande på utvecklingen  X 

Tabell 2: Kritiska framgångsfaktorer i SU-processen och i processen att utveckla en 24-
timmarsmyndighet.  
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Asterisken (*) i tabellen innebär att den kritiska framgångsfaktorn ingår som en del av 
någon annan kritisk framgångsfaktor. Att kommunikation är viktigt genomsyras i de 
flesta kritiska framgångsfaktorer även vid utveckling av 24-timmarsmyndighet, även 
om denna inte explicit har uttryckts i litteraturen. Helhetsperspektivets betydelse 
poängteras då projektplan och projektdefinition ska skapas i SU-processen. Säker-
heten är viktig i samband med förtroende för det nya IS:et och de utvecklare som 
arbetar med projektet. 

Med en överblick över tabellen går det tydligt att avläsa att många av de faktorer som 
anses vara kritiska i SU-processen också kan anses vara kritiska vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet. Detta fastställer att de två processerna i sig är rätt så lika med 
några viktiga undantag, vilka presenterades i avsnitt 2.4.4 Skillnader mellan ett 
informationssystem och en 24-timmarsmyndighet.  

De faktorer som belyses i SU-processen och som inte med samma styrka anses 
kritiska vid utveckling av 24-timmarsmyndighet är Företagskulturens matchning med 
IS, Projektteam, Koppling mellan IS och verksamhetens affärsplan, Dokumentation av 
projektet och Tillgång till lämplig metod, vilka diskuterades i föregående delkapitel. 
Faktorn Projektteam har dock identifierats i den intervjustudie som gjorts (kallad 
Utvecklingsgrupp i intervjustudien), vilket diskuteras närmare i delkaptiel 6.3 Resultat 
– intervjustudie. Faktorn Dokumentation av projektet undersöktes i intervjustudien, 
vilket diskuteras i 6.4 Reflektioner av resultatet av intervjustudien, så även Tillgång 
till lämplig metod. De två återstående faktorerna, som endast ingår i SU-processen, 
ingår inte i resultatet av detta arbete och kommer därmed inte att diskuteras 
ytterligare. Två ytterligare faktorer har identifierats i processen att utveckla en 24-
timmarsmyndighet men som inte ingår i den traditionella SU-processen. Dessa 
diskuteras ytterligare i kapitel 7.2 Reflektioner kring resultatet. 

5.3 Reflektioner kring litteraturstudien  
Diskussionen kring kritiska framgångsfaktorer rör sig på ett generellt plan och det är 
viktigt att påpeka att de kritiska framgångsfaktorer som identifierats så långt inte med 
säkerhet är applicerbara på alla myndigheter. Genomförandet av denna litteraturstudie 
har gett en klar överrensstämmande bild över vilka kritiska framgångsfaktorer som 
identifieras i en SU-process och över vilka som kan identifieras vid utveckling av en 
24-timmarsmyndighet. I vissa fall måste dock faktorerna bemötas på ett annorlunda 
sätt vid utveckling av en 24-timmarsmyndighet. Detta på grund av att utvecklingen av 
en 24-timmarsmyndighet är komplex och kräver en samordning av många instanser 
och funktioner på en helt annan nivå än vid traditionell systemutveckling. Grönlund 
(2001 b) menar att processen att utveckla e-tjänster är oförutsägbar i och med att 
förhållanden i verksamheten och i tekniken förändras med tiden, vilket hela tiden 
innebär nya förutsättningar. Detta innebär att den offentliga sektorn står inför en 
utmaning då de ska övergå till att vara en 24-timmarsmyndighet. I litteraturen tydlig-
görs också att inte lika mycket erfarenheter finns inom området 24-timmarsmyndighet 
och en tendens till osäkerhet inför framtiden kan genomsyras. Detta förstärker min 
uppfattning om att det finns ett unikt värde i att dokumentera erfarenheter inom 24-
timmarsmyndigheten. Inom några år kommer sannolikt forskningen i området vuxit 
och erfarenheter kan belysas på ett annat sätt än vad som är möjligt idag.  

Då det gäller beskrivningen av kritiska framgångsfaktorer i SU-processen, framhävs 
människan som det största problemet och är viktigast att fokusera på då ett nytt IS ska 
utvecklas. Att det är på detta sätt visar att SU-processen är mycket komplex och att 
hantering av den sociala kontexten på många sätt är mycket viktig. Detta styrker min 
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uppfattning om att det är viktigt att belysa kritiska framgångsfaktorer eftersom dessa 
ofta handlar om mänskliga aspekter som annars lätt glöms bort i processen, som i sig 
har ett starkt IT-fokus. Att belysa dem ur ett mindre vanligt perspektiv, i anknytning 
till utveckling av 24-timmarsmyndigheter, är förhoppningsvis något som ytterligare 
kan bidra till att mänskliga aspekter även i denna utveckling tas i beaktande. 
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6 Kritiska framgångsfaktorer – en intervjustudie 
I detta kapitel ges en presentation av det material som samlats in vid intervjuerna. 
Materialet analyseras och diskuteras. I det första delkapitlet presenteras de intervju-
personer som har intervjuats tillsammans med grundläggande information kring 
kommunerna där dessa arbetar. I det andra delkapitlet presenteras en sammanställning 
av intervjusvaren samt en analys av dessa. Slutligen redovisas resultatet av intervju-
studien, vilket följs av reflektioner kring resultatet samt reflektioner kring de 
intervjuer som genomförts.   

6.1 Presentation av intervjupersoner och de kommuner där dessa 
arbetar 

Intervjuer gjordes hos fyra kommuner. Enligt Bengt Svensson på Kommunförbundet 
(personlig kontakt, 13 mars, 2003) är de kommuner som intervjuats bland dem som 
kommit längst i sin utveckling av 24-timmarsmyndigheten. Information om 
kommunerna har delvis framkommit från de inledande frågorna i intervjuerna och 
delvis genom besök på kommunernas webbplatser. Tabell 3 sammanfattar information 
om kommunerna och de personer som intervjuats.  

 

 Tranås Sundsvall Borlänge Nacka 

Invånarantal 18 000 93 000 47 000 77 000 

Antal kommunalt 
anställda 

1 650 8 000 3 200 5000 

År då processen 
startade 

1999 2001 2001 2001 

Intervjupersonens 
position i 
kommunen 

Informatör i 
kommunen 

Projektledare för 
processen men 
har även andra 
uppdrag i 
kommunen 

IT-strateg i 
kommunen 

Tjänsteman i en 
av kommunens 
nämnder 

Tabell 3: Allmän information om de kommuner som intervjuats. 

 

Kommunernas storlek varierar från 18 000 invånare till 93 000. Detta visar att de 
kommuner som anses ha kommit längst i Sverige gällande utvecklingen mot en 24-
timmarsmyndighet inte har gjort det på grund av att kommunen är att beteckna som 
stor. Antalet kommunalt anställda i förhållande till folkmängd varierar i de olika 
kommunerna, vilket troligtvis beror på att kommunerna arbetar på olika sätt i sin 
verksamhet. Det krävs mer detaljerade uppgifter kring detta om det ska vara möjligt 
att jämföra denna uppgift.  

Det var svårt för intervjupersonerna att sätta en tidpunkt på när processen startade i 
och med att tänkandet kan ha funnits i kommunen sedan tidigare men att inte 
begreppet 24-timmarsmyndighet använts. Detta tydliggörs mer i nästa delkapitel, där 
processtart diskuteras.  

Alla intervjupersoner har varit med och arbetat aktivt med 24-timmarsmyndigheten. 
De personer som har intervjuats har dock varierande arbetsuppgifter i förhållande till 
varandra. Detta innebär att olika synvinklar på utvecklingen av 24-timmars-
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myndigheten har erhållits i intervjuerna. I och med detta är det i vissa avseenden svårt 
att jämföra de olika tillvägagångssätten. Den huvudsakliga avsikten med intervjuerna 
har varit att få fram uppgifter som bekräftar eller strider emot de tidigare identifierade 
kritiska framgångsfaktorer. Syftet har inte varit att se det exakta tillvägagångssättet. 
Det har därmed ingen avgörande betydelse huruvida personerna har olika position. 
Det kan snarare ge en vidare bild av utvecklingen i och med att olika perspektiv 
belyses. 

6.2 Presentation och analys av intervjuer 
I detta delkapitel görs en sammanställning av de intervjuer som genomförts. De 
intervjufrågor som ställts kan delas in i grupper där varje grupp utgör ett ämne kring 
utveckling av 24-timmarsmyndighet. Intervjufrågorna redovisas inte i följande 
presentation utan sammanställningen innefattar endast svaren från intervjuerna, vilka 
redovisas gruppvis enligt den gruppindelning av områden som gjorts. Om läsaren inte 
vill överskåda hela intervjumaterialet är det möjligt att endast läsa den samman-
fattning och analys som efterföljs av varje del. Om läsaren har intresse av att se 
intervjuerna i sin fulla längd hänvisas till bilaga 1.  

Processtart och nuläge 

Tranås kommun: Tranås kommun började se möjligheterna i att använda IT för att 
nå ut till sina medborgare under 1997. Tranås var då bland de första i Sverige som 
skapade ett kommundrivet stadsnät som kunde användas för kommunikation mellan 
företagare och företagare och kommunen. Detta stadsnät riktade sig i första hand till 
företag på grund av kommunen såg möjligheten att på detta sätt finansiera de 
kostnader som detta innebar. På senare tid har kommunen även börjat analysera vad 
detta stadsnät kan användas för från kommunalt håll. Ett projekt kallat Smart 
Community startades i samband med skapandet av det fiberoptiska stadsnätet vars 
syfte är att med IT:s hjälp främja samhällsutvecklingen. I detta projekt skapades 
Tranås Optimal Portal (TOP), som är den portal som utgör 24-timmarsmyndigheten, 
vilket gjordes i samarbete med Pulsen, en IT-leverantör från Borås. Tankarna kring 
Smart Community kan kännas igen i 24-timmarsmyndigheten men ett medvetet 
användande av begreppet 24-timmarsmyndighet och strävan mot detta startade 1999 
då direktiven från regeringen kom.  

Då processen startade började Tranås kommun först analysera vilka behov som fanns 
i verksamheten och sedan vända förändringsarbetet mot tekniken. Intervjupersonen 
anser att detta är enda vägen att gå och kommunen anser sig ha lyckats med att till 
hög grad tillmötesgå behoven med den nya tekniken.  

I förhållande till 24-timmarstrappan har Tranås kommun kommit delvis till steg tre, 
eftersom de har utvecklat tjänster som kräver identifiering av medborgare genom 
någon form av certifikat. Dessa tjänster är dock inte tillgängliga för alla medborgare i 
kommunen som det ser ut idag. Tjänsterna är fortfarande i testfasen och testas just nu 
av en pilotgrupp som utgörs av en hel skolklass och alla som är involverade i den, 
dvs. lärare, föräldrar och elever. Exempel på tjänster är att en lärare kan rapportera 
elevfrånvaro direkt via en handdator eller diskutera individuella frågor med en 
specifik elev via Internet. Testgruppen ska sedan utvidgas allt eftersom. I övrigt har 
de gått fram och tillbaka i 24-timmarstrappan men i nuläget finns de flesta tjänster 
som ingår i steg ett och steg två. 

En anledning till att kommunen har utvecklat tjänster som kräver identifiering av 
medborgare är att Pulsen från Borås hade en framtagen lösning på hantering av 
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identifiering vid personligt informationsutbyte. Lösningen var en portal, som till en 
början kallades Pulsen Optimal Portal (POP) men som senare blev den ovan nämnda 
TOP. Denna portal utgjordes av en teknisk plattform som möjliggjorde säkert 
informationsutbyte på en personlig nivå. Pulsen ville använda kommunen som pilot 
för att testa denna lösning och IT-chefen på kommunen ansåg att förslaget var värt att 
satsa på och drev igenom förslaget hos politikerna. Lösningen är ett hårt certifikat 
(inkluderar en dosa som varje person innehar) som fungerar på samma sätt som 
bankernas identifieringsmekanism gör och anses vara mycket säker. Detta har kostat 
en hel del pengar och kommunen undersöker därför möjligheten att utveckla mjuka 
certifikat istället (en nerladdningsbar programvara), vilket är billigare. TOP ska i ett 
senare skede integreras med den publika webbplatsen som kommunen tillhandahåller. 

Sundsvalls kommun: I Sundsvalls kommun startade processen mot en 24-timmars-
myndighet i maj 2001 då direktiv skrevs angående detta. Det var då som arbetet 
påbörjades och en handlingsplan gällande det fortsatta arbetet var färdigställd året 
därpå.   

Sundsvalls kommun startade processen med att först ta ställning till vad som skulle 
göras och därefter fastställa en handlingsplan. Som det såg ut då fanns det en 
oberoende utredning av den kommunala webbplatsen från 2000. Denna låg till grund 
för en diskussion som intervjupersonen och kommundirektören hade kring begreppet 
24-timmarsmyndighet. Diskussionen syftade till att klargöra vad begreppet 24-
timmarsmyndighet, som Statskontoret precis hade myntat, innebar för Sundsvalls 
kommun. Kommundirektören och intervjupersonen skrev utredningsdirektiv och 
intervjupersonen fick i uppdrag att genomföra dessa. Direktiven innebar bland annat 
att fastställa en handlingsplan redan under hösten 2001. Dock fick kommunen 
problem med akuta översvämningar och arbetet fick skjutas en bit in på framtiden. 
Därefter gjordes en studie över vilka tjänster de olika förvaltningarna i kommunen 
hade behov av/ville omforma till e-tjänster och vid vilken tidpunkt de ville göra det 
inom en treårsperiod. Därefter fastställdes planen, vilken nu är inne på sitt andra 
genomförandeår. Under utvecklingen har kommunen varit noggranna med att se 
tjänsterna som ska utformas från ett medborgarperspektiv, dvs. se tjänsten utifrån och 
in. Kommunen har inte haft som ambition att starta nischprojekt utan ambitionen är 
snarare att skapa vanliga användbara kommunala e-tjänster, såsom att söka dagisplats, 
äldreomsorgsboende, etc. Ambitionen är att tillhandahålla alla förvaltningars tjänster 
via Internet inom en rimlig tid och samtidigt komplettera med möjligheten att 
personligen vända sig till medborgarkontor eller enskild förvaltning. 

I förhållande till 24-timmarstrappan har Sundsvalls kommun kommit delvis till steg 
tre. De flesta tjänster som finns till förfogande för medborgare uppnår till nivå 2 i 24-
timmarstrappan medan det på något spetsområde är någon som sträcker sig till steg 
tre. Ett exempel på en steg-3-tjänst är att det är möjligt att ansöka om studentbostad 
från webbplatsen. Under år 2 i handlingsplanen kommer tjänster som kräver 
elektronisk identifiering med hjälp av certifikat att utvecklas. Intervjupersonen menar 
att utveckling av certifikat ofta är ett område som kommuner har en tendens att 
komma efter i på grund av de omfattande investeringskostnader som detta innebär.  

Borlänge kommun: I samarbete med Statskontoret startades 1999 ett projekt som 
kallas för InfoCity. Detta projekt utgjorde starten för 24-timmarsmyndigheten även 
om inte uttrycket i sig användes då. Begreppet 24-timmarskommun etablerades i 
kommunen under december 2000 då kommunen fick uppdrag och en rapport 
lämnades in angående detta under sommaren 2001.  
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Processen startade i och med att projektet InfoCity startades upp. Kommunen såg att 
det pågick en förändring från industrisamhälle till informationssamhälle där stuprören 
i industrisamhället höll på att brytas upp. I samband med detta gjordes en omfattande 
undersökning av hur det skulle vara möjligt att dela upp tjänster som kommunen 
tillhandahåller i förhållande till livssituationer, exempelvis utefter vad småbarns-
föräldrar behöver för tjänster, vad pensionärer behöver, vad ungdomar mellan 10 och 
15 år behöver, etc. Det var i dessa tankegångar som processen startade kring 1999.  

I projektet InfoCity ingår elva kommuner som tillsammans arbetar kring en sambruks-
plattform. Detta projekt bygger på att en samverkan mellan kommuner ska ske i en 
högre grad. Sambruksplattformen syftar till att återanvända kunskap som finns i 
kommunerna. I kommuner ser många processer ofta likadana ut, exempelvis anmälan 
till barnomsorg, ansökan av socialbidrag etc. Detta innebär att de tjänster som 
Borlänge kommun tar fram även kan användas i andra kommuner i Sverige i stället 
för att varje kommun ska utveckla samma tjänst igen. Sambruksplattformen syftar till 
att utveckla ett antal bastjänster som det finns behov av och denna kunskap ska sedan 
spridas till övriga kommuner i Sverige. Detta ska ske om Borlänge får det bidrag från 
regeringen som de ska söka inom det närmaste. 

I förhållande till 24-timmarstrappan har Borlänge kommun kommit till steg två som 
det ser ut i nuläget. Det pågår dock nu ett pilotprojekt där kommunen är delaktig i 
samarbete med Statskontoret, Riksskatteverket (RSV) och Centrala studiestöds-
nämnden (CSN) där en tjänst som utgör steg fyra på 24-timmarstrappan ska utvecklas. 
Denna tjänst gäller att digitalisera ansökan om socialbidrag och involverar flera 
aktörer. Som det ser ut i nuläget har alltså inte kommunen några tjänster där det krävs 
personlig identifiering i form av certifikat. För den steg-4-tjänst som ska utvecklas 
kommer dock certifikat att krävas och kommer därmed att utvecklas under denna tid. 

Nacka kommun: Varje år väljer föräldrar och barn skola för sina barn i Nacka 
kommun. Det första konkreta steg som Nacka kommun tog mot en 24-timmars-
myndighet var inför skolvalet 2002. Processen startade under hösten 2001 då en 
pilotstudie gjordes kring detta. Från november månad 2001 till februari 2002 pågick 
arbetet med en processkartläggning (förstudie) och en prototyp skapades som var klar 
i maj 2002. Beslut fattades sedan att denna typ av tjänst, skolval på Internet, skulle 
genomföras, eftersom det dåvarande blankettsystemet inte fungerade. Beslut togs om 
att investeringen skulle finansieras via nämndens investeringsbudget. Eftersom detta 
med skolval var ett akut problem gick utvecklingen dit mycket fort. Kommunen har 
ramavtal med en IT-leverantör, den leverantör som arbetat med processkart-
läggningen, och ett tekniskt utvecklingsinstrument köptes in. Detta utvecklings-
instrument är inget färdigt system utan systemlösningen ska anpassas och utvecklas 
till nämndens ansvarsområden. Kravet på lösningen har varit att det ska vara en webb-
baserad, öppen teknik som håller för en 24-timmarswebb. Den ska vara kommun-
övergripande, vilket innebär att systemet även ska kunna anpassas till andra sektorer i 
kommunen.  

Själva processen mot en 24-timmarsmyndighet startade under hösten 2001 då 
processkartläggningen gjordes. Tanken har hela tiden varit att ha ett utifrån och in 
perspektiv, att det är medborgarna som ska ha ett bra system för att få en inblick i 
kommunens verksamhet. Kommunen såg behovet genom att en effektivisering av 
verksamheten behövde göras, som i sin tur ska leda till besparingar och kvalitets-
höjningar. Skolvalet var det primära och andra rutiner har kommit i skymundan, vilket 
ska arbetas med inom det närmaste. 
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I förhållande till 24-timmarstrappan har kommunen kommit delvis till steg tre. I och 
med att skolvalet gjordes på Internet under 2002 var detta den första tjänst som krävde 
en säkerhetslösning vad gäller överföring av information. Detta löstes med samma 
rutin som bankerna använder sig av då ett nytt betalkort ska ges till en kund. Kunden 
går in och beställer ett nytt kort och får sedan koden hemskickad via posten. I 
kommunen förs diskussion om hur informationsutbyte istället ska kunna göras med 
mjuka certifikat och ett samarbete finns mellan kommunen och olika banker för att 
samverka i denna fråga. Då detta är genomförbart kommer det finnas ett antal olika 
steg-3-tjänster att erhålla, bland annat kommer det vara möjligt att skriva kontrakt i 
barnomsorgen, få sin barnomsorgscheck via Internet etc.  

Sammanfattning och Analys: I Tranås och Borlänge kommun har tänkandet kring 
24-timmarsmyndgiheten funnits med sedan 1997 respektive 1999 även om inte 
begreppet 24-timmarsmyndigheten har funnits med i sammanhanget. Sundsvalls och 
Nacka kommun introducerade processen under mitten och senare delen av 2001. De 
olika startpunkterna för processen beror sannolikt på att kommunerna har haft olika 
förutsättningar för att komma igång i processen. Tranås kommun har exempelvis en 
mycket god förutsättning för en 24-timmarsmyndighet med tanke på det stadsnät som 
skapats. De har också haft goda kontakter med IT-leverantörer redan från början som 
har velat använda kommunen för att testa sina lösningar. Även Borlänge kommun har 
haft goda förutsättningar i och med det pilotprojekt där kommunen samverkar med 
Statskontoret, RSV och CSN.  

Då det gäller arbetssätt vid processens början kan olika typer identifieras. I Tranås 
kommun analyserades först behoven i verksamheten för att se hur tekniken kunde 
användas för att tillfredsställa behoven. Det har inte nämnts att någon plan gjordes i 
ett första skede. Sundsvalls kommun började med att fastställa en handlingsplan för 
att få en bild över vad som skulle göras i processen. I denna plan har de valt att hålla 
sig på en nivå för vad som är rimligt att utveckla. I Borlänge kommun startades 
processen genom att kommunen blev delaktiga i projektet med sambruksplattformen. 
I detta projekt gjordes en undersökning om hur en uppdelning av tjänster skulle kunna 
göras gentemot den livssituation en person befinner sig i. Nacka kommun fokuserade 
till en början på en specifik tjänst där den manuella rutinen var dålig.  

Troligtvis är det olika synsätt och förutsättningar som har gjort att kommunerna har 
startat processen på olika sätt. I Nacka fanns ett akut behov av en specifik tjänst och 
denna fick därför fokus till en början även om det innebar att gå direkt och utveckla 
en tjänst på steg tre på 24-timmarstrappan. Sundsvalls kommun har däremot 
inställningen att de inte vill genomföra nischprojket utan vill börja grundligt ifrån 
början och successivt lägga ut hela sin verksamhet på Internet.  

Alla kommuner utgår på något sätt från de behov som finns i verksamheten även om 
det inte framkommer lika tydligt hos alla. Både Sundsvalls kommun och Nacka 
kommun har poängterat att de försöker se 24-timmarsmyndigheten utifrån ett med-
borgarperspektiv. Det finns dock undertoner även hos de andra kommunerna om att så 
även är fallet där även om det inte explicit har uttryckts i intervjuerna. 

I förhållande till 24-timmarstrappan har kommunerna kommit ungefär lika långt. Alla 
kommunerna har uppnått steg två i trappan även om det hos några kommuner fattas 
någon enklare tjänst. Nacka kommun är undantaget som har ett spjutspetsprojekt som 
går över steg två i trappan. I Tranås och Borlänge kommun pågår pilotprojekt som går 
över steg tre respektive fyra i trappan, vilket visar att viljan och ambitionen att nå 
högre i trappan finns. Ambitionen och viljan finns troligtvis hos alla kommunerna 
men förutsättningarna att nå dit ser olika ut. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de kommuner som ingår i denna undersökning har 
mycket kvar att utveckla innan den totala 24-timmarsmyndigheten är i bruk och det är 
därför för tidigt att avgöra vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Min uppfattning 
är att det är kommunens egna förutsättningar och ambitioner som ska avgöra hur 
processen ska starta. 

Utformning av utvecklingsgrupp 

Tranås kommun: I kommunen finns det två olika typer av utvecklingsgrupper. Den 
ena är en så kallad styrgrupp och den andra en applikationsgrupp. I styrgruppen, där 
intervjupersonen ingår, finns människor som deltar i projekten Smart Community och 
TOP. Kommunchefen ingår i denna grupp men det finns inga deltagande politiker. 
Det är i denna grupp beslut fattas om vad som ska realiseras och det är också denna 
grupp som sköter kommunikationen gentemot politikerna. I styrgruppen ingår 6-7 
personer. I applikationsgruppen ingår människor som representerar de olika för-
valtningarna i kommunen. IT-chefen och några politiker ingår även i denna grupp. 
Denna grupp har i uppgift att ge förslag på vilka tjänster som är lämpliga att utveckla 
eftersom de är de som har kunskapen om verksamhetsprocesser ute i verksamheten 
och kan på så sätt identifiera behoven. I genomsnitt arbetar de som ingår i grupperna 
ca 20 procent av sin totala arbetstid med utveckling av 24-timmarsmyndighet, 
periodvis mer, periodvis mindre. Det finns en person som arbetar heltid med detta, 
som utför beräkningar på de investeringar som görs och som arbetar med marknads-
föring av 24-timmarmyndigheten mot näringslivet. 

De deltagare som ingår i de båda grupperna har blivit utsedda utefter kompetens och 
lämplighet. I denna lämplighet ingår även viljan intresset av att driva processen 
framåt. Kommunen har medvetet samanställt gruppen på ett sådant sätt att det ska bli 
en grupp med olika sorters människor med olika kompetens, alltifrån mycket teknik-
bevandrade personer till personer som inte kan teknik. Kommunen har sett att det 
finns en fördel i att det ingår icke-teknikbevandrade personer i grupperna, eftersom 
dessa inte på samma sätt hänger sig fast vid hur tjänster som diskuteras ska realiseras. 
Av deltagarna i styrgruppen är det ingen, förutom IT-chefen som är tekniker. Även i 
applikationsgruppen, där människor från förvaltningarna ingår, är de flesta icke-
tekniker.  

Då det gäller projektledare för utvecklingsprocessen finns en person utsedd till 
projektledare för Smart Community och denne fungerar även som projektledare för 
utveckling av 24-timmarsmyndighet. Det är denna person som driver frågorna framåt 
vid möten med styrgruppen. 

Sundsvalls kommun: Även i Sundsvalls kommun finns två olika typer av 
utvecklingsgrupper, en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består av åtta 
personer, sju förvaltningschefer och intervjupersonen själv. Arbetsgruppen består av 
IT-chef, intervjupersonen själv samt personer från förvaltningarna. Hela denna grupp 
består av ett tiotal olika kontaktpersoner från förvaltningarna. Kontaktpersonerna är 
personer som blivit utsedda av sina respektive förvaltningschefer som en ersättare för 
dessa. En kontaktperson ska föra talan för hela förvaltningen och är därför väl 
förankrad i förvaltning och förvaltningsledning. Oftast är denna kontaktperson någon 
form av generalist, ex IT-samordnare eller informationschef. Totalt är ca 20-25 
personer involverade i styrningen kring 24-timmarsmyndigheten. Antalet personer 
involverade är beroende av om en tjänst kan köpas in eller som ett utvecklingsarbete 
ska startas i verksamheten. Kommunstyrelsen fattar beslut i vad som ska göras varje 
år, vilket finns specificerat i den handlingsplan som skapats. Det är sedan varje 
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förvaltnings ansvar att efterfölja dessa beslut. Det är upp till förvaltningen att avgöra 
om en tjänst ska köpas in eller skapas i verksamheten och det är därför svårt att 
avgöra hur många personer som ingår i utvecklingen av en specifik tjänst. I genom-
snitt har intervjupersonen själv arbetat ca 25-30 procent av sin totala arbetstid med 
utvecklingsprocessen. Idag arbetar denne inte så mycket med detta utan arbetsinsatser 
görs i perioder.  

Intervjupersonen agerar som projektledare för processen mot en 24-timmars-
myndighet. Denne är utsedd till att driva frågorna framåt. Projektledaren har också ett 
visst ansvar för att följa upp arbetet och göra utvärderingar på det förvaltningarna har 
utfört.  

Borlänge kommun: I den utvecklingsgrupp som Borlänge kommun har ingår 
politiker och IT-personal. Människorna i utvecklingsgruppen är de som kan verk-
samheten och dess processer. De människor som ingår i gruppen har kommit med av 
egen drivkraft och efter kompetens. Det viktigaste har varit att en vilja och ett 
engagemang har funnits och mindre vikt har lagts vid vilken roll personen har i 
verksamheten eller vilket ansvar personen uppbär. Det är inte någon i kommunen som 
arbetar heltid med utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Uppskattningsvis uppges 
att 20-30 procent av arbetstiden ägnas åt processen. 

I projektet med sambruksplattformen ingår elva kommuner och det är ca 3-5 personer 
från varje kommun. Från Borlänge kommun är det motsvarande 3-5 personer som 
ingår i det projektet.  

Intervjupersonen agerar som projektledare för den sambruksplattform som kommunen 
ingår i, vilken utgör en del av utvecklingsprocessen mot en 24-timmarsmyndighet. 
Det finns ytterligare en projektledare för projektet med den steg-4-tjänst som ska 
utvecklas.  

Nacka kommun: Då projektet med skolvalet genomfördes fanns en projektgrupp som 
var aktiva i det utvecklingsarbetet. I denna projektgrupp ingick två rektorer från två 
olika skolor. Detta för att få med människorna som berörs av den nya rutin som den 
nyutvecklade tjänsten innebär. Nu pågår ytterligare ett utvecklingsarbete som gäller 
barnomsorg där också människor ute i verksamheten ingår i projektgruppen. 
Kommunen har arbetat efter ett underperspektiv i utvecklingen, att tjänsten utvecklas 
nerifrån och upp. Detta ser intervjupersonen som en kvalitetsaspekt eftersom det är 
dessa personer som ska arbeta med tjänsten. Intervjupersonen ser det också som ett 
led i en implementering av tjänsten, vilket leder till att systemet blir lättare att ta i drift 
när det är aktuellt.  

I Nacka kommun finns det ingen utvecklingsgrupp som sträcker sig över flera för-
valtningar och nämnder som arbetar med 24-timmarsmyndigheten. Däremot finns det 
en ledningsgrupp, där tjänstemän som representerar varje nämnd i kommunen, ingår. I 
denna grupp har beslutats att den nämnd som intervjupersonen arbetar för ska gå före 
i processen mot en 24-timmarsmyndighet. Syftet är att det som arbetas fram i en 
nämnd även ska kunna användas i en annan. 

De människor i Nacka kommun som arbetar med utvecklingen lägger ner mycket av 
sin arbetstid på arbetet mot en 24-timmarsmyndighet. I utvecklingen ingår också en 
viss utbildning för människorna i verksamheten för att de ska kunna använda 
systemet. Exempelvis fanns det människor på plats på bibliotek, förskolor, skolor, då 
skolvalet skulle genomföras för att hjälpa människor att genomföra valet. Denna 
satsning har kostat mycket pengar men det gjordes som en säkerhetsåtgärd för att inte 
systemet skulle misslyckas.  
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Det är intervjupersonen som är uppdragsgivare i projektet medan den IT-leverantör, 
Agura IT, som samarbetas med är ansvarig för att leverera en teknisk lösning. På så 
sätt är intervjupersonen projektledare från kommunens sida medan VD:n för IT-
leverantören är projektledare för utvecklingsarbetet. Drivande i processen är på så vis 
båda dessa personer tillsammans eftersom projektet styrs av samarbetet dem emellan.  

Sammanfattning och analys: Tre av de fyra kommunerna har skapat någon form av 
utvecklingsgrupp som arbetar med 24-timmarsmyndigheten. I Tranås och Sundsvalls 
kommun finns två olika typer av grupper, en styrgrupp som fattar besluten och driver 
processen framåt och en arbets-/applikationsgrupp där personer som representerar och 
som kan verksamheten ingår. Borlänge kommun har en utvecklingsgrupp där både 
verksamhetsmänniskor och politiker ingår medan Nacka kommun har en utvecklings-
grupp inför varje projekt som ska genomföras där det ingår människor från verk-
samheten. Där finns det ingen utvecklingsgrupp som sträcker sig över flera för-
valtningar med undantag av en ledningsgrupp som fattar beslut i många olika frågor 
men som inte är specifikt engagerade i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. 

I samtliga kommuner har de personer som ingår i utvecklingen blivit utsedda efter 
kunskap om verksamheten, kompetens och lämplighet. I några av kommunerna 
poängteras att det i denna lämplighet måste ingå ett intresse och ett engagemang att 
driva processen framåt. I samtliga kommuner ingår människor som arbetar i verk-
samheten i någon av de grupper som finns. Tranås har medvetet sett till att det finns 
människor med olika kompetens i grupperna.  

Tankarna kring utvecklingsgruppens uppbyggnad verkar genomgående vara att få 
med människor från verksamheten. Detta kan anses vara positivt eftersom det är dessa 
människor som kan verksamheten och som ser var behoven finns. Personerna har 
blivit utsedda efter vilja och ambition snarare än efter roll i verksamheten. Detta visar 
att kommunerna anser det viktigt att det finns ett engagemang hos de deltagande. 
Tranås kommun har medvetet sett till att det finns människor med olika kompetens i 
grupperna, vilket sannolikt ger en grupp med olika perspektiv och synpunkter. Att det 
finns ett engagemang och en varierande kompetens hos de deltagande i gruppen ses 
som viktigt. Gruppens sammansättning ses därför som en framgångsfaktor.  

I samtliga kommuner finns de en uttalad projektledare, i vissa fall flera som styr olika 
delar av processen. Projektledaren roll är att driva processen framåt. I Sundsvalls 
kommun vara projektledarens roll även att följa upp och göra utvärderingar på det 
arbete som gjorts. Genom detta är det tydligt att vikt lagts vid att det ska finnas en 
eller flera personer som driver processen framåt och som håller ihop arbetet. 

Samtliga intervjupersoner arbetar delvis med detta, uppskattningsvis i genomsnitt 20-
30 procent av sin totala arbetstid. Tranås kommun är den enda kommun som har en 
person som arbetar på heltid med arbetsinsatser kring 24-timmarsmyndigheten. 
Arbetsinsatser i processen görs periodvis i kommunerna, beroende på projekt som 
pågår just då. Den totala arbetsinsatsen hos gruppen var svår att avgöra men tre av 
kommunerna angav en uppskattningstid mellan 20-30 procent av den totala arbets-
tiden. Nacka kommun angav ingen procentsats men menade att de ägnade mycket tid 
till processen då projektet med skolvalet pågick.  

Tranås kommun är den enda kommun som har anställt en person som arbetar med 24-
timmarsmyndigheten som sin huvuduppgift. Detta skapar en god förutsättning för 
Tranås kommun att driva processen i en snabbare takt, eftersom arbetet med 
utvecklingen av en 24-timmarsmyndighet kräver mycket tid. För de övriga 
kommunerna gäller att arbetet med 24-timmarsmyndigheten ska ske vid sidan av 
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övriga arbetsuppgifter. Sannolikt är det svårare och tyngre för kommunerna att driva 
arbetet framåt då processen är beroende av att det finns arbetstid till förfogande. Än så 
länge verkar detta inte vara något problem men det kan sannolikt bli det i fort-
sättningen eftersom det fortsatta arbetet kräver högre arbetsinsatser. Nacka kommun 
som har en tjänst på steg tre i 24-timmarstrappan och ägnade mycket tid åt 
utvecklingsarbetet då denna tjänst skulle implementeras. Detta visar att ju högre upp 
på trappan kommunen går i utvecklingen, desto mer arbetsinsatser krävs. 

