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Sammanfattning 

24-timmarsmyndigheten är Regeringens vision om framtidens förvaltning. Visionen 
innebär att olika offentliga verksamheter ska vara tillgängliga för medborgare och företag
dygnet runt. Detta med anledning av medborgarnas ökade krav på offentlig service och den 
effektivitetsökning som måste ske inom den offentliga sektorn på grund av de kommande 
stora pensionsavgångarna. Med anledning av detta börjar allt fler tjänster inom de offentliga 
förvaltningarna att digitaliseras, så kallade e-tjänster skapas. Att införa e-tjänster kan dock 
bli en mindre lyckad historia om förvaltningen inte identifierar och reducerar de risker som 
kan förekomma i samband med sådan här innovationer. 

Ljungby kommun kommer under 2006 aktivt att börja arbeta med e-tjänster. De ska starta 
med att göra det möjligt att ansöka om barnomsorg digitalt. Det finns dock vissa faktorer 
som kan påverka införandet och användningen av e-tjänsten. Genom att utföra en 
litteraturstudie och kvalitativa intervjuer har jag i rapporten försökt få fram dessa faktorer.
Mitt syfte har varit att skapa en modell som kan hjälpa Ljungby kommun att undvika de 
faktorer som kan hindra införandet av en e-tjänst och sedan invånarnas användning av 
denna.

Genom att analysera och jämföra teori och empiri fann jag olika risker och hot för 
införandet och användningen av den aktuella e-tjänsten. De faktorer jag fann som påverkar 
ett införande mest är intresset hos personal och beslutsfattare samt pengar till 
investeringen. Även en bristfällig förstudie kan påverka resultatet. Som exempel kan ges att 
kommunen glömmer eller utför en bristfällig behovsanalys. Finns det inget behov hos 
användarna är chansen liten att e-tjänsten sedan börjar användas. Även marknadsföringen 
av tjänsten kan vara en faktor som leder till att tjänsten inte används i önskad utsträckning. 
Själva användningen kan påverkas av att användarna inte har tillräckliga kunskaper om
tjänsten eller att tjänsten genererar för få fördelar i förhållande till den traditionella.
Utvecklingen av e-tjänsten hänger på om det finns något behov av detta samt pengar. 
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Abstract

The Swedish government has a vision of the future public administration. The vision is that 
different public sectors shall be available to citizens and enterprises twenty-four hours a 
day. This because of the citizens increased demand on public services and the higher 
efficiency that must take place in the public sector because of the huge number of coming 
retirements in the organisations. This leads to increased public services become digital. E-
services are created. E-services can become less successful if the public administration not 
identify and reduce the specific risks that can occur and that can be related to this kind of 
innovations.

The municipality of Ljungby is going to begin their work with e-services during the year
2006. They will start with making it possible to apply for child care over the Internet. There 
are some factors that can influence on the implementation and use of the e-service. 
Through a literature study and interviews I have tried to find these factors. My purpose has 
been to create a model that can help the municipality of Ljungby to avoid the factors that 
can restrain the e-service implementation and the inhabitants use of the service.   

The factors I found that influence the implementation the most are the personnel and
decision-maker interest and also money for the investment. An insufficient preliminary
study can also affect the result. As an example the municipality forgets or makes an
insufficient study of demand. If the users have no demand of the service the chance is that 
it is going to be rarely used. Also the marketing of the service can be a factor that 
influences the use. Other riskfactors for failure are that the users don’t have enough 
knowledge regarding the service or that it provides little advantage compared to the 
traditional service. The development of the e-service depends on the need of it and the 
asset of money.
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1 Bakgrund
Vi människor lever i en föränderlig värld. Hela tiden producerar företagen nya innovativa 
produkter och tjänster, allt fler blir digitala. Det råder konkurrens på olika företags 
marknader, de vill att vi konsumenter ska köpa just deras produkt eller tjänst. Med 
anledning av detta är det viktigt för företagen att hänga med i den snabba utveckling som 
råder på de olika marknaderna. Detta gäller även Sveriges olika kommuner. En organisation 
är inte stabil och statisk som man kan kanske kan tro, utan en organisation måste hela tiden 
anpassa sig efter omvärlden (Falkheimer & Heide, 2003). Kommunernas intäkter kommer 
framförallt från skatteintäkter och statsbidrag och därför gäller det för dem att ha en stabil 
eller positiv befolkningstillväxt. Då även kommunerna konkurrerar är det viktigt för dem 
att vara lyhörda efter vad invånarna efterfrågar. Vi kan prata om de, inom 
marknadsföringen, kända p:na: plats, pris,  påverkan och produkt (Holmström, 2005).
Geografisk position är inget kommunen kan påverka. Kommunalskatten, som vi kan se 
som priset, påverkas av politikerna. Marknadsföringen för det kommunen erbjuder och 
nischar sig inom är viktigt, men viktigast är ändå produkten i sig. Vad erbjuder kommunen? 
Eftersom kommunen är till för att serva invånarna är det alltså tjänsteutbudet som är 
viktigt. Idag erbjuds allt fler tjänster digitalt, så kallade e-tjänster. I ett PM från 
Statskontoret (2004a) kan vi läsa att grundtanken är att om en tjänst kan tillhandahållas 
elektroniskt på ett kostnadseffektivt sätt så ska den också tillhandahållas elektroniskt. En 
annan anledning till att förnya arbetet inom den offentliga sektorn är enligt 24-
timmarsdelegationen (2005a) att befolkningen i landet blir allt äldre. En större andel äldre 
ska försörjas av en mindre andel i förvärvsaktiv ålder. Pensionsavgångarna kommer att 
innebära förlorad kompetens och därför måste det ske en förnyelse inom den offentliga 
sektorn.

Ute på de offentliga förvaltningarna pratas det allt mer om 24-timmarsmyndigheten. Många 
tror att detta är en myndighet, men 24-timmarsmyndigheten är egentligen Regeringens 
vision om framtidens förvaltning (Statskontoret, 2005). Myndigheter och organisationer ska 
vara nåbara för Sveriges invånare 24 timmar om dygnet. Statskontoret har sagt följande:
”Morgondagens offentliga förvaltning kommer att kännetecknas av en ny tillgänglighet, av 
utbyggda självbetjäningstjänster, av en rationell informationshantering och av en 
omvandlad förvaltningsstruktur.” (Statskontoret, 2004a, s.5). Statskontoret (2004b) säger 
även att strävan mot 24-timmarsmyndigheten och en samordnad elektronisk förvaltning 
syftar till att svara mot de ökade förväntningar medborgarna har på service från offentliga 
sektorn.      

1.1 Starten för e-tjänster i Ljungby kommun
I Ljungby kommuns utkast för budgeten 2006 kan läsas följande: ” Under 2006 kommer 
Ljungby kommun intensifiera arbetet med att utveckla e-tjänster.” och ”Exempel på arbete 
som kommer att påbörjas under 2006 är digitala blanketter, kommunala handlingar på 
nätet, e-fakturor och ansökan om barnomsorg via Internet.”1 Anledningen till att detta 
område intensifieras är att kommunen sommaren 2005 gick med i Sambruk. Sambruk är ett 
nätverk som står för verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster. 
Medlemskommunerna ska tillsammans utveckla önskade e-tjänster och detta innebär att 

                                                

1 Dessa citat är hämtade ur ett internt arbetsdokument på Ljungby kommun, augusti 2005.
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kostnaderna för framtagandet kan delas. Detta möjliggör att även mindre kommuner kan 
implementera e-tjänster (Sambruk, 2005). Medlemskapet i Sambruk är ett steg för 
kommunen att nå målet med att bli en 24-timmarsmyndighet. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att definiera olika faktorer som kan hindra att en e-tjänst
införs i och av en kommunal verksamhet och sedan kommuninvånarnas användning av 
denna. Genom att jämföra teori och empiri ska jag få fram en modell som visar de 
påverkande faktorerna.