Mål, strategi och omfattning 

Tranås kommun: I Tranås kommun har en projektplan skapats för hur utvecklingen 
ska fortskrida. Enligt denna plan ska arbetet med den portal som kommunen arbetar 
med var i drift år 2005. Detta innebär att de tjänster som verksamheten själva står för 
och som finns på steg tre i 24-timmarstrappan ska tillhandahållas. Det är dock inte 
säkert att steg-4-tjänster kommer att finnas eftersom detta även involverar andra 
aktörer. I projektplanen är målen definierade för hur slutresultatet ska se ut, vilket 
också innefattar många visionära mål. 

I projektplanen finns också uttryckt hur det är tänkt att kommunen ska gå tillväga för 
att uppnå de mål som beskrivits. I detta ska också en uppföljning ingå eftersom detta 
är viktigt för att kommunen ska veta vad pengar som investerats har används till. 
Även involverade IT-leverantörer kommer stå för en del av denna uppföljning 
eftersom det även ligger i deras intresse att se hur den investering som gjorts har 
framarbetats.  

De tjänster som utvecklas köps in från olika IT-leverantörer. Även den publika 
webbplatsen är skapad av en extern leverantör. Denna utgör dock inte 24-timmars-
myndigheten (portalen TOP är 24-timmarsmyndigheten). Någon samverkan med 
andra kommuner i utvecklingen finns inte i nuläget. 

Analyser av processer har genomförts i verksamheten, vilket gjordes innan intervju-
personen påbörjade sin tjänst i kommunen. Denna analys organiserades av 
förvaltningscheferna och den gjordes för att det skull vara möjligt att notera vilka 
behov som fanns ute i verksamheten. På detta sätt är det också möjligt att skapa en 
bild över var i verksamheten processen mot en 24-timmarsmyndighet ska börja. 

De delar som 24-timmarsmyndigheten omfattar har inte medvetet definierats. Alla 
delar av verksamheten ingår inte automatiskt till en början, utan utgångspunkten är att 
utveckla de delar som gör mest nytta och som det finns mest behov av som verk-
samheten ser ut idag. Kraven prioriteras efter de behov som finns i förvaltningarna i 
kommunen. Fokus ligger på näringslivet och utefter detta försöker kommunen även se 
var kommunens verksamhet kan skapa reella vinster på att utnyttja systemet för själv-
servicefunktioner så att mycket pappersexercis kan undkommas.  

Sundsvalls kommun: I Sundsvalls kommun har det skapats en handlingsplan där det 
står vilka mål som ska vara uppfyllda under en viss tidsperiod. I denna står också 
vilken förvaltning som har i ansvar att ett specifikt mål uppfylls. En uppföljning av 
denna plan görs också för att se till att målen uppfylls. Intervjupersonen anser att 
uppföljningen är mycket viktig i sammanhanget för att notera vad som görs i de olika 
förvaltningarna. I planen står det också att den tjänst som en förvaltning utvecklar ska 
angelägetgraderas innan den tas i bruk på Internet. Detta görs bland annat i form av 
medborgarnytta, omfattning och ekonomiska incitament. I handlingsplanen finns det 
också definierat vilka delar av verksamheten som ska ingå i 24-timmarsmyndigheten.  



6 Kritiska framgångsfaktorer – en intervjustudie 

  70 

Det finns inte definierat i planen hur förvaltningarna ska gå tillväga då en tjänst ska 
utvecklas. Planen fungerar istället som en överenskommelse med förvaltningarna om 
vad som ska göras i kommunen och som varje förvaltning sedan har i ansvar att 
genomföra. Varje förvaltning har själva i uppgift att avgöra hur målen i handlings-
planen ska uppfyllas. Det har visat sig att förvaltningarna i kommunen gör på olika 
sätt. Ett mål under år 1 i handlingsplanen var att alla blanketter skulle finnas 
tillgängliga på Internet, vilket genomfördes på olika sätt i förvaltningarna. Några 
förvaltningar valde att skapa blanketterna själva medan andra köpte in denna tjänst. 
Någon samverkan med andra kommuner pågår inte i nuläget men intervjupersonen 
anser att detta borde ske i högre grad än vad det gör idag. 

Den prioritetsordning som gäller för de krav som finns i förvaltningarna är uppbyggd 
efter vad som är möjligt att genomföra i realiteten. Det anses exempelvis inte rimligt 
att utveckla steg-4-tjänster det första året i utvecklingen. Även om vissa tjänster är 
viktigare än andra är det inte säkert att det finns en rimlighet i att utveckla dessa i 
första hand. Det finns dock undantag för detta, då vissa komplexare tjänster måste få 
gå före andra, enklare, tjänster.  

Tjänsterna som utvecklas köps delvis in från externa företag. Intervjupersonen menar 
att detta borde göras mer eftersom det ofta blir billigare. Vidare menar denne att det 
ofta finns en uppfattning om att kommunal arbetstid är gratis och på grund av detta 
räknas inte denna som en kostnad då kommunala tjänster ska utvecklas. Detta menar 
intervjupersonen är felaktigt och om tjänster istället köptes in i större utsträckning kan 
personalen ägna sig åt andra saker. Vidare menar denne att det behövs en ökad 
medvetenhet om vad olika tjänsteprocesser kostar.  

Alla förvaltningar i Sundsvalls kommun bedriver mer eller mindre någon form av 
kvalitetsarbete där det ingår att analysera tjänsteprocesser, beskriva och kartlägga 
dessa. Intervjupersonen menar att detta egentligen är något som kommunförvaltningar 
i stort inte gör särskilt omfattande. Många processer rullar på som de alltid har gjort. 
Detta är något som intervjupersonen anser borde förbättras, eftersom det ger en 
möjlighet att kontrollera hur en process genomfördes före förändringen och hur 
processen genomförs efter förändringen, för att på så sätt mäta förändringen och 
beräkna denna ur ett ekonomiskt perspektiv. Intervjupersonen menar att det ofta inte 
finns resurser till denna typ av analys i form av kompetens och andra medel och om 
kompetens finns används den ofta till något annat.  

Borlänge kommun: Kommunen har inte skapat någon handlingsplan eller projekt-
plan som de utgår ifrån i processen mot en 24-timmarsmyndighet. I projektet med den 
sambruksplattform som kommunen ingår i kommer dock en utredningsrapport att 
levereras i slutet på maj 2003. Denna utgör den första gemensamma plattform att stå 
på för kommunerna som ingår och den innefattar olika beslut som också kan tas 
politiskt. I övrigt anser intervjupersonen att det finns ett tydligt uppdrag från Stats-
kontoret, vilket kommunen arbetar efter i stor grad. I projektet med sambruksplatt-
formen definieras det upp en handlingsplan och strategier för att uppnå de mål som 
finns.  

I Borlänge kommun är det vanligast att tjänster som utvecklas köps in av externa 
leverantörer. Intervjupersonen menar att det är få kommuner som är så stora att det 
har möjlighet att egenutveckla tjänster i egna utvecklingsavdelningar. Vidare menar 
denne att alla kommuner har möjlighet att skapa de enklaste tjänsterna på steg ett i 24-
timmarstrappan. Däremot då kommunerna arbetar med steg-2-tjänster, som exempel-
vis blankettsystem på Internet, blir det mer komplext. De tjänster som ska utvecklas 
prioriteras efter behovet av dem i förvaltningarna. 
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Borlänge kommun ingår i projektet med sambruksplattformen och denna syftar till att 
samverka med flera kommuner vid utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet. Detta 
för att kunna återanvända kunskap och teknik som andra kommuner utvecklat samt 
tillhandahålla andra kommuner den kunskap och teknik som Borlänge kommun 
utvecklat. Inom Borlänge kommun är därför samverkan med andra kommuner i fokus. 

I arbetet med InfoCity (sambruksplattformen) växer det fram sju olika projekt där ett 
är att digitalisera ansökan om socialbidrag. I denna steg-4-tjänst som ska utvecklas 
har det ingått en verksamhetsanalys, en infologisk analys (vad det är för information 
som ingår i tjänsten) och skapande av en prototyp. Någon analys av övriga processer i 
kommunen har inte gjorts som det ser ut idag. Däremot pågår också i sambruks-
projektet en verksamhetsanalys och en infologisk analys av kommunernas verksamhet 
där de deltagande ska finna möjliga e-tjänster för alla förvaltningsområden. Utifrån 
denna analys ska en e-tjänstkatalog skapas där ca 50-80 olika tjänster, som de flesta 
kommuner måste utveckla, kommer att ingå. Någon medveten definition av vilka 
delar av kommunen som ska ingå i en 24-timmarsmyndighet har inte gjorts.  

Nacka kommun: I den processkartläggning som har gjorts i Nacka kommun ingår en 
plan över vad som ska göras. Denna plan måste stämma överens med den processkart-
läggning som gjorts och det grundläggande är att det måste finnas ett medborgar-
fokus. Prioritering av vad som ska göras i första hand görs efter de behov som finns 
av e-tjänster i verksamheten. En grundläggande analys av verksamheten gjordes i och 
med processkartläggningen.  

Den tjänst som utgör största delen av 24-timmarsmyndigheten i Nacka kommun har 
köpts in av ett IT-företag. Syftet är att den lösning som köpts in ska anpassas och åter-
användas i andra delar av kommunens verksamhet. Det ska också finnas en möjlighet 
att sälja de utvecklade delarna vidare till andra kommuner för att återanvändas på det 
sättet.  

I den nämnd som intervjupersonen arbetar i har en definition skapats angående vilka 
delar som ska ingå i 24-timmarsmyndigheten. För övriga delar i kommunen finns det 
inga beslut fattade kring vad som ska åstadkommas, vilket innebär att det för dessa 
delar inte finns definierat vad som ska ingå. Det finns dock ett helhetsperspektiv i 
kommunen och stadsdirektören ser möjligheterna i att använda de applikationer, som 
intervjupersonens nämnd skapar, i andra sektorer i kommunen. Sextio procent av 
utvecklingen är kommungemensamma funktioner, vilket innebär att systemet kan 
användas på ett liknande sätt även i andra sektorer. Då detta är möjligt blir lösningen 
mycket effektiv, eftersom även andra delar kan använda den utan att behöva stå för 
investeringskostnaderna. Lösningen kommer också att göra besparingar möjliga för 
rektorer, förskolechefer, etc. som kan sänka sina administrationskostnader med hjälp 
av denna. 

Sammanfattning och analys: I Tranås, Sundsvall och Nacka kommun har någon 
form av plan upprättats som beskriver vad som ska göras i processen framöver. 
Tranås kommun har valt att även definiera vilken strategi som ska användas för att 
uppnå målen i planen. Borlänge kommun har valt att arbeta efter statkontorets direktiv 
och riktlinjer, vilket så gott som kan jämställas med en plan. Skillnaden är att 
Borlänge inte explicit har formulerat vad som ska göras utifrån just Borlänge 
kommuns förutsättningar och det finns heller inte beskrivet när de olika momenten i 
processen ska vara klara. De arbetar dock, i det sambruksprojekt som pågår, med en 
handlingsplan som definierar strategier för att uppnå de mål som finns. Därmed kan 
fastställas att Tranås och Borlänge kommun inom kort har en plan som beskriver både 
mål och strategier för hur utvecklingen ska ske. Att inte Sundsvalls kommun och 
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Nacka kommun har det kan bero på att arbetet med utvecklingen fördelas på olika sätt 
i kommunerna. I Sundsvalls kommun är det exempelvis upp till varje förvaltning att 
utveckla de tjänster som finns i planen, vilket gör det orimligt att skapa en gemensam 
strategi för hur tjänsterna ska utvecklas. Samtliga kommuner visar dock en vilja att 
formulera mål och visioner för arbetet, vilket troligtvis skapar konsensus och enga-
gemang hos de deltagande som gör att alla involverade är medvetna om vad som sker 
och vad processen ska leda till.  

I samtliga kommuner köps de flesta av tjänsterna som utvecklas in av externa IT-
företag. Sundsvalls och Borlänge kommun poängterar att de flesta tjänster måste eller 
borde köpas in, på grund av många kommuner inte är av den storlek att det lönar sig 
att utveckla tjänster själva. I både Sundsvalls, Borlänge och Nacka kommun finns 
sambrukstankarna med, att det ska utvecklas tjänster som kan användas i flera 
kommuner. Som det ser ut i nuläget är det Borlänge och Nacka som ingår i någon 
form av samverkan kommuner emellan. Genom informationen från intervjuerna kan 
blidas en uppfattning om att återanvändning av utvecklingsarbete och tjänster är en 
väg att gå då det gäller utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet och det kan vara 
en framgångsfaktor för Sveriges kommuner. 

Tranås, Borlänge och Nacka kommun har medvetet delvis gjort analyser av processer 
i verksamheten. Intervjupersonen från Sundsvalls kommun poängterar att alla för-
valtningar har i ansvar att göra analyser av processer för att kontrollera kvaliteten i 
processerna, men att detta görs i för låg grad. Syftet med att ställa en fråga angående 
processanalyser var att få fram information om det fanns en medvetenhet om att 24-
timmarsmyndigheten innebär en förändring av processer. Av den information som 
gavs kan utläsas att det i de flesta kommuner finns en inställning om att det är nöd-
vändigt att analysera processer för att kunna se var en förändring ska ske. Detta ses 
därför som en framgångsfaktor. 

Då det gäller 24-timmarsmyndgiheten omfattningen och utbredning i kommunen är 
det endast Sundsvalls kommun som indikerar på att en definition skapats om vilka 
delar av kommunens verksamhet som sak ingå, respektive inte ingå, i 24-timmars-
myndigheten. Att inte fler kommuner har gjort det beror troligtvis på att en kommuns 
verksamhet är mycket omfattande och det är nödvändigt att ta en del av verksamheten 
i taget. Det är därför svårt att definiera omfattning av 24-timmarsmyndigheten i och 
med att det är många verksamheter och även andra myndigheter som ingår. I Nacka 
kommun finns det en definition om vad som ska ingå i 24-timmarsmyndigheten i den 
verksamhetsdel som intervjupersonen arbetar i, men inte en definition som spänner 
över alla kommunens förvaltningar. Detta visar att tänkandet finns men att en del-
definition i taget skapas. Utefter intervjuerna kan därför tolkas att en definition av 
omfattning av 24-timmarsmyndigheten inte kan anses vara en framgångsfaktor som 
det ser ut idag. Detta troligtvis för att kommunens verksamhet inte är helt jämförbar 
med verksamheten i ett privat företag. 

Dokumentation 

Tranås kommun: Huruvida dokumentation görs av all utveckling som sker i 
processen vet inte intervjupersonen, eftersom denne själv inte är ansvarig för det. 
Denne förmodar dock att det görs. Genom att måldokument och projektbeskrivning 
skapats ger detta också en typ av dokumentation. De konsulter som anlitas 
dokumenterar det utvecklingsarbete som görs. 

Sundsvalls kommun: Intervjupersonen menar att allt som görs i kommunen inte 
dokumenteras, utan att det pratas mycket om saker som aldrig skrivs ner. Viss 
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dokumentation förs dock i och med den handlingsplan som skapats och den 
utvärdering som görs. Intervjupersonen menar också att i och med att en tjänst finns 
på webben är den också dokumenterad på ett sätt. Om det gäller dokumentation om 
vilka insatser som krävdes för att kunna realisera en specifik tjänst så görs inte detta i 
någon större utsträckning. Vidare tror denne inte att de som arbetar på IT-avdelningen 
i kommunen dokumenterar det de gör, vilket ofta kan utgöra ett problem vid fel-
hantering och liknande. Intervjupersonen själv dokumenterar det denne själv gör 
eftersom det måste finnas en möjlighet att gå tillbaka och kontrollera uppgifter. 

Borlänge kommun: Intervjupersonen menar att allt som görs i utvecklingsarbetet 
dokumenteras.  

Nacka kommun: I kommunen finns viss dokumentation på det som görs. Dels finns 
kravspecifikation för det system som utvecklats idag, vilket är en del i en 
dokumentation. Även annan dokumentation görs.  

Sammanfattning och analys: Frågan som ställdes angående huruvida dokumentation 
görs i kommunerna var troligtvis dåligt formulerad eftersom svaren var så olika. Att 
svaren var så olika kan också bero på att det är svårt för intervjupersonen att svara för 
alla deltagande i processen. Det kan tänkas att denna fråga också var något ledande 
eftersom det var ganska tydligt vilket svar som förväntades. Det som kom fram var 
dock att dokumentation görs men förmodligen inte i så hög grad som skulle vara 
nödvändigt med tanke på det värde som finns i dokumentation vid exempelvis fel-
sökning. Det är svårt att genom intervjuerna avgöra om dokumentation kan anses vara 
en framgångsfaktor i processen.  

Resurser 

Tranås kommun: Än så länge har de människor som arbetar med 24-timmars-
myndigheten i Tranås kommun fått de resurser som krävts för att klara av 
utvecklingen, även om det i vissa perioder har varit svårare. IT-chefen i kommunen 
har en förmåga att förenkla saker så att det rätta budskapet kommer fram, vilket har 
varit en stor resurs då det gäller att övertyga politiker om att 24-timmarsmyndigheten 
är det som ska satsas på.  

Tranås kommun har fått bidrag från EU för att satsa på 24-timmarsmyndigheten, 
vilket innebär att kommunen har kunnat gå framåt i utvecklingen i den takt de önskat. 
Med hjälp av detta bidrag har en person anställts som bland annat handhar marknads-
föring mot näringsliv och beräkning av nyttan med de investeringar som görs. 

Sundsvalls kommun: Kommunen har inte avsatt några medel för att arbeta med 24-
timmarsmyndigheten. Däremot ses den utveckling som görs som en investering som 
kan betala sig själv efter en tid i form av effektiviserad verksamhet. Arbetstid har 
också använts för att komma vidare i utvecklingen, vilket beräknas intjänas genom 
förbättringar av tjänsteprocesser. Detta har gått bra än så länge men intervjupersonen 
menar att detta inte räcker som stimulansfaktor i fortsättningen. Det behövs statliga 
initiativ på området, vilket denne tycker fattas. Trots att inga medel har avsatts anser 
intervjupersonen att de har gjort det som är rimligt att göra.  

Borlänge kommun: I kommunen finns både kompetens och vilja för att driva 
utvecklingen framåt. Det är medel i form av pengar som saknas. På grund av detta 
genomförs projektet med sambruksplattformen, eftersom denna ska utmynna i en 
ansökan om medel för fortsatt utveckling för de elva kommunerna som ingår.  



6 Kritiska framgångsfaktorer – en intervjustudie 

  74 

Nacka kommun: Som det är nu har det inte satsats några medel på detta. Däremot 
räknas de pengar som satsats på utvecklingen in i den investeringsbudget som 
kommunen gjort, vilket innebär att kraven för denna är att pengarna som satsats ska 
vara intjänade på tre eller fem år.  

Sammanfattning och analys: Då det gäller resurser har kommunerna olika förut-
sättningar. Tranås kommun har fått bidrag från EU så de har haft möjlighet att anställa 
en person som arbetar med 24-timmarsmyndigheten som sin huvuduppgift. 
Sundsvalls, Borlänge och Nacka kommun har uppgett att de känner sig mer 
begränsade i sin utveckling och att det alltid är pengar som fattas. Samtliga kommuner 
anser att det är pengar som utgör det störst hindret för den fortsatta utvecklingen. De 
investeringar som Sundsvalls kommun har gjort hittills har kunnat genomföras på 
grund av att de beräknar tjäna in investeringen av den utvecklade tjänsten inom de 
närmaste åren. På detta sätt finansieras utvecklingsarbetet men Sundsvalls kommun 
menar att detta inte räcker i de senare stegen av 24-timmarsmyndigheten utan att det 
behövs statliga medel för kommunerna. I Nacka kommun har intervjupersonen själv 
varit tvungen att ta risken för utvecklingen av en tjänst. Om en utveckling ska komma 
till stånd i övriga kommuner kräver det tjänstemän som är villiga att ta på sig risken 
för att tjänsten ska återbetala sig själv. Detta är sannlikt inte hållbart i längden och 
många kommuner kommer troligtvis inte kunna utveckla sin 24-timmarsmyndighet på 
grund av detta. Ur intervjumaterialet kan utläsas att det krävs mer resurser till 
utvecklingen. Det krävs också handlingskraftiga tjänstemän som tror på utvecklingen 
för att en utveckling över huvud taget ska komma till stånd. Resurser är ett problem 
för kommunerna som intervjuats även om det utgör ett större problem för några.  

Insamling av krav 

Tranås kommun: För att få fram de krav som finns på 24-timmarsmyndigheten har 
Tranås kommun utgått från de behov näringsliv, samt de behov som verksamheten 
har. Genom projektet Smart Community har seminarier anordnats där kraven har 
framarbetats. Genom att se vad verksamheten kräver blir det också tydligt vad med-
borgarna önskar, menar intervjupersonen. Det har inte gjorts någon förfrågan till 
medborgarna vad de önskar av kommunen som en 24-timmarsmyndighet. 

Sundsvalls kommun: Sundsvalls kommun har inte gjort någon förfrågan hos 
medborgarna vad de har för behov och krav på en 24-timmarsmyndighet. 
Förvaltningarna i kommunen får komma med förslag på tjänster som de anser att det 
finns behov. 

Borlänge kommun: I projektet InfoCity, under 1999-2000, gjordes en förfrågan hos 
invånarna om vilka tjänster som önskas av kommunen. Denna gjordes inte med 
utgångspunkt mot en 24-timmarsmyndighet men ungefär med samma tänkande i 
grunden. Då krav och behov ska tydliggöras under utvecklingsarbetet idag, får de 
verksamhetsansvariga och övriga deltagande i arbetet sätta sig in i medborgar-
perspektivet och ifrågasätta vilka tjänster de skulle vilja se i kommunen.  

Nacka kommun: Nacka kommun har inte gjort någon förfrågan hos invånarna vad de 
vill se att kommunen erbjuder som en 24-timmarsmyndighet. Den första delen av en 
24-timmarsmyndighet som de har utvecklat i Nacka kommun, dvs. skolvalet, var en 
så dålig rutin att den var nödvändig att förbättra. Därför fanns det inget behov av att 
göra en förfrågan gällande detta hos invånarna. Då denna tjänst utvecklades ingick 
personer från verksamheten för att fastställa kraven på systemet. Intervjupersonen 
menar att om det finns teknik till förfogande för att höja servicenivån och sänka 
kostnaden hos kommunen så är det något som medborgarna tycker är bra.  
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Sammanfattning och analys: Borlänge kommun är den enda av kommunerna som 
har gjort en förfrågan hos invånarna i kommunen om vilka tjänster som önskas av 
kommunen. Samtliga kommuner använder sig av människor i verksamheten för att 
samla in kraven som finns på 24-timmarsmyndigheten. I och med att utvecklingen 
mot en 24-timmarsmyndighet fortfarande är i ett startskede är det än så länge omöjligt 
att avgöra vad uteblivningen av invånarnas synpunkter kommer få för konsekvenser i 
den fortsatta utvecklingen. Troligtvis ser kommunerna 24-timmarsmyndigheten 
huvudsakligen som en hjälp för verksamheten att effektivisera och förbättra i den 
egna verksamheten. I och med att verksamheten effektiviserar och förbättrar kommer 
invånarna troligtvis också erhålla en service av högre kvalitet från kommunen. 
Särskilt Tranås och Nacka kommun har påpekat att en höjd service nivå och sänkta 
kostnader för kommunen, ger tillfredsställda behov även hos invånarna.  

Det sätt som kommunerna har valt att insamla krav på är förmodligen väl genomtänkt. 
Att det anses viktigt att verksamhetsmänniskor ingår kan tydligt utläsas ur inter-
vjuerna, eftersom det på så sätt kommer fram vilka behov som finns internt i verk-
samheten, vilket ger ett mer tillfredsställande system. Troligtvis kan en förfrågan hos 
invånarna om vilka tjänster de vill se hos kommunen ge orimliga förväntningar på vad 
som ska utvecklas. Det skulle vara tänkbart att kommunens medborgare i högre grad 
skulle använda de tjänster som utvecklas om de själva kunnat vara med och påverkat 
kravinsamlingen, vilket i sig skulle leda till ett mer framgångsrikt system. Om så är 
fallet är ännu för tidigt att avgöra i och med att det är mycket av 24-timmars-
myndigheten kvar att utveckla.  

Förankring  

Tranås kommun: Tranås kommun ser att de anställda har en öppen attityd till den 
IT-utveckling som sker i kommunen. Genom detta har heller inte de som arbetar med 
utvecklingen sett att det finns något motstånd bland de anställda mot den förändring 
som sker. I förvaltningarna och hos förvaltningscheferna har begreppet 24-timmars-
myndighet fått en stadig grund. De är väl införstådda med vad som händer i 
kommunen och ser utvecklingen som positiv. För att få denna förankring har Tranås 
kommun arbetat med att ge information till de anställda om vad 24-timmars-
myndigheten innebär. Genom att testa de delar som ska realiseras på verksamhets-
människor ser dessa vad som sker och hur systemet berör dem i deras arbete. 
Intervjupersonen menar att människorna i verksamheten på detta sätt känner sig 
delaktiga i utvecklingen. Tranås kommun gör också utvärderingar för att se hur de 
delar som realiseras fungerar. 

I Tranås kommun har det inte framkommit något motstånd från medborgarna då det 
gäller utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet. Pilotprojektet som pågår i en 
skolklass visar att inställningen hos medborgarna är övervägande positivt. Från 
medborgarna har det inte framkommit någon kritik alls. Däremot fanns kritik från 
politiker i början eftersom de var skeptiska till den kostnad som utvecklingen innebär. 
De deltagande i utvecklingen har försökt arbeta bort denna inställning hos politikerna, 
vilket de har lyckats bra med, och anser nu att de får tillräckligt med stöd.  

Dagspressen har varit ett positivt medel vid utvecklingen. De vill gärna ta del av de 
nyheter som kommunen har att ge och kommunen har försökt visa flera perspektiv på 
utvecklingen. Syftet är att politikerna inte ska kunna kritisera arbetet utan att de som 
arbetar med utvecklingen ska kunna ge den positiva sidan också. Detta är en 
bidragande faktor till att de flesta invånarna bemöter 24-timmarsmyndigheten på ett 
positivt sätt och ser de vinster som en sådan kan ge för kommunen.  
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Sundsvalls kommun: I Sundsvalls kommun har det inte framkommit några klagomål 
på de tjänster som finns på Internet idag. De har fått beröm för den service som ges 
och människor är snarare överraskade att det går att använda Internet för så varierande 
ändamål. Intervjupersonen menar att klagomål dock alltid har funnits på kommunal 
otillgänglighet, genom att verksamheten ofta sätter upp murar i form av exempelvis 
begränsade telefontider. Något explicit motstånd mot 24-timmarsmyndigheten har 
dock inte tydliggjorts, varken bland anställda eller medborgare.   

I Sundsvalls kommun har det inte genomförts någon kampanj eller liknande för att få 
människor att använda de tjänster som finns på Internet. Däremot skapas en 
medvetenhet av att tjänster finns tillgängliga på Internet genom att informera om detta 
via telefonväxeln då medborgarna önskar en specifik tjänst. Exempelvis då en person 
ringer och frågar efter en blankett kan receptionisten informera om att blanketten 
finns på Internet och att valmöjligheten finns att hämta den där eller på kommun-
kontoret. Meningen är att alla frontdeskfunktioner, dvs. reception, medborgarkontor, 
telefonväxel, etc., ska uppdateras och bli ”minimedborgarkontor” dit människor kan 
vända sig för att få tjänster utförda. Dessa kontor förutsätter att Internet finns 
tillgängligt. 

Borlänge kommun: Då det gäller organisatoriska förändringar är det många i 
verksamheten som inser att en förändring måste ske men det är ännu få som har gjort 
förändringen. De tjänster som har utvecklats har inte inneburit strukturella 
förändringar utan har mer handlat om att digitalisera en redan existerande process, 
med viss modifiering. Det sambruksprojekt som Borlänge kommun ingår i, syftar 
också till att driva kommuner att se vilka effekter och konsekvenser en förändring kan 
ge, ur organisatorisk synpunkt.  

Intervjupersonen anser att politikerna i kommunen ännu inte är införstådda med vilka 
uppoffringar det innebär att utveckla en 24-timmarsmyndighet. En del politiker är 
mycket pålästa i ämnet. Intervjupersonen gör en generell bedömning och menar att 
det krävs utbildning och andra informationshöjande insatser, både i Borlänge och i 
övriga kommuner i Sverige, då det gäller att få politiker och ledning i kommunerna att 
bli införstådda med vad 24-timmarsmyndigheten kräver och vad den kan ge.  

Intervjupersonen i Borlänge kommun menar att självservicetanken både upplevs som 
ett hot och som en möjlighet för medborgarna. Vidare menar denne att kommunerna 
har en skyldighet att fokusera på användbarhet då tjänsterna utvecklas. Det är viktigt 
att se till att det inte finns några IT-diskriminerande tjänster. Det ska alltså inte vara 
nödvändigt att ha den bästa tekniken och de högsta kunskaperna för att kunna 
använda en viss tjänst.  

Nacka kommun: I Nacka kommun har det inte framkommit något motstånd från 
anställda då det gäller utvecklingen. En missuppfattning gällande vad 24-timmars-
myndigheten innebär kan dock urskiljas. I verksamheten ser intervjupersonen att 
många människor inte har förstått skillnaden mellan 24-timmarsmyndigheten och 
andra verksamhetssystem. Syftet med 24-timmarsmyndigheten är att denna ska 
underlätta för medborgarna, bland annat med att nå den verksamhet som kommunen 
har. De anställda i verksamheten ser ibland systemet som ett vanligt verksamhets-
system, vilket intervjupersonen menar är fel, eftersom 24-timmarsmyndigheten i 
första hand fungerar som en kommunikation mellan verksamheten och medborgaren 
och som en kommunikation mellan de olika verksamheterna i kommunen. Genom 
detta missförstånd är det många i verksamheten som inte ser nyttan med 24-timmars-
myndigheten. Detta är något som kommunen arbetar med och ska försöka få 
människorna i verksamheten att förstå hur 24-timmarsmyndigheten påverkar 
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förhållningssättet med medborgarna. Människorna i verksamheten måste se denna 
kommunikation som något bra och användbart menar intervjupersonen, och i det 
stadiet är de inte som det ser ut idag. 

Nämnden där intervjupersonen arbetar är den första i kommunen om att utveckla en 
interaktiv tjänst på steg tre i 24-timmarstrappan. I och med detta har det kommit upp 
ifrågasättanden i kommunen om detta verkligen är bra. Intervjupersonen menar att 
människor ibland känner sig omsprungna, anser att de istället borde vara först, etc.  

Intervjupersonen har haft stöd av ordföranden i nämnden, som har varit pådrivande i 
kommunstyrelsen då det gäller utvecklingen. Tillsammans med projektledaren från 
Agura IT och intervjupersonen själv har det funnits ett stöd så att denna tjänst har 
kunnat utvecklas. Då det gäller stöd hos politiker och övrig ledning finns det en 
förståelse för 24-timmarsmyndigheten men inte en förståelse för dess innebörd fullt 
ut. Den politiska ledningen ser 24-timmarsmyndigheten som en möjlighet och som en 
viktig del i demokratin, exempelvis som instrument för folkomröstningar och val. 
Intervjupersonen tror dock att politikerna inte fullt ut ser möjligheterna med 24-
timmarsmyndigheten. 

Den skolvalsrutin som tidigare fanns i kommunen var mycket dålig och i och med den 
nya lösningen, skolval via Internet, har den förbättrats avsevärt. Därför har det inte 
framkommit något motstånd mot denna del. I övrigt har medborgarna ännu inte 
berörts i den grad så att de förstår vad 24-timmarsmyndigheten innebär. 

Nacka kommun ser lokalpressen som något mycket positivt i samband med 
utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Intervjupersonen menar att det förmodligen 
hade varit svårt att genomföra tjänsten gällande skolval på Internet om inte pressen 
lagt in sitt stöd i det hela.  

Sammanfattning och analys: I Tranås kommun upplevs de anställda ha en öppen 
attityd till IT-utvecklingen och något motstånd har inte tydliggjorts. Detta gäller även 
för Sundsvalls och Borlänge kommun. Troligtvis beror detta på att utvecklingen mot 
en 24-timmarsmyndighet inte har kommit så långt ännu, vilket innebär att det ännu 
inte krävt några stora förändringar i processer och arbetsuppgifter hos de anställda. 
Risken finns att motstånde uppstår då förändringar i verksamheten görs, vilket ännu är 
för tidigt att fastställa. I Nacka kommun finns det dock indikationer på en miss-
uppfattning kring 24-timmarsmyndighetens uppgift, vilket har lett till att människor 
inte ser nyttan med 24-timmarsmyndigheten. Intervjupersonen från Nacka kommun 
poängterade dock att de är medvetna om problemet och försöker arbeta med detta, 
eftersom det är viktigt att klargöra vad systemet ska göra så att inte orimliga för-
väntningar finns. Ur intervjuerna kan tolkas att en förankring och en förståelse i 
verksamheten är viktig vid utvecklingen. För att få denna förankring är det viktigt 
med en öppen kommunikation mellan de anställda och de som arbetar med 
utvecklingen så att alla är medvetna om vad som sker i verksamheten. 

Det har inte framkommit något motstånd från invånarnas sida i någon av kommunerna 
mot de tjänster som finns på Internet i dag. De flesta har istället mötts av positiva 
reaktioner från invånarna vad gäller den goda service som ges via Internet. Intervju-
personen från Borlänge kommun menar att det är viktigt att fokus ligger på 
användarna då tjänster utvecklas och att det inte finns IT-diskriminerande tjänster. 
Om detta tillgodoses finns det en god förutsättning att tillgängligheten blir god och 
därmed en mer framgångsrik 24-timmarsmyndighet. Nacka kommun har inte sett 
något motstånd gällande tjänsten med skolval på Internet. Detta kan bero på att de 
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flesta föräldrar som har barn som ska börja skolan är relativt unga och vana Internet-
användare. Det återstår att se om andra tjänster mottas med samma positiva attityd. 

Då politikerna kommer in i sammanhanget handlar det oftast om resurser och pengar. 
Graden av stöd från politikerna visar sig i den mängd resurser som de kan tänkas vilja 
avsätta till utvecklingen. Tranås kommun är den enda kommunen som anser att de har 
fått tillräckligt med stöd från politikerna i kommunen. Intervjupersonerna från 
Borlänge och Nacka kommun påpekar att många politiker har en kunskap om 24-
timmarsmyndigheten men att de inte fullt ut förstår den innebörd och den uppoffring 
den kräver, vilket visar sig i mängden pengar som avsätts till utvecklingen. Detta 
leder till att utvecklingen inte prioriteras i så hög grad som kommunerna önskar. Ur 
den information som intervjuerna har gett kan utläsas att det krävs mer information 
till politiker så att utvecklingen kan fortsätta.  

Tranås kommun och Nacka kommun har påpekat att dagspressen är ett viktigt medel 
för att nå ut till medborgarna. Det är därför viktigt att ha ett gott förhållande till 
pressen så att en öppen diskussion med medborgarna kan upprätthållas. Detta ökar 
kunskapen kring 24-timmarsmyndigheten hos medborgarna och skapar en förankring, 
vilket sannolikt ökar viljan att utnyttja de tjänster som ges via Internet. Det kan därför 
konstateras att en öppen kommunikation med medborgarna och en dagspress som är 
intresserad av utvecklingen, är en god förutsättning för att lyckas med 24-timmars-
myndigheten. Detta styrker påståendet att förankring är en framgångsfaktor och de 
medel som underlättar arbetet med denna är viktiga att belysa. 

Realisering 

Tranås kommun: I den del av 24-timmarsmyndigheten som tagits i bruk (inklusive 
pilottestet på skolklassen) har den största svårigheten varit att realisera behörighets-
systemet. Behörighetssystemet har tidigare använts i det intranät som används men 
problemet har legat i att anpassa och integrera detta med den inloggning som används 
för att logga in i portalen TOP. Det är också behörighetssystemet som varit 
kostsammats att realisera.  

Ytterligare ett problem som Tranås kommun har upplevt är förankringen mot närings-
livet, där det är svårt att visa nyttan av 24-timmarsmyndigheten. I Tranås kommun 
ordnas seminarier för att informera näringsliv och andra kommuner om utvecklingen. 
Detta för att det kan vara svårt för kommuner att veta var processen ska starta och hur. 

Hittills har utvecklingen kostat ca 2-3 miljoner kronor och beräknas göra det för varje 
år som utvecklingen fortskrider. Dessa medel är dock inte bara kommunala pengar 
utan kostnaderna är subventionerade från många olika håll. 

Sundsvalls kommun: De delar som är mest kostsamma att realisera är de tjänster 
som kräver en samverkan mellan flera kommuner och myndigheter. Intervjupersonen 
menar att det ännu inte går att lägga ut mycket pengar på dessa tjänster med tanke på 
att det finns många andra utgifter som måste prioriteras i kommunerna. Vidare menar 
denne att det är på detta område som regeringen måste gå in och styra på ett bättre sätt 
än de gör idag. Det finns inga ekonomiska studier på vad det som hittills realiserats 
kostat i Sundsvalls kommun 

Borlänge kommun: I Borlänge kommun ses inte tekniken som ett hinder vid 
utvecklingen av 24-timmarsmyndighet. Det som gör att det finns svårigheter i 
realisationen är att det inte finns klara metoder och medel för hur en förändring ska 
göras. Intervjupersonen menar att det är människorna som utgör svårigheten, därmed 
inte ett problem, utan det som krävs är att förankring är en central del av att komma 
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igång med utvecklingen. Kommunen håller just nu på att se över vilka kostnader och 
nyttoeffekter realiseringen av 24-timmarsmyndigheten inneburit hittills. 

Kostnaden för utvecklingen i Borlänge kommun har ännu inte beräknats. Intervju-
personen poängterar dock att arbete görs med att se över hur det ska vara möjligt att 
beräkna vilka nyttoeffekter en investering i en 24-timmarsmyndighet ska genomföras. 
Eftersom det kan vara så att en förvaltning kan dra nytta av en investering som en 
annan förvaltning har gjort kan det vara svårt att avgöra vilka nyttoeffekter 
investeringen har. Intervjupersonen menar att de ekonomiska modeller som finns idag 
inte lämpar sig för 24-timmarsmyndigheten. 

Nacka kommun: Den största svårigheten vid realiseringen av 24-timmars-
myndigheten i Nacka kommun har varit att få människor att förstå, både internt och 
externt. Det motstånd och den revirbevakning som uppstod gav upphov till 
kränkningar och ständigt ifrågasättande. Samtidigt har intervjupersonen fått mycket 
stöd vid utvecklingen men denne menar att det är onödig tid och energi som ägnas åt 
att bearbeta konflikter. Tekniken har inte setts som en svårighet utan svårigheten 
ligger i att få igång processen.  

Hittills har kostnaden för 24-timmarsmyndigheten uppgått till någonstans mellan 10 
och 11 miljoner kronor, inklusive marknadsföringskostnader. Tekniken kring 
utvecklingen har kostat drygt 6 miljoner kronor varav 60 procent är kommun-
gemensam utveckling, dvs. utveckling som även andra förvaltningar och kommuner 
kan använda sig av. Intervjupersonen är övertygad om att investeringen kommer att 
arbetas in genom effektivisering internt. 

Sammanfattning och analys: Kommunerna ser svårigheter i realiseringen på olika 
sätt. Det behörighetssystem som har utvecklats i Tranås kommun har varit det svårast 
att få till stånd anser de. De är också de enda som i nuläget har certifikat för över-
föring av personlig information, vilket är skälet till att svårigheten med detta inte har 
påpekats i de övriga kommunerna. De flesta kommuner ser kostnaderna som det 
största problemet vid realiseringen. Tekniken i sig är ofta inget problem utan det är 
kostnaden att köpa in tekniken. Med tanke på att en kommun har många skyldigheter 
finns det mycket annat i kommunens verksamhet som måste prioriteras. Ytterligare en 
aspekt är att det är svårt att komma igång i processen då det inte finns klara riktlinjer 
för hur kommuner kan gå tillväga. 

Borlänge och Nacka kommun har nämnt problemet med att få människor att förstå 
innebörden av den förändring som måste ske som en stor svårighet. Tranås kommun 
nämner också förankringen mot näringslivet som en svårighet, eftersom det är svår att 
påvisa nyttan med utvecklingen. Här kommer återigen förankringen i verksamheten in 
som en framgångsfaktor.  

Övrigt 

Tranås kommun: Generellt sett har utvecklingen i Tranås kommun gått mycket 
smidigt. I Tranås har det varit tydligt att det är en fördel att börja processen i de mjuka 
sektorerna, skola, vård och omsorg, och se de behov som finns där. Detta är de största 
förvaltningarna och inkluderar ett stort antal människor och de har ofta ett behov av 
effektivisering. 

Intervjupersonen från Tranås kommun poängterar, med hänvisning till EU, att 
tillgängligheten är en viktig del i 24-timmarsmyndigheten. Tranås kommun anser att 
de behöver ägna mer tid inom detta område i nuläget för att få ökad tillgänglighet. 
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Detta innebär merarbete för kommunen i form av ombyggnation av webbplatsen, 
vilket gör att utvecklingen inte alltid ses som endast positivt.  

Säkerheten då det gäller informationshantering är också något som Tranås kommun 
arbetar med i nuläget. Säkerheten gäller inte bara inloggningen i portalen utan även 
säkerheten i hårdvaran. Säkerheten är viktig anser de eftersom kommunen ansvarar 
för den information som lämnas ut via portalen.  

Sundsvalls kommun: Sundsvalls kommun ser ett hinder i att få en lönsamhet i 24-
timmarsmyndigheten. Det är skillnad beroende på storlek på kommun hur lönsamhet 
kan uppnås. Det är enklare för en statlig myndighet att skapa en 24-timmars-
myndighet eftersom de har väldigt många fler medborgare som använder systemet. 
Intervjupersonen menar att det är enklare för exempelvis RSV att finansiera 
självdeklaration på Internet eftersom det är 5 miljoner medborgare som gör arbetet åt 
dem, vilket innebär stor effektivisering. Att jämföra denna tjänst med att söka bygglov 
i en kommun, som har ca 1000 ansökningar om året, går inte. Intervjupersonen menar 
att det skulle finnas en möjlighet för kommuner att köpa färdiga tjänster. Vidare 
menar denne att en samverkan mellan kommuner också borde ske i högre grad än vad 
det gör idag. 

Ytterligare ett stort hinder som intervjupersonen ser är att det inte finns en tydlig 
styrning av kommunerna i Sverige, i form av initiativpengar och statliga direktiv, som 
också berör tjänsteutvecklingen i kommun och landsting. Vidare menar intervju-
personen att regeringen ofta förbiser att kommuner och landsting utgör den största 
delen av de nationella myndigheterna utan fokuserar mer på statliga myndigheter. I 
och med detta menar intervjupersonen att det finns en risk för att Sverige kan komma 
efter i utvecklingen gentemot länder som har en tydligare sådan styrning.  

Den nuvarande strategin i Sundsvalls kommun är att vänta och se om IT-branschen 
har något att erbjuda i utvecklingen. Problemet är att IT-företag ofta vill utveckla 
system hela vägen och detta gör att kommunerna blir beroende av en viss IT-
leverantör. Intervjupersonen menar att det behövs nationella initiativ då det gäller den 
gemensamma infrastrukturen för att 24-timmarsmyndigheten ska bli verklighet i hela 
landet. Som det ser ut nu vill IT-företagen att kommunerna ska ta riskerna och betala 
för hela utvecklingsarbetet. Intervjupersonen menar att det krävs ett gemensamt 
agerande som gäller för alla Sveriges myndigheter, inklusive kommuner och 
landsting. 

Borlänge kommun: Kommunen ser samverkan mellan kommuner som något 
nödvändigt och det är viktigt att inte applikationer skapas på traditionellt sätt, dvs. att 
varje kommun för sig skapar sin 24-timmarsmyndighet. Intervjupersonen menar att 
det kommer bli mycket dyrt för Sverige om alla kommuner ska göra om samma 
utveckling. Vidare menar denne att fokus måste ligga på att utföra denna utveckling 
på ett nytt sätt på så vis att en samverkan sker vid tjänsteutveckling, processanalys, 
etc. Intervjupersonen menar att sambrukstankarna hela tiden måste finnas med i 
bilden och om de gör det har Sverige goda förutsättningar att bli framgångsrika i 
Europa. Om denna samverkan sker kan också Sveriges kunskap i utvecklingen bygga 
vidare kompetenser i övriga Europa och världen.  

Ett problem som Borlänge kommun har sett är att det finns en tendens att stå med 
dubbla processer i verksamheten. Detta innebär att den gamla processen finns kvar 
samtidigt som en nyare, digital, process också finns i bruk. Intervjupersonen menar att 
det i detta läge är viktigt att så snart som möjligt övergå till den nya processen, 
eftersom dubbla processer ger mycket merarbete.  
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Nacka kommun: Intervjupersonen i Nacka kommun menar att det för deras del var 
rätt tidpunkt som tjänsten gällande skolval introducerades. Detta eftersom Internet 
används av många idag och datormognaden är mycket hög. Då tjänsten 
introducerades togs den tidigare blankettbaserade lösningen bort så att alla blev 
tvungna att använda Internet. Detta gjordes för att det annars fanns en risk för att allt 
för många troligtvis hade valt den gamla lösningen istället.  

Den del av Nacka kommun som har utvecklat 24-timmarsmyndigheten har gjort det 
genom sin investeringsbudget. Intervjupersonen menar att det nu är viktigt att 
effektivisera verksamheten så att kostnaderna kan intjänas för att vara fortsatt 
trovärdig i den fortsatta utvecklingen. Detta utgör en press på intervjupersonen för 
tillfället.  

Intervjupersonen poängterar att en viktig del mot en 24-timmarsmyndighet är att 
involvera människor i processen, även om det tar tid. Detta eftersom det ger en högre 
kvalitet på implementeringen och systemet. Denne menar att det är det enda sättet att 
framgångsrikt utföra utvecklingen på. 

Sammanfattning och analys: Tranås kommun poängterar tillgänglighet och säkerhet 
som hög prioritet vid utvecklingen. Med stöd från tidigare litteraturstudier kan sägas 
att säkerhet och tillgänglighet är en framgångsfaktor. 

Sundsvalls kommun ser ett hinder i lönsamheten hos små kommuner vid utveckling 
av tjänster. Intervjupersonen menar att det måste vara möjligt för kommuner att i 
högre grad köpa in färdiga tjänster. Även Borlänge kommun poängterar att det kan bli 
mycket dyrt för Sverige om alla kommuner ska göra samma utveckling. Intervju-
personen menar att utvecklingen måste ske i samverkan kommuner emellan så att 
tjänster som utvecklas kan återanvändas. Samverkan mellan kommuner och andra 
myndigheter måste ske i en högre grad för att Sverige ska lyckas vid utvecklingen av 
en 24-timmarsmyndighet. 

Intervjupersonen från Sundsvalls kommun menar att det krävs en tydligare styrning 
av kommunerna i Sverige från staten sida så att kommunerna får klara direktiv och 
medel för en fortsatt utveckling. Klarare styrning och tydligare direktiv kan därför ses 
som en framgångsfaktor för Sverige som helhet.   

Ytterligare ett problem som kan identifieras i processen är dyrbarheten med att stå 
med två processer. Nacka kommun valde att helt och hållet ta bort det blankett-
baserade systemet för att tvinga människor att använda Internet. Detta var en chans-
tagning av Nacka kommun som slog väl ut. Det är inte säkert att det hade varit 
lyckosamt att göra så om det gällde en annan tjänst som gäller en annan kategori av 
människor. Fördelen med detta är att kommunen aldrig behöver stå med två processer. 
Intervjupersonen i Borlänge kommun menar att det är viktigt att så fort som möjligt 
komma över till den nya, digitala, processen. Det är därför viktigt att kommunerna 
koncentrerar sig på övergången till den nya processen. Det kan annars finnas en risk 
för att den nya processen inte används i den omfattning som krävs för att kommunen 
ska tjäna in utvecklingen av den, utan tjänsten ger snarare merarbete för verk-
samheten.  

Nacka kommun poängterar att det är viktigt att involvera människor i processen. 
Detta ger högre kvalitet och är en del av en implementering. Detta ges stöd för i 
litteraturen och anses därför vara en framgångsfaktor.  
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6.3 Resultat - intervjustudie 
I det intervjumaterial som erhållits kan framgångsfaktorer tydliggöras för en kommun 
vid utveckling av 24-timmarsmyndighet. En framgångsfaktor för kommunerna 
innebär att de belyst specifika områden i utvecklingen eller haft ett specifikt arbetssätt 
som troligen bidragit till att kommunen lyckats så långt i sin utveckling. Ett exempel 
på detta kan vara att de har belyst vikten av att skapa en projektplan eller att det valt 
att involvera människor i processen.  

Kriterierna för att en faktor ska anses vara en framgångsfaktor utgörs av att: någon av 
intervjupersonerna explicit uttalat faktorn som en framgångsfaktor eller som ett 
område som bör belysas; intervjupersonen har nämnt faktorn som ett problem vid 
utvecklingen; samtliga kommuner har arbetat på samma sätt i något avseende, vilket 
sannolikt gör att det är ett lämpligt sätt att arbeta på i och med att kommunerna har 
lyckats så långt i sin utveckling. Hos kommunerna i Sverige ser tjänsteprocesser ofta 
likadana ut, vilket stärker uppfattningen om att faktorerna går att applicera på de flesta 
kommuner.  

Huruvida framgångsfaktorerna är avgörande för framgång, och därmed kritiska, är 
svårt att avgöra eftersom kommunerna ännu befinner sig i utvecklingens början. Alla 
faktorer återfinns bland de faktorer som identifierats i litteraturstudien, direkt eller 
indirekt, vilket innebär att faktorerna har fått uppmärksamhet tidigare. Detta styrker 
att de även kan fastställas som kritiska framgångsfaktorer.  

Nedan presenteras och motiveras de kritiska framgångfaktorer som kan utläsas ur 
intervjumaterialet. Inom dessa faktorer kan urskiljas flera faktorer. Detta åskådliggörs 
i kapitel 7 Resultat – kritiska framgångsfaktorer vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet. Faktorerna har ingen inbördes ordning.  

1) Användarnas delaktighet 

2) Utvecklingsgrupp 

3) Projektplan 

4) Samverkan 

5) Analys av organisation 

6) Resurser 

7) Insamling av krav, från verksamhetsmänniskor 

8) Förankring 

9) Tillgänglighet 

10) Medborgarfokus 

11) Ledarskap 

12) Säkerhet 

13) Klarare styrning av kommuner och tydligare direktiv 

14) Övergång från gamla processer till nya 

6.3.1 Användarnas delaktighet 

Användarnas delaktighet är en kritisk framgångsfaktor för att det i intervjuerna har 
påpekats att det är viktigt att involvera de människor som ska använda systemet i 
processen. Detta rör sig främst om de som arbetar i kommunen, eftersom det är dessa 
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som känner till verksamheten. Det har också poängterats att denna involvering skapar 
ett engagemang hos de anställda. 

6.3.2 Utvecklingsgrupp 

Samtliga kommuner har sammanställt en utvecklingsgrupp med människor som själva 
har ett engagemang i processen. Tranås kommun har dessutom medvetet sett till att 
gruppen består av människor med olika kompetens. Det finns också en projektledare i 
varje grupp som håller samman gruppen och driver arbetet framåt. I kommunerna har 
det varit viktigt att alla människorna i gruppen dessutom har en egen drivkraft framåt 
och en handlingsvilja, eftersom det påverkar hur processen prioriteras. Samman-
sättningen av utvecklingsgrupp anses därför vara en kritisk framgångsfaktor. 

6.3.3 Projektplan 

I intervjuerna framkom att kommunerna till stora delar har en plan att utgå ifrån vid 
utvecklingen. Det framkom också att denna plan fungerar som en överenskommelse 
för vad som ska utvecklas. Detta skapar konsensus och engagemang och att skapa en 
projektplan kan därför anses vara en kritisk framgångsfaktor. Ur intervjumaterialet 
kan också utläsas att det är viktigt att planen följs upp för att kontrollera så att målen i 
den uppfylls. Detta görs också i syfte att se vad investerade pengar har använts till. 
Om en uppföljning uteblir finns det ingen kontroll över vad som sker i utvecklings-
arbetet, vilket är en nödvändighet för fortsatt utveckling.  

6.3.4 Samverkan 

Några av intervjupersonerna uttalade explicit att samverkan mellan kommuner måste 
ske i högre grad, eftersom det annars finns en risk att Sverige kommer efter 
internationellt sett. Detta på grund av den kostnad det innebär om varje kommun ska 
utveckla 24-timmarsmyndigheten. En samverkan kommuner emellan för att utnyttja 
utvecklingsarbete maximalt ses därför som en kritisk framgångsfaktor.  

6.3.5 Analys av organisation 

Intervjupersonen från Sundsvalls kommun ansåg att analys av processer är något som 
krävs för att kunna mäta lönsamheten i de tjänster som utvecklas. Det är viktigt att det 
finns en lönsamhet i 24-timmarsmyndigheten eftersom ett syfte är att den ska 
effektivisera verksamheten. Övriga kommuner har också insett vikten av att analysera 
organisationen då en förändring ska ske. Analys av organisation ses därför som en 
kritisk framgångsfaktor. 

6.3.6 Resurser 

Bristen på resurser utgör ett problem för i stort sett alla kommuner. Pengar saknas 
eftersom politiker anser att det är mycket annat som måste prioriteras i kommunerna. 
Eftersom det krävs resurser för att kunna utveckla 24-timmarsmyndigheten ses detta 
som en kritisk framgångsfaktor. Statliga initiativpengar till kommunerna kan vara en 
lösning på detta problem.  

6.3.7 Insamling av krav från verksamhetsmänniskor 

Då det gäller insamling av krav innebär detta två aspekter vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet, dels insamling av krav från de anställda i verksamheten, dels 
insamling av krav från medborgare i kommunen. Kommunerna har i något avseende 
samlat in krav från människor i verksamheten. Detta är sannolikt något som krävs 
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eftersom det är dessa som kan verksamheten. Insamling av krav från verksamhets-
människor anses därför vara en kritisk framgångsfaktor. Någon insamling av krav från 
medborgare med 24-timmarsmyndigheten som utgångspunkt har inte gjorts hos 
kommunerna. Om detta kommer få konsekvenser längre fram i processen är ännu för 
tidigt att avgöra och huruvida insamling av krav från medborgare är en kritisk 
framgångsfaktor kan inte fastställas. Insamling av krav är därför endast delvis en 
kritisk framgångsfaktor. 

6.3.8 Förankring  

I intervjuerna framkom att det är viktigt att få politiker och människor i verksamheten 
att förstå vad 24-timmarsmyndigheten innebär. Detta för att det inte ska finnas 
orimliga förväntningar på systemet som skapas och också att för att 24-timmars-
myndigheten ska prioriteras i verksamheten. Förankring är därför en kritisk 
framgångsfaktor. En öppen kommunikation om vad förändringen innebär mellan 
utvecklare, användare och politiker är viktig för att skapa denna förankring. Om 
utvecklingen är förankrad hos dessa parter ingår också ett förtroende för att 
utvecklingen och resultatet av denna är till nytta för dessa. Kommunerna har inte lagt 
någon större vikt vid att förankra 24-timmarsmyndigheten hos invånarna i kommunen 
och det är därför för tidigt att avgöra huruvida det krävs en förankring även där.  

Tranås och Nacka kommun påpekade att dagspressen är ett medel för att skapa en 
förankring hos medborgarna. Genom dagspressen kan viktig information nå ut till 
medborgarna. Det är viktigt för kommunen att dagspressen har en positiv attityd till 
kommunens arbete kring 24-timmarsmyndigheten eftersom medborgarna påverkas av 
denna attityd. Ett gott förhållande till dagspressen så att en öppen diskussion mellan 
kommunen och medborgaren kan skapas är därför viktigt för 24-timmars-
myndighetens framgång.  

6.3.9 Tillgänglighet 

Att tillgängligheten av 24-timmarsmyndigheten är viktig för framgång poängterades 
både i Tranås och i Borlänge kommun. De påpekade att om tillgänglighet ska uppnås 
måste användarvänliga tjänster skapas som är tillgängliga för alla, oavsett bakgrund 
och kunskap. Finns inte tillgängligheten för medborgaren kommer dessa sannolikt 
inte använda 24-timmarsmyndigheten. Det är därför viktigt att det finns en till-
gänglighet för att 24-timmarsmyndigheten ska anses vara lyckosam. 

6.3.10 Medborgarfokus 

I och med att 24-timmarsmyndigheten är till för medborgaren är det nödvändigt att de 
som arbetar med utvecklingen har fokus mot medborgaren. Alla tjänster som 
utvecklas måste grundas i syfte för medborgaren att använda. De flesta av de 
kommuner som intervjuats har påpekat att de har ett medborgarfokus och ett med-
borgarperspektiv vid utvecklingen, att tjänsterna utvecklas med utgångspunkt från 
medborgaren till verksamheten. Det kan därför fastställas att fokus på medborgaren 
vid utvecklingen är en kritisk framgångsfaktor.  

6.3.11 Ledarskap 

I intervjumaterialet kan urskiljas att det krävs informationsinsatser kring 24-timmars-
myndigheten så att politiker kan få en bättre inblick i 24-timmarsmyndighetens fulla 
innebörd, vilket också skapar förankring. Det krävs att politikerna förstår innebörden 
av 24-timmarsmyndigheten, eftersom det annars inte finns någon möjlighet för dem 
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att prioritera utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Om politikerna inte prioriterar 
24-timmarsmyndigheten kommer de inte att tillhandahålla de resurser som krävs för 
att utvecklingen ska kunna fortskrida, vilket leder till att 24-timmarsmyndigheten inte 
kan utvecklas. En stark förankring hos ledning är därför en kritisk framgångsfaktor. 
Ett sätt att få politikerna att prioritera 24-timmarsmyndigheten är att kommunerna 
erhåller bidrag från staten för utvecklingen.  

Intervjumaterialet visar också vikten av att det finns tjänstemän som kan leda 
utvecklingen och som vågar satsa på 24-timmarsmyndigheten. Det är dessa som ser 
till att frågorna kan framföras hos politikerna och är drivande i utvecklingen. Utan 
dessa tjänstemän skulle inte utvecklingen drivas framåt. En drivande och ledande 
förmåga hos tjänstemän är därför en kritisk framgångsfaktor. För att upprätthålla 
denna drivkraft krävs att politikerna tillgodoser de krav som ställs på resurser.  

6.3.12 Säkerhet 

Säkerhet som kritisk framgångsfaktor identifieras i intervjumaterialet där Tranås 
kommun påpekade vikten vid att ha en hanteringsstruktur gällande information som 
sätter säkerheten i fokus. Detta gällde både säkerhet då det gäller personlig integritet 
vid inloggning i medborgarportal och säkerhet vad gäller säkerhetskopior så att inte 
information går förlorad. Eftersom också stöd finns i litteraturen anses säkerhet vara 
en kritisk framgångsfaktor vid utveckling av 24-timmarsmyndighet.  

6.3.13 Klarare styrning av kommuner och tydligare direktiv 

I intervjuerna framkom att det krävs en klarare styrning av kommunerna i Sverige 
med avseende på utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Direktiven som finns 
gällande 24-timmarsmyndigheten är inte tillräckligt klara och det krävs en starkare 
uppmaning till kommunerna för att det ska hända något. Detta är därför en kritisk 
framgångsfaktor.  

6.3.14 Övergång från gamla processer till nya 

Det är mycket kostsamt för kommuner att stå med två likadana parallella processer. 
Detta kan också påverka utvecklingen negativt eftersom det ger merarbete för de 
anställda, vilket skapar en stress som i sin tur skapar en negativ attityd till 
utvecklingsarbetet. Det finns då en risk att den nya processen inte kommer att 
användas utan den upplevs endast som en börda hos de anställda. I och med detta sker 
inte den effektivisering som 24-timmarsmyndigheten syftar till och utvecklingen blir 
därför ingen framgång. En snabb övergång till de nya, digitala, processerna är därför 
en kritisk framgångsfaktor. 

6.4 Reflektioner kring resultatet av intervjustudien 
I litteraturstudien identifierades några faktorer i den traditionella SU-processen som 
inte identifierades i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet, vilket i de flesta 
fall beror på processernas olikheter (se 2.4.4 Skillnader mellan ett IS och en 24-
timmarsmyndighet). Några av dem var intressanta att undersöka vidare för att se om 
de verkligen kunde uteslutas i processen mot en 24-timmarsmyndighet. Detta var 
faktorerna Projektteam (se 5.1.13), Dokumentation av projektet (se 5.1.15), Tillgång 
till lämplig metod (se 5.1.16) och Definition av omfattning av system (den sistnämnda 
ingår i faktorn Analys av organisation (5.1.6)). För att undersöka dessa ställdes frågor 
angående dessa faktorer i intervjuerna. Som redovisades i föregående delkaptiel 
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identifierades Utvecklingsgrupp (se 6.3.2) som kritisk framgångsfaktor i intervjuerna, 
vilken är att jämställa med Projektteam.  

Dokumentation av projektet kunde inte fastställas som kritisk framgångsfaktor i 
intervjumaterialet. Enligt intervjusvaren ser inte kommunerna viktigheten i att 
dokumentera allt som görs i processen och har ändå kommit långt i sin utveckling och 
har lyckats i det de gjorts. Detta kan dock ge problem senare i processen, exempelvis 
vid omarbetning av system eller vid felhantering, då det kan vara lämpligt att ha en 
dokumentation kring vad som genomförts. Då det gäller Dokumentation av projektet 
är det för tidigt att avgöra om det är en kritisk framgångsfaktor vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet. Troligtvis är dokumentation av processen en kritisk framgångs-
faktor som i nuläget inte kan fastställas men kommer att kunna fastställas senare i 
processen hos kommunerna. 

Någon explicit frågeställning angående metodanvändning vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet gjordes inte vid intervjuerna. Det fanns dock utrymme för 
intervjupersonerna att indikera på att metod använts vid utvecklingen, vilket inte 
gjordes, vilket sannolikt beror på att de inte har använt någon metod vid utvecklingen. 
Faktorn Tillgång till lämplig metod kunde därför inte fastställas som kritisk 
framgångsfaktor i intervjustudien. Det vore dock intressant att se vilka metoder som 
kan vara användbara vid denna typ av utveckling, vilket diskuteras utförligare i 
delkapitel 9.3 Förslag på fortsatt arbete. 

I litteraturstudien kring SU-processen framgår att en definition kring omfattning av 
systemet, dvs. en definition kring vilka delar av verksamheten som ska ingå 
respektive inte ingå i det IS som ska utvecklas, är viktig för att kunna bemöta de 
kritiska framgångsfaktorer som finns (se 5.1.6 Analys av organisation). Denna aspekt 
tydliggjordes inte i litteraturen kring 24-timmarsmyndigheten. Det fanns därför ett 
intresse i att se om denna faktor kunde identifieras i intervjuerna. I de intervjuer som 
gjordes ställdes därför frågan om en definition gällande 24-timmarsmyndighetens 
utbredning hade skapats. Endast en kommun indikerade på att en sådan definition 
skapats. Att inte fler hade gjort det kan bero på att den offentliga sektorn är uppbyggd 
på ett annat sätt än ett privat företag. En offentlig verksamhet är mycket omfattande 
och det är svårt att få den helhet som eftersträvas vid traditionell systemutveckling. 
Risken finns att många kommuner utesluter en sådan definition på grund av dess 
komplexitet. Om detta har någon betydelse visar det sig sannolikt i det fortsatta 
arbetet. Huruvida definition av omfattning av 24-timmarsmyndigheten är en kritisk 
framgångsfaktor är således omöjligt att fastställa i nuläget. 

6.5 Reflektioner kring intervjuerna 
Antalet invånare och antal kommunalt anställda i kommunerna som intervjuats har 
specificerats för att det ska vara möjligt att dra en slutsats huruvida det har någon 
betydelse i utvecklingen om kommunen har ett stort invånarantal eller inte. Det har 
inte uppmärksammats någon skillnad i utvecklingsnivå och arbetssätt i förhållande till 
antalet invånare och antalet anställda i kommunen. Däremot tyder intervjumaterialet 
på att kommunerna har olika förutsättningar vad gäller ekonomiskt perspektiv, några 
har fått bidrag och några inte. Detta kan vara avgörande för hur utvecklingen 
fortskrider i kommunerna.  

De personer som intervjuats har varit aktivt deltagande eller drivande i processen mot 
en 24-timmarsmyndighet. Det kan därför antas att den information som uppgetts har 
varit trovärdig i förhållande till vad som sker vad gäller kommunens utveckling. Vissa 
av de frågor som ställts har däremot varit svåra för endast en person att svara på. 
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Exempelvis ställdes en fråga kring dokumentation men eftersom det inte alltid är 
möjligt för intervjupersonerna att ha insyn i alla tjänster som utvecklas kan detta vara 
svårt att svar på. I Sundsvalls kommun läggs ansvaret av tjänsteutvecklingen på 
förvaltningarna och då är det de som för dokumentationen. Intervjupersonerna har i 
dessa fall svarat i mån av möjlighet och kunskap.  

I vissa avseenden är det tydligt att intervjupersonerna inte innehar samma position 
eller arbetar med samma arbetsuppgifter i kommunens verksamhet. Detta görs tydligt 
i sättet att vinkla frågeställningen. I vissa fall har detta försvårat analysen av 
informationen men det anses inte vara av avgörande betydelse för resultatet.  

Tre av intervjuerna gjordes via telefon. Dessa tre intervjuer blev inte lika omfattande 
som den som gjordes vid personlig kontakt. Detta kan bero på att telefonen i sig utgör 
ett stressmoment då frågor ska besvaras. Detta kan ha medfört att det under telefon-
intervjuerna inte framkom lika utförliga och uttömmande svar som det kunde ha gjort 
om intervjuerna inte gjorts via telefon. 

Intervjupersonerna var villiga att kommunens namn skulle nämnas i rapporten, vilket 
medför ett trovärdigare resultat. Intervjupersonerna ansåg att det var onödigt att 
nämna intervjupersonens namn i arbetet och detta har heller inte gjorts med hänsyn 
till detta. Däremot finns intervjuerna i sin fulla längd som bilaga i detta arbete och 
detta gör resultatet av arbetet trovärdigare eftersom kontroll av uppgifter kring 
intervjuerna kan göras. Om läsaren önskar ta kontakt med intervjupersonerna för 
vidare diskussion kring intervjuerna kan författaren av detta arbete kontaktas. 
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7 Resultat 
I kapitlet som följer görs en sammanställning av det resultat som kan fastställas mot 
bakgrund av den litteraturstudie och intervjustudie som genomförts. Reflektioner 
kring resultatet ges också.  

7.1 Kritiska framgångsfaktorer vid utveckling av 24-timmars-
myndighet 

Tabell 4 visar de kritiska framgångsfaktorer som kan identifieras i processen att 
utveckla en 24-timmarsmyndighet. Faktorerna har ingen inbördes ordning. Samtliga 
faktorer går att läsa utförligare om i kapitel 5 Kritiska framgångsfaktorer – en 
litteraturstudie och 6.3 Resultat – intervjustudie.  

Inom ramen för varje kritisk framgångsfaktor kan en mängd olika delfaktorer 
identifieras. Asterisken (*) som förekommer i tabellen innebär att faktorn ingår som 
del i en annan faktor. I den genomgång av faktorer som ingår i resultatet kommer 
asterisken för varje faktor att tydliggöras genom ett resonemang kring vilken annan 
faktor den kan återfinnas i. 

  

Kritiska framgångsfaktorer för en kommun vid 
utveckling av 24-timmarsmyndighet 

Litteraturen Intervjuer 

Hantering av förändring/Förankring X X 

Ledarskap X X 

Förtroende X * 

Insamling av krav X delvis X 

Användarnas delaktighet X X 

Analys av organisation X X 

Projektmål, projektdefinition och projektplan X X 

Resurser X X 

Kommunikation * * 

Helhetsperspektivet X  

Utvecklingsgrupp  X 

Säkerhet X X 

Tillgänglighet X X 

Lagar och deras inflytande på utvecklingen X  

Samverkan * X 

Medborgarfokus * X 

Klarare styrning och tydligare direktiv * X 

Övergång från gamla processer till nya * X 

Tabell 4: Kritiska framgångsfaktorer vid utveckling av 24-timmarsmyndighet.  
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delvis X = innebär att faktorn i nuläget endast kan anses vara delvis kritisk (se avsnitt 6.3.7 Insamling 
av krav från verksamhetsmänniskor för utförligare förklaring).  

Hantering av förändring/Förankring 

Denna faktor återfinns både i litteraturen och från resultatet av intervjuerna. I inter-
vjuerna kallas den Förankring, eftersom den där fokuserar på viktigheten av en 
förankring i verksamheten som är ett sätt att medvetet hantera den förändringen som 
sker. Förankringen är viktig, både i verksamheten och hos politiker, för att få en 
förändring till stånd.  

Ledarskap 

Ledarskap är tydligt identifierad som en kritisk framgångsfaktor både i litteraturen 
och i intervjuerna. 

Förtroende 

Att ett förtroende hos användarna är viktigt framkom i litteraturen men har inte 
uttryckts explicit i intervjuerna. Att förtroende hos användarna är viktigt framkommer 
dock i faktorn Förankring, eftersom om förankring finns skapas ett förtroende hos 
användarna. Det som är osäkert är om förankringen även gäller medborgarna. Detta 
kunde inte fastställas av intervjumaterialet. 

Insamling av krav 

Insamling av krav har identifierats i både litteraturen och i intervjuerna. I intervjuerna 
är det dock ännu inte klarlagt huruvida insamling av krav från medborgare är en 
kritisk framgångsfaktor.  

Användarnas delaktighet 

Användarnas delaktighet kan tydligt identifieras i både litteraturen och i intervjuerna. 

Analys av organisation 

Att analysera processer i organisationen är en kritisk framgångsfaktor och har 
identifierats i både litteraturen och i intervjuerna. 

Projektmål, projektdefinition och projektplan  

Definition projektplan, där definition av mål och strategi ofta ingår, har identifierats 
som en kritisk framgångsfaktor i både litteraturen och i intervjuerna. 

Resurser 

Resurser kan fastställas som en kritisk framgångsfaktor både i litteraturen och genom 
intervjuerna.  

Kommunikation 

Kommunikation är en faktor som ingår som del i faktorerna Användarnas delaktighet 
och Förankring. För att få användarna att engagera sig i processen krävs en öppen 
kommunikation mellan alla involverade. 
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Helhetsperspektivet 

Helhetsperspektivet som kritisk framgångsfaktor har tydliggjorts i litteraturen. I 
intervjumaterialet går det utläsa att det finns en önskan om ett helhetsperspektiv men 
detta är inte tillräckligt för att det ska kunna anses att faktorn identifierats där. 