1.3 En svensk nätverksförvaltning
Enligt Statskontoret (2003) håller 24-timmarsmyndigheten på att bli något större än vad det 
tidigare var tänkt. Utvecklingen drivs idag mot att en förvaltning ska fungera som ett 
nätverk. 

I dokumentet Den offentliga förvaltningen i e-samhället (Statskontoret, 2004a) kan läsas att 
den offentliga förvaltningen står inför två stora utmaningar. Dagens organisationsmodell, 
som visar att den offentliga förvaltningen framförallt har organiserats efter använda medel 
och en föreställning om att varje förvaltningsenhet kan agera oberoende i förhållande till 
varandra, kommer att få svårigheter att klara dessa två utmaningar. 

 Den först utmaningen är att den moderna förvaltningen som producerar tjänster 
behöver kunna hantera komplexa behov som inte kan hanteras eller lösas inom 
samma förvaltningssektor. Istället behövs en horisontell samverkan i mötet med 
medborgaren.

 Utmaning nummer två är att behovet av mer specialiserad och sofistikerad 
kompetens ökar. Det kommer inte vara möjligt för en förvaltningsenhet att själv 
tillhandahålla alla de funktioner som behövs för att leverera en tjänst. En 
förutsättning för en konstandseffektiv och ändamålsenlig förvaltning är att varje
förvaltningsenhet förlitar sig på funktioner och resurser som tillhandahålls av andra 
enheter, eller som finns på marknaden. 

Enligt Statskontoret (2004a) gör det ökade behovet av samverkan mellan olika 
förvaltningsenheter att nätverksförvaltningen framstår som ett ändamålsenligt 
organisationsparadigm för den elektroniska förvaltning som växer fram i Sverige och andra 
länder. Med nätverksförvaltning avser Statskontoret en förvaltning som består av 
självständigt ledda förvaltningsenheter. Dessa förlitar sig på funktioner och resurser som 
tillhandahålls av andra förvaltningsenheter eller av privata företag och som deltar i fasta 
och tillfälliga samverkansstrukturer.

1.4 Visioner 
Som nämndes tidigare är 24-timmarsmyndigheten Regeringens vision. Statskontoret
(2004a) har också en grundläggande vision inför framtiden. I visionen sägs bland annat att 
Sverige ska vara ett ledande e-samhälle med en effektiv och tillgänglig infrastruktur. I 
visionen ligger även att företag och privatpersoner ska:

 kunna välja mellan besök, brev, telefonkontakt och elektronisk kontakt, 
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 bara behöva kontakta en offentlig instans i ett och samma ärende,

 inte behöva ha kunskap om hur en förvaltning är organiserad för att finna denna 
instans,

 inte behöva lämna information som redan finns hos den offentliga förvaltningen.

En del av visionen avser framväxten av nätverksförvaltningen där de olika 
förvaltningsenheterna koncentrerar sin verksamhet till specifika kärnfunktioner. De ska 
även kunna överlåta åt andra att svara för kundtjänsten och själva vara underleverantörer åt 
andra förvaltningsenheter. I framtiden ska informations- och tjänstestrukturen utgå från 
invånarnas och företagens behov. En tredje del av visionen är en gemensam struktur för 
den offentliga sektorns informationshantering. Strukturen ska ge ett tillfredställande skydd 
som kan stärka invånarnas förtroende för informationshanteringen (Statskontoret, 2004a). 

1.5 Problemdiskussion 
Den offentliga förvaltningen står inför stora förändringar. Det sägs bland annat att Sverige 
ska bli ett informationssamhälle för alla. Första steget mot att nå detta mål är att alla 
förvaltningar uppnår Regeringens vision, 24-timmarsmyndigheten. Införandet av e-tjänster 
är ett steg i denna riktning. Min övergripande syn på införandeprocessen kan beskrivas i 
följande tre steg: 

Figur 1 Införandeprocess av en e-tjänst i en kommunal verksamhet.  

Att implementera e-tjänster kan bli en kostsam och mindre lyckad historia om 
förvaltningen inte  identifierar och reducerar de specifika risker som kan associeras med 
Internet innovationer (Hinnant & O’Looney, 2003). Jag anser att det är viktigt att belysa 
vilka faktorer exempelvis en kommun ska ta i beaktande vid anskaffningen av e-tjänster. 
Det är även viktigt att se vad som kan påverka användandet av e-tjänsterna sedan dessa väl 
är införda i en förvaltning.

1.6 Problemformulering
Vad kan hindra ett lyckat införande av en e-tjänst och den fortsatta användningen?

1.7 Avgränsning
Jag kommer att ta upp de faktorer som kan hindra ett lyckat införande av en e-tjänst och 
användningen av denna. Då det finns ett stort antal e-tjänster har jag valt att begränsa mig 

Behov/intresse

Införande

Användning 
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till att titta närmare på en av dem, nämligen Ansökan om barnomsorg via Internet. Utifrån 
detta beslut har jag valt intervjupersoner (kommuner). Jag har valt att utföra studien mot 
Ljungby kommun då jag sedan tidigare har kännedom om denna verksamhet och då de står 
inför arbetet att införa den nämnda e-tjänsten.

1.8 Benämningar
För att förhindra misstolkningar och öka förståelsen för vissa benämningar har jag valt att 
göra en kort beskrivning av några återkommande ord.

E-tjänst= tjänst som tillhandahålls elektroniskt. Läs mer under kap 3.3.

Offentlig förvaltning= den offentliga förvaltningen består av ett antal självständigt ledda 
förvaltningsenheter. Dessa är statsmyndigheter, landsting, kommuner samt bolag och 
stiftelser med förvaltningsnära uppgifter (Statskontoret, 2004a).

Ljungby kommun= jag avser här verksamheten Ljungby kommun, då inget annat anges. 

2 Metodval
Metodkunskap behövs för att kritiskt kunna bedöma i hur hög grad resultatet av 
undersökningen orsakas av metoden (Jacobsen, 2002). Jag har valt att genomföra en 
kvalitativ undersökning.

Det finns flera olika datainsamlingsmetoder. Den kvalitativa metoden ansåg jag passade 
bäst för min frågeställning och syfte. Den litteraturstudie jag genomförde valde jag att 
komplettera med kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag valde denna typ av intervju 
var att jag ville låta den intervjuade fritt få berätta kring frågorna jag ställde.

2.1 Kvalitativ studie
När man ska genomföra en undersökning måste man ställa sig frågan om man ska göra en 
kvantitativ eller kvalitativ sådan. I boken Kvalitativa Intervjuer (Trost, 2005) står att det är 
syftet med studien som måste avgöra val av metod.

Kvantitativt och kvalitativt är benämningar som syftar på hur man väljer att ta fram, 
bearbeta och analysera den data man samlat in inför en studie (Davidson & Patel, 2003).
Trost (2005) säger att man ska göra en kvantitativ studie om man vill ange frekvenser, 
exempelvis om frågeställningen gäller hur många eller hur vanligt. Om man däremot vill 
hitta mönster eller förstå människors beteende ska man genomföra en kvalitativ studie.
Utifrån dessa definitioner valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning då mitt syfte 
var att finna de faktorer som kan påverka en e-tjänsts genomslagskraft.     

2.2 Litteraturstudie 
För att få kunskaper som möjliggjorde utförandet av min studie genomförde jag en 
litteraturstudie. Denna studie föregås av en litteratursökning och i forskningssammanhang 
avses i stort sett allt tryckt material, till exempel böcker, artiklar, rapporter och uppsatser 
(Ejvegård, 2003). Enligt Davidson och Patel (2003) innebär en teoretisk förankring att 
arbetet tar sin utgångspunkt i teorier eller modeller. Litteraturen hjälpte mig att få den 
grund jag behövde för att genomföra och tolka de intervjuer jag genomförde. Davidson 
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och Patel (2003) menar att det är en fördel om den som ska intervjua har vissa 
förkunskaper inom området som ska diskuteras. Det var med hjälp av litteraturen som jag 
utformade mina intervjufrågor, vilket Lantz (1993) rekommenderade. Jag kompletterade 
dock mitt intervjuformulär med frågor som uppkommit då jag läst texter och dokument 
från olika webbplatser, både tryckt och icke tryckt material.  

Jag delade upp min litteraturstudie i två delar. Dels sökte jag böcker på olika bibliotek som 
kunde vara relevanta för min rapport, dels sökte jag aktuell information, rapporter och 
artiklar på Internet. Jag använde mig till stor del av Statskontorets och Sambruks 
webbplatser, men även en databas med artiklar. För att få så täckande information som 
möjligt försökte jag att finna flera olika källor som berörde samma faktaområde. Det jag 
observerade under sökandets gång var att det fanns mindre material än jag hade förväntat 
mig inom det aktuella området. Det fanns många antaganden, men inte allt för många 
utförliga och relevanta undersökningar som kunde stödja den information som lämnas av 
exempelvis Statskontoret.

Källkritik

I boken Forskningsmetodiken grunder (Davidson & Patel, 2003) står att den inledande 
källkritiken innebär att jag måste ta reda på var och när ett dokument har tillkommit. Jag 
måste även ta ställning till varför ett visst dokument har tillkommit, vilket syfte 
upphovsmannen hade med detta och under vilka omständigheter det tillkom. Jag måste 
även tänka på att inte enbart samla in data som stödjer mina egna tankar och idéer. Med 
anledning av detta har jag kritiskt granskat mina olika källor och även försökt ta hänsyn till 
hur och när de skapade då det i dagsläget uppkommer ny uppdaterad information väldig 
ofta. Jag har försökt finna forskningsrapporter som stödjer information hämtad från olika 
webbplatser, då denna oftast har varit grundad på olika personers tyckande och mindre 
omfattande undersökningar. Viss information jag använt mig av har inte heller funnits i 
tryckt form. En risk är att jag inte funnit all den relevanta information som finns inom 
området, då jag exempelvis kan ha sökt i databasen med fel ämnesord. 

Då exempelvis 24-timmarsdelegationen, som används som referens i min rapport, är tillsatt 
av Regeringen som också används som referens har jag varit noga med att se att 
informationen från Regeringen inte är skapad av 24-timmarsdelegationen och vice versa. 
Detta gäller även Statskontoret, Regeringskansliet och Näringsdepartementet som också 
har kopplingar till varandra och Regeringen. Dokumentet Den offentliga förvaltningen i e-
samhället (Statskontoret, 2004a) är ett diskussionsunderlag med påstående som
Statskontoret anser att det ska föras en diskussion om. Med anledning av detta har jag noga 
övervägt vilken information jag kan ta med ur detta underlag. 

2.3   Fallstudie 
Jag har utfört en fallstudie, vilket innebär att undersökningen utfördes på en mindre 
avgränsad grupp. Ett så kallat fall kan vara exempelvis en individ, en grupp individer eller 
en organisation (Davidson & Patel, 2003). Jacobsen (2002) säger att en fallstudie även kan 
vara en situation, något speciellt som har hänt. Min studie omfattar tre kommuner, 
Ljungby, Värnamo och Karlskrona. Dessa tre valde jag av olika anledningar. Ljungby 
kommun valde jag med anledning att de ska införa e-tjänsten Ansökan om barnomsorg via 
Internet. De övriga två använde jag med anledning av att de redan infört tjänsten. Det de 
tre kommunerna har gemensamt är alltså att de kan/vill erbjuda sina invånare att ansöka 
om barnomsorg via Internet.  
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Vid en fallstudie utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 
information som möjligt. För att få en så fyllig bild som möjligt av situationen kan flera 
olika typer av information samlas in, till exempel kan intervjuer, enkäter och observationen 
kombineras (Davidson & Patel, 2003).  

Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig fallstudier vid tre tillfällen. 

 När vi vill få en djupare förståelse av en viss händelse.

 När vi vill beskriva vad som är specifikt för en enskild plats.

 För teoriutveckling.

Då jag i rapporten avser att bland annat få fram information gällande införandet av en e-
tjänst, använder jag fallstudien för att få djupare förståelse för en viss händelse. Till viss del 
används fallstudien även för teoriutveckling då exempelvis informationen från intervjuerna 
ska hjälpa mig att skapa en modell.

2.4 Kvalitativa intervjuer
Enligt Trost (2005) innebär en kvalitativ intervju att man genom att ställa enkla frågor får 
komplexa och innehållsrika svar. Denna intervjuform innebär alltså att man efter 
genomförda intervjuer sitter med stora mängder material, vilket också blev fallet för min 
del. En intervju genererade flera sidor text. Syftet med den kvalitativa intervjun anses enligt 
Trost (2005) vara att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något. 
Exempel kan vara den intervjuades uppfattning om något fenomen, i mitt fall införandet av 
en e-tjänst. I denna form av intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare i 
ett samtal.

Trost (2005) menar att en kvalitativ intervju ofta utmärks av en hög grad av strukturering, 
men låg grad av standardisering. Låg grad av standardisering innebär att intervjupersonen 
tar frågorna när det passar och den person som blir intervjuad har möjlighet att styra 
ordningsföljden. Davidson och Patel (2003) säger att strukturering handlar om vilket 
svarsutrymme intervjupersonen får under intervjun. Hög grad av strukturering innebär ett 
litet utrymme att svara inom och man kan förutsäga vilka olika svar som är möjliga. 
Använder man sig av frågor med fasta svarsalternativ är dessa frågor helt strukturerade. Vid 
en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för den intervjuade att svara 
inom. Enligt dessa definitioner kan jag dra slutsatsen att de intervjuer jag genomförde hade 
låg grad av standardisering och strukturering, då jag lät intervjupersonerna fritt berätta 
kring den ställda frågan och utifrån denna diskussion valde jag sedan vilken av de 
kvarvarande frågorna som lämpade sig bäst att fortsätta med. 

2.4.1 Förberedelse inför intervjuer

Det är viktigt att göra noggranna förberedelser inför en intervju och den första 
förberedelsen gäller innehållet i intervjun (Davidson & Patel, 2003). Enligt Trost (2005) är 
det problemställningen tillsammans med det teoretiska perspektivet som avgör vad man ska 
fråga om i en intervju. Mina frågor är bland annat baserade på det material jag fick fram i 
litteraturstudien. Intervjun valde jag att inleda med en förklaring av mitt syfte med 
rapporten och avsikten med intervjun. Jag valde även att ta med frågor gällande 
intervjupersonens bakgrund och yrke. Enligt Lantz (1993) hjälper dessa frågor mig att få en 
bra förståelse för viktiga aspekter och den kontext som intervjupersonen befinner sig i. 
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Hon anser även att intervjuguidens första del bör innehålla en beskrivning av ramarna för 
intervjun, hur denna ska dokumenteras och hur resultaten kommer att användas. 

I boken Forskningsmetodikens grunder (Davidson & Patel, 2003) föreslås att man vid en 
intervju ska använda sig av den så kallade tratt-tekniken. Denna teknik innebär att man 
börjar med de stora öppna frågorna och allt eftersom övergår till de mer specifika. Jag 
valde att följa detta råd för att få till stånd ett så öppet och naturligt samtal som möjligt. 

Jag använde mig av öppna frågor i mitt intervjuformulär (se bilaga 1), vilka kompletterades 
med följdfrågor. Detta val stämmer väl överens med Davidsons och Patels (2003) syn på 
hur ett formulär inför en kvalitativ intervju kan utformas. Författarna anser nämligen att 
formuläret kan utformas med öppna frågor eller teman och det är sedan upp till 
intervjuaren att knyta an till dessa och ställa följdfrågor.

Urval av intervjupersoner

I samband med kvalitativa intervjuer är det inte, i statistisk mening, intressant med 
representativa urval. Vid kvalitativa intervjuer vill man få fram en så stor variation som 
möjligt. Det är viktigare att göra ett fåtal bra intervjuer än ett flertal mindre bra. Det bästa 
är att bestämma antalet intervjuer innan start och vid behov fylla på med fler intervjuer 
efterhand (Trost, 2005).