Utvecklingsgrupp 

Utvecklingsgruppens sammansättning har identifierats som kritisk framgångsfaktor i 
de intervjuer som genomförts. Denna faktor har även identifierats i den traditionella 
SU-processen, där den kallades för Projektteam. Däremot har denna faktor inte 
nämnts i litteraturen gällande utveckling av 24-timmarsmyndighet.  

Säkerhet 

Säkerhet har identifierats både i litteraturen och i intervjuerna.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet som kritisk framgångsfaktor kan urskiljas ur både litteraturen och 
intervjuerna.  

Lagar och deras inflytande på utvecklingen 

I litteraturen identifierades lagar och deras inflytande på utvecklingen som en kritisk 
framgångsfaktor. Denna har inte påpekats vid intervjuerna.  

Samverkan 

I intervjuerna har samverkan identifierats som kritisk framgångsfaktor. I litteraturen 
nämns också samverkan i samband med den kritiska framgångsfaktorn Resurser där 
samverkan är ett sätt att möjliggöra utvecklingsarbetet med mindre resurser.  

Medborgarfokus 

Medborgarfokus har identifierats som kritisk framgångsfaktor intervjumaterialet. I 
litteraturen kan urskiljas att det är viktigt att ha ett medborgarfokus då insamling av 
krav sker.  

Klarare styrning och tydligare direktiv 

I intervjuerna kan utläsas att kommunerna i vissa fall behöver klarare styrning och 
tydligare direktiv från staten. Även i litteraturen efterlyses tydligare direktiv genom 
att från statligt håll skapa en riktlinjer för de mål som ska uppfyllas för kommunerna 
att följa, vilket diskuteras i faktorn Projektmål, projektdefinition och projektplan. 

Övergång från gamla processer till nya 

Att övergå från de gamla processerna till de nya så snabbt som möjligt är en kritisk 
framgångsfaktor som identifierats i intervjumaterialet. Denna faktor diskuteras även 
en kritisk framgångsfaktor som identifierats i litteraturen, Hantering av förändring.  

7.2 Reflektioner kring resultatet 
På grund av att utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten är i ett startskede kan de 
faktorer som identifierats placeras in i de två första stegen i 24-timmarstrappan. 
Sannolikt kommer fler faktorer att kunna identifieras allt eftersom tiden går i och med 
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att utvecklingen går framåt och fler erfarenheter uppdagas. De faktorer som 
identifierats innefattar olika aspekter av processen och utvecklingen. Vid en närmare 
granskning kan fem olika grupper urskiljas.  

• Mänskliga aspekter: Denna grupp innefattar faktorer som handlar om 
mänskliga aspekter. 

• Processens uppbyggnad: I denna grupp ingår faktorer som behandlar 
processens uppbyggnad, dvs. de bakomliggande tankarna kring hur 
processen ska byggas upp. 

• Ekonomiska faktorer: Den tredje gruppen som kan urskiljas är faktorer 
som innefattar ekonomiska aspekter. 

• Medborgarna: Denna grupp innefattar faktorer som riktar sig mot 
medborgaren. 

• Tekniska aspekter: Denna grupp innefattar faktorer som behandlar tekniska 
aspekter i processen. 

Indelningen av faktorerna i dessa fem grupper åskådliggörs i tabell 5 nedan. 

 

Mänskliga 
aspekter 

Processens 
uppbyggnad 

Ekonomiska 
aspekter 

Medborgarna Tekniska 
aspekter 

Hantering av 
förändring 

Analys av 
organisation 

Resurser Förtroende Säkerhet 

Ledarskap Projektmål, 
projektdefinition 
och projektplan 

 Säkerhet  

Insamling av 
krav 

Helhetsperspektivet  Medborgarfokus  

Användarnas 
delaktighet 

Utvecklingsgruppen  Tillgänglighet  

Kommunikation Lagar och deras 
inflytande på 
utvecklingen 

   

 Samverkan    

 Medborgarfokus    

 Klarare styrning 
och tydligare 
direktiv 

   

 Övergång från 
gamla processer till 
nya 

   

Tabell 5: Gruppering av kritiska framgångsfaktorer. 

 

Syftet med detta arbete var att se vilka av de kritiska framgångsfaktorer som fram-
kommit i SU-processen som är applicerbara i processen att utveckla en 24-timmars-
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myndighet. Syftet var också att ta reda på om det kan identifieras ytterligare kritiska 
framgångsfaktorer vid utveckling av 24-timmarsmyndighet som inte identifierats i 
SU-processen. Resultatet visar att många av de kritiska framgångsfaktorer som 
identifierats i SU-processen också kan identifieras i processen att utveckla en 24-
timmarsmyndighet. Resultatet visar också att det finns faktorer som inte tidigare 
identifierats, som endast är applicerbara på processen att utveckla en 24-timmars-
myndighet. De faktorer som inte identifierats i SU-processen är som följer: 

1) Tillgänglighet 

2) Lagar och deras inflytande på utvecklingen 

3) Samverkan 

4) Medborgarfokus 

5) Klarare styrning och tydligare direktiv 

6) Övergång från gamla processer till nya 

Eftersom litteraturstudierna som gjorts inte är av djupare karaktär är det möjligt att 
dessa faktorer även kan identifieras i SU-processen. Uppfattningen är att faktorerna 
Tillgänglighet och Övergång från gamla processer till nya, sannolikt också kan 
identifieras i den traditionella SU-processen. Denna uppfattning grundar sig i tidigare 
erhållen kunskap. Lagar och deras inflytande på utvecklingen kan möjligtvis också 
identifieras i den traditionella SU-processen men inte med samma styrka som vid 
utveckling av 24-timmarsmyndighet. Lagar är vikiga att ta i beaktande oavsett vilken 
rörelse som drivs. Att lagar inte anses vara en kritisk framgångsfaktor vid utveckling 
av system i privata företag beror sannolikt på att lagar inte påverkar det privata 
företaget i lika hög grad som det påverkar en offentlig verksamhet. Att lagar däremot 
påverkar 24-timmarsmyndigheten beror på den myndighetsutövning som kommuner 
och andra myndigheter har.  

Det är mindre sannolikt att Samverkan, Medborgarfokus och Klarare styrning och 
tydligare direktiv, är kritiska framgångsfaktorer i den traditionella SU-processen. 
Samverkan kan inte ske i någon större utsträckning mellan privata företag på grund av 
att de flesta företag arbetar på olika sätt och hanterar helt skilda processer. Samverkan 
kan endast ske i bemärkelsen standardsystem, att en IT-leverantör till ett företag 
använder ett standardsystem som kan återanvändas i andra företag. Detta går dock 
inte helt och hållet att samställa med samverkan i och med att företagen i sig inte 
samverkar för att få en kostnadseffektiv utveckling. Medborgarfokus och Klarare 
styrning och tydligare direktiv är inte relevanta i sammanhanget och är därför endast 
applicerbara på processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet.  
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8 Fallstudie i Falköpings kommun 
I detta kapitel presenteras den fallstudie som gjorts i Falköpings kommun i syfte att 
validera och konkretisera de kritiska framgångsfaktorer som ingår i resultatet av detta 
arbete. Fallstudien har genomförts med hjälp av intervjuer, vilka redovisas i en 
sammanställning. De kritiska framgångsfaktorer, som ingår i resultatet av detta arbete, 
diskuteras sedan i förhållande till Falköpings kommun. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring Falköpings kommuns förutsättningar att bli en 24-timmars-
myndighet, utifrån den information som framkommit under intervjuerna.  

8.1 Presentation av intervjuer  
De kommuner som tidigare intervjuats i detta arbete har ett invånarantal mellan 18 
000 och 93 000 personer. I jämförelse med dessa är Falköpings kommun en 
mellanstor kommun med ca 31 000 invånare. Antalet anställda i kommunen uppgår 
till ca 2700. Som tidigare nämnts har det inte uppmärksammats någon skillnad mellan 
kommuners utvecklingsnivå och arbetssätt i förhållande till kommuners invånarantal 
och antal kommunalt anställda. 

I den fallstudie som gjorts i Falköpings kommun har fyra intervjuer genomförts. Två 
av dessa har varit med personer som ingår i den styrgrupp (utvecklingsgrupp) som 
finns i kommunen och som är pådrivande i utvecklingen mot en 24-timmars-
myndighet. Dessa två intervjuer har framförallt syftat till att få fram information om 
hur man arbetar med utvecklingen. De andra två intervjuerna har gjorts med personer 
som har en ledande befattning, i syfte att klargöra vilka visioner och tankar som finns 
hos de styrande i kommunen. En av personerna utgör kommunstyrelsens ordförande 
och den andra arbetar som kommundirektör i kommunen. Nedan följer en samman-
ställning av intervjuerna som gjorts. Intervjuerna finns i sin fulla längd i bilaga 2. 

8.1.1 Intervju med styrgrupp 

I sammanställningen som följer har intervjusvaren grupperats utefter område och 
sammanhang. 

Nuläge 

Falköpings kommun har kommit till steg två i 24-timmarstrappan. Utvecklingen dit 
har genomförts med de medel som har funnits i kommunen, dvs. några pengar 
speciellt avsatta för utvecklingen har inte funnits. Hittills har utvecklingsarbetet gått i 
linje med det övriga arbetet i verksamheten, vilket gör att det inte blir merarbete för 
de anställda. Webbplatsen är byggd med 24-timmarstanken i åtanke redan från början 
och då direktivet kom inventerades de tjänster som då fanns på webbplatsen. Det 
visade sig att 80 procent av de två första stegen redan realiserats. Dessa tjänster 
finslipades och några lades till så att de i nuläget kan anse sig ha kommit till steg två i 
24-timmarstrappan. Just nu arbetar de med en portal, F24, som är en del av 24-
timmarsmyndigheten. Denna ska läggas ut på Internet vecka 19. Om kommunen ska 
kunna gå vidare i arbetet krävs mer resurser, bland annat en extra tjänst som ska 
avsättas för utvecklingen.  

Utvecklingsgrupp 

Styrgruppen, motsvarande utvecklingsgrupp, har i uppgift att lägga upp direktiv och 
ramar för vad som ska ske i utvecklingen, som sedan ska utföras av dem som arbetar 
operativt. I denna styrgrupp ingår personer från de flesta förvaltningar i kommunen, 
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samt några personer som själva velat ingå. I styrgruppen finns även en projektledare 
som har i uppgift att driva frågorna vid de möten som gruppen har. Det finns också en 
arbetsgrupp (webbgrupp) som har i ansvar att arbeta med de frågor som framkommer. 
Som det ser ut i nuläget ägnas det inte mycket tid åt utvecklingen, vilket beror på att 
man har kommit till ett skede där det krävs mer resurser för att utvecklingen ska 
kunna fortskrida. Kommer dessa resurser att tillhandahållas skulle de gärna ägna mer 
tid åt utvecklingsarbetet. 

Hantering av förändring/Förankring 

Det finns inget politiskt beslut kring direktivet att kommunen ska bli en 24-timmars-
myndighet, även om medvetenheten hos politikerna finns. Politikerna har informerats 
om vad 24-timmarsmyndigheten handlar om och en av intervjupersonerna påpekar att 
attityden börjar förändras positivt. Det är från tjänstemannasidan som initiativen 
kommer. Som det är i nuläget är det utvecklingsavdelningen som äger frågan.  

Båda intervjupersonerna anser det svårt att avläsa huruvida det finns ett engagemang 
hos politikerna att genomföra utvecklingen med 24-timmarsmyndigheten. Vid de 
informationsmöten som förekommit har det skapats diskussioner och ett intresse för 
24-timmarsmyndigheten har tydliggjorts. I allmänhet anser politikerna att det som är 
intressant i 24-timmarsmyndigheten är möjligheten att skapa mötesplatser via 
Internet. En av intervjupersonerna påpekar dock att politikerna är betungande med 
stora ekonomiska frågor och det kan vara ett skäl till att frågan ibland kommer i 
skymundan. Det kan också vara svårt för dem att förstå vad 24-timmarsmyndigheten 
innebär konkret för dem.  

Det har skickats ut foldrar om 24-timmarsmyndigheten till alla förvaltningar men 
huruvida denna information tas tillvara är beroende av intresse hos varje person. Det 
är därför svårt att avgöra om de anställda i verksamheten är medvetna om den 
förändring som 24-timmarsmyndigheten innebär. Inom förvaltningsledningarna finns 
det ett uppenbart stort intresse för 24-timmarsmyndigheten. De ser det som en 
möjlighet att underlätta det vardagliga arbetet.  

En av intervjupersonerna påpekar faran med att förändringen upplevs som ett hot. 
Ännu har detta inte setts i kommunen, vilket troligtvis beror på att det inte skett så 
stora förändringar ännu. Intresset för 24-timmarsmyndigheten är inte så stort som de 
önskar att det var. De personer som arbetar med utvecklingen ser att 24-timmars-
myndigheten har en enorm potential men de anser att det är svårt att få alla att se det 
på det sättet, eftersom människor är så olika och lever i olika verkligheter. Det är först 
när det är möjligt att påvisa nyttan för deras egen del som det kan fungera.   

Huruvida medborgarna i Falköping är mogna för 24-timmarsmyndigheten är osäkert. 
Webbplatsen som kommunen tillhandahåller är välbesökt, vilket visar att det finns ett 
intresse. Man vet också att 50-75 procent av medborgarna i Falköpings kommun har 
tillgång till Internet.  

Resurser 

Hittills i processen har inga extra medel tillförts arbetet. Det som har utvecklats hittills 
har utvecklats vid sidan om andra arbetsuppgifter. Om utvecklingen ska komma 
framåt måste det till pengar, vilket det håller på att förhandlas om. Dessa pengar 
skulle användas för att kunna anställa en person med kunskap inom området. Det 
behövs en person som kan leda arbetet och driva processen framåt och som inte måste 
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vara produktiv på det sätt som de i styrgruppen är i nuläget. Som det ser ut i nuläget 
ligger processen i vila i väntan på resurser. 

Förväntningar 

Om politikerna i kommunen bestämmer sig för att gå vidare i processen hoppas 
intervjupersonerna på att politikerna förstår vad det innebär i form av tillskott till 
processen. Om detta är möjligt finns det höga förväntningar att komma till steg tre i 
24-timmarstrappan. Styrgruppen har försökt vara tydliga med att utvecklingen inte går 
att sköta med ”vänster hand”. Under dessa förutsättningar har styrgruppen en stor 
vilja att driva processen framåt.  

En av intervjupersonerna har stora förväntningar på vad IT kan göra för kommunen. 
IT kan frigöra medel som kan användas till något annat. Utvecklingen kommer att 
kosta pengar och det kommer att innebära ett förändringsarbete så att människor i 
vissa fall måste byta arbetsuppgifter. Detta förändringsarbete kan också leda till 
besparingar, vilket innebär att kommunen inte behöver rekrytera folk för att ersätta 
alla de människor som går i pension. Intervjupersonen påpekar också att IT kan göra 
kommunen till en attraktivare arbetsplats. Intervjupersonen förväntar sig att IT 
kommer att innebära nytta och lönsamhet i kommunen.  

Mål, omfattning och strategi 

Som det är idag finns ingen upprättad plan som följs. Någon plan har inte gjorts 
eftersom de inte vet om de kommer få några pengar för att fortsätta utvecklingen. De 
anser att det i en plan ska tydliggöras vad förändringen innebär, vilka effekter den får 
i verksamheten och hur dessa ska hanteras, vilka system som ska integreras, vad 
förändringen kommer att kosta, etc. Det finns ingen möjlighet att ta reda på detta när 
de inte vet om det blir några pengar avsatta till det. Om politikerna visar att de vill gå 
vidare med utvecklingen ska en plan skapas. 

Någon analys av verksamheten har inte krävts för den utveckling som redan gjorts. 
Det är detta område som den person som de önskar anställa ska arbeta med. De är 
medvetna om att en analys av verksamhetsprocesser är viktig och måste genomföras. 
För detta arbete krävs det dock resurser.  

Insamling av krav 

Då portalen F24 ska ta i bruk kommer en enkät att göras i syfte att ta reda på vad 
besökarna saknar i portalen. Enkätmaterialet ska sedan bearbetas för att se vilka 
tjänster som medborgarna anser saknas. 

De anser att det finns två sätt att insamla krav i verksamheten. Antingen görs en 
inventering på de tjänsteprocesser som finns och som är möjliga att digitalisera och en 
kravspecifikation skrivs utefter detta. Det andra sättet är att utgå från de direktiv som 
statkontoret har framarbetat (det har de gjort än så länge). Dessa direktiv talar dock 
inte om enskilda tjänster utan är mer en övergripande förklaring på vilka typer av 
tjänster som ska finnas med. Förvaltningarna har inte fått någon förfrågan på vilka 
tjänster de vill se på Internet men tankar finns att detta ska göras. 

Då det gäller prioritering av krav har kommunen realiserat de krav som är möjliga att 
realisera snarare än de som har varit mest behov av. De har också utgått från Stats-
kontorets direktiv på vad 24-timmarsmyndigheten ska innefatta. De har ifrågasatt vad 
som är rimligt att göra i förhållande till de resurser som finns till förfogande.  
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Övrigt 

Det är först nu, när de ska gå över till steg tre i 24-timmarstrappan, som de anser att 
pengar är ett hinder i utvecklingen. Om de nu ska kunna gå vidare krävs personal som 
kan arbeta med dessa frågor till större delen av sin arbetstid. På så vis kan processen 
drivas framåt på ett annat sätt än vad som är möjligt idag. De önskar att det fanns 
möjlighet att genomföra ett förarbete så att en förståelse för konsekvenser av de 
förändringar som sker kan uppnås, vilket gör dem lättare att genomföra.  

8.1.2 Intervju med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 

I sammanställningen som följer har intervjusvaren grupperats utefter område och 
sammanhang.  

Tankar och visioner kring IT och 24-timmarsmyndigheten 

Kommunstyrelsens ordförande: Intervjupersonen ser det som viktigt att kommunen 
är en tillgängligorganisation för medborgarna där medborgarna kan ta del av 
information om vad som sker i kommunen. För detta ändamål är 24-timmars-
myndigheten ett bra redskap. Intervjupersonens önskemål är att 24-timmars-
myndigheten ska utvecklas till något som gör att medborgarna lättare kan ta kontakt 
med kommunen. Det kan gälla praktiska saker, såsom sophämtning eller trafik, eller 
något politiskt, exempelvis beslut som fattas. 24-timmarsmyndigheten är ett sätt att 
öka informationsmängden till medborgarna och ger även möjlighet att ha en interaktiv 
kontakt med medborgarna, vilket är viktigt. Det är en demokratidimension där 
medborgaren kan ta kontakt med de politiker de har valt och kunna tillhandahålla 
service. Verksamheten kan vara mer kommunikativ med människor både då det gäller 
diskussioner och övrig service. Exempelvis vid anmälan till barnomsorg där med-
borgaren direkt ska få reda på vilken köplats denne har inom barnomsorgen.  

Intervjupersonen har svårt att bedöma om 24-timmarsmyndigheten ger en 
effektivisering i verksamheten. Möjligtvis kan det minska ärendehanteringen i 
verksamheten men det är inget som intervjupersonen sett som det är i nuläget. 
Intervjupersonen ser att det är viktigt att på varje arbetsplats se till att effektivisering 
uppnås så att tid kan ägnas åt det som är viktigt. I detta effektiviseringsarbete kan det 
finnas en möjlighet att använda 24-timmarsmyndigheten. 

Intervjupersonen menar att 24-timmarsmyndigheten i Falköpings kommun är en 
möjlighet för kommunen att nå ut till unga med det som händer politiskt. De unga är 
mer vana vid detta kommunikationssätt medan de äldre är mer vana vid telefonen. 24-
timmarsmyndigheten kan även i vissa avseenden användas som politisk 
kommunikation istället för andra möten.  

Intervjupersonen anser att det är viktigt att se 24-timmarsmyndigheten som ett 
kommunikationsverktyg som fungerar. Det är viktigt att se till att den interaktiva 
delen i den fungerar, exempelvis då medborgarna har en förfrågan av något slag ska 
denne få svar på denna inom en rimlig tid. Detta är något som måste fungera i den 
kommunala verksamheten för att 24-timmarsmyndigheten ska fungera. För att 
kommunen ska kunna arbeta med detta måste alla förvaltningar vara delaktiga, vilket 
de inte är idag. Detta är ett skäl till att kommunen ännu inte kommit så långt i 
utvecklingen. Det är också viktigt att vara medveten om att kommunen har en 
myndighetsutövning och en lagstiftning som måste följas. 

Intervjupersonen påpekar att en samverkan mellan Falköpings kommun och andra 
kommuner sker men inte i samband med utveckling av 24-timmarsmyndigheten.  
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Kommundirektör: Tankarna kring 24-timmarsmyndigheten har funnits i kommunen 
länge. Redan från början har webbplatsen skapats utifrån användarvänlighet och med 
medborgarfokus. Detta gjorde att det blev relativt enkelt då direktiven kring 24-
timmarsmyndigheten kom eftersom mycket av steg ett och två i 24-timmarstrappan 
redan fanns på webbplatsen. Den interaktiva delen av 24-timmarsmyndigheten har 
testats till viss del i samband med förändringar i kommunen, exempelvis då torget har 
byggts om, etc. Visioner kring 24-timmarsmyndigheten finns men för att fortsätta 
utvecklingen krävs resurser och detta är en prioriteringsfråga då kommunen är i ett 
ekonomiskt trängt läge som det är i nuläget. Det återstår att se från politisk sida hur 
högt 24-timmarsmyndigheten prioriteras. Intervjupersonen ser 24-timmars-
myndigheten som en demokratifråga och kontakten med medborgarna är viktig.  

Om 24-timmarsmyndigheten ska utvecklas i alla kommuner ser intervjupersonen det 
viktigt att staten satsar initiativpengar i processen. I kommuner är det ofta så att om 
det inte finns bidrag till processen prioriteras frågan ofta bort. Detta beror bland annat 
på att det finns ett tryck från medborgarna vad som är viktigt att lägga pengar på. 
Medborgarna prioriterar exempelvis ofta mindre barngrupper på dagis eller fler 
vårdplatser i äldreomsorgen.  

Intervjupersonen menar att det är svårt för kommunen att se 24-timmarsmyndigheten 
som en investering eftersom det kostar mycket till en början och effektivisering och 
besparingar urskiljs först i ett senare skede. Till en början är det en kostnadsökning 
eftersom samma processer utförs parallellt under en övergångstid.  

Intervjupersonen menar att IT har stora möjligheter. Vidare menar denne att IT 
kommer att öka interaktionen med medborgaren. Intervjupersonen hoppas att det inte 
ska dröja allt för länge tills interaktiva tjänster som kräver personlig signering ska 
finnas i kommunen. De anser sig ligga i framkant då det gäller utvecklingen.  

Prioritering av 24-timmarsmyndigheten 

Kommunstyrelsens ordförande: I nuläget diskuteras huruvida de ska gå upp till steg 
tre i 24-timmarstrappan. Intervjupersonen menar att de inte är där ekonomiskt riktigt 
ännu, vilket kommer att diskuteras då budgeten skapas för nästa år. Intervjupersonen 
påpekar vikten av att ha en snabb kommunikation utåt och menar att utbyggnaden av 
bredband är något som är viktigt i nuläget, även för funktionen med 24-timmars-
myndigheten. Vidare menar denne att det inte bara är att bygga en 24-timmars-
myndighet utan det måste finnas en väl fungerande mottagarorganisation också.  

Som det är i nuläget måste kommunen satsa direkta pengar i utvecklingen. Ännu har 
inte beslut fattats om detta är möjligt att göra. Som det ser ut nu är det mycket ont om 
pengar i kommunen och det är viktigt att välja och prioritera. Det är inte säkert att 
kommunen klarar detta ekonomiskt nästa år utan att det får ligga på ett par års budget. 
Detta är inget som är klart i nuläget. Politikerna ser det som viktigt att genomföra 
utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten men sedan är det en ekonomisk fråga när det 
ska kunna genomföras. 

Kommundirektör: De som arbetar med utvecklingen har redovisat för politikerna att 
det krävs mer pengar för att komma vidare. Intervjupersonen har ingen uppfattning av 
huruvida politikerna kommer att avsätta pengar för utvecklingen. Som det ser ut nu är 
inte 24-timmarsmyndigheten högst prioriterat hos politikerna. 



 8 Fallstudie; Falköpings kommun 

  98 

Förväntningar 

Kommunstyrelsens ordförande: Initiativ till utvecklingsarbetet i Falköpings 
kommun kommer från tjänstemän. Det har varit tjänstemän som har lagt in förslag på 
vad som ska göras eftersom det är de som känner till verksamheten. Det finns dock en 
vilja och en förståelse politiskt även om det inte är politikernas roll att bedöma 
utformning av arbetet. Då politikerna är med i diskussionen handlar det främst om 
pengar till utvecklingen. 

Från politikernas sida förväntar de sig att den styrgrupp som leder utvecklingsarbetet i 
Falköpings kommun håller sig ajour för vad det finns för teknik som utvecklas på 
området. De ska också hålla sig informerade om vad som sker nationellt, i statliga 
myndigheter och på regional nivå. De ska också leda och driva utvecklingen och 
identifiera vad som är nästa steg.  

Inom de närmaste åren skulle kommunen vilja komma till steg tre i 24-timmars-
trappan. Genom detta finns det en möjlighet att bland annat utföra distansutbildningar 
på ett annat sätt än vad som är möjligt idag. Det finns många sätt att använda tekniken 
på. Kommunen har ambitionen att vara i framkant då det gäller 24-timmars-
myndigheten eftersom de ser det som en möjlighet att göra kommunen till en attraktiv 
inflyttningskommun. Det ger också en möjlighet för medborgarna att bo i Falköping 
men arbeta i en annan stad, med tanke på de kommunikativa möjligheter som finns. 

Kommundirektör: Uppfattningen är att initiativen till en 24-timmarsmyndighet 
enbart kommer från tjänstemän. Detta anses också vara riktigt eftersom det är de som 
arbetar i verksamheten och ser möjligheterna i 24-timmarsmyndigheten. Politikerna 
ser 24-timmarsmyndigheten som en kommunikationsvinst ur demokratisynpunkt 
medan tjänstemännen ser de arbetsbesparande vinsterna.  

Ambitionen finns att gå vidare i utvecklingen även om det fjärde steget uppfattas som 
visionärt. Intervjupersonen anser att de har kommit igång med arbetet och de 
människor som arbetar med detta är engagerade. Nu krävs det att de får gå vidare i 
processen om de ska fortsätta vara engagerade och stimuleras av arbetet. Då 
certifikatfrågan är löst är det tredje steget genomförbart och tjänster på denna nivå kan 
utvecklas. 

I organisationen finns det kompetens för att fortsätta utvecklingen men det är 
bemanningen som saknas. Intervjupersonen hoppas på att politikerna ska avsätta 
pengar till utvecklingen.  

8.2 Kritiska framgångsfaktorer i förhållande till Falköpings 
kommun 

Ett syfte med att ställa de kritiska framgångsfaktorer som framkommit i detta arbete i 
förhållande till Falköpings kommuns utvecklingsprocess är att fastställa hur 
Falköpings kommun på bästa sätt ska hantera dessa i processen. Några av de kritiska 
framgångsfaktorer som utgör resultat av detta arbete har explicit uttalats som kritiska 
även i Falköpings kommun medan några inte alls har uppmärksammats. Nedan görs 
en analys av intervjumaterialet där det också presenteras ett möjligt bemötande av de 
kritiska framgångsfaktorerna för Falköpings kommun. Det görs också en gradering 
för hur väl varje faktor bemöts i nuläget eller, enligt intervjuerna, kommer att bemötas 
i Falköpings kommun. Graderingen har fyra alternativ; Mycket tillfredställande; 
Tillfredsställande; Mindre tillfredsställande och Icke tillfredsställande. I vissa fall är 
det omöjligt att genom intervjumaterialet fastställa hur väl bemött den kritiska 



 8 Fallstudie; Falköpings kommun 

  99 

framgångsfaktorn är. Denna faktor tillskrivs då Går ej att fastställa. I nästa delkaptiel, 
i tabell 6,  finns en sammanställning av graderingen.   

Hantering av förändring  

Intervjumaterialet visar att de som arbetar med utvecklingen är medvetna om att 24-
timmarsmyndigheten innebär förändringen av verksamheten. De är också tydligt att 
de är medvetna om att det är viktigt med en förankring i verksamheten inför denna 
förändring, både då det gäller politiker och då det gäller anställda. Detta görs tydligt i 
och med att de gett information till de olika förvaltningarna och haft informations-
möten med politiker. För att få människorna i förvaltningarna att till fullo förstå 24-
timmarsmyndighetens innebörd och på så sätt skapa ett intresse, kan konkret 
information om hur 24-timmarsmyndighetens kan hjälpa just dem, ges i högre grad.  

Ur intervjumaterialet kan utläsas att det från politikernas sida inte finns det enga-
gemang för 24-timmarsmyndigheten som krävs för att en förändring ska kunna ske. 
Detta beror till största delen på att kommunen har ekonomiska problem och har svårt 
att prioritera utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten före andra utgifter. 
Informationshöjande insatser till politikerna och statliga bidrag till utvecklingen kan 
vara en lösning på detta problem. 

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
tillfredsställande sätt.   

Ledarskap 

Intervjumaterialet visar att det finns en vilja hos kommunledningen och hos 
politikerna att utveckla en 24-timmarsmyndighet och de ser vilka möjligheter en 
sådan kan innebära. Politikerna har en tendens att endast se 24-timmarsmyndigheten 
som ett kommunikationsredskap och inte som ett effektiviseringsverktyg. I och med 
att kommunen har brister ekonomiskt vore det lämpligt att ge politikerna mer 
information kring 24-timmarsmyndighetens möjligheter då det gäller att effektivisera 
verksamheten. Detta kan bidra till att politikerna prioriterar annorlunda och kan se 24-
timmarsmyndigheten som en investering. Det är viktigt att politikerna i kommunen 
tänker mer långsiktligt och vågar satsa på att 24-timmarsmyndigheten kommer ge 
rationaliseringsvinst i verksamheten, under förutsättning att verksamheten inte 
innehar dubbla processer i de tjänster som utvecklas. 

Kommundirektören och tjänstemännen ser effektiviseringsmöjligheterna i 24-
timmarsmyndigheten. Det som är problemet för dessa är att de är beroende av att 
pengar ges från politiskt håll för att kunna fortsätta utvecklingen.  

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
mindre tillfredsställande sätt.   

Förtroende 

Utvecklingen har inte påverkat varken användarna eller medborgarna i någon större 
utsträckning ännu. Det är därför inte möjligt att fastställa huruvida det finns ett 
förtroende eller ej. 

Kommunikation 

De som arbetar med utvecklingen i Falköpings kommun har lämnat skriftlig 
information till de olika förvaltningarna. Detta kan vara ett misstag i och med att 
skriftlig information ofta förbises om inte intresse redan finns uppbyggt. Dessutom är 
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skriftlig information en envägskommunikation och ger inte samma möjlighet till 
diskussion. Att utvecklingsgruppen har valt att endast ge skriftlig information kan 
bero på att människorna i förvaltningarna ännu inte har påverkats av förändringen och 
att strategin varit att till en början endast etablera begreppet 24-timmarsmyndighet 
innan en uppenbar förändring ska till stånd. Sannolikt kommer kommunikationen 
mellan utvecklingsgrupp och anställda att öka i och med att utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheten fortskrider.  

I och med att utvecklingsgruppen består av människor från förvaltningarna kan det 
förväntas att diskussion kring 24-timmarsmyndigheten uppstår i de olika för-
valtningarna. Om detta ska ske finns dock ett beroende av att vilja och intresse finns 
hos varje enskild person.  

Informationsmöten med politiker kring 24-timmarsmyndigheten har förekommit. 
Enligt intervjuerna har det under dessa informationsmöten skapats diskussioner kring 
ämnet. Detta anses vara ett utmärkt sätt att skapa förankring och förtroende för den 
förändring som sker. Sådana informationsmöten kan vara lämpliga att hålla även med 
de som arbetar i verksamheten (som påverkas av förändringen) inför fortsatt 
utveckling. Kommunikation är viktig för att få en förändring förankrad i verksam-
heten och för att få fram krav och önskemål då det gäller utvecklingen. 

Denna kritiska framgångsfaktor anses bemötas på ett mindre tillfredsställande sätt.   

Insamling av krav 

Intervjumaterialet tyder på en medvetenhet kring hur krav ska insamlas. Kommunen 
anser att analys av tjänsteprocesser, Statskontorets direktiv som utgångspunkt och en 
eventuell förfrågan hos medborgarna är möjliga sätt att framarbeta krav. Dessa till-
vägagångssätt tillsammans med en ökad kommunikation med anställda i verksam-
heten ger Falköpings kommun goda förutsättningar till att samla in de krav som ställs 
på 24-timmarsmyndigheten.  

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
mycket tillfredsställande sätt.   

Helhetsperspektivet 

Ur intervjumaterialet kan inte fastställas huruvida ett helhetsperspektiv finns i 
kommunen. För att detta ska kunna fastställas krävs ytterligare undersökningar. 

Användarnas delaktighet 

I utvecklingsgruppen ingår människor från förvaltningarna som innehar kunskap om 
verksamheten. Detta tyder på en vilja att involvera de anställda i utvecklingen. Då 
kommunen närmar sig steg tre i 24-timmarstrappan, där tjänsteprocesser kan komma 
att förändras, är det nödvändigt att involvera människorna i verksamheten i högre 
grad än vad som gjorts hittills.  

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
tillfredsställande sätt.   

Analys av organisation 

Som det är i nuläget har inte tjänsteprocesser analyserats och utvecklingen har heller 
inte krävt det ännu. Styrgruppen i Falköpings kommun har dock en önskan om att 
kunna anställa en person som bland annat ska analysera tjänsteprocesser i verksam-
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heten, för att kunna avgöra hur dessa kan digitaliseras och effektiviseras. Intervju-
materialet visar att styrgruppen anser att analys av organisation är viktig för fortsatt 
utveckling. De är dock beroende av mer resurser om detta ska kunna genomföras.  

I och med att en medvetenhet kring vikten av analys av organisation anses att denna 
faktor bemöts på ett mycket tillfredsställande sätt. För att detta ska kunna infrias gäller 
dock att resurser finns till förfogande. 

Projektmål, projektdefinition och projektplan 

Om politikerna anser att kommunen ska gå vidare i utvecklingen mot en 24-timmars-
myndighet har styrgruppen påpekat att en handlingsplan kommer att upprättas. I 
denna kommer bland annat förändringens innebörd, kostnad och effekter att tydlig-
göras. Det är av vikt att en sådan upprättas för att det ska vara möjligt att kontrollera 
hur utvecklingen framskrider, så att mål uppfylls och krav tillfredsställs. Uppföljning 
av denna är också viktig för att möjliggöra en estimering av hur förändringen 
eventuellt effektiviserat verksamheten, för att kunna mäta lönsamheten av en tjänst. 
För att en tjänst ska anses vara framgångsrik måste den effektivisera verksamheten ur 
ett ekonomiskt eller kvalitetiskt lönsamt perspektiv. Eftersom utvecklingsgruppen är 
beroende av resurser för att fortsätta utvecklingen är det inte möjligt att avgöra 
huruvida en plan kommer att upprättas. På grund av detta bemöts inte faktor 
tillfredsställande även om en medvetenhet kring den finns. 

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
mindre tillfredsställande sätt.   

Utvecklingsgrupp 

I utvecklingsgruppen (styrgruppen) ingår människor från de flesta förvaltningarna, 
vilket tyder på att människor i verksamheten är med och deltar i utvecklingen. Då 
tjänsteprocesser ska förändras och digitaliseras i den framtida utvecklingen bör även 
de som berörs av förändringen delta i utvecklingen av tjänsten.  

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
tillfredsställande sätt.   

Resurser 

Genom intervjuerna med ledning och politiker i kommuner kan fastställas att resurser 
är en brist i Falköpings kommun. På många sätt är det svårt att fortsätta utvecklingen 
om inte resurser finns till förfogande. I kommunen finns den kompetens som behövs 
men det saknas resurser i form av personer som har tid att arbeta med utvecklingen. 
Det krävs också resurser för att eventuellt kunna köpa den hårdvara som krävs för att 
kunna förverkliga steg tre i 24-timmarstrappan. Attityden hos politikerna visar att det 
finns en vilja att tilldela resurser till utvecklingsarbetet men att denna vilja inte räcker 
till för att 24-timmarsmyndigheten ska prioriteras så högt. Politikerna ser heller inte 
24-timmarsmyndigheten som en effektivisering av verksamheten, vilket kan vara en 
bidragande orsak till att utvecklingen inte prioriteras. För att utvecklingsgruppen ska 
få de resurser som krävs måste politikerna förstå 24-timmarsmyndighetens 
möjligheter, vilket kan bearbetas genom informationshöjande insatser. Stimulerande 
bidrag till utvecklingen från staten skulle också underlätta för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett icke 
tillfredsställande sätt.   
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Säkerhet 

Då intervjuerna genomfördes hade inte Säkerhet fastställts som kritisk framgångs-
faktor, vilket resulterade i att frågeställningar kring detta inte ingick i intervjuerna. 
Det är därför inte möjligt att fastställa hur Falköpings kommun bemöter denna faktor. 
Det är dock lika viktigt för Falköpings kommun, som för alla kommuner, att vara 
medvetna om säkerhetsaspekten vid informationshantering gällande 24-
timmarsmyndigheten.   

Tillgänglighet 

I och med att Falköpings kommun har utgått från statkontorets direktiv mot en 24-
timmarsmyndighet, där rekommendationer och råd kring utveckling av användar-
vänliga webbplatser ingår, kan förutsättas att tankar kring maximal tillgänglighet 
finns med i utvecklingen. Syftet i direktiven är att webbplatsen ska vara uppbyggd på 
ett sätt som inte förutsätter att medborgaren ska ha den bästa datorn och ha en 
kunskap om kommunen som sådan. I intervjuerna framkom att Falköpings kommun 
arbetar med att bygga ut för bredband. Detta skapar en bättre tillgänglighet för 
kommuninvånarna och en snabbhet i kommunikationen för dem som har tillgång till 
denna. Politikerna ser kommunen som en tillgängligorganisation, vilket skapar en 
medvetenhet om denna faktor. Huruvida information på webbplatsen ges på olika 
språk framkom inte i intervjuerna.  

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
tillfredsställande sätt.   

Lagar och deras inflytande på utvecklingen 

Det har inte framkommit under intervjuerna huruvida det finns en medvetenhet kring 
lagar och deras inflytande på utvecklingen av 24-timmarsmyndighet. I och med att 
kommuner alltid måste ta hänsyn till lagar i sitt verksamhetsutövande är det troligt att 
denna aspekt tillgodoses på ett tillfredsställande sätt i kommunen. Detta är dock inte 
möjligt att fastställa. 

Samverkan 

Falköpings kommun samverkar inte i nuläget med andra kommuner vad gäller 
utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Detta är något de skulle kunna göra i högre 
grad, vilket enligt resultatet av detta arbete gäller alla kommuner.   

Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett icke 
tillfredsställande sätt.   

Medborgarfokus 

Huruvida de tjänster som utvecklas ses från ett utifrån och in perspektiv framkom inte 
i intervjuerna. Detta är dock troligt med tanke på att utvecklingsgruppen i den portal 
som skapats vänt frågor ut mot medborgarna om vad de tycker borde finnas i portalen. 
Detta är ett sätt att få med medborgarna i utvecklingen. Det har dock inte gjorts någon 
förfrågan hos alla invånare om vad de skulle vilja se i en 24-timmarsmyndighet, men 
tankar finns om att det kanske ska göras. Även om inte medborgarna har varit del-
aktiga visar ståndpunkten hos politikerna att kommunen är till för medborgaren. Detta 
visar att politikerna i kommunen ser 24-timmarsmyndigheten som något som främst 
används av medborgarna. Detta bör spegla av sig på utvecklingsgruppen, vilket det 
troligtvis också gör, för att skapa det medborgarfokus som är önskvärt.  
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Med intervjumaterialet som grund kan fastställas att denna faktor bemöts på ett 
tillfredsställande sätt.   

Klarare styrning och tydligare direktiv 

Det är inte möjligt för Falköpings kommun att påverka denna kritiska framgångs-
faktor, eftersom det gäller beslut som måste fattas från statligt håll. Det är därför inte 
möjligt att fastställa denna faktor. 

Övergång från gamla processer till nya 

Falköpings kommun har ännu inte kommit så långt i utvecklingen att processer 
förändrats, vilket innebär att nya tjänsteprocesser ännu inte skapats. Då denna 
förändring sker, i och med steg tre i 24-timmarstrappan, måste Falköpings kommun se 
till att övergå så snabbt som möjligt till den nya processen. Det finns annars en risk 
för att de står med dubbla processer, vilket gör att 24-timmarsmyndigheten inte ger 
den effektivisering som efterstävas. I och med att nya processer ännu inte skapats går 
det ej att fastställa hur Falköpings kommun bemöter denna faktor. 

8.3 Diskussion kring fallstudien 
Genom att utföra en fallstudie i en kommun kan de kritiska framgångsfaktorer som 
framkommit i detta arbete diskusteras ytterligare med ett specifikt fall i fokus. 
Förhoppningen är att fallstudien ska bidra på så sätt att det blir enklare för andra 
kommuner, som arbetar med processen mot en 24-timmarsmyndighet, att applicera 
faktorerna på kommunens verksamhet och situation. Efter den analys som genomförts 
i föregående delkapitel kan tydligt sägas att många faktorer först är aktuella då 
kommunen kommit till steg tre i 24-timmarstrappan. Detta på grund av att det är först 
då tjänsteprocesser förändras som verksamheten påverkas av 24-timmarsmyndig-
heten. Det kan också sägas att några av faktorerna är av den karaktär att det inte är 
möjligt för en kommun att påverka utgången av dem.   

8.3.1 Sammanställning och analys av resultat från fallstudien 

I tabell 6 har de olika framgångsfaktorerna sammanställts i förhållande till hur 
Falköpings kommun anses bemöta eller ha möjlighet att bemöta dessa.  

Med en överblick över tabell 6 nedan, kan fastställas att Falköpings kommun i många 
avseenden bemöter de kritiska framgångsfaktorer som framkommit i detta arbete på 
ett tillfredställande sätt. Falköpings kommun är dock beroende av att erhålla mer 
resurser till utvecklingen för att kunna fortsätta sin utveckling i den takt som önskas. 
Om det dröjer för länge innan resurser erhålls finns det en risk för att utvecklingen 
avstannar och den positiva attityd och engagemang som finns i utvecklingsgruppen 
förloras. Det tar lång tid och kan vara svårt att bygga upp detta engagemang igen. 
Utvecklingsgruppen behöver stimuleras och inspireras vilket endast kan göras genom 
att låta dem ta nästa steg i utvecklingen. I delkapitlen 8.1 Presentation av intervjuer 
och 8.2 Kritiska framgångsfaktorer i förhållande till Falköpings kommun har det 
tydliggjorts att det finns engagemang, vilja, drivkraft och kompetens hos 
tjänstemännen i verksamheten att utveckla 24-timmarsmyndigheten. Även om det 
finns områden där kommunens utvecklingsarbete kan förbättras visar denna fallstudie 
att Falköpings kommun har goda förutsättningar att lyckas med sin 24-timmars-
myndighet. 
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Kritiska framgångsfaktorer för en 
kommun vid utveckling av 24-
timmarsmyndighet 

Mycket 
tillfreds-
ställande 

Tillfreds-
ställande 

Mindre 
tillfreds-
ställande 

Icke 
tillfreds-
ställande 

Kan ej 
fast-

ställas  

Hantering av förändring/Förankring  X    

Ledarskap   X   

Förtroende     X 

Kommunikation   X   

Insamling av krav X     

Helhetsperspektivet     X 

Användarnas delaktighet  X    

Analys av organisation X     

Projektmål, projektdefinition och projektplan   X   

Utvecklingsgrupp  X    

Resurser    X  

Tillgång till lämplig metod     X 

Säkerhet     X 

Tillgänglighet  X    

Lagar och deras inflytande på utvecklingen     X 

Samverkan    X  

Medborgarfokus  X    

Klarare styrning och tydligare direktiv     X 

Övergång från gamla processer till nya     X 

Tabell 6: Översikt över hur Falköpings kommun anses bemöta de kritiska framgångsfaktorer som 
framkommit i arbetet. 

8.3.2 Reflektioner kring genomförande av fallstudien 

Falköpings kommun kontaktades i ett tidigt skede inför detta arbete, vilket bidrog till 
att det tidigt skapades en uppfattning om hur arbetet i Falköpings kommun fortskred. 
Redan från början har uppfattningen varit att Falköpings kommun arbetar i processen 
mot en 24-timmarsmyndighet med ett stort engagemang hos många av tjänstemännen 
där. Det finns en risk för att denna uppfattning har påverkat analysen av fallstudien på 
så vis att det positiva i intervjuerna har belysts. Om kontakt tagits i ett senare skede 
finns det en möjlighet att detta engagemang inte framhävts på samma sätt. Det är dock 
osannolikt att resultatet av fallstudien skulle bli annorlunda, eftersom engagemanget 
troligtvis ändå skulle ha framkommit under intervjuerna. Möjligheten finns dock att 
det inte skulle ha påverkat mig personligen på samma sätt. 

Analysen i föregående delkaptiel måste ses i förhållande till det intervjumaterial som 
insamlats. Det finns en risk för att annan information från kommunen, som inte 
framkommit vid intervjuerna, skulle påverka den analys som gjorts. Om information 
fattas finns det med andra ord risk för att den information som finns missförstås. För 
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att kunna hävda att resultatet av fallstudien är den enda vägen att gå för Falköpings 
kommun, är det nödvändigt att samla in all fakta kring processen och sammanställa 
denna för en bedömning. Detta var dock inte möjligt i detta arbete.  

Eftersom intervjupersonerna från styrgruppen har varit mycket engagerade i arbetet 
med 24-timmarsmyndigheten i kommunen, finns en risk för att de endast lämnar 
uppgifter som de anser stärker uppfattningen om att kommunen arbetar på ett 
tillfredsställande sätt med 24-timmarsmyndigheten. Två personer från utvecklings-
gruppen har dock intervjuats, vilket ger högre tillförlitlighet till intervjumaterialet. Det 
finns även en risk för att ledningen i kommunen endast framhäver det positiva i 
kommunens arbete. Huruvida detta har påverkat resultatet är svårt att avgöra. Syftet 
med denna fallstudie har dock inte varit att bedöma i vilka avseenden Falköpings 
kommun gör rätt eller fel i utvecklingen utan snarare att belysa vad i processen de bör 
vara medvetna om och eventuellt förändra arbetssätt utefter. Därför anses att denna 
positivism inte har påverkat resultatet i någon större omfattning.  

Det kan inte med säkerhet fastställas att politikerna i Falköpings kommun är av 
samma uppfattning som den politikern som intervjuats, vilket är viktigt att vara 
medveten om. I och med att utvecklingsgruppen har haft informationsmöte kring 24-
timmarsmyndigheten kan det anses att övriga politiker innehar samma kunskap kring 
ämnet som intervjupersonen. Sannolikheten för att de skulle vara av helt annan 
uppfattning än intervjupersonen anses som liten. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel presenteras de erfarenheter som erhållits under genomfört arbete. 
Resultatet av arbetet diskuteras också. Slutligen ges förslag på fortsatt arbete inom 
problemområdet. 

9.1 Erfarenheter av genomfört arbete 
Efter arbetet med bakgrundskapitlet skapades en plan för hur det fortsatta arbetet 
skulle fortskrida (se avsnitt 4.2.5 Reflektioner kring faktiskt tillvägagångssätt). Planen 
har gjort arbetet överskådligt och det har gjort att jag har haft full kontroll över 
arbetsprocessen i förhållande till tidpunkt, även om planen i vissa avseenden har 
frångåtts. Det som har gjort att planen inte har kunnat följas till fullo är att det fanns 
problem då genomförandet av intervjuerna skulle ske, vilket senarelade denna del, 
vilket gjorde att stress infann sig i arbetet med att fastställa resultatet. Detta problem 
uppstod även om jag var medveten om att det är viktigt att ta kontakt med intervju-
personer i ett tidigt skede.  

Arbetet med intervjuerna har gett mig mycket nya erfarenheter och jag har upplevt det 
många gånger svårt att vara neutral och opartisk. Jag tar lätt till mig vad människor 
säger och tar gärna till mig andras åsikter. I vissa fall delar jag dem, i vissa fall inte. 
Oavsett vilket påverkar det mig alltid. Detta kan ibland innebära att jag har svårt att 
behålla ”den vita rocken” på, dvs. inte lägga in egna värderingar i det jag skriver. 
Detta problem har tidigare diskuterats i samband med genomförandet av fallstudien, 
vilket visar att en medvetenhet om detta har funnits under hela arbetsprocessen. I och 
med detta finns en förhoppning om att det inte har påverkat resultatet och utgången av 
arbetet.  

Att utföra intervjuer har skapat en förståelse för hur kommuner arbetar med 24-
timmarsmyndigheten. Det har varit intressant att få en inblick i hur kommunerna 
arbetar med detta. Jag önskar dock att det hade funnits möjlighet att genomföra dessa 
intervjuer på plats hos kommunerna, eftersom det troligtvis hade gett en djupare 
inblick i hur arbetet fungerade. Att arbeta med intervjuer är stimulerande eftersom det 
är möjligt att på så sätt nyttja den kunskap som andra människor innehar. Detta är en 
arbetsform jag mycket väl skulle kunna tänka mig att använda även i eventuella 
framtida arbeten. 

Att applicera resultatet av arbetet på en kommun har gjort att jag har fått en insyn i 
hur arbetet med 24-timmarsmyndigheten fortskrider på ett konkret sätt. Arbetet med 
fallstudien har också gett mig en större insikt i faktorernas innebörd och det har gjort 
att jag har varit tvungen att fundera över hur de i ett specifikt fall ska bemötas. Det har 
också visat mig att resultatet av detta arbete är användbart i ett verkligt sammanhang. 

Att genomföra ett självständigt arbete av denna karaktär har varit mycket utvecklande 
för mig personligen och även inspirerande inför eventuella fortsatta studier. Jag vill 
tacka min handledare, som har bidragit med ett gott stöd vid genomförandet av detta 
arbete. 

9.2 Diskussion kring resultatet 
Resultatet av detta arbete visar att det finns ett antal kritiska framgångfaktorer som 
kan förekomma i processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet. Dessa faktorer är 
kritiska för vissa kommuner men inte för andra. Huruvida dessa kan anses vara 
kritiska hos alla kommuner är inte rimligt att avgöra, eftersom kommuner har olika 
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förutsättningar och arbetar på olika sätt i processen. Faktorerna kan dock alltid anses 
vara framgångsfaktorer eftersom de hos de kommuner som intervjuats har varit en del 
i framgången i processen mot en 24-timmarsmyndighet. Framgångsfaktorerna är inte 
kritiska i den bemärkelsen att de är avgörande för framgång hos alla kommuner, dvs. 
ignorerande av en framgångsfaktor behöver nödvändigtvis inte leda till misslyckande 
i utvecklingen. Jag har valt att kalla alla framgångsfaktorer för kritiska framgångs-
faktorer, dels på grund av enkelhet, eftersom det är omöjligt att göra så strama 
bedömningar för vilka framgångsfaktorer som är kritiska för alla kommuner, dels på 
grund av att en framgångsfaktor kan upplevas som kritisk i åtminstone någon 
situation, vilket gör den viktig att vara medveten om för alla kommuner.  

Min upplevelse under arbetets gång har varit att det i många avseende inte anses vara 
viktigt att dokumentera erfarenheter i processer, som kan vara avgörande för fortsatt 
framgång. Det stöds också av exempelvis Lyytinen & Robey (1999) som beskriver 
problemet med att människor inte lär sig av sina egna misstag. Att dokumentera 
kritiska framgångsfaktorer är viktigt men det är ännu viktigare att sedan använda 
denna dokumentation för att kunna undvika misstag och liknande. En kritisk fram-
gångsfaktor är att faktiskt lyssna på forskningen och de erfarenheter som 
dokumenterats i forskningen, vilket är syftet med att kartlägga kritiska framgångs-
faktorer. Annars kommer samma misstag att göras om och om igen.  

Resultatet av detta arbete kan anses ha hög tillförlitlighet. Detta eftersom resultatet 
består av en sammanställning av både en litteraturstudie och en intervjustudie. Detta 
ger ett insamlat material som är mycket omfattande men det visar också att resultatet 
får stöd från många olika håll. De flesta av de kritiska framgångsfaktorer som fram-
kommit i intervjuerna ges stöd för i litteraturen och vice versa. I litteraturen och vid 
intervjuerna har samma faktorer nämnts och sedan är det en tolkningsfråga huruvida 
de kan anses vara kritiska eller inte, dvs. avgörande för framgång eller inte. Detta är 
mycket svårt att bedöma och det avgörs så gott som endast av situation, person och 
sammanhang.  

Möjligheten finns att resultatet hade sett annorlunda ut om en annan metod för 
genomförandet hade valts. Att använda intervjuer för att samla in information kring 
erfarenheter gör att endast en synvinkel, en partisk sådan, beaktas. Det är också ofta 
skillnad på vad människor säger att de gör och vad de verkligen gör. Det är därför 
svårt att genom intervjuer skapa en helhetsbild av situation, tidpunkt och upplevelse, 
vilket begränsar informationsvidden något. Genom att genomföra exempelvis 
observationer av en kommuns arbetssätt skulle en djupare insikt i hur kommuner 
verkligen arbetar i processen kunna erhållas. Detta hade troligtvis gjort att mer 
detaljrik information kommit fram. Det anses dock inte troligt att denna information 
skulle strida mot det resultat som framkommit. Möjligheten finns däremot att 
ytterligare faktorer kunnat identifieras.  

I och med att det är endast ett fåtal kommuner i Sverige som kommit över steg tre i 
24-timmarstrappan har det inte varit möjligt att finna intervjupersoner med mycket 
stor erfarenhet av processen. Fyra intervjuer har genomförts och trots detta ringa antal 
anses resultatet vara tillförlitligt. Detta dels för att intervjuerna i många avseenden 
visar samma resultat och dels för att resultatet från intervjuerna överrensstämmer i 
stor grad med resultatet från litteraturstudien. Det går inte att dra generella slutsatser 
kring hur en kommun ska arbeta i processen mot en 24-timmarsmyndighet, eftersom 
kommuner ser olika ut i sin struktur och uppbyggnad. Arbetet syftar heller inte till att 
klargöra detta. De kritiska framgångsfaktorerna som framkommit kan dock anses vara 
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aktuella att beakta för alla kommuner, och eventuellt även andra myndigheter, 
eftersom de har en betydelse för framgång.  

Resultatet av detta arbete syftar till att ge insyn i vilka erfarenheter kommuner har i 
processen mot en 24-timmarsmyndighet. Dokumenterade erfarenheter kan för-
hoppningsvis bidra till att kommuner får en vägledning i tillvägagångssätt, framför 
allt hur de kan påbörja processen, och det kan underlätta vid deras planeringsarbete. 
Förhoppningen är att många vanliga misstag på så sätt uteblir. Den fallstudie som 
genomförts kan hjälpa andra kommuner att analysera de kritiska framgångsfaktorer 
som framkommit i förhållande till sin egen situation. Ett lämpligt tillvägagångssätt för 
kommuner är att använda tabell 6 där varje faktor finns representerad, för att 
analysera och gradera kommunens situation. Detta kan göras ur två synvinklar: genom 
en bedömning av hur kommunen bemöter faktorn för närvarande och/eller en 
bedömning av vilken möjlighet kommunen har att bemöta den på ett bra sätt. Detta 
gör att varje faktor kommer upp till diskussion och en medvetenhet kan på så sätt 
skapas.  

Förhoppningsvis kan en medvetenhet om kritiska framgångsfaktorer bidra till att 
kommuner lyckas med sin 24-timmarsmyndighet i större utsträckning. Min för-
hoppning är att även andra myndigheter kan använda sig av detta resultat vid 
utveckling mot 24-timmarsmyndighet. Resultatet kan tydliggöra vilka faktorer som är 
viktiga att ha i åtanke och studera i utvecklingsprocessen. Resultatet kan också ge 
vägledning då det gäller arbetssätt och tankegångar vid utvecklingen. Det kan utgöra 
underlag för beslut som fattas gällande utvecklingens utformning. 

9.3 Förslag på fortsatt arbete 
I den litteraturstudie som gjorts kring 24-timmarsmyndigheten har inte litteratur 
påträffats angående hur kommuner och andra myndigheter ska gå tillväga då de 
utvecklar sin 24-timmarsmyndighet. Det verkar som att det inte finns någon 
strukturerad metod som är utvecklad speciellt för utveckling av 24-timmars-
myndighet. Under intervjuerna har det heller inte framkommit om kommunen 
använder sig av någon metod vid utvecklingen. Den uppfattning som har skapats i och 
med genomförandet av detta arbete är att det skulle vara enklare för kommuner att 
åstadkomma en struktur i processen om olika förslag till tillvägagångssätt hade 
funnits att diskutera. Det verkar som att kommuner inte riktigt vet hur de ska börja 
processen och en metod skulle då kunna vara ett bra diskussionsunderlag för hur 
processen kan starta. En metod kan också underlätta vid planerings- och uppföljnings-
arbetet i utvecklingen. Det är givetvis så att kommuner arbetar på olika sätt och har 
olika förutsättningar men en metod skulle ändå kunna bidra med att ge en överskådlig 
bild, men ändå mer detaljerad än 24-timmarstrappan, över vilka steg utvecklingen kan 
innefatta och hur de olika delmålen kan uppnås. Inom detta område skulle det vara 
intressant att genomföra en undersökning i syfte att se vilka av befintliga metoder som 
skulle kunna vara användbara i förhållande till 24-timmarsmyndigheten. Det vore 
också intressant att utveckla en ny metod för hur arbetet med 24-timmarsmyndigheten 
kan fortskrida. En sådan metod skulle underlätta för kommuner att komma närmare de 
mål som eftersträvas. 

I detta arbete har intervjuer hos kommuner genomförts för att insamla material. En 
annan metod som kan vara lämplig för denna typ av undersökning är studerandet av 
fallstudier. Detta skulle eventuellt kunna göra att fler kritiska framgångsfaktorer 
identifieras. För att kunna göra ett sådant arbete måste det finnas fallstudier över 
processen att utveckla en 24-timmarsmyndighet dokumenterade. Som det ser ut i 
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nuläget är antalet dokumenterade fallstudier från kommuner och andra myndigheter i 
Sverige mycket ringa. Om några år har sannolikt detta antal ökats och det finns då en 
möjlighet att genomföra en litteraturstudie av dessa. Det vore intressant att dels 
genomföra detaljerade fallstudier i Sverige så att erfarenheter kan dokumenteras och 
dels att använda ett större antal sådana för att se om fler kritiska framgångsfaktorer i 
processen kan identifieras. 

I detta arbete har inte de kritiska framgångsfaktorerna som framkommit värderats 
efter hur de ska prioriteras hos kommunerna. En möjlig aspekt till ett fortsatt arbete 
kan vara att prioritera och omstrukturera de kritiska framgångsfaktorerna för att 
tydliggöra vilka av dessa som är viktigast i processen.  

En annan aspekt av detta arbete är att undersöka kommuners och andra myndigheters 
effektiviseringsvinst i och med implementeringen av 24-timmarsmyndigheten. I inter-
vjuerna har påpekats att det är svårt för speciellt små kommuner att få den lönsamhet 
som önskas i 24-timmarsmyndigheten, eftersom det krävs att många människor 
använder en tjänst för att den ska vara lönsam för kommunen. Det vore intressant att 
se vilken faktisk vinst 24-timmarsmyndigheten kan ge. För att få underlag till en 
sådan undersökning måste först den gamla processen i en tjänst dokumenteras och 
jämföras med den nya, digitala. Effektiviseringen kan mätas i tid och kvalitet och 
sedan översättas till pengar. Det är dock viktigt att i ett sådant scenario vara medveten 
om de övriga processer i verksamheten som påverkas av förändringen, eftersom det 
finns en risk för att en ny process är lönsam ur ett perspektiv men inte ur ett annat. 

 

 

 

 

 



 Slutord 

  110 

Slutord 
Problempreciseringen i detta arbete syftar till att undersöka vilka kritiska 
framgångsfaktorer som finns då en kommun ska utveckla en 24-timmarsmyndighet. 
Denna frågeställning anser jag är besvarad genom det resultat som framkommit. 
Ytterligare ett syfte med arbetet var att se om kritiska framgångsfaktorerna skiljer sig 
från kritiska framgångsfaktorer i SU-processen. Detta har analyserats och diskuterats. 
Min önskan var också att konkretisera resultatet genom ett specifikt fall, vilket också 
genomförts med ett, som jag anser, tillfredsställande resultat. Därmed sagt att min 
frågeställning är besvarad, min nyfikenhet för närvarande stillad. Mitt intresse för 
Sveriges fortsatta utveckling av 24-timmarsmyndigheter har ökat. Mitt intresse av att 
studera varierande synvinklar av informationssystemsutveckling har också ökat. Jag 
går ur arbetsprocessen berikad på kunskap, med inspiration och motivation. Detta 
arbete är slutfört. 

 

Juni 2003 

Sofia Persson 
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Intervjuerna i denna bilaga återges inte ordagranna men de är så nära den ursprungliga 
intervjun som möjligt. 

Intervju, Tranås kommun: 

Del 1. 

1. Hur många invånare bor det i kommunen? 

Ca 18 000, 11 000-12 000 i staden 

2. Hur många kommunalt anställda finns det? 

Ca 1650 (50-75 st administrativt) 

3. När startade projektet med 24-timmarsmyndighet? 

1997 började man få in tänkandet då man skapade Tranås optimal portal, men medvetet 
just med 24-timmarsmyndighet startade man då innan intervjupersonen började arbeta 
(denne har arbetet i 9 månader). 1997 lades grunden i och med att man skapade ett 
fiberoptiskt stadsnät (TRAMAN), vilket genom rykten har gjort kommunen till en IT-
kommun. De var en av de första som skapade ett helt eget kommundrivet stadsnät. 
Stadsnätet var från början till för kommunikationen mellan företagare och mellan 
företagare och kommunen för att förenkla deras kommunikation. Att gå mot näringslivet 
i första hand gör man för att få in pengar till kommunen, genom att de köper in sig och 
betalar en bit av ”kabeln”. Efter det började man spåna på vad man skulle kunna 
använda det till från kommunalt håll. De startade 24-timmarsmyndigheten 1999 när 
direktiven först kom. I höstas (2002) startade de upp något som kallas TOP-projektet 
som är en del i Smart Community. Smart Community-tanken härstammar från USA 
egentligen och innebär i korthet att man med IT:s hjälp främjar samhällsutvecklingen. 
De startade upp Smart Community 1997 och detta såg man då vara vägen för en liten 
kommun som inte har så mycket resurser. Man försöker verkligen se nyttan med IT. 
Sedan byggde de på med TOP, Tranås Optimal Portal, som tidigare hette Pulsen 
Optimal Portal (POP), ett koncept som Pulsen i Borås, en IT-leverantör, hade. Detta var 
en lösning som de hade och ville testa så Tranås blev en pilot för dem. IT-chefen som är 
driftig fick igenom hos politikerna att detta är något att satsa på och knöt kontakter med 
Pulsen. De samkör detta projektet med Pulsen. Det går ut på att skapa en teknisk 
plattform för att bana väg för en individuell kommunikation, med informationsutbyte på 
ett personligt plan. Detta fungerar idag som Internetbankerna gör, med en dosa som man 
loggar in sig i portalen. Katalogtjänsten i portalen känner av vem man är, om du bor i 
Tranås eller om du arbetar i Tranås, och vad man har rätt att göra i portalen, ger 
behörighet helt enkelt. På så sätt kan inte folk utifrån få insyn. Detta anses vara en 
väldigt säker lösning. Banker och staten har anammat detta och anser att det är det 
säkraste. Detta har givetvis kostat pengar. Hårda certifikat (med dosa) blir dyrare och de 
håller just nu på att undersöka alternativet mjuka certifikat (laddar ner en applikation). 
Nackdelen med mjuka certifikat är att de är knutna till en specifik dator. Försöker just 
nu att kolla det här med mjuka certifikat för att det är ett billigare alternativ och de anser 
sig inte kunna begära att invånarna själva ska behöva stå för denna kostnad. Alternativet 
är att använda bankernas lösning så att de (kommunen och banken) kan dela på 
kostnaden. (Nordea har detta samarbetet). Man har inte samma lösning för alla 
medborgare utan ibland går det genom banken och ibland på annat sätt. 

4. Hur många personer arbetar aktivt med utvecklingen? 
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De har två olika grupper som arbetar med detta. Dels projektledaren för Smart 
Community som marknadsföringsmässigt driver projektet. Sedan finns en tekniker som 
är anställd som projektledare för TOP. Hans uppgift är att se möjligheterna med att 
integrera mellan olika applikationer i portalen (TOP), för att främja användandet för 
kommunanställda, näringsliv och även individer. IT-chefen är också med i denna grupp. 
Han är egentligen den drivande från första början. Han kommer från den mjuka sektorn 
och har sett problematiken från ett annat håll. Han är tekniker men inte teknikbevandrad 
så utan försöker rikta det mot människan och medborgaren så att man förstår nyttan av 
det hela istället för att man bara ser tekniken (ettor och nollor). Han är en eldsjäl för det 
och har verkligen lyckats övertyga politikerna att det är det här man ska satsa på. De vet 
fortfarande inte om det är rätta vägen att gå eftersom det är för svårt att säga än, men de 
tror det. På så sätt spelar man högt med ett osäkert kort för om det skulle krascha och 
inte bli lönsamt så vore det en mycket pinsam situation för kommunen. TRAMAN var 
rätt steg att ta har de sett. 

5. Hur långt har ni kommit i 24-timmarstrappan?  

De har kommit till steg tre. De har verkställt det här med certifikat i praktiken genom att 
testa det på en skolklass (pilotgrupp) och alla de inblandande där som exempelvis 
föräldrar och lärare och kommunikationen dem emellan. Detta ska sedan utvidgas allt 
eftersom. Så de har inte kört ut det helt skarpt ännu på alla invånare. De har fått pengar 
från EU för att satsa i det här och då fick projektet sig en rejäl spark. Hade de inte fått 
dessa pengar så hade de satsat ändå men hade varit tvungna att gå på en smalare linje 
och inte kunnat skrida fram så fort som de önskar. På grund av detta har de kunnat 
anställa en person som ska ha hand om marknadsföringen mot näringsliv och ska visa 
nyttan av det och hur man kan integrera lönesystem, ekonomisystem etc. Kommunalt 
anställda, exempelvis inom vården, ska kunna via en handdator få tillgång till en 
vårdtagares journal. I stället för att knappa in uppgifter i systemen då de kommer till 
kontoret kan de göra det direkt. Detta testas nu också och här ser man vinsterna i den 
kommunala verksamheten. Ett annat exempel är att en lärare kan rapportera frånvaro 
direkt via en handdator som via datorn också kan gå ut via SMS och skicka meddelande 
till föräldrarna om exempelvis packning till en utflykt, eller individuella frågor med en 
specifik elev och förälder. Det ger en effektivisering av deras arbete. Man anser sig ha 
hoppat omkring mycket på trappan. De har också med ett av traktens största företag, ett 
möbelföretag, i detta pilotprojekt. De har en egen utveckling men använder sig av 
säkerhetslösningen. Det man har sett här är att det är en förenkling för deras kunder. 
Kunderna kan se vilka order de har, om de har skeppats iväg etc. Man är dels på steg tre 
med portalen samtidigt som det fattas vissa tjänster på steg 1. Man har lagt in 7000 
medborgare i katalogen utav 18 000, detta håller på hela tiden och det går ganska fort. 

Del 2. 

6. Hur ser utvecklingsgruppen ut, vilka kompetenser? 

De har två grupper: en applikationsgrupp och en styrgrupp. I applikationsgruppen sitter 
det med folk ifrån verksamheten från olika förvaltningar, IT-chefen och några politiker. 
Dessa personer ska kunna ge önskemål och analysera läget, vad som behövs. Dessa ger 
förslag på vilka tjänster de vill ha, det är ju de som ser behoven. Styrgruppen är 
egentligen folk från Smart Community och TOP. Det är de som fattar beslut om vad 
som ska realiseras och här sköts också kommunikationen gentemot politikerna. I 
styrgruppen finns 6-7 personer (intervjupersonen ingår i styrgruppen). Kommunchefen 
sitter med i styrgruppen men inga politiker. 

7. Hur har utvecklingsgruppen kommit till? 
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Man har plockat ihop båda grupperna efter lämplighet och kompetens. Samtidigt lite 
vilja att driva framåt måste finnas. Man har plockat så att man ser att det blir en bra mix 
med olika sorters människor. Det ingår folk som kan väldigt mycket teknik och även 
sådana som inte kan någon teknik alls. Man har sett att det är en fördel att man inte kan 
tekniken eftersom man då inte hakar upp sig på hur den fungerar. De flesta i 
styrgruppen, utom IT-chefen är ”otekniska”. De ute på förvaltningarna kan sina 
processer men är heller inte så tekniska.  

8. Finns en uttalad projektledare för processen och vad har denne för kompetens 
och ställning i så fall? 

Han som är projektledare för Smart Community och han som är för TOP är de uttalade 
projektledarna. Han som är projektledare för Smart Community är den som är mest 
drivande för 24-timmarsmyndigheten. Det är han som driver frågorna framåt vid 
gruppmötena.  

9. Hur mycket av sin totala arbetstid ägnar utvecklingsgruppen till utvecklingen 
av 24-timmarsmyndighet?  

Varje tjänsteman har speciellt avsatt tid för projektet. Uppskattar till ca 20 procent av 
arbetstiden. Periodvis olika. 

10. Hur startade processen? 

Man har börjat med att titta på verksamheten och sedan gått mot tekniken. 
intervjupersonen tror inte att man får vinster i att göra på något annat sätt. Man har 
hoppat omkring mycket på trappan. Man är dels på steg tre med portalen som ger 
möjlighet till utbyte av personlig information samtidigt som det fattas vissa tjänster på 
steg 1. Den publika hemsidan är inte lika långt gången och har blivit lite ”glömd”. 
Denna håller de på att integrera med portalen nu. Processen började inte på nätet utan i 
verksamheten. Man såg behoven och såg att man kunde tillmötesgå behoven i och med 
den här lösningen. 

11. Har tydliga mål definierats? 

Om ja: 

Hur ser dessa mål ut?  