Då jag var ute efter att se om de faktorer jag fått fram genom litteraturstudien kunde 
kopplas ihop med verkliga fall valde jag att intervjua två kommuner som infört Ansökan 
om barnomsorg via Internet. Jag ville även veta om de stött på några problem som jag inte 
funnit i litteraturen och också få en diskussion kring de påståenden som inte var teoretiskt 
förankrade. Den första förvaltningen jag valde ut var Karlskrona kommun, drygt 61 000 
invånare, som var först i landet med att införa den aktuella e-tjänsten. Jag valde denna 
kommun med anledning av att de var just först, då jag tänkte att de antagligen hunnit få en 
ganska klar bild över tjänsten och dess användning. Jag bestämde mig även efter ett visst 
sökande på Internet att intervjua någon på Värnamo kommun, drygt 32 000 invånare. Jag 
kontaktade även en anställd på Ljungby kommun för att få lite bakgrundsfakta om hur
långt de kommit i arbetet med att införa den aktuella e-tjänsten. Här lät jag min 
kontaktperson fritt berätta om tjänsten och använde mig endast av några stödfrågor jag 
tagit från det intervjuformulär jag skapat till mina telefonintervjuer.

Efter att jag färdigställt mitt intervjuformulär letade jag på de redan valda kommunernas 
webbplatser efter lämpliga personer att intervjua. Jag räknade med att behöva kontakta mer 
än en person i varje kommun.  

2.4.2 Genomförandet av intervjuer

Jag valde att utföra telefonintervjuer, framförallt med anledning av att jag ansåg att jag 
kunde få fram den information jag sökte på detta sätt. Denna intervjuform erbjöd även 
större flexibilitet, då jag inte behövde ta hänsyn till det geografiska avståndet.

Jag startade med att kontakta barn och ungdomskontoret i Karlskrona kommun. Här 
hänvisades jag direkt till den person som var mest lämpad för att svara på de frågor jag 
hade. Intervjupersonen tog sig tid direkt och vi förde ett öppet samtal. Intervjupersonen 
hänvisade mig även till en person som kunde svara på de tekniska frågor jag hade. Med 
anledning av detta kommer intervjun gällande Karlskrona kommun omfatta två personer.
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Vid sökande efter lämplig intervjuperson i Värnamo kommun fick jag efter ett par samtal 
reda på numret till den person som bäst kunde svara på mina frågor. Efter ett par dagar 
fick jag tag på denna person och bokade en telefontid nästkommande dag. Även denna 
intervju genomfördes på ett öppet sätt med mina intervjufrågor som grund. Som ett 
komplement till intervjun skickade den intervjuade över ett tvåsidigt dokument2, 
innehållande statistik, till mig.

Direkt efter intervjuerna skrev jag rent mina anteckningar för att sedan skriva ihop 
materialet till lämpliga texter. Då jag genomförde telefonintervjuer behövde jag inte 
reducera mitt material i någon större utsträckning, då jag gjorde detta under intervjuns 
gång.

2.5 Deduktion och induktion
Enligt Davidson och Patel (2003) består forskarens arbete av att relatera teori och 
verklighet till varandra. Det finns olika sätt att göra detta. Deduktion innebär att jag från 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda fall medan induktion innebär att jag ifrån 
empirin formulerar en teori. Jag har arbetat både deduktivt och induktivt. 

Efter jag valt ämnesområde för rapporten och definierat ett ungefärligt syfte började jag att 
samla in olika dokument från Internet, framförallt från Statskontoret som har mycket 
information om 24-timmarsmyndigheten och e-tjänster i offentliga verksamheter. 
Statskontoret gav mig bland annat information om vilka visioner kommuner och andra 
offentliga förvaltningar i framtiden bör jobba mot. Detta empiriska material använde jag 
framförallt till bakgrund och som underlag till intervjuerna. I analysen använde jag 
informationen som diskussionsunderlag, jag ville se om exempelvis åsikter från 
Statskontoret stämde med intervjupersonernas.  

Efter att jag sammanställt och valt ut information från de dokument jag fann på olika 
webbplatser började jag söka efter teorier i olika databaser och på biblioteket. Med 
anledning av att det fanns lite information om e-tjänster i offentliga myndigheter valde jag 
att även ta med teorier som rör e-tjänster i företag. De olika väsentliga teorier jag fann 
sammanställde jag och försökte på bästa sätt integrera detta material med lämplig empiri 
för att ge läsarna en röd tråd genom arbetet. Jag försökte dock integrera detta på ett sådant 
sätt att läsarna av rapporten kan skilja på teori och empiri.

När jag sammanställt teori och empiri utvecklade jag mina intervjufrågor. Jag genomförde 
sedan mina intervjuer och sammanställde detta material i ett eget kapitel. I analysen 
använde jag denna empiri framförallt för att jämföra med tidigare insamlat material. 
Teorierna hjälpte mig att dra slutsatser och därmed också få fram olika faktorer. Även 
empirin hjälpte mig att forma min modell.

2.6 Analysmetod
Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa analysen är identisk med en textanalys. Då 
materialet från en kvalitativ intervju är relativt komplext måste jag starta med att reducera 
data från intervjuerna, detta trots att intervjuformens avsikt är att fånga så många olika 
perspektiv som möjligt. Författaren påpekar att det annars finns risk för att jag som utför 

                                                

2 Detta dokument var ett internt arbetsdokument, endast innehållande enklare statistik.  
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analysen drunknar i upplysningar. Det viktigaste är att få en överblick över materialet. Som 
nämndes tidigare behövde jag inte reducera materialet i någon större utsträckning då jag 
automatiskt gjorde detta under intervjuernas gång. Trost (2005) säger att jag efter en 
kvalitativ intervju ska bearbeta, analysera och tolka intervjuerna. Tolkningen sker med hjälp 
av det teoretisk insamlade materialet.

Enkelt uttryckt rör sig analys av kvalitativ data om tre saker: beskrivning, kategorisering och 
kombination. Som undersökare ska jag försöka få en så täckande beskrivning av min 
information som möjligt. Nästa fas är att reducera och kategorisera oöverskådlig data. 
Under sista fasen ska informationen tolkas och här ska jag få fram de olika mönstren
Kombination innebär att hitta samband mellan data (Jacobsen, 2002).

Efter jag sammanställt mitt teoretiska och empiriska underlag och skrivit rent materialet 
från intervjuerna startade jag min analys och tolkning av informationen. Jag började med 
att jämföra de olika svar jag fick från intervjupersonerna. Jag ställde mig frågan vilka 
upplevelser och problem de två olika kommunerna delar och vice versa. Efter det började 
jag göra en mer övergripande jämförelse mellan teori, empiri och intervjusvaren. För att få 
en helhetsförståelse läste jag materialet ett flertal gånger och antecknade efterhand olika 
områden och tankar jag skulle utveckla i analysen. Då mycket av Statskontorets material är 
åsikter från olika personer inom verksamheten försökte jag hålla en diskussion kring dessa 
områden och även se om det fanns teoretiskt underlag eller intervjusvar som kunde stärka 
åsikterna. Det teoretiska materialet hade jag hela tiden i bakhuvudet för att stärka eller 
belysa skillnader i framkomna åsikter. Analysen lästes och korrigerades ett flertal gånger 
innan jag ansåg att jag kunde ta fram slutsatserna. 

2.7 Metodkritik
När man utför en undersökning är det viktigt att veta att man mäter det man avser att mäta, 
att man har god validitet. Det är också viktigt att man mäter på ett tillförlitligt sätt, att man 
har god reliabilitet (Davidson & Patel, 2003).