 Det finns en projektplan för hur det ska gå till. Man har satt målflagg till 2005 med 
projektet med portalen. Den ska då vara i drift. Det innebär inte att det definitivt ska 
kunna gå att gå till en knutpunkt för information eftersom detta är beroende av andra 
aktörer, andra myndigheter och andra myndighetssystem. Det de själva kan klara av i 
den kommunala verksamheten ska ingå. De har inte satt ramarna för hur långt de ska 
bjuda ut detta till allmänheten och näringslivet. Om de ska få lägga sig på kommunens 
servrar eller om de ska utveckla den biten själva men att kommunen håller med 
säkerhetsbiten i det. I grund och botten gäller det en säkerhetslösning och resten kan 
vem som helst göra. Vem som helst kan också göra säkerhetsbiten men den är väldigt 
kostsam vilket är problemet. I projektplanen är målen definierade för hur det ska se ut i 
slutändan och det är också många visionära mål. 

12. Finns en klar och tydlig strategi för hur det mål som definierats ska uppnås? 

Om ja: 

Hur ser denna strategi ut? 
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Det ingår i projektplanen också. De har nyligen också skapat en e-strategi och i den står 
också hur man ska göra. En uppföljning har man tänkt göra på denna plan. Detta är 
viktigt för revisionen i en kommun eftersom de granskar varje år var kommunen lägger 
sina pengar. Detta är naturligt i kommuner eftersom kontroll alltid görs. Även de 
externa leverantörerna kommer att hålla i en del av uppföljningen, för de har också 
investerat en hel del pengar i detta.   

13. Hur utvecklas tjänsterna?  

Vissa köps in från konsultföretag. De som är involverade heter Pulsen. Pulsen jobbar 
med Novell och IBM. Novell håller med certifieringsmodulen. IBM är hårdvaran och 
även en del mjukvara. Den publika hemsidan är också köpt från en extern leverantör. 
Men denna börjar bli lite passé. Det som är 24-timmarsmyndigheten är egentligen 
portalen. Det som intervjupersonen ska göra nu är att utforma ett interaktivt 
blankettarkiv som ska ligga på den publika hemsidan (görs tillsammans med ett företag 
som heter Sign On). Kommunen ska också lägga ut diarier i en nerskalad version. De 
tror att de skulle tjäna mycket tid på det. De väntar just nu på en demo för en webbklient 
för diarierna. De försöker just nu utveckla den publika hemsidan för att få den lite mer 
interaktiv. 

14. Har någon form av analys av organisationen gjorts för att se var förändringar i 
processer är nödvändiga för de olika e-tjänsterna? 

Det har gjorts analyser men det gjordes innan intervjupersonens tid. Det är 
förvaltningscheferna som har hållit i det. Detta har gjorts för att känna av behoven och 
se vart man ska påbörja processen. 

15. Har omfattningen av 24-timmarsmyndigheten definierats, dvs. definition av 
vilka delar av verksamheten som kommer att ingå i systemet? 

Alla delar ingår inte automatiskt i alla fall inte till en början. Nu tittar man på vilka delar 
som ingå och man börjar med dom som man ser är den största nyttan och mest akuta i 
första led. Man har helhetsperspektivet från början. Man riktar sig väldigt mycket mot 
näringslivet och så kör man kommunens verksamhet som parallellspår där man ser de 
reella vinsterna i den kommunala verksamheten, ekonomisystem, att kunna styra detta 
hemifrån, frånvarorapportering (sjukfrånvaro) hemifrån, dvs självservicefunktioner. 
Detta gör att man slipper en massa blanketter och pappersexercis samt förenklar för den 
som är sjuk eller vill jobba hemma. 

16. Dokumenteras allt som görs i processen?  

Ja, intervjupersonen tror att det görs men denne är inte själv ansvarig för det. 
Måldokument och projektbeskrivning är också dokumentation. Intervjupersonen för 
endast egna noteringar om det. Sedan dokumenterar även de externa konsulterna som 
håller på med detta.  

17. Kan utvecklingen ske till den grad som önskas? 

Om nej: 

Vilka resurser saknas?  

De har faktiskt fått de resurser som de vill ha. Det var kämpigt ett tag att få fram 
resurser. IT-chefen har dock kunnat övertyga om att detta är bra. Han kan förenkla saker 
så att politikerna förstår och kan få fram sitt budskap på ett enkelt sätt. Han har främst 
gått om kontakter eftersom han också är ifrån bygden. Som de ser det just nu har de fått 
de resurser som de velat ha. 
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18. Hur vaskas kraven fram? 

Har förfrågan gjorts hos kommuninvånarna och/eller hos anställda i 
kommunhuset om vad som önskas?  

Är Statskontorets direktiv en utgångspunkt? 

 Man utgick från behov från näringslivet och dels från verksamheten. Man har haft 
seminarier kring detta genom Smart Community och portalen. Man har inte gått ut 
bland medborgarna. Men man ser att det man gör för verksamheten också speglar av sig 
på medborgarna. Det är ju för invånarna man gör det. Det handlar om ekonomiska 
vinster och dessa pengar kan då läggas på annat i verksamheten. 

19. Används någon form av prioritet för de krav som ställts, vilka som först ska 
implementeras osv? 

Man tar de som är mest i behov av ute på förvaltningarna. 

20. Vissa tjänster som läggs ut på Internet kräver förändring i processer och 
förändring i arbetsuppgifter hos de anställda. Hur har denna förändring tagits 
emot av de anställda? 

De har inte direkt hört något om att förändringen inte skulle vara positivt. Över huvud 
taget är de mycket öppna för det här med IT-utvecklingen i kommunen. De invånare 
som är med och testar är nöjda med det. Det är lite svårt att säga än i och med att 
fortfarande är i testskede. 

21. Är de anställda och medborgarna medvetna om vad som sker och införstådda 
med vad förändringen innebär för dem? 

Om ja:  

Hur har detta förmedlats till dem? 

 Ute på förvaltningarna och hos förvaltningscheferna har detta satts sig ganska väl. De är 
väl införstådda med vad som händer och ser det positivt. Man har gått ut bland de 
anställda med information om vad detta är och vad det innebär. Det är ju främst 
verksamhetsfolk som är med i testerna och de ser då vad som sker och är delaktiga. 
Ryktena sprids om de tycker det är bra eller dåligt. Man utvärderar ju hur det fungerar. 

22. Är ledningen införstådd med vilka uppoffringar det innebär med att utveckla 
en 24-timmarsmyndighet?  

Ja, man får stöd. 

23. Har man stött på något motstånd mot att förverkliga 24-timmarsmyndigheten? 

Om ja:  

Hur har man hanterat motståndet? 
 Man har inte stött på något motstånd från medborgarna. 24-timmarsmyndigheten 

används ju inte för att hålla borta folk från kontoren och än så länge ser de inte det så 
vad de vet. Testerna i skolklassen visar att det är övervägande positivt. Det finns kritik 
och det är ju bra så länge den är konstruktiv och den tar kommunen till sig. De har inte 
fått någon kritik från allmänheten. I början kunde de känna att politikerna var skeptiska 
till detta, att ”vad ska vi ha det här till när vi ligger 20 miljoner back på vård- och 
omsorgsidan. Detta har man försökt arbeta bort och har lyckats ganska bra. Dagspressen 
vill få nyheter från kommunen och mycket som skrivs smittar av sig. Det är därför 
viktigt att man går ut med budskap ifrån vårt håll och inte att politikerna bara får 
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kritisera utan även att den positiva bilden kommer fram. De har blivit väl bemötta och 
de flesta slås av häpnad och fascination att man har drivit igenom detta och man ser att 
man kan tjäna på det. 

24. Vad har varit svårast att realisera? 
Behörighetssystemet har varit svårast att forma. Behörighetssystemet som sådant har de 
tidigare haft i intranätet men det ska anpassas och integreras med inloggningen som 
används för att komma in i portalen. Det finns en katalogtjänst som är en SQL-server. 
Att få behörighetssystemet att fungera tillsammans med de olika applikationerna som 
finns i systemet har varit knepigast. Detta har man löst nu men sen kommer nya 
problem. 

25. Vilka delar har varit mest kostsamma att realisera? 

Föregående del. 

26. Vad har det kostat hittills, det som har realiserats? 

2-3 miljoner har det kostat hittills. Man har satt prislappen från år till år. 2-3 miljoner 
per år räknar man med men då är det inte bara kommunala pengar utan det är 
subventionerat från alla håll. 

Del 3. 

27. Vilka konkreta hinder har man stött på? 

28. Vilka fördelar har man sett hittills av investeringen? 

I kronor räknat vet man inte än. Användarvänligheten har förbättrats och man når 
invånarna på ett annat sätt. Verksamheten har effektiviserats. De som jobbar med 
ekonomisystemet sparar tid genom självservice. Här kan man se vinsterna i och med att 
man avlastar personalen och minskar stressfaktorn med självservice. 

29. Är det något du vill tillägga? 

Har ni stött på problem i processen som inte kommit fram här? 

Det har gått väldigt bra. Möjligtvis att problem har stötts på då det gäller förankringen 
till näringslivet för att de ska se nyttan av det här. Det verkar som att det har lossnat lite 
mer nu. Intervjupersonen berättar om ett symposium som de har ordnat tillsammans 
med Pulsen. Sist de ordnade det så var inte näringslivet intresserade och de fick ställa 
in. Det kostar ju en slant att gå (3000 kr). Detta berodde på att det var valtider och det 
var helt fel tidpunkt att lägga ett sådant seminarie. Drog igång det på nytt och tänkandet 
har nu rotat sig och de har fått många anmälningar. Andra kommuner kommer också ner 
för att gå på detta. Många har tankarna men de vet inte var de ska börja för att få det 
ekonomiskt gångbart. Se till de mjuka sektorerna i första led (skola, vård och omsorg) 
och se deras behov för att göra det mer effektivt och gångbart. Dessa sektorer innefattar 
många människor och är de största förvaltningarna och man har sett att det är här man 
ska börja. De har ett visst behov av effektivisering för att kunna avlasta den 
stressmässiga miljön (lärare specifikt). Det föll sig naturligt att börja i den änden. IT-
chefen jobbade inom skolan och kan vara en bidragande orsak till att man startade här. 

De anser sig ha kommit långt men på olika nivåer. Ifrån EU:s sida poängteras att 
tillgängligheten är viktig oberoende av handikapp.  Det anser att de i nuläget behöver 
lägga mer krut och mer pengar på detta. Om det ska göras måste de bryta ner hemsidan i 
partiklar och bygga upp den från grunden igen som intervjupersonen ser det. Så det är 
inte bara jättepositivt med denna förändring, i alla fall inte ur ekonomisk synvinkel. Det 
är dock en guldsits för alla externa leverantörer.   
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Intervjupersonen har jobbat mycket med att få backupen att fungera i och med att 
kommunen på detta sätt har ett stort ansvar för information. De har speglade servrar 
som hela tiden lagrar parallellt. Säkerheten ligger inte bara i inloggningen utan även i 
hårdvaran. De ser till att de är garderade då systemet ska tas i drift och det ska det 
beräknas göra vid årsskiftet helt och fullt om inte tidigare. 

De har inte gjort några ”fina” lägesrapporter men det finns ju med lite om detta i 
årsredovisningen. De har dock gjort en projektbeskrivning. Man väntar sig att man ska 
kunna göra någon form av uppföljning på detta, exempelvis som en lägesrapport, för att 
inventera vilka tjänster man har lyckats uppfylla. ”Vi skulle nå dit men vi nådde ända 
dit” och vice versa. 
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Intervju, Sundsvalls kommun: 

Del 1. 

1. Hur många invånare bor det i kommunen? 

93 200 år 2002. 

2. Hur många kommunalt anställda finns det? 

Ca 8000 kommunalt anställda inklusive vikarier.  

3. När startade projektet med 24-timmarsmyndighet? 

Maj 2001 skrev de direktiven och satte igång jobbet. Det var då intervjupersonen fick 
tid att påbörja arbetet. Ett år senare var handlingsplanen klar. 

4. Hur många personer arbetar aktivt med utvecklingen? 

Detta är svårt att säga. Förvaltningscheferna har haft i uppdrag att lägga fram förslag på 
vilka vanliga kommunala tjänster som ska läggas ut på webben och när de ska läggas ut. 
Detta är en treårig plan. Dels har kommunstyrelsen tagit besluten för vad som göras år 
1, år 2 och år 3 (handlingsplanen). Sedan är det varje förvaltnings ansvar att uppfylla 
denna plan. Kommunen kan ses som Sverige. Det finns sju förvaltningar där det finns 
ett antal olika tjänster som man ansvarar för inför sin nämnd, socialnämnd, barn- och 
utbildningsnämnd osv. Man kan se kommunstyrelsen, kommunstyrelsekontoret som en 
slags koncernledning. Det de gör är att de har tagit planen och sedan är det varje 
specifik förvaltning som ansvarar för att genomföra. Hur mycket folk det går åt för att 
införa en viss tjänst går därför inte svara på utan det beror på om det går att köpa en viss 
tjänst över disk eller om man måste skapa ett utvecklingsarbete i verksamheten. 

5. Hur långt har ni kommit i 24-timmarstrappan?  

Det beror på. I vissa funktioner har de nått nivå 2 eller nivå 3. De flesta som ligger ute 
är av nivå 1 eller 2 men sedan har de några spetsområden som sträcker sig till nivå 3, ex 
söka studentbostad i Sundsvall som kan göras från Falköping och du kan även få besked 
via webben, reservera böcker på bibliotek. Man kan också se hur en typlägenhet ser ut 
(nivå 3). Nivå 4 tjänster tror intervjupersonen inte existerar i Sveriges kommuner som 
det ser ut idag. De har genomfört första årets åtagande. År 2 kommer en sådan tjänst 
som kräver elektronisk identifiering. Kommunerna halkar lätt efter här eftersom det 
sällan är lönsamt i det korta perspektivet pga att investeringskostnaden är så dyr. De har 
inte några certifikattjänster. Det mesta som ska vara uppfyllt för år 1 i planen har 
uppfyllts. Inom några förvaltningar har man dock hittat blanketter som inte varit 
ifyllningsbara och då har inte förvaltningen fått godkänt på det. 

Del 2. 

6. Hur ser utvecklingsgruppen ut, vilka kompetenser? 

Styrgruppen består av sju stycken förvaltningschefer plus intervjupersonen själv som 
projektledare. Arbetsgruppen består av sex personer (IT-chef, projektledare) som finns i 
kommunstyrelsekontoret och i någon förvaltning. Hela projektgruppen består av ett 
tiotal olika kontaktpersoner från förvaltningarna. Sammanlagt är de ca 20-25 personer 
som är involverade i styrningen av här. Kontaktpersonerna kan vara informationschefen 
för en förvaltning som i sin tur har folk som gör jobbet. Kontaktpersonerna ska tala för 
hela förvaltningen och det är de som kan verksamheten. De ska vara så förankrade i 
förvaltningsledningen så att de kan vara istället för förvaltningschefen som ofta inte har 
tid. Det blev ofta någon generalist, ex IT-samordnare, informationschef. 
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7. Hur har utvecklingsgruppen kommit till? 

Kontaktpersonerna har blivit utvalda av förvaltningschefen som ersättare för denna, som 
denna litar på. 

8. Finns en uttalad projektledare för processen och vad har denne för kompetens 
och ställning i så fall? 

Ja, det är intervjupersonen själv. Denne har också ett visst ansvar för uppföljning och 
utvärdering på vad förvaltningarna har gjort. Intervjupersonen jobbar bara deltid i detta 
och har både övriga statliga och kommunala utredningar som denne ansvarar för också. 

9. Hur mycket av sin totala arbetstid ägnar utvecklingsgruppen till utvecklingen 
av 24-timmarsmyndighet?  

Det är svårt att säga hur mycket Sundsvalls kommun lägger ner på detta tidsmässigt. 
Men om intervjupersonen ska tala för sig själv har denne som mest lagt ner ca 25 – 30 
procent av sin arbetstid. Det gör denne dock inte idag. Det går i perioder. 

10. Hur startade processen? 

Allra först skulle kommunen bestämma sig för vad de skulle göra och gjorde då 
handlingsplanen. Anledningen var att från 2000 fanns en oberoende utredning av den 
kommunala webbplatsen som var gjord av ett konsultföretag. De hade en hel del 
synpunkter på hur kommunen skulle kunna utveckla det hela både kritiska synpunkter 
och en del beröm. Detta låg till grund för att intervjupersonen och kommundirektören 
satte sig ner och resonerade om vad begreppet 24-timmarsmyndigheten betyder. Efter 
det att statkontoret börjat formulera vad 24-timmarsmyndigheten innebär började de 
fundera på vad detta betydde för Sundsvalls kommun. Dessa två skrev sedan 
utredningsdirektiv och intervjupersonen som projektledare fick i uppdrag att genomföra 
detta. En handlingsplan skulle åstadkommas redan under hösten 2001. Sedan fick de en 
massa annat att tänka på pga de svåra översvämningarna som var och fick skjuta lite på 
arbetet. De gjorde sedan en studie som presenteras i delrapport 1. Sedan gick de ut i 
förvaltningarna och frågade” Vilka tjänster vill ni lägga ut på webben och när ska ni 
lägga ut det? Sätt upp år 1, år 2 och år 3”. Det var detta arbete som fick skjutas på lite 
grann pga att förvaltningarna fick så mycket att göra vid översvämningarna. De 
bestämde sig för vad de skulle göra först, gjorde sedan planen och genomför nu planen 
och är nu inne på år 2 i planen. De talar om medborgarperspektiv, ser tjänster utifrån 
och in. De talade mycket om tillgänglighet dygnet runt. De var inte intresserade av att 
starta spektakulära nischprojekt, ex snabbt genomföra folkomröstning på Internet osv. 
De ville ha vanliga kommunala tjänster, söka dagisplats, äldreomsorgsboende osv. De 
vill ha ut hela kommunförvaltningen på nätet inom en rimlig tid. Sedan ska detta 
kompletteras med att de som inte kan eller vill utnyttja Internet ska ha kvar sina 
möjligheter att personligen vända sig till ett medborgarkontor eller förvaltningen eller 
via ett ombud. Det var inte bara webben som blev en 24-timmarskommun. 

11. Har tydliga mål definierats? 

Om ja: 

Hur ser dessa mål ut?  
Det finns en plan där det klart och tydligt står vad som ska vara gjort inom en viss 
period och vilken förvaltning som har ansvar för att det uppnås. De menar också att 
uppföljningen är nog så viktig så att man ser att det händer något. Tjänsten bör 
angelägetgraderas innan den läggs ut på nätet, i form av medborgarnytta, omfattning 
och ekonomiska incitament. 
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12. Finns en klar och tydlig strategi för hur det mål som definierats ska uppnås? 

Om ja: 

Hur ser denna strategi ut? 

Det står inget i planen om hur man ska göra för att uppnå målen. Skulle det göra det 
skulle de inte vara klara med planen än. Planen är snarare en överenskommelse om vad 
som ska göras och hur det ska göras får varje förvaltning bestämma själva. Alla gör på 
olika sätt. Exempelvis år 1 skulle blanketter finnas på nätet och detta gjordes på olika 
sätt. Vissa fixade det själva medan andra ansåg sig inte ha tid med detta utan köpte in 
denna tjänst. 

13. Hur utvecklas tjänsterna?  

En del tjänster ex blanketter som läggs ut har köpts in. Egentligen tycker 
intervjupersonen att det görs för lite. Ibland ser man den inställningen att kommunal 
arbetstid är gratis och det är den ju inte så ibland kan man tjäna på att istället köpa in 
tjänsterna från privata företag. Man räknar aldrig på arbetstiden vilket är fel. Ex en 
blankett kostar ca 2000 att göra för kommunen själva medan någon av förvaltningarna 
lyckades köpa in en blankett i Adobe för 500 kr vilket då var mycket mer lönsamt. Det 
behövs en ökad medvetenhet om vad olika tjänsteprocesser kostar. Man räknar ofta inte 
arbetstid och man räknar definitivt inte kontorsutrymmen och dylikt. 

14. Har någon form av analys av organisationen gjorts för att se var förändringar i 
processer är nödvändiga för de olika e-tjänsterna? 

Alla förvaltningar bedriver mer eller mindre en form av kvalitetsarbete och i detta ingår 
att studera tjänsteprocesser, beskriva och kartlägga dessa. Generellt kan man säga att 
detta är något som man är ganska dålig på ute i kommunförvaltningarna. Mycket rullar 
på som det alltid har gjort. Intervjupersonen önskar att fler processbeskrivningar och 
kartläggningar gjordes före man gör något och hur det ser ut efter och sedan mäta 
förändringen (i tid) på något sätt, för att se om detta är lönsamt i något 
kommunalekonomiskt perspektiv. Den typen av studie är dålig, det finns inte resurser 
eller kompetens och finns kompetensen så används den till andra saker. Kommunen har 
just nu lite folk inlånade som gör några kartläggningar av delprocesser men en kommun 
består av ett 100-tal eller ännu fler tjänsteprocesser så då får de välja någon enstaka 
process från varje förvaltning. Detta görs i syfte att förenkla dem och att effektivisera 
dem. Detta är nödvändigt när man lägger ut en tjänst på webben att beskrivningar finns. 

15. Har omfattningen av 24-timmarsmyndigheten definierats, dvs. definition av 
vilka delar av verksamheten som kommer att ingå i systemet? 

Det finns i handlingplanen. 

16. Dokumenteras allt som görs i processen?  

Nej. Det pratas mycket som inte dokumenteras. Planen finns och utvärderingen görs nu. 
I och med att en tjänste finns på webben så är ju det en typ av dokumentation. Vilka 
insatser som behövdes för att få ut tjänsten på webben dokumenteras inte, endast i fall 
det finns några fakturor som ska betalas som sedan sorteras in. Utvecklarna på IT 
dokumenterar nog inte vad det gör. Det är ju ett annat problem som man ofta har då man 
ska gå tillbaka och hitta fel osv. Intervjupersonen dokumenterar ganska hyggligt i det 
denne själv gör i och med att denne måste kunna gå tillbaka. 

17. Kan utvecklingen ske till den grad som önskas? 

Om nej: 
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Vilka resurser saknas?  
Det är inte avsatt en enda krona till detta. Förvaltningarna förväntar sig 
rationaliseringsvinster i det bara. Det enda som är satsat är väl egentligen den arbetstid 
som har lagts ner på det men det tjänar man ju in om man förbättrar och effektiviserar 
en tjänst. Man räknar med att de satsade pengarna går tillbaks till den egna 
verksamheten. Intervjupersonen anser dock att detta inte kommer räcka som 
stimulansfaktor om man ser det utifrån ett nationellt perspektiv. Det behövs statliga 
initiativ på området framför allt då det gäller den mjuka infrastrukturen. Hur ska alla 
kommunerna kunna tala med varandra och de statliga myndigheterna? Intervjupersonen 
tycker att regeringen har ett ganska närsynt perspektiv på förvaltningspolitiken som 
egentligen bara handlar om statliga myndigheter. Kommuner och landsting utgör ju 
egentligen den största delen. Detta kommer i skymundan för regeringen. Det är 
kommunerna som medborgarna möter. På grund av att det inte finns statliga 
initiativpengar eller statliga direktiv som också berör när det gäller tjänsteutveckling i 
kommun och landsting så kommer sannolikt Sverige att komma efter sådana länder som 
har en tydlig styrning av kommunerna. Men samtidigt har de i kommunen gjort det de 
tycker är rimligt att göra och strategin är lite att vänta och se när det gäller om IT-
branschen har något att erbjuda. Problemet är att de i IT-branschen vill utveckla sina 
system hela vägen ut och sedan implementera i kommunerna, ex TietoEnator, VM-data. 
Då låses kommunen till ett visst system. Kommunen är egentligen intresserad av att ha 
så många leverantörer som möjligt (för att inte bli beroende). Det behövs nationella 
initiativ då det gäller den gemensamma infrastrukturen för att 24-timmarsmyndigheten 
ska bli en verklighet i hela landet. Företagen vill att kommunerna ska vara riskbenägna 
och ta riskerna och betala utvecklingsarbetet och företagen ska tjäna pengarna. 
Intervjupersonen är kritisk till bristen på gemensamt agerande som gäller Sverige och 
inte bara som gäller staten utan även kommuner och landsting. 

18. Hur vaskas kraven fram? 

Har förfrågan gjorts hos kommuninvånarna och/eller hos anställda i 
kommunhuset om vad som önskas?  

Är Statskontorets direktiv en utgångspunkt? 
De har inte gjort någon förfrågan hos kommuninvånarna. 

19. Används någon form av prioritet för de krav som ställts, vilka som först ska 
implementeras osv? 

Den prioriteringsordning som finns är enligt planen vad som ska göras år 1, år 2 och år 
3. Det är inte utifrån vad som är viktigast utan snarare handlar det om livets realiteter, 
vad som är rimligt att göra. Steg fyra tjänster till exempel är ju inte realistiska att börja 
med första året. Även om vissa är tjänster är viktigare än andra så är det inte säkert att 
det finns tekniska lösningar på det idag som är ekonomiskt överkomliga för en 
kommun. Sedan finns det undantag för det här. Intervjupersonen tycker själv att 
gymnasieansökan för niondeklassare är en tjänst som denne skulle vilja ha i år men som 
inte kommer in förrän 2004. Stockholm hade det förra året och Östersunds kommun 
hade det i år. Just denna tjänst har visat sig mycket populär och den används till 80-90 
procent. Den sparar också in på tjänster och rationaliserar. Så detta är något som kan ge 
besparingar som tjänar in programinvesteringen nästan omgående. Trots det kan det 
finnas en förvaltning som är bakåtsträvare och jobbat med gymnasieantagning på sitt 
sätt i 25 år. Detta pratar man dock inte öppet om i sina tjusiga planer. 
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20. Vissa tjänster som läggs ut på Internet kräver förändring i processer och 
förändring i arbetsuppgifter hos de anställda. Hur har denna förändring tagits 
emot av de anställda? 

Kommunen har inte märkt klagomål utan snarare att folk är allmänt överraskade att man 
kan göra vissa saker via Internet istället för att gå till ett kontor och få den kommunala 
blanketten eller vad det kan vara (detta har de som projekt nu). Tanken är att kunna 
avlasta handläggarna och få medborgarna att använda sig av webben men detta dröjer 
några år.  Klagomål har de inte fått utan snarare beröm. Sedan har det ju alltid funnits 
klagomål på kommunal otillgänglighet. Det finns ju verksamheter som sätter upp murar 
ex telefontider. 

21. Är de anställda och medborgarna medvetna om vad som sker och införstådda 
med vad förändringen innebär för dem? 

Om ja:  

Hur har detta förmedlats till dem? 

 De har inte haft någon kampanj kring detta och uppmaning att använda tjänsterna. 
Intervjupersonen säger dock att det kan vara bra att följa upp tjänsterna så att man får en 
medvetenhet av att tjänsterna finns via Internet. Alla frontdeskfunktioner (reception, 
medborgarkontor, telefonväxel) ska uppdateras så att dessa blir minimedborgarkontor 
och detta förutsätter att man har tillgång till webben på dessa kontor. De anställda kan ju 
informera om att tjänsterna finns genom att folk ringer till växeln och vill ha en blankett 
eller något annat och då säger de att ”Har du tillgång till Internet kan du få blanketten 
där”. 

22. Är ledningen införstådd med vilka uppoffringar det innebär med att utveckla 
en 24-timmarsmyndighet?  

23. Har man stött på något motstånd mot att förverkliga 24-
timmarsmyndigheten.? 

Om ja:  

Hur har man hanterat motståndet? 

 Nej, inte något direkt motstånd än. 

24. Vad har varit svårast att realisera? 

25. Vilka delar har varit mest kostsamma att realisera? 

De tjänster som kräver samverkan med andra kommuner och myndigheter. En tjänst 
som RSV har utvecklat, en föräldratjänst i Sundsvall, kostade 40 miljoner kronor. Det 
skulle kommunen aldrig drömma om att utveckla en tjänst inom barnomsorgen som 
kostade så mycket. Det kan de driva tio daghem för och får istället ha kvar 
pappershanteringen. Det är sofistikerade tjänster som är dyra och dessa fordrar också 
nationella initiativ över förvaltnings-, kommungränser och annat. Här sitter Sverige fast 
i sina stuprör och regeringen styr inte landet på det här området. 

26. Vad har det kostat hittills, det som har realiserats? 

Vet inte vad det har kostat. Det finns i redovisningen vad köpta tjänster har kostat. 
Kommunen har inte gjort några ekonomiska studier. 

Del 3. 

27. Vilka konkreta hinder har man stött på? 



 Bilaga 1 B 

  vi 

Det är skillnad på att som RSV finansiera självdeklarationen på nätet i och med att de 
får 5 miljoner användare som gör jobbet åt dom. Granskning sker automatiskt. Där inga 
förändringar görs är det inte ens någon tjänsteman som kollar utan allt går automatiskt. 
Detta är skillnad mot att söka bygglov där information ska sökas från många olika 
ställen. Sundsvall som ändå är en stor kommun har bara 1000 ansökningar om året och 
hur är det då för mindre kommuner. Det behövs företag som vågar satsa på 
kommunerna för att sälja färdiga tjänster. Hade man kunnat köpa moduler av en bransch 
som sålde sådana som skulle man säker plockat in fler sådana i handlingsplanen. Hur 
ska man räkna vinsterna på kort sikt på investeringar? Om kommunen går ihop med ett 
företag och utvecklar en tjänst och sen säljer de det vidare till andra kommuner och tar 
hem vinsten. Det bästa är ju att alla 290 kommunerna är med och splittar på detta. Ett 
annat stort hinder är den mänskiga faktorn generellt. Människor som inte vill ändra sina 
arbetsrutiner, detta har ju gått bra i tio år. Det måste man jobba med Internt och dessa 
hinder finns alltid. Man är medveten om att man måste göra kommunala tjänster till en 
lägre kostnad. Sedan är det inte alltid som medvetenheten finns vad webben har för 
möjligheter. De flesta vill se goda exempel och se hur andra har gjort. 

28. Vilka fördelar har man sett hittills av investeringen? 

29. Är det något du vill tillägga? 

Har ni stött på problem i processen som inte kommit fram här? 
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Intervju, Borlänge kommun: 

Del 1. 

1. Hur många invånare bor det i kommunen? 

Ca 47 000 

2. Hur många kommunalt anställda finns det? 

I kommunen arbetar ca 3200 och i koncernen är det 4000 (detta inkluderar de tre 
helägda bolagen). 

3. När startade projektet med 24-timmarsmyndighet? 

Det började tillsammans med Statskontoret i ett projekt som heter InfoCity 1999. Den 
kallades inte för 24-timmarskommunen då utan det var först i december 2000 som man 
fick ett uppdrag och så lämnade man en rapport sommaren 2001. Det var då uttrycket 
24-timmarskommunen etablerades. Men de jobbade på ett liknade sätt med projektet 
InfoCity. 

4. Hur många personer arbetar aktivt med utvecklingen? 

I projektet InfoCity ingår 11 kommuner och där försöker de samarbeta kring en 
sambruksplattform. Det är omkring 3-5 personer från varje kommun, så Borlänge 
kommun har då motsvarande (3-5 personer). 

Hela sambruksplattformen bygger på att det egentligen bara är de statliga 
myndigheterna som har fått ett tydligt uppdrag genom statkontoret. Detta direktiv har 
inte gått ut till kommuner och landsting. Det finns alltså inga gemensamma direktiv 
ifrån staten eller från regeringen. Myndighetsdelen har jobbat top-down i detta och 
kommuner och landsting har genom egen kraft kommit igång med detta arbete. Det 
verkar som att det ska bli en delegation i sommar som regeringen tillsätter som ska 
spänna över hela det offentliga Sverige. Många processer är väldigt lika i alla 
kommuner exempelvis, anmälan till barnomsår, söka till gymnasieskolan. Detta har de 
sett nu i verksamhetsprocesser som återkommer i alla kommuner som är med i 
projektet. Det här med socialbidragen återkommer till 95 % i alla kommunerna och 
detta innebär att man kan återanvända den kunskap som Borlänge kommun har tagit 
fram även i andra kommuner. I traditionell verksamhetsutveckling kommer ett företag 
till varje kommun och man gör om processer och dylikt ifrån början i varje kommun. 
Detta är onödigt och det behöver man inte göra på grund av att samma processer ofta 
återfinns i kommuner. Hela sambruksplattformen går ut på att hitta ett antal 
basprocesser som dessa 11 kommuner har prioriterat att behovet är stort i för att kunna 
korta tiden, sänka kostnaden, öka kvaliteten i tjänsten. Borlänge har tagit på sig att 
sprida denna kunskap till övriga kommuner i Sverige, om de får medel från regeringen 
som de ska söka. 

5. Hur långt har ni kommit i 24-timmarstrappan?  

De ska nu, tillsammans med statkontoret i ett pilotprojekt, utveckla en stegfyra-tjänst. 
Det är den första i Sverige. Det finns fortfarande många tjänster kvar att utveckla på de 
andra nivåerna. Borlänge kommun, Statskontoret, RFV och CSN ska utveckla en 
stegfyra-tjänst. Denna ska sedan integreras med den infratjänsten som Statskontoret ska 
upphandla under året. De har inte säkerhetscertifikat utan detta kommer att 
implementeras i denna nya tjänst.  
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Del 2. 

6. Hur ser utvecklingsgruppen ut, vilka kompetenser? 

Politiker och IT-personal med fokus på verksamhetsmänniskor. 

7. Hur har utvecklingsgruppen kommit till? 

De kommer in i gruppen efter den drivkraft och kompetens de har och mindre av vilken 
roll och ansvar de har. Man utgår mer från individen och den kompetens man sitter med. 
Att man brinner för det själv. 

8. Finns en uttalad projektledare för processen och vad har denne för kompetens 
och ställning i så fall? 

Intervjupersonen är projektledare för sambruksplattformen av de 11 kommunerna. De 
11 kommunerna är Karlskrona, Malmö, Göteborg, Uddevalla, Borlänge, Nacka, 
Botkyrka, Sandviken, Bollnäs; Kalix och Storuman. Internt i kommunen har de en 
projektledare för projektet med stegfyra-tjänsten med Statskontoret. Så det finns två 
projektledare som arbetar med den här typen av utveckling. Intervjupersonen och 
ytterligare en person. 

9. Hur mycket av sin totala arbetstid ägnar utvecklingsgruppen till utvecklingen 
av 24-timmarsmyndighet?  

Ingen jobbar heltid. Uppskattningsvis 20-30 procent av sin arbetstid. 

10. Hur startade processen? 

Det började med InfoCity 1999 där kommunen såg en förändring från industrisamhället 
mot ett informationssamhälle. Stuprören i dagens industrisamhälle kommer att brytas 
upp och då tittade de på tjänster utifrån ett perspektiv som var inriktat mot livssituation. 
Ex, vad behöver man som småbarnsförälder, vad behöver Hulda 82 år, vad behöver Erik 
11 år. Här finns en tung utredning gjord på detta område. 

11. Har tydliga mål definierats? 

Om ja: 

Hur ser dessa mål ut?  

 Nej de har inte gjort någon liknande som Sundsvalls kommun har gjort men kommer att 
leverera utredningen från sambruksplattformen-projektet i slutet på maj, i början på 
juni. Detta blir den första gemensamma plattformen att stå på då det gäller olika beslut 
som också kan tas politiskt. Det finns ett tydligt uppdrag (från statkontoret) så man har 
ändå något att gå efter då det gäller målen. Det finns många frågor men ännu inte många 
svar som det ser ut idag. 