Det är svårt att mäta reliabilitet och validitet vid kvalitativa intervjuer. För att man ska 
kunna tala om hög reliabilitet måste en situation vara standardiserad och som tidigare 
nämnts har kvalitativa intervjuer oftast låg grad av standardisering (Trost, 2005). Mina
intervjuer var helt öppna, det vill säga både ostrukturerade och ostandardiserade. Trost
(2005) menar att en av de saker jag kan göra för att höja kvaliteten på intervjuerna är att 
vara uppmärksam på tonfall under intervjuerna. Jag skulle även uppmärksamma 
kroppsspråket, vilket inte var möjligt då jag genomförde telefonintervjuer.

Enligt Davidson och Patel (2003) omfattar kvaliteten i kvalitativa undersökningar hela 
forskningsprocessen. Om jag som utför studien formulerar flera olika tolkningar kopplas 
validiteten till hur väl jag kan argumentera för den eller de troligaste tolkningarna. Gällande 
datainsamlingen knyts validiteten till om jag lyckas skaffa mig underlag för att göra en 
trovärdig tolkning. De tolkningar som presenteras bör läggas fram på ett sådant sätt att de 
som tar del av studien ska kunna bilda sig en egen uppfattning av tolkningarnas 
trovärdighet. Detta brukar kallas kommunikativ validitet.

Även begreppet reliabilitet får en annan innebörd jämfört med det kvantitativa fallet. Om 
jag till exempel intervjuar en person flera gånger kan jag få olika svar på samma fråga. I en 
kvantitativ studie hade detta betraktats som låg reliabilitet, men så behöver inte vara fallet i 
en kvalitativ studie. Fångar frågan det unika i situationen och detta yttrar sig i olika svar 
anses detta vara viktigare än att alltid samma svar erhålls (Davidson & Patel, 2003).   
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Varje kvalitativ studie är på något sätt unik och därför måste jag noga beskriva 
forskningsprocessen så att de som sedan tar del av studien själva kan bilda sig en 
uppfattning om de val som gjorts (Davidson & Patel, 2003). Även Trost (2005) påpekar att 
det är viktigt att jag som utför en kvalitativ studie tydligt visar hur och var jag samlat in min 
data, allt för att höja trovärdigheten på undersökningen.

En av nackdelarna med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande. Intervjuer tar 
relativt lång tid att genomföra och då jag har begränsad tid och resurser får jag nöja mig 
med ett mindre antal respondenter. Trots att jag endast genomförde två intervjuer blev mitt 
material ganska komplext. Metodens flexibilitet kan också bli en nackdel. Det finns en risk 
för att jag som utför undersökningen aldrig blir färdig då det ständigt kan tillkomma ny 
information (Jacobsen, 2002). 

En av nackdelarna med att jag genomförde intervjuer var att en fråga kan tolkas olika av 
mig och den jag intervjuade. För att undvika detta problem försökte jag att följa rådet att 
tydligt förklara olika begrepp och vad jag menade med de olika frågorna (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999). Jag ansåg dock att risken för missuppfattningar hade varit ännu 
större om jag valt att skicka ut en enkät, där jag inte hade haft samma chans att förklara vad 
jag ville få fram med mina frågor. Davidson och Patel (2003) varnar för att den person som 
formulerar frågorna är så insatt i ämnet att denna inte tänker på att personen som 
intervjuas inte har samma förkunskaper som intervjuaren. Författarna menar även att det är 
viktigt att gå igenom frågorna för att se att de ger den information/svar som önskas. Jag 
konstruerade frågorna till intervjuerna själv och utförde dessa när jag ansåg att frågorna var 
klara. Efter första intervjun gick jag igenom frågorna för att se att alla hade blivit besvarade 
på ett sådant sätt jag önskade. Jag gjorde inga förändringar till andra intervjun.

Det finns många faktorer som påverkar den kvalitativa intervjuns kvalitet. Bland annat 
påverkar frågorna, både hur de är utformade och hur de frågas, resultatet av intervjun 
(Kvale, 1997). Även min bearbetning, analys och tolkning av framkommen data påverkar 
resultatet i rapporten (Trost, 2005). Enligt Lantz (1993) kan kvaliteten påverkas av att 
svaren som framkommer under en intervju antecknas, allt skrivs inte ned. Anledningen är 
att jag varken hinner anteckna allt som sägs i en öppen intervju, dels att jag mer eller 
mindre medvetet selekterar materialet. Har jag bara anteckningar av vad som sagts 
försvinner möjligheten att kritiskt bedöma principerna för den selektion som är gjord. 

Positiv kritik

En av de fördelar jag kan få genom att använda den kvalitativa metoden är att de svar som 
lämnas från en uppgiftslämnare har få begränsningar. Metoden lägger vikt vid detaljer och 
det unika hos vare uppgiftslämnare. Då frågorna oftast inte är fasta vid en kvalitativ 
intervju kan jag få ”riktigare” svar (Jacobsen, 2002). 

Den kvalitativa undersökningsprocessen kan ses som en interaktiv process och därför har 
jag möjlighet att under studiens gång ändra både problemställning, uppläggning av 
undersökningen, datainsamlingsmetod och analys. Gränsen mellan de olika faserna är 
flytande (Jacobsen, 2002).
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3 Visioner och e-tjänster inom den offentliga 
förvaltningen
Statskontorets (2004a) vision är att Sverige ska vara ett ledande e-samhälle. En del av denna 
vision avser framväxten av nätverksförvaltningen. För att denna förvaltning ska kunna bli 
verklighet krävs att alla offentliga verksamheter arbetar mot samma mål, ett av dem är att 
erbjuda privatpersoner och företag att utföra fler tjänster digitalt. En av de förvaltningar 
som står inför denna utmaning är Ljungby kommun.

3.1 E-tjänster i Ljungby kommun
Ljungby kommun har drygt 27 000 invånare. Inom verksamheten arbetar cirka 2 600 
personer (Ljungby, 2005). Nedan följer en sammanställning av den information som 
framkom vid samtalet med en anställd på barn- och utbildningsförvaltningen på Ljungby 
kommun. 

I kommunens preliminära budget för 2006 finns pengar avsatta för att införa e-tjänsten 
Ansökan om barnomsorg via Internet. Denna tjänst som inte kommer att kräva att 
användaren loggar in med ett lösenord kommer att kompletteras med en funktion som ger 
föräldrar med barn inom barnomsorgen rätt att själv ändra barnschema, denna tjänst kräver 
dock personligt lösenord. Vid tidpunkten (oktober, 2005) för samtalet med den anställda på 
Ljungby kommun fanns det en risk att pengarna till tjänsten skulle omprioriteras i budgeten 
och därmed dras tillbaka3. Politikerna i kommunen tar detta beslut. I dagsläget (november,
2005) har kommunen inte börjat planera arbetet, utan detta ska komma igång först under 
våren om pengarna finns kvar i budgeten. En anställd på barn- och 
utbildningsförvaltningen ska tillsammans med handläggare, IT-avdelningen och 
leverantören ha hand om eventuellt införande. 

När en användare ska ansöka om barnomsorg via Internet krävs som nämndes tidigare 
inget lösenord. Användaren ska endast fylla i obligatoriska uppgifter och sedan skicka in 
formuläret digitalt. På kommunen tar en handläggare hand om ansökningen och skriver ut 
denna. Ansökan skickas sedan tillbaka till vårdnadshavaren som får skriva på pappret och 
sedan åter igen skicka in det till handläggaren. Anledningen till att ansökan måste skickas 
tillbaka med påskrift är enligt den anställda på kommunen säkerhetsfrågan. Påskriften ska 
garantera att uppgifterna i ansökan stämmer och den är även mer juridiskt bindande. 