12. Finns en klar och tydlig strategi för hur det mål som definierats ska uppnås? 

Om ja: 

Hur ser denna strategi ut? 

I projektet med sambruksplattformen definieras det upp en handlingsplan och strategier 
för att nå målen. 

13. Hur utvecklas tjänsterna?  

Tjänster köps in eftersom det är få kommuner som är så stora att de har egna 
utvecklingsavdelningar. Tjänster av typ 1 kan vem som helst göra. Många är i steg två, 
med blanketter. Sedan sker en samverkan i och med sambruksplattformen. 
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14. Har någon form av analys av organisationen gjorts för att se var förändringar i 
processer är nödvändiga för de olika e-tjänsterna? 

Ur InfoCity:s grundanalys växer det fram sju olika projekt. Ett av dessa är det 
kommunala projektet att digitalisera ansökan om socialbidrag. Det är den piloten som är 
stegfyra-tjänsten som nu ska utvecklas. Man har använt sig av en metod som 
TietoEnator tillhandahåller (ROSA-metoden). Här har man gjort en verksamhetsanalys, 
infologisk analys (vad det är för information som ska in i tjänsten) och man har gjort en 
prototyp. De ska göra de två återstående stegen och det är att bygga själva tjänsten på en 
teknisk plattform och sedan integrera denna med den infratjänst, den tjänst som 
Statskontoret håller på och upphandlar, som bland annat innehåller e-identifiering, e-
legitimation och e-underskrift. 

15. Har omfattningen av 24-timmarsmyndigheten definierats, dvs. definition av 
vilka delar av verksamheten som kommer att ingå i systemet? 

Pilotprojeket görs först. Tjänsten att ansöka om socialbidrag ska utvecklas fullt ut. 
Samtidigt håller de 11 kommunerna på att göra en studie (sambruksplattformen) som 
innehåller fyra delar. Verksamhetsanalys, infologi, plattformen (tekniskt och 
säkerhetsmässigt). Här hittar de möjliga e-tjänster för alla förvaltningsområden. Detta 
jobb pågår nu i dessa 11 kommuner. Då kommer de ta fram en e-tjänstkatalog med ca 
50 till 80 tjänster som alla kommuner behöver göra. 

16. Dokumenteras allt som görs i processen?  

Ja 

17. Kan utvecklingen ske till den grad som önskas? 

Om nej: 

Vilka resurser saknas?  

 De har kompetens och vilja utan det som saknas är medel, pengar. Det är därför de gör 
sambruksplattformen för den ska utmynna i maj en ansökan för de 11 kommunerna. 

18. Hur vaskas kraven fram? 

Har förfrågan gjorts hos kommuninvånarna och/eller hos anställda i 
kommunhuset om vad som önskas?  

Är Statskontorets direktiv en utgångspunkt? 
De gjorde det i InfoCity-projektet 1999-2000. Har inte gjort det efter. Däremot får alla 
verksamhetsansvariga och deltagande i workshopen sätta sig i det perspektivet. 
Ifrågasätta vilka tjänster de skulle vilja ha.  

19. Används någon form av prioritet för de krav som ställts, vilka som först ska 
implementeras osv? 

De prioriterar efter behov i förvaltningarna. 

20. Vissa tjänster som läggs ut på Internet kräver förändring i processer och 
förändring i arbetsuppgifter hos de anställda. Hur har denna förändring tagits 
emot av de anställda? 

Då det gäller de organisatoriska förändringarna är det många som inser att förändring 
kommer att ske men det är få som hittills har gjort det. Detta sambruksprojekt syftar till 
att få fram ett projekt för att driva i kommuner där de kan studera effekter och 
konsekvenser, ur organisatorisk synpunkt. Detta kommer ligga under F o U i rapporten. 
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Intervjupersonen upplever att de tjänster som har gjorts i Sverige idag inte har inneburit 
så strukturella förändringar utan det har varit att digitalisera en redan existerande 
process och kanske till viss del också förändra den lite grann. Men några större 
organisatoriska förändringar har inte kommit till än. De kommer att komma till. Detta 
vill kommunen pröva genom att skapa tjänster som inte är bundna kommuner genom att 
skapa virtuella kommuner i samverkan.   

21. Är de anställda och medborgarna medvetna om vad som sker och införstådda 
med vad förändringen innebär för dem? 

Om ja:  

Hur har detta förmedlats till dem? 

 I den förändring som gjorts hittills har inte förändringar blivit så synliga så det är svårt 
att avgöra. 

22. Är ledningen införstådd med vilka uppoffringar det innebär med att utveckla 
en 24-timmarsmyndighet?  

Nej det är de inte. En del politiker är pålästa i ämnet och har både stor och relativ 
kunskap. Men om en generell bedömning ska göras, del utav Borlänge och i övrigt 
nationellt, då fattas det en hel del i den här resan. Intervjupersonen nämner IT-forum 
Stockholm som kommer med en rapport om 33 kommuner, där man pekar på behovet 
av utbildning och informationshöjande insatser för politiker och ledande tjänstemän. 
Det behövs mer inom detta område. 

23. Har man stött på något motstånd mot att förverkliga 24-
timmarsmyndigheten.? 

Om ja:  

Hur har man hanterat motståndet? 

Självservicetanken upplevs både som ett hot och som en möjlighet. Där har kommunen 
en skyldighet att när kommunen tar fram de här tjänsterna så ska användbarhet vara i 
fokus. Det ska inte finnas IT-diskriminerande tjänster. Man ska inte behöva ha det 
absolut bästa bredbandet eller bästa datorerna eller högsta kunskaperna för att kunna ta 
del i det. Detta är väldigt viktigt i den här utvecklingen. Men de känner att om de pratar 
med pensionärer eller de som inte är bemedlade att ha en sån här uppkoppling blir det 
här lika som med posten. Det är därför viktigt att det här belyses. En del är emot och 
andra för. Unga välutbildade barnfamiljer ser detta som en självklarhet och det är en 
mycket god service för dem att ex kunna ändra ett dagisschema.  

24. Vad har varit svårast att realisera? 

Tekniken är inte huvudproblemet. Det är medlen och metoderna för hur förändringen 
ska göras. Människorna är det som det alltid handlar om. intervjupersonen vill dock inte 
se människorna som en svårighet eller som ett problem, utan bara att här är förankring 
oerhört centralt för att man ska få det till stånd.  

25. Vilka delar har varit mest kostsamma att realisera? 

De håller på och tittar på detta. Intervjupersonen ska på en utbildning för att lära sig om 
nyttokalkyler. Problemet idag är att Sverige är ett stuprörssamhälle och där kan det vara 
så att en förvaltning får göra en investering och effektiviserar men de själva tar inte hem 
vinsten för investeringen utan det gör man i ett annat stuprör. Här letar kommunen efter 
modeller att beskriva det här ur en sorts nyttoeffekt. Vi lever i ett samhälle som 
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kraftfullt omstruktureras och de nuvarande ekonomiska modeller som finns håller inte 
för 24-timmarstillämpningen. 

26. Vad har det kostat hittills, det som har realiserats? 

Del 3. 

27. Vilka konkreta hinder har man stött på? 

Intervjupersonen ser inte tekniken som ett stort hinder. Här gäller det att inte utveckla 
de här tillämpningarna och applikationerna på traditionellt sätt. Att alla 290 
kommunerna ska göra det här, alla 600 myndigheter och alla 21 landsting. Då kommer 
det bli fruktansvärt dyrt för Sverige och då gäller det att göra detta på ett nytt sätt. Då 
Sverige har världens bästa IT-infrastruktur så kan vi dela på tjänsteutvecklingen, dela på 
processanalyser osv., dela på drift och underhåll. Då måste också företagen genomgå en 
mycket stor förvandlig i sätt att utveckla de här tjänsterna och funktionerna. Man kan 
inte göra det på traditionellt sätt i de här verksamhetssystemen som finns idag.  

28. Vilka fördelar har man sett hittills av investeringen? 

Fortfarande är det så med IT att man på något sätt asfalterar nuvarande kostigar. Man 
står i många fall med dubbla processer. Man har alltså både den gamla processen kvar 
och så tillför man en ny som en del i samhället kan nyttja. Här gäller det att så fort som 
möjligt utan att lämna någon utanför komma över till den nya processen. Folk är 
ansträngda idag både till 120 och 150 procent så här är det viktigt med fokus på hur 
medarbetare har det på arbetsplatsen där man inför IT-stödet. Det finns också goda 
exempel på nya tjänster som har kommit fram där man har gjort effektivitetsvinster, där 
man direkt rapporterar in till verksamhetssystem. Ett exempel är antagning till 
gymnasieskolan där man har gjorts stora effektivitetsvinster i och med att man går 
direkt in i verksamhetssystem och skriver in. 

29. Är det något du vill tillägga? 

Har ni stött på problem i processen som inte kommit fram här? 

Det absolut viktigaste är att Sverige utvecklar detta på ett nytt sätt och inte gör 
processen om och om igen i 290 kommuner. Intervjupersonen vill applicera 
sambrukstankarna och få ett nytt näringsliv och en ny offentlig sektor att göra något 
tillsammans. Flytta ut och bli en digital kommunal förvaltning. Då har Sverige otroligt 
stora förutsättningar att vara framgångsrikt i Europa och med den kunskap som vi då har 
blir den också exporterbar. Med sannolikhet kan Sverige bygga kompetenser runt det 
här som hela EU och övriga världen kan använda. Då det är väldigt viktigt att det här tas 
om hand på ett nytt sätt både av offentlig sektor och av näringsliv. Det får inte vara 
kvartalskapitalismen som gäller. Att utveckla verksamheten är det primära. 
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Intervju, Nacka kommun: 

Del 1. 

1. Hur många invånare bor det i kommunen? 

Ca 77 000 

2. Hur många kommunalt anställda finns det? 

4000 – 5000. Denna siffra säger dock inte så mycket eftersom Nacka kommun har 
väldigt mycket fristående verksamhet i kommunen. Hälften av barnomsorgen är i privat 
regi. 

3. När startade projektet med 24-timmarsmyndighet? 

De gjorde en pilotstudie hösten 2001. Sedan gjordes en förstudie (processkartläggning) 
som startade i november och var klar i slutet av februari. Sedan gjordes en prototyp som 
var klar maj 2002. Sedan fortsatte utvecklingsarbetet under 2002 på sommaren och i 
augusti tog intervjupersonen ställning till att denne trodde på idén. Sedan togs beslut i 
september i den budgetskrivelsen där de föreslog att det skulle finansieras via deras 
investeringsbudget. I oktober tog de det konkreta beslutet att satsa på en 24-
timmarsmyndighet och göra skolval på nätet (välja skola på Internet, helt utan 
blanketter), vilket var den största grejen som skulle hända. Detta styrde mycket av 
tidplanen för intervjupersonen ville inte köra ett skolval till med det gamla 
blankettbaserade systemet. Detta styrde ju då eftersom skolstarten är bestämd i tid så det 
blev en väldigt snabb utveckling på grund av detta. Detta styrde även valet av program 
och systemleverantör. De hade ett ramavtal med att företag som heter Agura IT och det 
var de som hade gjort processkartläggningen. De gjorde en research och de kom fram 
till att det fanns en teknisk möjlighet som skulle kunna vara ett bra 
utvecklingsinstrument som de då köpte för va 70 000. Sedan har de lagt pengar på att 
utveckla det och anpassa det. Det är alltså inget färdigt system de har köpt utan de har 
köpt en systemlösning som de har anpassat och utvecklat. Där har de gjort det 
Nackabaserat med allt kring det som är nämndens ansvarsområde. Kravet de har haft är 
att det ska vara vidöppen teknik i frontlinjen webbaserad och som håller för en 24-
timmarslösning. Det ska vara en kommunövergripande lösning som inte bara är 
passande för den här delen av verksamheten utan för fler sektorer i kommunen, typ 
äldreomsorg, bygglov etc. 

4. Hur många personer arbetar aktivt med utvecklingen? 

Det beror på hur man ser det. Systemet är ett kommunikationssystem mellan 
medborgarna, politiken och anordnaren och systemet stödjer denna kommunikation. 
Detta gör att systemet involverar väldigt många personer och som öppnar för en 
kommunikation. Det som varit ett problem med det tidigare systemet är att det har inte 
passat för det som varit ansvarsområdet och det har inte funnits de applikationerna som 
man vill ha. Det har inte heller stämt med kommunens struktur eftersom de har så 
många fristående anordnare, och de har hamnat utanför. Detta system är helt 
konkurrensneutralt oavsett om man är kommunal anordnare eller fristående.  

5. Hur långt har ni kommit i 24-timmarstrappan?  

Då skolvalet ska göras fick alla ett medborgarkonto med samma rutin som bankerna har 
då man beställer ett bankkort. Först begär man och få ett konto där kontroll görs att man 
verkligen bor i kommunen och sedan får man en kod hemskickad till sig. Nu håller de 
på och diskuterar med föreningssparbanken om de mjuka certifikat som de har. Så första 
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juni kommer de troligtvis ha mjuka certifikat, vilket innebär att de kommer ha en helt 
interaktiv 24-timmarstjänst. Där kan man få sin barnomsorgscheck, man kan skriva 
kontrakt i barnomsorgen, helt interaktivt. Det gäller dock att man är kund i någon av de 
fem banker som har bankID idag, det är ju ändå ganska många. Så steg tre har de 
kommit till. Än så länge har det varit väldigt mycket fokus på skolvalet men 24-
timmarsmyndigheten är något helt annat. Det är en helt annan kontakt med medborgare, 
anordnare, förvaltning, en direktkontakt. Man ska få sina tjänster utförda. Det gick så 
snabbt i höstas och de satsade stenhårt på att etablerade 24-timmarsmyndigheten med 
skolvalet som första applikation. Det var tufft. Sedan fyllde de på med den information 
som de hann med. Nu försöker de städa efter detta och försöker få andra rutiner att 
komma på plats. Nu kommer barnomsorgen 1 juni, vilket är en interaktiv tjänst hela 
tiden, till skillnad från skolvalet som är tidsbegränsad. Även andra lösningar, som att 
öppna för medborgarsynpunkter, ligger också på Nacka24 nästa vecka. 

Del 2. 

6. Hur ser utvecklingsgruppen ut, vilka kompetenser? 

Det har varit en projektgrupp härifrån som varit aktiva i utvecklingsarbetet då de gjorde 
skolvalet tillsammans med Agura IT, som då har stått för teknikdelen. Det har funnits en 
projektgrupp som har arbetat mycket med det. Till denna projektgrupp har det också 
varit knutna rektorer från två skolor. Nu när de gör samma utveckling för barnomsorgen 
så har de en kommunal och en privat förskolechefer som deltar. Så det har varit ett 
underperspektiv i utvecklingen hela tiden. Detta ser intervjupersonen som en 
kvalitetsaspekt att det måste vara på det sättet. Denne det som ett led i en 
implementering. Jobbar man på det sättet blir det enklare att få systemet i drift.  

Det finns ingen grupp där det ingår personer ifrån alla nämnder. Men däremot jobbar 
intervjupersonen tillsammans med andra i nämnkontoret som har samma position som 
intervjupersonen själv har fast i de andra nämnderna. Ur den aspekten finns det ju en 
och det är ju en ledningsgrupp. Stadsdirektören har också varit involverad i det här. Det 
de har gjort är ett pilotprojekt där just denna nämnd (där intervjupersonen arbetar) har 
gått före där man ser att det här är en spännande lösning som kan anpassas för fler 
verksamheter.   

7. Hur har utvecklingsgruppen kommit till? 

8. Finns en uttalad projektledare för processen och vad har denne för kompetens 
och ställning i så fall? 

Dels så är det VD:n på Agura IT som är ytterst ansvarig för att leverera lösningen. Han 
började som konsult åt intervjupersonen då vid researcharbetet. Sedan blev det så att 
han har svarat för att det blir utvecklat det här systemet. Framförallt så är det ju 
intervjupersonen själv som är uppdragsgivare och som har varit styrande för 
utvecklingen. Så egentligen är det ett teamwork mellan dem. 

9. Hur mycket av sin totala arbetstid ägnar utvecklingsgruppen till utvecklingen 
av 24-timmarsmyndighet?  

De ägnar ganska mycket tid till detta. Om man tar barnomsorgen som ett exempel så är 
det så att de som ska arbeta med systemet är allt från dagbarnvårdare till förskolechefer. 
Dagbarnvårdare har en väldigt varierande IT-erfarenhet. Så de har satsat på 
grundutbildning i hur man gör när man ex surfar så att de ska kunna använda sig av 
systemet. Så det är ganska tufft utvecklingsarbete eftersom det har involverat så många 
olika typer av människor. Intervjupersonen ser det som att de hjälper hellre folk att 
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komma in i lösningen än att de har en extra rutin. De hade inte någon blankett eftersom 
då många hade valt den istället för att våga gå ut på Internet och göra det. Man ville att 
personerna skulle in. Det är unga människor som är småbarnsföräldrar och det är en 
väldigt hög datortäthet i Nacka kommun (87 %). De hade specialbevakning på 
invandrartäta områden eftersom det fanns en oro för hur det skulle gå där. De satsade då 
på information på hemsidan på de fyra stora invandrarspråken och satsade resurser i 
bibliotek, på förskolor och skolor, att det skulle finnas folk som kunde hjälpa alla dom 
som ville ha hjälp med det här. Det visade sig att behoven av detta var ganska små. Det 
som är intressant är att invandrarföräldrar inte uppvisar någon skillnad i beteende 
jämfört med andra. Så jag tror många gånger att Internetlösningen kan vara enklare för 
dom än en blankett som ska fyllas i. Men detta beror nog på att de har gett information 
på olika språk. Man måste finnas med och stödja föräldrarna då man ska göra en sådan 
sak. De fanns på plats i skolorna för att svara på frågor. Informationsinsatserna blev 
dyrare än vad intervjupersonen hade räknat med från början men denne anser dock att 
det var en riktig satsning att göra.  

10. Hur startade processen? 

Det började med processkartläggningen. I den står det ett klargörande att den 
organisationen som beslutades 1997 inte fullt ut hade implementerats i det som kallas 
för nämndstödet (som ska jobba för nämnden). Man hade kvar många operativa 
lösningar som man inte alls ska ägna sig åt medan det som verkligen är de strategiska 
frågorna inte fanns på plats. De har haft ett utifrån och in perspektiv. Det är 
medborgarna som sak ha ett adekvat och bra system, så att det ska vara lätt att komma 
in i kommunens verksamhet. Sedan måste detta stämma med den ansvarsfördelning som 
gäller. Väldigt mycket har varit principiella ställningstaganden i denna 
systemutveckling (om vem som ska göra vad), att nämnden som har haft sitt stora 
ansvar inte har haft ett adekvat system. Den utlösande faktorn var att det inte fanns ett 
bra system på plats. Så att intervjupersonens jobb och nämndens ansvar är svårt att ta 
och det är oacceptabelt utifrån både ett kommunalt perspektiv och ett 
medborgarperspektiv. Det är ett behov av effektivisering som är nödvändig och som ska 
leda till besparingar och kvalitetshöjningar. 

11. Har tydliga mål definierats? 

Om ja: 

Hur ser dessa mål ut?  
 Ja det finns beskrivet i denna processkartläggning. Det måste vara ett medborgarfokus.  

12. Finns en klar och tydlig strategi för hur det mål som definierats ska uppnås? 

Om ja: 

Hur ser denna strategi ut? 

13. Hur utvecklas tjänsterna?  

Tjänsten med skolvalet har köpts in delvis av konsultföretag. Som det är nu köps 
tjänsterna in. Syftet är att kunna samverka med andra delar i kommunen på så sätt att de 
ska kunna återanvända delar av det utvecklade. 

14. Har någon form av analys av organisationen gjorts för att se var förändringar i 
processer är nödvändiga för de olika e-tjänsterna? 

Processkartläggningen. 
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15. Har omfattningen av 24-timmarsmyndigheten definierats, dvs. definition av 
vilka delar av verksamheten som kommer att ingå i systemet? 

De har gjort det för deras del (i nämnden). Men sedan finns det för kommunen som 
helhet intresse från stadsdirektören som ser applikationsmöjligheter för andra sektorer i 
kommunen. Där finns det dock inga beslut idag. I intervjupersonens nämnd har de gjort 
en utveckling där de också har betalat för en kommungemensam utveckling. Sextio 
procent av utvecklingskostnaderna (tekniken) gäller kommungemensamma funktioner. 
Så om andra sektorer i kommunen väljer en sådan lösning så kommer det att bli en 
effektiv lösning. Dessa beslut finns inte på plats. Det är lite obehagligt med att vara den 
första delen i kommunen som gör det här. Det är intervjupersonen som får stå för 
utvecklingskostnaderna och denne vet att denne kan betala utvecklingskostnader genom 
effektiviseringar i sin egen organisation, genom att spara in på folk. Det som 
intervjupersonen inte har räknat med som också är en intäkt för kommunen är att ute i 
verksamheterna, rektorer, förskolecheferna,  etc, också kommer att tjäna in 
administrationskostnader genom lösningen.  

16. Dokumenteras allt som görs i processen?  

Ja det finns kravspecifikationer som är dokumenterade för sådana här saker. 

17. Kan utvecklingen ske till den grad som önskas? 

Om nej: 

Vilka resurser saknas?  

För intervjupersonens del har de finansierat det genom investeringsbudgeten och då är 
kraven att dessa pengar ska vara inhämtade på 3 eller 5 år. Detta innebär att man börjar 
betala av kapitalkostnader och det börjar de betala innevarande år. Kravet är att detta 
ska vara en investering så att det betalar sig själv. Detta gäller för alla sektorer i 
kommunen när det gäller investeringar.  

18. Hur vaskas kraven fram? 

Har förfrågan gjorts hos kommuninvånarna och/eller hos anställda i 
kommunhuset om vad som önskas?  

Är Statskontorets direktiv en utgångspunkt? 

De har inte gått ut med någon enkät. Det fanns inte tid för det. Den rutinen med 
skolvalet var så dålig så den ville de bara göra. De hade inte så mycket att välja på. Om 
det då fanns lösningar teknisk för att höja servicenivån och sänka kostnaderna så tror 
intervjupersonen att medborgarna tycker att det är bra. Responsen på skolvalet är 
väldigt positivt och det är en uppskattad tjänst. Så där gjorde de rätt. Man ser behoven i 
första hand. 

19. Används någon form av prioritet för de krav som ställts, vilka som först ska 
implementeras osv? 

Tar de som det finns behov av först i verksamheten. 

20. Vissa tjänster som läggs ut på Internet kräver förändring i processer och 
förändring i arbetsuppgifter hos de anställda. Hur har denna förändring tagits 
emot av de anställda? 

Det finns inget motstånd, men man kan snarare se en missuppfattning av vad det 
innebär det här med 24-timmarsmyndigheten. Man har inte riktigt förstått skillnaden 
med detta och andra verksamhetssystem. De tycker det är konstigt i verksamheten att 
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det inte löser deras behov men det är ju inte det som är meningen för det är ett annat 
system. Intervjupersonen försöker vara noggrann med att klargöra att det inte är denne 
som driver verksamheten, det få de göra som de vill och ha vilka verksamhetssystem 
som helst. Däremot måste systemen kunna kommunicera med varandra. Det har inte 
varit klart i verksamheten att det är så det är. Det ska göra det lättare för medborgarna. 

21. Är de anställda och medborgarna medvetna om vad som sker och införstådda 
med vad förändringen innebär för dem? 

Om ja:  

Hur har detta förmedlats till dem? 

Kommunen försöker få det att bli ett begrepp för medborgarna. Det är många ute i 
skolvärlden som inte riktigt har förstått vad detta innebär och detta måste de jobba mer 
med. De måste förstå vad en 24-timmarsmyndighet är eftersom det påverkar ett 
förhållningssätt hur kommunikationen ska ske med föräldrar etc. De måste se detta som 
en lockelse, att det är något bra, som de kan använda sig av. Där är de inte idag. 

22. Är ledningen införstådd med vilka uppoffringar det innebär med att utveckla 
en 24-timmarsmyndighet?  

Det som har varit avgörande är att intervjupersonens nämndordförande har varit väldigt 
stödjande i det här. Han sitter i kommunstyrelsen och har varit pådrivande där också. Så 
det är nog en lycklig kombination av en politiker som ser potentialen i en sådan här 
lösning och sedan en projektledare som har potentialen att leverera en utvecklad 
lösning, och sedan intervjupersonen själv som vågar se till att åstadkomma de beslut 
som krävs för att kunna göra det.  

Det som alltid händer i en organisation när man är pilot är att det kommer upp 
ifrågasättanden. Folk kan känna sig omsprungna, ”det här borde jag ha kommit på 
själv”, ”varför tar den här nämnden ett initiativ på det här området” osv. 

Intervjupersonen tror att de förstår det ganska väl men inte fullt ut. Man ser inte förrän 
en tid vilka indikationer som finns. Man har ansökt om att pröva Internetlösningen i 
valet 2006. Man vill använda sig av instrumentet vid folkomröstningar. Så den politiska 
ledningen ser det här som en möjlighet. Man ser IT-utvecklingen viktig för demokratin. 
Så de är med. Politiska responsen måste finnas men samtidigt tror intervjupersonen inte 
att de ser helt klart vilka möjligheter som finns i detta. Man trodde så pass mycket på 
det att man vågade låta intervjupersonens nämnd gå först och göra detta. Det har också 
berott på att intervjupersonen har sagt att denne betalar sin investering genom sänkta 
kostnader. Så det är den risken de tar.  

23. Har man stött på något motstånd mot att förverkliga 24-
timmarsmyndigheten.? 

Om ja:  

Hur har man hanterat motståndet? 

De har inte mött något motstånd. Det tror intervjupersonen har och göra med att 
skolvalsrutinen var så urusel som den var så många tyckte att vad som helst är bättre. 
Man har däremot inte fattat fullt ut vad det innebär att vara en 24-timmarsmyndighet. 
Det finns en del rektorer som tror att det är ett verksamhetssystem. Det är inget 
verksamhetsstöd utan det är ett system för det som är vårt ansvarsområde, politik, 
finansiering, skolpolitik, utvärdering och sånt. Som det ser ut idag ser de inte skillnaden 
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här men det ska de jobba med, så det kommer de se om ett tag. Det finns personer som 
tror att systemet är något annat än det är. 

24. Vad har varit svårast att realisera? 

Det som är svårast har varit att få folk att förstå, internt och externt. Motståndet som 
intervjupersonen mötte internt var väldigt hårt. Kränkningar och revirbevakningen 
uppstod och ifrågasättande. Det är så onödigt att behöva ägna sig åt det. Samtidigt har 
intervjupersonen fått mycket stöd. Tekniken har inte varit något problem. Detta tror 
intervjupersonen är väldigt generellt att det mer handlar om att få igång processen. 
Sedan har det varit svårt att kommunicera en vision. Kommunen hade ett så starkt fokus 
på skolvalet så de kommunicerade inte hela visionen plus skolvalet och det kan ha varit 
ett missgrepp. Men det gick inte i det läget som de befann sig i. Detta med skolvalet var 
nödvändigt och det måste fixas så de fokuserade på det. Nu kan intervjupersonen se att 
de skulle satsa mer på anda delar också men det får de göra nu då. Det fanns inget annat 
att göra i det läget. 

25. Vilka delar har varit mest kostsamma att realisera? 

26. Vad har det kostat hittills, det som har realiserats? 

Vid årsskiftet hade det kostat någonstans mellan 10 och 11 miljoner inklusive 
marknadsföringsinsatser. Det rent teknikmässiga har då kostat drygt 6 miljoner varav 60 
procent är kommungemensam utveckling. De är ju dock inte hemma än så det blir ju 
mer pengar. Än så länge är intervjupersonen säker på att denne tar hem detta i 
effektivisering internt. Sedan har de också pratat med konsulterna om att om det finns 
ett intresse hos andra kommuner, vilket det gör, så kan denna lösning säljas vidare, då 
går de (kommunen) med vinst.  

Del 3. 

27. Vilka konkreta hinder har man stött på? 
Intervjupersonen trodde att de som inte har dator hemma inte skulle gilla detta. Det kom 
några sura mejl om det i början men det avtog väldigt snabbt. Lokalpressen har varit 
positiv och stödde detta och det gör mycket. Intervjupersonen kan tänka sig vad det 
skulle innebära om de inte gjort det. Det var rätt tid att göra detta eftersom folk gör så 
mycket på webben idag, datormognaden är väldigt hög. Även de utan dator har varit 
nöjda. Sedan har det hänt vissa teknikgrejer också. Men då hade de folk på plats som 
snabbt som kunde fixa det. Ex hade man valt ett typsnitt som var svårt att läsa men det 
bytte de sedan. Det har funnits en bra organisation för att hantera problemen. 
Utvecklingen gick väldigt snabbt eftersom de hittade ett tekniskt sätt att jobba med 
detta. Det gäller att hämta hem sina kostnader för att bli trovärdig. Detta är en press på 
intervjupersonen som det är nu. Men ännu har man inte sett hur långt det här med 24-
timmarsmyndigheten kan leda. Att involvera människor i processen tar tid men ger en 
hög kvalitet på systemlösningen samtidigt som det ger en bra implementering. Det är 
det enda sättet man kan göra detta på.  

28. Vilka fördelar har man sett hittills av investeringen? 

29. Är det något du vill tillägga? 

Har ni stött på problem i processen som inte kommit fram här? 

I Nacka kommun styr inte politiken själva produktionen av skola eller barnomsorg, rena 
verksamhetsdriftsfrågor är inte styrda av politiken, utan detta har man lämnat till 
professionen. Detta har man gjort för att man vill att politiska nämnderna ska ägna sig åt 
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politik och strategiska frågor. Fyra områden har intervjupersonens nämnd haft som 
ansvarsområden. Det viktigaste har varit att finansiera verksamheten. Sedan har de ett 
uppföljnings- och utvärderingsansvar. Det tredje är att de kör målen för verksamheten, 
att man har ett kundvalsystem (politikfråga). De har också en myndighetsutövning som 
man har skyldighet som kommun att göra gentemot en nationell skolpolitik som staten 
står för, ex att alla barn har en skola, att man följer skollagen när det gäller 
barnomsorgen. Intervjupersonen har inget med själva driftsfrågorna att göra.  

De andra delarna i kommunen (nämnderna) håller också på med denna utveckling. 
Några har kommit längre än andra. 
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Intervju med person i styrgrupp i Falköpings kommun. Intervju 1: 

1. Hur ser utvecklingsgruppen ut, vilka kompetenser? 

Denna fråga ställdes inte vid intervju 1. De besvaras i intervju 2.  

2. Hur har utvecklingsgruppen kommit till? 

Denna fråga ställdes inte vid intervju 1. De besvaras i intervju 2. 

3. Finns en uttalad projektledare för processen? 

Denna fråga ställdes inte vid intervju 1. De besvaras i intervju 2. 

4. Hur mycket av sin totala arbetstid ägnar utvecklingsgruppen till utvecklingen av 
24-timmarsmyndighet?  

Just håller de på att arbetar med en portal. Denna slipas på och den ska publiceras v 19. 
Den läggs som en länk på hemsidan. Den heter F24 (Falköpings 24-timmarsmyndighet). 
Det de har jobbat med nu det sista är blanketter och även synpunkter, 
klagomålshanteringssystem. Allt detta hör ihop och det ska de även utöka sedan. Men som 
det ser ut i detta skede finns det ett ställe i den här portalen där man kan ge synpunkter. 
Denna går till en central och man får ett svarsmeddelande om att det är mottaget. Sedan 
ska det vara en rutin bakom detta och där är de inte riktigt klara än men det hoppas de 
kunna vara till v 19. Det är därför svårt att säga hur mycket tid man lägger på det för hela 
tänket är med hela tiden. Just nu har kommunen en praktikant från Karlstads universitet 
som gör blanketter och det passar de på att utnyttja. Det är mycket annat i deras 
arbetsuppgifter också, ex kommunalvarslet som är på gång. Det är därför svårt att 
uppskatta hur många minuter man håller på med detta. Det kan vara runt 20 %.  

5. Är denna tid nog anser du? 

Som det är nu är det ganska nog med tid eftersom de inte kommer så mycket längre i 
nuläget. De har ju presenterat detta för kommunledning och politiker och bollen ligger nu 
lite hos dom, huruvida de ska gå vidare eller ej. Där har de inte fått något besked ännu. I 
den här 24-stegstrappan räknar de med att de är på steg 2 nu, de har alltså kommit 
halvvägs. Det har de sagt att de klarar med dom resurser som de har. Arbetet går in i 
verksamheten i och med att det ligger mycket i det tänket som de ändå jobbar med. På så 
sätt blir det inget merarbete. Det är då man ska gå vidare då det börjar kosta pengar. Då 
har de klargjort det att då måste de ha mer pengar. Pengar till en ny tjänst som kan jobba 
med detta och pengar till programvara. Får de inte det så stannar de där de är nu. Det de 
har nu kostar inget utöver. Så just nu kan de inte lägga mer tid på det. 

6. Är ledningen medveten om direktivet att bli en 24-timmarsmyndighet? 

De hoppas att de är det. På de här föredragen som de har haft för politikerna har det varit 
en hel del bra diskussioner så intervjupersonen tror att de är medvetna om och förstår vad 
det innebär. 

7. Finns det ett engagemang/en vilja från politiker och anställda i verksamheten 
inför förändringsarbetet?  

Det är svårt att avläsa om det finns det engagemang för detta. Det var inget negativt vid 
föredragen men sådant kanske inte kommer fram heller. De hade ändå diskussioner kring 
det och ett intresse fanns. Om man räknar med förvaltningsledning och tjänstemännen här 
så finns det ju ett stort intresse. De ser också möjligheten med det. Politiker utgörs av flera 
olika målgrupper och det är olika vad de tycker är intressant och tar till sig. Politikerna 
tycker i allmänhet att det är intressant med de mötesplatser man kan skapa via webben. 
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Medan vissa förvaltningschefer har svårt och se det som det första utan de ser mer ”kan 
det här underlätta arbetet?”. 

8. Vilka direktiv har styrgruppen fått från kommunledningen? 

De har sagt att de ska skapa en plan om politikerna vill att de ska gå vidare med detta. Då 
tar de fram en handlingsplan och en strategi för hur de ska gå vidare. De har sagt att det 
rullar på under detta året och sedan får de se om det blir något nästa steg. Det är de som 
driver det framåt.  

9. Vilken inställning kan avläsas i verksamheten inför förändringsarbetet? 

De har inte märkt av det så mycket. Än så länge har de inte påverkats så mycket av det. 
De kan ju läsa av att man ju inte ska överdriva intresset för det här. De som sitter med ser 
ju vilken enorm potential det här har och vilken revolution det är. De har förstått att de 
inte kan begära att alla andra ska köpa det. Hur de än försöker och förankra den här tanken 
så är det svårt och människor är olika. För en del måste man visa konkret hur man ska 
fylla i en blankett och hur det kan underlätta och hur det kan spara pengar och 
rationalisera. Ibland kan man se att det är något abstrakt och ”inget som berör mig”. Tex. 
socialförvaltningen som sliter med sitt underskott är så inne i sitt vardagliga arbete och de 
ser ju att pengar måste läggas på annat. Det är lite olika verkligheter. Det är ju svårt då. 
Det är först när man kan påvisa nyttan som det kan fungera. Det går inte prata för mycket 
om mötesplatser, dialog i sådana sammanhang. De måste se nyttan för deras egen del. 

10. Är de anställda i kommunen (främst de administrativa) informerade om att ni 
strävar efter en 24-timmarsmyndighet?  