När en användare ansökt om barnomsorg digitalt kommer de att få hemskickat ett lösenord 
som möjliggör för dem att själv ändra barnschema. Till alla de föräldrar som redan har barn 
inom barnomsorgen kommer kommunen automatiskt att skicka ut lösenord. Kommunen 
vill på detta sätt minska ansökningarna via telefon och handskrivna blanketter. De ska även 
i framtiden fundera på att ta bort blanketten som i dagsläget ligger ute på webbplatsen. 
Kommunen hoppas på att över 90 % av de potentiella användarna inom några år ska 
använda det nya systemet. De övriga procenten väntas bestå av användare som inte har 
intresse eller resurser för att utföra tjänsten digitalt. Ett annat hot mot önskad användning 
ansågs vara att systemet inte fungerar så som det är tänkt. Kommunen har inte genomfört 
någon typ av studie som visar vilket behov invånarna har av denna tjänst, men man vet att 
behov av att ändra schema finns.

                                                

3 Pengarna omprioriterades inte, utan finns avsatta i budgeten för 2006 (2005-12-05).
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E-tjänsten kommer enligt kommunen att öka tillgängligheten för invånarna då det idag kan 
vara svårt att få tag på en handläggare. Tjänsten anses även komma att minska pappers-
användningen och ge bättre informationskvalitet, då den digitala ansökningsblanketten har 
spärrar som till stor del hindrar användaren från att skriva in felaktiga uppgifter. Det har 
dock inte gjorts några undersökningar som stödjer dessa fördelar. 

Intresset för att införa tjänsten finns framförallt hos de som arbetar med handläggningen 
av ansökningarna och schemana. Handläggarna har dock en viss rädsla för att e-tjänsten 
ska medföra merarbete och att vissa arbetsuppgifter ska försvinna eller förändras. Även 
den personliga kontakten med invånarna anses vara hotad. 

I dagsläget är det inte planerat för hur kommunen ska marknadsföra tjänsten och hur 
snabbt efter införandet aktuella användare ska få sina lösenord. Det finns ingen aktiv 
projektgrupp och ingen färdigutvecklad strategi. Kommunen ska framförallt gå efter 
leverantörens erfarenheter gällande införande, användarvänlighet och personuppgiftslagen
(PUL). Leverantören ska även hålla i de utbildningar som kommer att krävas, kommunen 
behöver inte hyra in någon ytterligare personal vid införandet av tjänsten. Den tekniska 
kapacitet som krävs finns redan inom kommunen, pengarna som behövs till införandet ska 
användas till utbildning, licenser och underhåll. Kommunen kommer inte att samarbeta 
med någon mer än leverantören vid införandet och enligt den anställde finns det inga 
tankar på att flera system i framtiden ska kunna kopplas samman. Det finns inga tankar på
att varken olika delar av verksamheten eller olika offentliga förvaltningar ska kunna arbeta 
tillsammans. Politikerna inom kommunen uppfattas inte arbeta aktivt för att nå visionen 
om 24-timmarsmyndigheten.  

3.2 24-timmarsmyndigheten
24-timmarsmyndigheten är Regeringens vision om framtidens förvaltning. Begreppet 24-
timmarsmyndigheten står för en förvaltning som är brukarorienterad och som arbetar 
öppet och effektivt med offentlig service och är tillgänglig för medborgare och företag när 
de efterfrågar den. Förvaltningen ska ge snabba och rättvisa besked oavsett vem du är och 
var i landet du bor (Statskontoret, 2005). Varje steg mot att bli en 24-timmarsmyndighet 
ska ses som en möjlighet att organisera arbetet på ett effektivare sätt (Statskontoret, 2004b).

Allt fler privatpersoner och företag väljer att använda Internet i kontakterna med den 
offentliga förvaltningen. Statskontoret (2003) har genomfört två undersökningar som ger 
en bild av användandet av förvaltningarnas webbplatser. 55 % av de som var aktiva på 
Internet under perioden februari-april 2003 besökte någon statlig webbplats, 42 %
kommuners webbplats och 12 % landsting. 

Målet med 24-timmarsmyndigheten är enligt Statskontoret (2003) att skapa en förvaltning 
som ger:

 Tillgänglighet. Invånarna ska vara oberoende av kontorstider och geografisk 
belägenhet.

 Hög kvalitet. Kvaliteten ska vara hög på både tjänster och bemötande.

 Lyhördhet. Privatpersoner och företag ska ha möjlighet att ge åsikter om hur 
förvaltningen kan bli bättre.

 Enkla och rättvisa regler.
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 Största möjliga nytta för privatpersoner och företag. Detta genom samverkan och en 
kontinuerlig omprövning och utveckling av verksamheten.

Varje förvaltning måste betrakta sin verksamhet utifrån medborgarnas och företagens 
perspektiv. Det handlar om att skapa en förvaltning som samverkar över traditionella 
organisationsgränser. Anledningen till detta är att ur privatpersoners och företags 
perspektiv har ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ingen betydelse. Regeringens 
vision anses bara kunna förverkligas genom samverkan mellan statliga myndigheter, 
landsting och kommuner (Statskontoret, 2003).

3.2.1 24-timmarstrappan

I Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 (Statskontoret, 2004b) står hur en webbplats bör 
utformas för att denna ska vara effektiv och ge bra service till medborgare och företag. Vi 
kan även i denna vägledning läsa om den så kallade 24-timmarstrappan. De verksamheter 
som har för avsikt att bli 24-timmarsmyndigheter kan se var de i dagsläget befinner sig med 
detta arbete genom att studera trappan. Denna trappa har fyra steg där varje trappsteg 
motsvarar en nivå i utvecklingsarbetet. Här nedan listas innebörden av de fyra olika stegen, 
se illustration av trappan på sidan 14.

 Steg 1. Organisationen tillhandahåller statisk information om verksamheten och sina 
tjänster via sin webbplats. 

 Steg 2. Användaren kan integrera med webbplatsen. 

 Steg 3. Användaren kan på ett säkert sätt hämta och lämna personlig information.    

 Steg 4. Gränserna mellan de olika instanserna inom offentliga sektorn och andra 
samhälleliga organisationer blir genomskinliga. Användaren ska endast behöva gå till 
ett ställe för att få information eller hantera något ärende, även om flera 
verksamheter är inblandade. Användaren ska alltså kunna genomföra hela sitt ärende 
på webbplatsen, även de ekonomiska transaktioner som krävs.

I vägledningen för 24-timmarswebben finns kompletterande riktlinjer till dessa steg.
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Figur 2. 24-timmarstrappan (Statskontoret, 2004b, s. 12).

Ljungby kommuns nivå i 24-timmarstrappan

För att visa hur långt Ljungby kommun har kommit i arbetet med 24-timmarsmyndigheten 
och därmed också införandet av e-tjänster tar jag här upp på vilken nivå kommunen 
befinner sig i 24-timmarstrappan. Nivån kan visa vilka tekniska förutsättningar som finns. 
Genom att studera de kompletterande riktlinjerna som finns i Vägledningen 24-
timmarswebben 2.0 (Statskontoret, 2004b) och  Ljungby kommuns webbplats, 
www.ljungby.se, kunde jag komma fram till vilket steg i trappan kommunen befinner sig på 
idag. 

Kommunen har tagit sig förbi steg 1, som endast innebär att de ska tillhandahålla statisk 
information om sin verksamhet och sina tjänster, och arbetar idag på att ta sig ända upp på 
steg 2. Endast ett mindre antal av de riktlinjer som nämns för steg 2 är uppfyllda. Som 
exempel kan ges att det är möjligt för invånarna att beställa och hämta blanketter via 
webbplatsen, men det går exempelvis inte att hantera och följa ärenden.  

3.3 E-tjänster
E-tjänster är tjänster som levereras via elektronisk kommunikation. E-tjänster omfattar 
möjligheten att använda telefonservice, call-centers, Internet, digital-tv och sms (24-
timmarsdelegationen, 2005a) En annan definition av e-tjänst är följande: ”…we vill define 
e-services as being ”comprised of all interactive services that are delivered on the Internet 
using advances telecommunications, information, and multimedia technologies”.” (Boyer, 
Hallowell & Roth, 2002, s 175). Författarna syftar här framförallt på handel över Internet, 
men jag anser att denna definition väl stämmer överens med vad en e-tjänst innebär. Ett 
exempel på en e-tjänst är Ansökan om barnomsorg via Internet, det vill säga att ansökan 
skickas in digitalt via Internet.
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Enligt 24-timmarsdelegationen (2005) ska myndigheterna satsa på e-tjänster för att dessa 
gör det enklare för privatpersoner och företag att ta del av den service som finns, få insyn 
och delta i beslut. E-tjänster är alltså till för att förenkla vardagen.  