Se fråga 9 

11. Är Falköpingborna mogna för 24-timmarsmyndigheten?  

Där finns en osäkerhet. De gör mätningar på hur mycket hemsidan används. Ca 12000-
15000 besökare i månaden har de, så det är ju en jättekanal. Då ser de också vilka sidor 
det är folk besöker. Då är det bara externa besökare. (De ser inte om det är samma eller 
olika besökare). Det ger in liten fingervisning om vad folk ser. Det är debattsidorna, kultur 
och fritid, barnomsorg/skola räddningstjänsten. De lägger ut pdf-dokument och de ser att 
de laddas hem. Där kan de se hur många som använder det. Där förändras ju också det 
interna arbete eftersom det är skillnad och få en blankett via Internet (än via posten). Det 
försöker de påpeka, att 24-timmarsmyndigheten inte bara gäller utåt sett utan också 
internt. 

12. Kan utvecklingen ske till den grad som önskas?  

Hittills har de kunnat göra det utan resurser men vill ledningen att de ska gå vidare måste 
medel till. Så just nu är det ett stopp i processen.  

13. Vad har ni i styrgruppen för förväntningar på utvecklingen? 

Bestämmer man sig nu för att gå vidare till steg 3 så förväntar styrgruppen att de förstår 
vad det innebär i form av tillskott, tjänsten och rena pengar så att vi kan arbeta med det. 
Det är rätt så rimligt att tro att det kommer infrias i så fall (komma till steg 3 alltså). Det 
har styrgruppen varit så tydliga med så att de ska förstå att de inte kan sköta detta med 
vänster hand. Under dom förutsättningarna finns viljan att driva det framåt. 

14. Hur drivs utvecklingen framåt? 

Se fråga 9 

15. Gör någon form av analys inför förändringsarbetet? 
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Nej vi har inte kommit dit än eftersom det inte är så mycket som har förändrats än. Vi är 
medvetna om att vi måste göra det i så fall.  

16. Hur ska ni samla in kraven?  

I samband med att de lägger ut F24 så ska de göra en enkät med ca 4-5 frågor för att får 
reda på vad det är för person, om de bor i Falköping etc. och vad de saknar. Denna ska 
sedan bearbetas och se hur de går vidare med det. De har ingen erfarenhet av hur sådana 
fungerar. Inför valet gjorde de en valwebb där de presenterade de politiska partierna och 
ställde tre frågor till varje parti och sedan fanns det möjlighet för folk att diskutera dessa 
frågor. Då fick de tre stycken svar. Erfarenheten med det var ju inte så bra. Men det är ju 
en mognadsprocess. De hade gått ut med pressrelease om att det fanns och även i andra 
sammanhang. Därifrån till att folk agerar, men utvecklingen går fort. 

17. Hur görs prioritering av vilka tjänster som ska utvecklas i första hand? 

De har gått efter Statskontorets direktiv och deras rekommendationer. Egentligen har de 
följt detta ganska slaviskt. De kollade på vad de redan hade på webben, och det visade sig 
vara 80 % av de första stegen även om det inte låg samlat. De samlade ihop det och det 
som fattades har de finslipat och lagt till. Sedan har de lagt till lite extra som gäller för 
Falköpings kommun. Att man kan ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige 
exempelvis. 

18. Vilka hinder ser ni i utvecklingen av 24-timmarsmyndighet? 

Det är för tidigt att säga. Pengar har ju inte heller varit ett hinder förrän nu när de står 
inför en tröskel till steg tre. Från kommunledningen, från tjänstemannasidan, har det varit 
väldigt positivt och det är mycket sådant tänk i den här kommunen. Även om det finns 
folk som inte gillar det men man kan ju inte kräva att alla ska göra vågen. Överlag har det 
inte varit några svårigheter med att arbeta med detta. 

19. Är det något du vill tillägga?  
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Intervju med person i styrgrupp i Falköpings kommun. Intervju 2:  

 

1. Hur ser utvecklingsgruppen ut, vilka kompetenser? 

De kallar inte gruppen för utvecklingsgrupp utan för styrgrupp och skillnaden är att 
styrgruppen lägger upp direktiv och ramar för vad som kan ske i utvecklingen, till dom 
som arbetar operativt (mer utav utvecklingsgrupp, detta är webbgruppen som arbetar 
mer operativt). De såg att det var viktigt att ha förankring i de stora förvaltningarna så i 
gruppen ingår människorna från förvaltningarna, de som kan verksamheten. 
Webbmaster (tekniker), barn & utbildning, soc, intervjupersonen själv, kultur och fritid. 
I stort sett från de tunga nämnderna och sedan ytterligare några som har velat vara med.  

2. Hur har utvecklingsgruppen kommit till? 

Det är människor som har blivit utsedda att delta i denna grupp från förvaltningarnas 
sida (förvaltningscheferna själva eller någon representant denne har valt ut). 

3. Finns en uttalad projektledare för processen? 

Det finns en projektledare för processen som arbetar på utvecklingsavdelningens 
informationsenhet. Denne är ordförande kan man säga. Ansvaret att arbeta med frågorna 
ligger sedan på webbgruppen. Det är ju två nivåer, en styrgrupp och en arbetsgrupp. 

4. Hur mycket av sin totala arbetstid ägnar utvecklingsgruppen till utvecklingen 
av 24-timmarsmyndighet?  

Just nu ägnar man mycket lite tid åt det här. Emellanåt ägnar man mer tid. Svårt att 
avgöra hur mycket det är. De har gjort en inventering och tittat på vad de kan göra med 
mycket små medel för att komma vidare. De vill komma upp till steg två vilket de 
tycker är rimligt. Ska de gå vidare krävs mer tid och pengar. Det är inte satsat några 
pengar ännu.  

5. Är denna tid nog anser du? 

De skulle vilja ägna mer tid åt det än vad som görs för att det ska hända något. 

6. Är ledningen medveten om direktivet att bli en 24-timmarsmyndighet? 
Ja, fast det finns inget politiskt uttalat beslut om detta. Det har ju informerats om vad 
24-timmarsmyndigheten är och de är medvetna om direktivet och vet att det ska hända 
något. Fortfarande ser man mycket på det som en målsättning och en vision men man 
ser att attityden börjar ändras i detta. Det är vanligt att man arbetar så som Statskontoret 
har gjort att man kommer med direktiv om de visioner som finns som sedan följs av 
direkta uppmaningar. Det är lite det man väntar sig nu att det ska bli, att det ska komma 
en uppmaning att detta ska ske. 

7. Finns det ett engagemang/en vilja från politiker och anställda i verksamheten 
inför förändringsarbetet?  

Frågan borde ställas till politikerna. Det är svårt för intervjupersonen att veta. 
Intervjupersonen tror att politikerna ofta är betungade av ekonomiska frågor som har 
med skola och omsorg att göra och att man någonstans tycker att det här är lite 
krångligt. Det kan vara ett skäl till att det ibland kommer lite i skymundan.  

8. Vilka direktiv har styrgruppen fått från kommunledningen?  

Inga. Det är snarare tjänstemannasidan som kommer med förslag. Initiativen till detta 
togs av intervjupersonen själv. Detta diskuterades länge med utvecklingsavdelningen 
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och de diskuterade länge om vem som skulle äga frågan, vilket till slut föll på 
utvecklingsavdelningen.  

9. Vilken inställning kan avläsas i verksamheten inför förändringsarbetet? 

På ledningsnivå har det demonstrerats och berättats om det här. Styrgruppen har delat ut 
en skrift från statkontoret om detta. Det som är den stora svårigheten är att förklara för 
lekmän vad detta kommer att innebära rent konkret för dem. Sedan finns alltid faran att 
man upplever förändringen som ett hot. Än så länge har men inte sett något motstånd 
mot förändringen, men detta beror främst på att förändringar ännu inte skett. Sedan tror 
intervjupersonen att många ännu inte har fattat hur hårt Internet har slagit igenom i 
samhället. Den rektionen som intervjupersonen ofta möter är ”alla dom andra då som 
inte har Internet”, ”vi når ju ändå inte alla”.  

10. Är de anställda i kommunen (främst de administrativa) informerade om att ni 
strävar efter en 24-timmarsmyndighet?  

 Det har inte gjorts något särskilt. En folder har gått ut till folk i förvaltningarna och det 
har med intresse att göra om denna information har tagits tillvara eller inte. Så om de 
anställda är medvetna eller inte får man nog fråga dom om i så fall. 

11. Är Falköpingborna mogna för 24-timmarsmyndigheten?  

De ser att man använder hemsidan i hög grad, vilket tyder på att det finns intresse för 
det. I övrigt vet de inte mer än att 50 – 75 % av alla invånare har tillgång till Internet 
och på så sätt kan använda de tjänster som en 24-timmarsmyndighet innebär. Det verkar 
som att viljan finns överlag i samhället men just hur det är för Falköpings kommun är 
svårt att säga. De har inte gjort någon utvärdering av vad folk tycker om hemsidan. 

12. Kan utvecklingen ske till den grad som önskas?  

Det som har skett hittills, upp till steg 2, har skett utan några extra medel. Om det ska 
ske något mer måste det läggas pengar på det och just nu håller budgetförhandlingar på 
och de vill ha pengar för att kunna fortsätta. Framförallt pengar så att de kan anställa 
mer kunnigt folk inom området. Om de inte får medel kommer de inte komma längre än 
vad de har gjort. Någon måste under en period jobba med dessa frågor och det måste de 
ha en person som gör. Ha någon som också kan leda projektet som inte behöver 
producera på samma sätt. Idag har de endast personer som måste producera samtidigt 
som de försöker driva frågorna. Ha en person som driver processen. Om politikerna vill 
att de ska gå vidare i detta måste också det tillsättas medel för det. Det är vanligt att man 
är positiv till beslutet men det finns så mycket annat att lägga pengarna på. För att 
kunna visa att man är positiv gäller det att investera i det för att det ska hända något. Det 
finns inga särskilda medel avsatta idag. Då det gäller avsatt arbetstid så är det så att de 
bara tar sig den tiden. Då ett projekt blir av den karaktären att det måste uppta folk på 
hel eller halvtid så kan man inte arbeta på det sättet längre. De enda som arbetar på detta 
sätt är ett par tre stycken på utvecklingsavdelningen (som arbetar i projektform, tjänster 
som är avsatta för att jobba med projekt). Alla andra har ett arbetsbröd i botten som ska 
skötas oavsett om man sedan jobbar med projekt utöver det.  

13. Vad har ni i styrgruppen för förväntningar på utvecklingen? 

Eftersom intervjupersonen representerar IT så har denne stora förväntningar på vad IT 
kan göra för kommunens verksamhet. Att detta kan frigöra medel som man kan göra 
något annat för och folk som kan uträtta andra arbetsuppgifter. Detta kommer givetvis 
att kosta pengar. Det innebär inte bara att det kostar pengar, det innebär också ett 
förändringsarbete och det innebär att folk kanske måste byta arbetsuppgifter. 
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Förändringsarbetet kan också leda till besparingar. De hoppas att detta kan göra att de 
inte behöver rekrytera nytt folk, eftersom det kommer att vara svårt att få tag på folk i 
framtiden med alla som går i pension. Många ser också att IT kan göra kommunen till 
en attraktivare arbetsplats eller snarare om IT inte finns kommer kommunen inte vara 
attraktiv alls som arbetsplats. De vill att det ska gå framåt i utvecklingen och de 
förväntar sig att en investering kommer att innebära nytta och lönsamhet för 
kommunen.  

14. Hur drivs utvecklingen framåt?  
 Det finns ingen plan som det är idag. De har haft som sikte att utveckla fram till steg 2 i 

trappan under året och har väl kommit ganska långt med det. Nu håller de som sagt på 
att förhandla inför nästa år och hoppas att de ska kunna få mer pengar. Någon plan har 
inte gjorts eftersom de inte vet om det blir några pengar eller inte för att satsa i det här. 
Om det ska bli något steg 3 så krävs det också resurser. De har inte möjlighet att ta reda 
på hur mycket det här kommer att kosta och vad de kan göra förrän de vet om det blir 
några pengar till det. Man måste också ta med vad förändringen innebär, vilka effekter 
den får och hur den ska hanteras, vilka system som ska integreras (i en plan ska det vara 
med och det kan de inte göra som det ser ut idag).  

15. Gör någon form av analys inför förändringsarbetet? 
 Någon analys har inte gjorts. Syftet med att anställa en person till inför 

förändringsarbetet är att denna person ska kunna göra analyser av verksamheten och 
hålla för helheten i verksamheten. Analysera processer och dylikt. De här är införstådda 
med att en analys måste göras men om politikerna är det måste de svara för. Det handlar 
om resurser till att göra en sådan.  

16. Hur ska ni samla in kraven?  
 Detta är en viktig bit och i första hand måste de kolla med förvaltningarna vilka tjänster 

som i första hand kan digitaliseras. Detta problem kan man angripa på två sätt. Man gör 
en inventering på vilka tjänster som man kan digitalisera och skriver en kravspec utefter 
detta. Den andra vägen att gå är att utgå från de direktiv som finns från statkontoret (den 
har de utgått från än så länge, ex ifyllningsbara blanketter på nätet, etc). Dessa talar inte 
om enskilda tjänster hur de ska se ut utan endast att den här typen av tjänst ska finnas. 
De står just nu och stampar där. De håller på med blanketter. Detta går ju bra. Det är ju 
sedan då det ska generera en post i en databas som man stöter på problem.  
Förvaltningarna har inte kommit med önskemål och styrgruppen har heller inte frågat 
om det än, men det kanske de ska göra. Det som hänt är väl att barn och 
utbildningsförvaltningen har drivit en del egna frågor. De har så att man kan räkna ut 
barnomsorgstaxan bland annat. Det har funnits enskilda projekt men man har inte kallat 
det 24-timmarsmyndighet.  

17. Hur görs prioritering av vilka tjänster som ska utvecklas i första hand? 

De har tittat på vad som är möjligt att göra snarare än att titta på behoven. Vad är rimligt 
att göra i förhållande till de resurser som finns. Det finns ingen uttalad prioritering.  

18. Vilka hinder ser ni i utvecklingen av 24-timmarsmyndighet? 

Resurser är ett stort hinder och personal som kan arbeta med detta. Om det finns folk 
som kan arbeta med detta under större delen av sin arbetstid innebär det att utvecklingen 
kan drivas framåt på ett annat sätt än vad som sker idag. Det är lättare att få en 
förståelse om man kan få fram material som man kan titta på konsekvenser. Det gäller 
att ha ett gott förarbete. Det kommer också att innebära förändringar som ibland kan 
vara svåra att genomföra. Den första reaktionen är då en arbetsuppgift ska digitaliseras 
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är ”vad ska den personen göra istället” inte ”finns det några tekniska problem” eller ” 
kostar det någonting”. Så kan man ju inte tänka för då ska man inte digitalisera 
någonting.  

19. Är det något du vill tillägga?  

Personella resurser och det handlar om attityder och ett förändringsarbete. Man skulle 
också vilja informera dom som berörs och förklara varför man gör detta osv. Det är en 
verksamhetssfråga. 
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Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun: 

 

1. Vad har ni för tankar och visioner kring den 24-timmarsmyndighet som ska 
utvecklas? 

Det är viktigt att kommunen är en tillgängligorganisation, att man är tillgänglig för 
medborgarna. I dagens samhälle är det ju heller inte bara fråga om att kommunen ska 
kunna erbjuda barnomsorg och skola. Det handlar också om att människor ska kunna få 
information om vad som pågår och vad som händer. Därför är ju en sådan här funktion 
som 24-timmarsmyndigheten ett sätt att kunna ge service på ett bättre sätt än vad de redan 
gör. Det kan ju gälla allt möjligt från det att man vill få information om någonting till att 
det gäller en fråga som man har, konsumentfråga, trafiken eller sophämtningen. Det kan 
också gälla något som kommunen politiskt hanterar, möten med nämndsammanträden. Att 
man vill se ex hur barn och utbildningsnämnden har beslutat om detta. På det sättet är 24-
timmarsmyndigheten ett sätt att öka informationsmängden hos medborgarna. Det är 
viktigt. Att denna också kan vara interaktiv, att man ska kunna ställa frågor, fylla i 
blanketter och annat. Det är ju en demokratidimension i det att man ska kunna ha kontakt 
med dem som man har valt och sedan med kommunen som serviceapparat. Det politikerna 
vill är att det ska utvecklas till något som gör att medborgarna får lättare att ta kontakt 
med kommunen och att man då kan använda datorer, och webben som verktyg, för ett 
bättre inflytande, bättre delaktighet och ett sätt att komma närmare vad som sker här. 
Datorer kommer nog bli på samma sätt som telefonen. Att det blir ett sätt att 
kommunicera. 

2. Hur skulle ni vilja använda IT i framtiden vid interaktion med medborgare? 

Som intervjupersonen ser det skulle verksamheten kunna vara mycket mer 
kommunikativa med människor både när det gäller diskussioner men också då det gäller 
att söka ett byggnadslov, man ska anmäla sig till barnomsorg, söka tillstånd för lotteri. Det 
finns många praktiska användningsområden och det är ett sätt att ha en interaktion med 
medborgarna, kommunicera snabbare med varandra. Då kanske man kan få reda på redan 
då man anmäler sig om det finns en dagisplats eller inte, vilken köplats man har och när 
man förväntas få besked. Det är viktigt för alla att kommunen kan ha den här tätheten med 
information mellan varandra. Så det är ju ett sätt att använda IT som ett 
kommunikationsmedel mellan människor. Intervjupersonen har lite svårt att bedöma 
huruvida det verkligen kan ge så mycket mer effektivisering. Möjligen att det kan minska 
hanteringsmängden här. Det är inget som de har sett som en del i det i nuläget. Men sedan 
är det ju så att det ställs ständigt ett rationaliseringskrav i verksamheterna genom att de har 
ett ökat ekonomiskt tryck där de alltså inte kan klara av att expandera med budget så 
mycket som verksamheterna egentligen kräver. Därför måste man ute på varje arbetsplats 
se hur man kan arbeta effektivare med det som är viktigt. Det kan säkert bli så att man på 
olika arbetsplatser hittar olika system för hur man kan använda det här för att lyfta fram 
och få tid till det som är väsentligt. Blanketthanteringen är kanske mindre väsentlig då och 
kan hittas på ett annat sätt.  

3. Hur prioriteras 24-timmarsmyndigheten? 
De har egentligen fyra steg i utbyggnaden av 24-timmarsmyndigheten (24-
timmarstrappan) och de är väl egentligen på väg att komma in i de första två stegen. Så 
långt är kommunen med. Sedan diskuterar man i nuläget att klara av ett tredje steg men 
där är de inte framme ekonomiskt riktigt ännu och det kommer väl diskuteras nu när de 
gör budget för nästa år. Det fjärde steget är man nog ett stycke ifrån att klara. De har väl 
ändå kunnat hänga med ganska bra. Sedan är det viktigt att de har en kommunikation ut, 
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en snabbhet i kommunikationen. Och där är ju utbyggnaden av bredband viktig som görs i 
hela kommunen. Den utbyggnaden innebär nu att kommunen tillsammans med 
Falbygdens energi gör en utbyggnad så att de kommer att nå i princip alla tätorter under 
nästa år med bredbandsuppkoppling och även inne i Falköping. Där är ju frågan hur fort 
det går att ansluta alla hushåll och företag till den funktionen. För de bygger i de tätorter 
där de har egen verksamhet, där de har skolor eller annan verksamhet. Jag tror att det är 
viktigt när man kommunicerar att det går relativt snabbt. Man behöver snabbheten i sin 
egen kommunikation. Kommunen ser det som viktigt att ha 24-timmarsmyndigheten som 
ett kommunikationsverktyg men det måste finnas en mottagarorganisation som fungerar 
också. Så det är inte bara att bygga 24-timmarsmyndigheten utan därför bygger vi nu 
bredbandssatsningar under de här åren. Det satsar de mycket på. Det beror på att de vill 
göra Falköping till en inflyttningskommun där både människor och företag väljer att 
etablera sig. Då är det viktigt att kunna erbjuda detta. De vill vara konkurrenskraftiga i 
dessa lägen, det är viktigt. Kan man inte vara det blir man nummer två.  
Det satsas pengar på det. De har budgetmedel för den här utvecklingen men det har de 
tagit genom informationsavdelningen och IT-avdelningen som har en del pengar i det. Nu 
är det mer fråga om att de måste satsa mer direkta pengar för att kunna gå vidare. 
Intervjupersonen vet inte om man är beredd och ta det steget än. Just nu har kommunen 
fått en redovisning av budgetläget inför nästa år och det är trångt med pengar. Därför är 
det viktigt att välja och prioritera. Det är därför inte säkert att vi orkar detta nästa år utan 
att det får ligga på ett par år framåt. Det är möjligt att det är så, det vågar intervjupersonen 
inte säga. De ser det som viktigt att göra det men sedan är det en ekonomisk fråga när det 
kommer att kunna genomföras. Det är ett antal hundratusen som måste fram. Det är viktigt 
att göra det ändå men de har inte diskuterat det så noga. 

4. Vad skulle ni vilja göra inom de närmaste åren?  

De skulle vilja uppgradera åtminstone så att de får den interaktiva möjligheten. De har 
pratat en del omkring kompetensutveckling om att kunna har distansutbildningar. 
Kommunen har ju lärcenter som har distansutbildningar men man skulle kunna tänka sig 
att man går ett steg vidare att man kan sitta hemma i sin egen kammare med 
distanskoppling mot lärcenter och kanske använda den här typen av teknik. Att man kan 
gå in och leta i databaser och annat som finns här, vilket är ett sätt att läsa mer på distans. 
Den typen av funktioner skulle kommunen vilja ha och kommunen tror att i ett framtida 
samhälle där man kommer ha ännu mer av det här där man har någon slags lärprocess i sitt 
eget arbete. Som kommun vill de skapa ett klimat där man märker att de är i framkant i de 
här frågorna. Att det finns en vilja och en attityd att människor som bor här ska kunna 
säga att de bor i Falköping och där kan de arbeta på det här sättet. De ska se oss som en 
bra boendekommun. Om man arbetar någon annanstans ska man kunna kommunicera med 
sin arbetsgivare.  

5. Vilka är drivande i utvecklingen? 

 Drivandet kommer mer från tjänstemän. Att tjänstemännen ger förslag. Det beror på att 
det är de som kan verksamheten. Däremot finns det nog både en vilja och förståelse 
politiskt. Utformning och innehåll ligger hos tjänstemän och det kanske inte är rollen som 
politiker som säger hur man ska göra. Direktiven från statkontoret går direkt till 
tjänstemännen. När politikerna är med handlar det mycket om pengar. Det är det det 
handlar om då de är med och diskuterar det. Det är tjänstemännen som är fackkunniga i 
ämnet. Ska man vara riktigt strikt på detta så skulle politikerna säga att nu ska detta 
utvecklas och sedan ska tjänstemännen komma med förslag på hur det ska utvecklas. 
Initiativen kommer från alla håll att man ska jobba med detta.  
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6. Hur ser ni på utvecklingen i Falköpings kommun?  

Intervjupersonen ser det som en möjlighet, det här med 24-timmarsmyndigheten. Många 
vill ju att människor ska kunna ta del av saker som händer politiskt. Yngre är mer vana vid 
kommunikationssättet än äldre. Äldre är mer vana vid telefon och möten. Man kan 
använda som politisk kommunikation istället för möten. Detta ställer dock nya krav på 
människor. Genom konferensverktyg kan de som vill gå in i diskussionen. Problemet är 
att alla deltagare kanske inte är medveten om vad som har sagts När är diskussionen slut 
på ett sådant möte? Det är lätt att några inte förstår att ett beslut är tagits. Intervjupersonen 
funderar på vad som kommer hända med detta. Då det gäller föräldradeltagande vid 
föräldramöten så kan ju konferensverktyg göra att fler kan delta i möten. Intervjupersonen 
har inget emot detta kommunikationsverktyg men man måste lära sig hur det fungerar så 
att man inte blir överraskad på ett möte ”som ni redan vet så har vi bestämt det här”. Som 
det är nu så får alla politiker papper via webben. Bara genom att slippa skicka ut 
handlingar innebär att kommunen sparar så mycket att kommunen skulle tjäna in så att 
alla i kommunstyrelsen kan få varsin dator under en mandatperiod. På detta sätt kan man 
få en vinst i datoranvändandet. Då sparar man pengar i systemet. Då det gäller samverkan 
med andra kommuner sker detta i stor omfattning men inte då det gäller utveckling av 24-
timmarsmyndighet. 

7. Vilka förväntningar har ni på den styrgrupp som leder utvecklingen? 

Politikerna förväntar sig att styrgruppen leder det här arbetet med utvecklingen. Det är 
viktigt att man har en återkoppling mot det traditionella beslutsmaskineriet. Styrgruppen 
ska också fungera som motor för vad det finns för teknik som utvecklas under tiden. Att 
kommunen ligger i framkant. Att man leder utvecklingen och driver, ser vad som är nästa 
steg. Att man håller sig informerad om det. Det kan mer gälla kontakten med omvärlden 
utanför kommunen att man ser vad som händer och sker. Det finns ju liknande system i 
statliga myndigheter och på regional nivå. Det är viktigt att man informerar sig om detta. 
Kommunen har ett samarbete med andra kommuner, men inte just när det gäller detta. 
Men detta är ju ändå ett sätt att ta del av vad andra gör. Mycket som gäller för andra 
kommuner gäller även här, ex lagstiftningen. Att man kan samarbeta mellan kommuner. 

8. Är det något du vill tillägga? 

Det viktigaste är att se detta som ett viktigt kommunikationsmedel där man kan lämna 
synpunkter och få svar tillbaka. Om man har den här 24-timmarsmyndigheten så måste 
frågor som kommer in till kommunen svaras på inom rimlig tid. Man ska inte behöva 
vänta hur länge som helst på svar. Skriver man in något ska man få bekräftelse på att det 
har tagits emot och ett svar på själva frågan. Om man anmäler sig till barnomsorg så ska 
man få en bekräftelse på att man har blivit registrerad. Så 24-timmarsmyndigheten ställer 
krav på hela den kommunala apparaten. Det är inte bara en fråga för 
informationsavdelning. Det ställs krav på alla förvaltningar ska vara delaktiga och det är 
ett skäl till att kommunen inte har kommit så långt, för att de måste få fram material. 24-
timmarsmyndigheten är ett sätt att kundanpassa. Ofta ser man kommunen som en 
myndighet, tillrättavisande, och servicen har inte varit i första rummet. Lagstiftningen är 
som den är och den måste man följa. Man kan inte strunta i myndighetsutövningen. Man 
måste ha en hög servicegrad så att man vet att frågor och kommunikation ska komma i 
framkant. Man ska inte behöva känna att man skickar en fråga men aldrig får något svar. 
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Intervju med kommundirektör i Falköpings kommun: 

 

1. Vad har ni för tankar och visioner kring den 24-timmarsmyndighet som ska 
utvecklas?  

Resonemanget kom i samband med att de började bygga sin hemsida. Och arbetet med 
denna har tagit fart de två sista åren. Då talades det inte om 24-timmarsmyndigheten. Då 
de utvecklade hemsidan har man försökt göra den så användarvänlig som möjligt och 
utifrån ett medborgarperspektiv. Sedan kom tankarna kring 24-timmarsmyndigheten och 
därför är hemsidan uppbyggd redan från början på ett sätt som passar för 24-
timmarsmyndigheten. Detta har underlättat arbetet. Då de fick tillgång till skriften om 24-
timmarsmyndigheten och de fyra trappstegen så såg de att det första steget hade de redan 
uppfyllt i och med att de byggde upp sin hemsida på det sätt de gjort med information. 
Utveckling av hemsidan och medborgarportalen pågår ständigt. Det andra steget med det 
interaktiva delen, där de är nu, där har de en del, blanketter och dylikt. Just nu arbetar man 
med att arbeta om blanketter för att lägga ut inom det närmaste. De har prövat den 
interaktiva delen lite inför valet. De jobbar med det för att känna sig för vad de får för 
respons. De har haft lite frågor om allmänna saker då de byggde om på torget exempelvis, 
rondellen på Ranten. Då har de lagt ut lite enkäter på nätet för att se om det går att få 
någon kommunikation. Det känns som att det finns i alla fall. Det de ser är att webben 
utnyttjas väldigt mycket. Conny sa att de har ca 15 000 besök i månaden. Då är det inte 
inifrån någonting. Biblioteket är egentligen den del som ha kommit längst. Det de har sagt 
är att fram till de två första trappstegen men fortsättningen kräver resurser, ekonomiskt 
och personellt att arbeta med det. Det är en prioriteringsfråga då kommunen har kommit i 
det trängda ekonomiska läge som de är i nu. Det återstå att se i det fortsatta arbete hur 
högt man på en politisk sida prioriterar detta. Det är en demokratifråga och de ser 
kontakten med medborgarna, att de kan fylla i sina blanketter och sköta detta hemifrån, 
men sedan finns en annan del också av 24-timmarsmyndigheten mellan den politiska 
ledningen för att medborgarna ska ha fria kanaler och där måste politikerna vara med och 
driva på. De vet inte än hur det kommer gå eftersom budgetprocessen för nästa år har inte 
kommit igång. Ska de kunna fortsätta nu så är det en nödvändighet. Intervjupersonen 
säger att det känns som att kommunen ligger ganska långt fram idag. Det hänger på 
resurserna, de klara inte att jobba med det så som de gör idag eftersom nästa steg kräver 
mer. Visionerna finns men man lever i en bister ekonomisk verklighet som de flesta andra 
kommuner. Då är det frågan om vad som händer när det kärvar. Ska man tro att 
kommuner ska prioritera den här frågan måste staten märka lite pengar till processen 
också. Det är likadant som med bredbandssatsningar, finns det inget bidrag från staten 
prioriteras det ofta bort. Det finns mycket annat att lägga pengar på. Trycket från 
medborgarna påverkar också om man ex jämför att få mindre barngrupper på dagis eller 
vårdplatser i äldreomsorgen så är det inte så svårt utifrån det perspektivet vad som 
prioriteras bort. Så stort upplevs inte behovet, det går fortfarande att fylla i blanketter 
manuellt. Det är svårt till en början att se 24-timmarsmyndigheten som en investering 
eftersom effektiviseringen inte kommer förrän i ett senare skede. Till en början gör man 
både och. Till en början är allt detta en kostnadsökning eftersom man kör parallella system 
tills man kan börja med det nya. 

2. Hur skulle ni vilja använda IT i framtiden vid interaktion med medborgare? 

De ser IT som stora möjligheter. Interaktionen kommer. Det de kan se är det här med 
exempelvis deklarationen där man kan gå in och ändra i deklarationen och 
intervjupersonen är övertygad om att det kommer. Precis som RSV kommer säkert 
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kommunerna kunna använda sig av bankernas ID-tjänst för att kommunicera med 
medborgarna. De hoppas att det inte ska dröja allt för länge innan man kan söka 
barnomsorgsplats och kan signera ansökan på Internet. Det borde inte vara så svårt och det 
kostar inte så mycket heller om man kan använda det som redan finns på banken. Det är 
säkert den vägen det kommer att gå, att man kommer samordna systemen.  

3. Hur prioriteras 24-timmarsmyndigheten? 

De har använt de resurser som de hittills har haft och kommit så långt som de är nu. De 
har redovisat för politikerna att nu krävs det mer resurser för att de ska kunna fortsätta till 
nästa steg. Som det är nu har intervjupersonen ingen uppfattning hur det ser ut i det läget 
för man har inte uttalat någon politisk ambition. De har bara presenterat vad de håller på 
med för politikerna och presenterat att det nu måste satsas på det för att kunna gå vidare. 
Om intervjupersonen skulle gissa, utan diskussioner, så tror denne inte att det kommer att 
prioriteras i 2004 års budget eftersom kommunen har fått så stora sparbeting. De har fullt 
sjå med att kunna ha det de redan har och då är det svårt att lyfta fram något nytt som det 
här. Gissningen är att det inte kommer hända något 2004. Kanske är det så också att de 
behöver ha lite utvecklingspengar från staten. 

4. Vad skulle ni vilja göra inom de närmaste åren?  

Det kommer inte hända så mycket de närmsta åren i alla fall inte om resurser inte sätts in. 
Men det finns en ambition att gå vidare. Fjärde steget är nog mer visionärt däremot för där 
kan kommunen inte vara med och påverka så mycket. Men då det gäller det tredje steget 
så har de en ambition.  Intervjupersonen tycker att har man kommit igång och man har 
människor som är engagerade och jobbar med detta. Man måste se till att de fortfarande 
stimuleras av det de håller på med och det är klart att de vill gå vidare nu. Så fort man har 
löst certifikatfrågan så är det tredje steget löst och då är det bara att utveckla dessa tjänster 
inom det området sedan. De har nu arbetat med blankettsystemet. I nuläget måste man ta 
ut dem på skrivare för att signera dem och skicka in. 

5. Vilka är drivande i utvecklingen?  
Det är inte politikerna som har kommit med dessa tankar över huvud taget. Det är väl 
utvecklingsavdelningen som driver detta och det är ju det de är till för. Det är dessa 
tjänstemän som är närmast och ser möjligheterna hur andra jobbar och kan de här 
områdena och det är dem som driver. Sedan har de den här gruppen som är pådrivande ute 
i verksamheten som de har startat. Men det är helt klart att frågan drivs från 
utvecklingsavdelningen. De första som talade om begreppet var från en person från IT och 
en person från utvecklingsavdelningen och de hade fått en inbjudan kring ett sammandrag 
som Statskontoret hade som informerade om det här. Ifrån den presentationen tog de hem 
den här skriften som alla i ledningsgruppen, förvaltningscheferna, fick och sedan har de 
gått igenom det här med förvaltningsledningarna. De som driver det sedan är en person på 
informationsenheten och de denne har runt omkring sig. Politikerna har inte riktigt vaknat 
över att detta måste göras utan styrgruppen har presenterat för dem vad de har gjort, att så 
här långt har de kommit och längre än så här kommer de inte utan att få medel. Det är från 
tjänstemannasidan man driver. Politikerna ser det som en kommunikationsvinst ur 
demokratisynpunkt men det är i verksamheten de ser vinsterna genom att jobba 
interaktivt, att det är arbetsbesparande. Det är kanske inte högst prioriterat hos politikerna 
just nu. 

6. Hur ser ni på utvecklingen i Falköpings kommun?  

Det är alltid roligt när det finns områden där man känner att man ligger i framkant. Det är 
alltid stimulerande och intervjupersonen tror att de är ganska ensamma om portalen, att de 
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har samlat det som de har gjort i F24, som ska läggas ut vecka 19. Det är spännande och 
intressant att se hur det går. Det är ju också stimulerande för dem som jobbar med det. 
Intervjupersonen tror att de som arbetar med detta kommer att vilja fortsätta och inte nöja 
sig med det här. De skriver om att det finns genom hemsidan. Det är lite upp till varje 
förvaltning att de ser till att det står att det finns en möjlighet att hämta hem en blankett 
via Internet och så vidare. Det måste marknadsföras annars kommer det inte fungera. Det 
ska marknadsföras via webben eftersom det är de människor som är där som ska se att 
möjligheten finns. 

7. Vilka förväntningar har ni på den styrgrupp som leder utvecklingen? 

Kompetensen finns i organisationen för att gå vidare men de behöver resurser. De har inte 
tillräckligt med bemanning för att utveckla längre. Förhoppningsvis blir det en fråga som 
ses så angelägen att politikerna öronmärker lite pengar till det. 

8. Är det något du vill tillägga? 

 