Myndigheter vars verksamhet riktar sig mot främst företag och medborgare bör erbjuda e-
tjänster för självbetjäning och komplement till traditionella tjänster (proposition
1997/98:136). E-tjänster måste både planeras och införas noggrant för att de ska bli 
värdefulla och en strategisk kanal (Boyer et al., 2002).

Utvecklingen 

Statskontoret (2004a) säger att utvecklingen av e-tjänster måste utgå från användarens 
upplevda nytta. När förvaltningen investerat i en ny tjänst måste kännedom skapas om 
denna. Förvaltningen bör visa vilken användarnyttan är och underlätta för användaren att
hitta till tjänsten. Var och hur informationen lagras är inte det väsentliga utan att den är 
tillgänglig när det behövs. Statskontoret påpekar även att det inte kommer att gå att 
tillmötesgå alla intressen när det gäller e-tjänster. Framförallt kommer det av resursskäl vara 
nödvändigt att koncentrera sig på de viktigaste tjänsterna. 

3.3.1 Risker och hot mot införandet och användningen av e-tjänster

Det är många frågor en organisation måste ta ställning till vid införandet av olika tekniska 
system i sin verksamhet. Förutom de tekniska aspekterna måste organisationen även ta 
hänsyn till de sociala och kulturella4. Att införa den nya informations- och 
kommunikationstekniken5 (IKT) skapar inte automatiskt en öppnare, bättre och effektivare
verksamhet. Teknologin är bara effektiv om den paras ihop med andra parametrar som till 
exempel den sociala strukturen, kulturella värderingar och etiska aspekter (Asgarkhani, 
2005). Falkheimer och Heide (2003) skriver att ett förekommande tankefel är att man tror 
att IKT automatiskt leder till kvalitativt bättre kommunikation, vilket naturligtvis inte är 
fallet. Även i tidningen Öppna system (Enström, Jolly & Lundbergh, 2005) nämns att 
tekniken inte är något självändamål utan utgångspunkten måste vara vad som kan 
åstadkommas av förvaltningarna och vilket värde eller nytta som eftersträvas. I en intervju i 
tidningen säger Jenny Birkestad, chef för Statskontorets Enhet för elektronisk förvaltning, 
att tekniken är viktig,  men att hur tekniken används och strategierna kring 
implementeringen är minst lika viktig. Davenport (1997) nämner att införandet av den nya 
tekniken (IKT) oftast kräver kulturella, organisatoriska och strategiska förändringar. Ska 
den nya tekniken lyckas måste exempelvis utvärdering av denna vara en del av företagets 
övergripande strategiska process.

I olika studier gällande e-tjänsters påverkan på den offentliga sektorn framkom bland annat 
ett antal faktorer som kan hindra en lyckad implementering av dessa. Som exempel ges 
bristande kunskaper om tekniken, den förändrade affärsprocessen, otillräckliga resurser, för 
många initiativ, motstånd mot förändringar, bristande engagemang hos de anställda, lågt 
deltagande och bristande åtkomst för invånarna. I en av studierna framkom även att e-
förvaltningen måste vara inriktad mot invånaren och att förvaltningen kan fungera först när 

                                                

4 I detta sammanhang syftar kultur på hur vi människor bearbetar intryck, erfarenhet och kunskap. Vi bildar 
oss meningar om oss själva och vår tillvaro tillsammans med andra (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden (Schein, 1985).

5 Syftar på Internet och e-teknologier (Asgarkhani, 2005).
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hela samhället omfattas (Asgarkhani, 2005). Även i dokumentet Den offentliga 
förvaltningen i e-samhället (Statskontoret, 2004a) tas ett antal faktorer upp som kan hindra
en lyckad implementering. Som exempel ges att det ofta finns en kompetensbrist ute på de 
offentliga förvaltningarna, speciellt när det gäller verksamhetsutveckling, rationaliseringar 
och beställarkompetens. Enligt Hinnant och O’Looney (2003) är det viktigt att 
förvaltningen ser vilka behov invånarna har innan de inför en e-tjänst, särskilt om denna 
kräver att användarna ska ha ett visst kunnande. 

Arbetet med att effektivisera olika förvaltningars ärendehantering har gått relativt trögt. 
Statskontoret (2003) har noterat tre typer av hinder som utgör förklaring till trögheten i 
utvecklingen av ärendehantering över Internet. 

 Frånvaro av utvecklad infrastruktur för säkert informationsutbyte.

 Oklarheter i rättsläget vad gäller formkrav för elektronisk förvaltning.

 Brist på effektiva finansieringsformer för investeringar i förvaltningsgemensamma 
IT-system.

Gällande finansiering säger Hinnant och O’Looney (2003) att det ofta är en förvaltnings 
budget och resurser som begränsar en organisations införande av olika tekniska system.
Davenport (1997) påpekar att det kan bli stora kostnader för en organisation att underhålla 
de tekniska system som implementeras, både gällande personal och uppdateringar. Enligt 
Statskontoret (2004b) är bemanning och tillsättning av resurser till arbetet viktiga 
framgångsfaktorer.

Hinnant och O’looneys tre dimensioner

Hinnant och O’looney (2003) har utfört en studie, och sammanfattat denna i en artikel, om 
varför publika organisationer fattar intresse för att införa som de kallar det ”e-service 
personalization”. Enligt författarna hänvisas personalization till förmågan att en webbsida 
eller e-tjänst blir formad eller omformad så att den bättre passar de individuella behov som 
önskas av slutanvändaren. Personalization grundar sig på behovet att ge mer väsentlig 
information till just slutanvändaren. Denna studie har de grundat på tre dimensioner, 
nämligen uppfattat behov, teknisk kapacitet och riskförebyggande. Det är hypotiserat att 
dessa tre  dimensioner har den största påverkan på utvecklandet av förintresset att införa 
nya Internet innovationer. Finns det inget behov av tjänsten förväntas intresset vara lågt att 
införa denna. Finns det ingen kapacitet, exempelvis kunskap och personal, för att 
implementera tjänsten är intresset också lågt. Risker med införandet kan vara flera, till 
exempel att tjänsten misslyckas och producerar oönskade effekter. Det finns även en risk 
med att slutanvändarna oftast är medborgare då ett misslyckande kan leda till att 
organisationen och politikerna kan hållas som ansvariga för misslyckandet. Dessa tre 
dimensioner bör integreras med andra organisatoriska faktorer. När det gäller användarna 
så antas att intresset påverkas av vilka risker som kan förknippas med tjänsten, trots att 
både behov och kapacitet finns.

För att testa hypotesen genomförde författarna en undersökning hos lokala publika 
organisationer. De slutsatser som dras är att det finns både tekniska och sociala faktorer i 
den verksamhet som ska införa e-tjänsten som påverkar intresset för denna. Författarna 
menar att det är troligt att behovet hos användarna påverkar intresset för att införa tjänsten 
i organisationen. Detta innebär att tydliga metoder för att mäta behovet bör tas fram av 
organisationsledningen. Enligt resultatet stöddes inte hypotiseringen gällande vikten av 
organisationens existerande kunskap och tekniska struktur. Det verkade dock som att de 
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finansiella kostnaderna kunde vara en barriär för införandet. Detta anser författarna verkar
rimligt då det ofta är budgetar och resurser som hindrar publika organisationer att 
implementera ny teknik. Studien stödjer antagandet om att det är viktigt att förebygga 
risker.   

Trots att denna studie riktar sig mot en annan typ av e-tjänst har jag valt att ta med dessa 
tre dimensioner i rapporten. Även Ansökan om barnomsorg via Internet kan ses som en 
Internet innovation. Jag anser även att det inte är helt orimligt att anta att dimensionerna 
kan ha en effekt på införandet av den e-tjänst som är grunden för min undersökning och 
då inte bara från organisationens synvinkel.

Företag och dess e-tjänster

Boyer, Hallowell och Roth (2002) har skrivit en artikel om hur företag ska ”fly rather than 
flop” gällande e-tjänster. I artikeln syftar författarna på beställning av varor, men jag anser 
att detta inte skiljer sig nämnvärt från genomförandet av en tjänst. 

Författarna nämner att e-tjänster kan innebära att fler tjänster kan erbjudas till en bättre 
ekonomi och större geografisk teckning och produktvariation än tidigare. Problemet är 
dock att inte alla företag lyckas med att införa e-tjänster som leder till framgång. En av 
anledningarna är att de som handlar över Internet är extremt noga med att e-tjänsten 
uppfyller deras förväntningar och detta har inte alla företag lärt sig. E-tjänsten måste också 
noga planeras och införas för att denna ska bli en värdefull och strategisk kanal. Vissa 
företag har gjort ”för mycket” för sina kunder, vilket har lett till att deras webbplats blivit 
så komplicerad att kunderna inte har lyckats använda den (Boyer et al., 2002).

Boyer et al. (2002) menar att om kunderna tycker att e-tjänsten uppfyller ett högt värde för 
dem i jämförelse med andra kanaler, så är det större chans att de gör återköp. I motsats till 
detta sägs att desto mer kraft en besökare måste lägga ner på att utföra tjänsten, desto 
större chans att kunden backar. 

Två karaktäristiska drag hos en produkt som kan hindra en effektiv servicestrategi är 
produktens komplexitet och kundens tidigare kunskap om produkten och vad denna 
erbjuder. En komplex produkt är till exempel svårare att standardisera och kräver därmed 
personlig försäljning. Det samma kan antas gälla tjänster. Detta kan visas med en förenklad 
modell av den matris som återfinns i artikeln, tidigare skapad av Roth (2001). Off-Site 
innebär en mer traditionell service, exempelvis brevskrivande.  

Figur 3. Förenklad P3 service design matrix (Roth, 2001), illustrerad av författaren (Jönsson). Hämtad från 
Boyer et al. (2002, s. 180). 
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E-handel och säkerhet

Kesh, Nerur och Ramanujan (2002) säger att en av de kritiska faktorerna för att lyckas med 
e-handel är säkerheten. Utan kundernas förtroende för att de kan handla säkert kommer e-
handelssystemet inte att användas. Jag anser att dessa faktorer, säkerhet och förtroende, 
även kan antas gälla e-tjänster då dessa också handlar om informationsöverföring över 
Internet, dock inte alltid i samma omfattning.  

Säkerheten hänger på ett komplext samband mellan olika komponenter. Svaghet i en 
komponent kan äventyra säkerheten. Det första organisationen måste göra är att utvärdera 
riskerna och när detta är gjort måste de välja tekniska lösningar. När dessa är valda måste 
de gå vidare med att välja verktyg som stödjer tekniken.

Författarna tar upp några av de behov som förekommer i samband med e-handel. Följande 
behov är framtagna av Stallings (1999) och Deitel et al. (2001).

 Tillgänglighetskontroll (access control). Möjliggör att endast de som har rättigheter 
kan tillgå systemet. Kesh et al. (2002) menar att om detta införs väl försvinner eller 
minskas många av de övriga säkerhetsriskerna.

 Privat/förtroende (privacy/confidentiality). Möjliggör att endast autoriserade 
användare kan nå viss information och ändra denna. 

 Verifiering (authentication). Verifiering gör det möjligt att se varifrån ett dokument 
kommer. Vem sände det och från vilken maskin.

 Icke-förnekande (non-repudiation). Sändaren av ett meddelande kan inte förneka ett 
denna sände detta och mottagaren kan inte förneka mottagandet. 

 Tillgänglighet (availability). Systemet ska vara nåbart när det behövs.

Kryptering, brandväggar och anti-virus program kan vara några av de lösningar som 
används för att hålla uppe säkerheten.

Författarna har tagit fram en struktur för att analysera säkerheten. Denna kan användas för 
att designa nya säkerhetsstrukturer eller uppskatta svagheterna eller styrkorna av den 
befintliga säkerhetsstrukturen.

Figur 4 Struktur för att analysera säkerheten gällande e-handel (Kesh et al., 2002, s. 158).
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Lagar och regler

För att möjliggöra att informationsutbyte ska kunna ske elektroniskt måste en del rättsliga 
hinder undanröjas (Regeringskansliet, 2003). Ett exempel är de lagar som behövs för att 
undvika oklarheter vid överförandet av personlig information (proposition 1997/98:136). 
Även Statskontoret (2004a) nämner att de svenska rättsreglerna kan hindra det fortsatta 
utvecklingsarbetet. De anser att vissa lagar kommer att ha stor betydelse för möjligheterna 
att utveckla konkurrenskraftiga e-tjänster. Statskontoret säger att det inte behöver vara en 
fråga om konkreta hinder, utan det räcker att det uppkommer osäkerhet om den rätta 
tillämpningen i en oförutsedd situation. Som exempel kan ges de olika författningsreglerna 
som handlar om underskrifter och som skapat osäkerhet om när en elektronisk signatur 
kan accepteras.

Gemensamma standarder och säkerhetslösningar

”Ett avgörande steg i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten är att kunna skicka och ta 
emot viktiga handlingar elektroniskt samt att kunna hantera förtrolig information i en 
direkt kommunikation via Internet.” (24-timmarsdelegationen, 2005b, s. 6).

Regeringen (proposition 1997/98:136) säger att det krävs gemensamma standarder för ett 
effektivt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen, mellan förvaltningen och 
företag, medborgare och EU. Det behövs till exempel enhetlighet när det gäller 
begreppsdefinitioner, informationsinnehåll och beskrivningar av dokument.

God informationskvalitet är en förutsättning för bra verksamhets- och tjänstekvalitet. 
Tilltron till att informationen är korrekt är avgörande för all utväxling eller överföring av 
information. Detta kräver säkerhetslösningar (proposition 1997/98:136). Statskontoret 
(2004a) säger att den fortsatta utvecklingen av e-tjänster är beroende av att privatpersoner, 
företag och förvaltningar har tillgång till metoder för elektronisk identifiering och signering. 
Det krävs även säkerhet för integritet och sekretess. Medborgarnas förtroende för 
informationen får inte riskeras, utan förtroende kommer invånarna inte att börja använda 
e-tjänsterna. Även 24-timmarsdelegationen (2005b) belyser att invånarnas tillit till e-
tjänsterna är avgörande för e-tjänsternas framgång. Som exempel ges att medborgarna 
måste ha förtroende för att de handlingar och uppgifter som lämnas till eller fås av 
förvaltningarna via Internet hanteras på ett säkert sätt. Funktionaliteten, datasäkerheten och 
integriteten är viktig.

24-timmarsdelegationen (2005b) anser att e-legitimation6 är en gemensam säkerhetslösning 
för e-tjänster inom den offentliga sektorn. Användarna av e-tjänster måste kunna identifiera 
sig på ett enhetligt sätt. Det krävs dock stora IT-investeringar av kommunerna för att e-
legitimationer ska kunna användas. Det kan också bli ett problem för kommunerna att 
kunna bära kostnader för att verifiera e-legitimationers giltighet.  

Användbarhet och tillgänglighet

Statskontoret (2003) belyser att e-tjänster inte får skapas på ett sådant sätt att de utestänger 
grupper. De ska vara användarvänliga för alla. För att e-tjänsterna ska slå igenom ska det 
vara enklare att lämna uppgifterna elektroniskt än på papper (Nord & Osterman, 2005). 

                                                

6 Elektronisk ID-handling med vars hjälp en medborgare kan legitimera sig på Internet (24-
timmarsdelegationen, 2005b)
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Som nämndes tidigare menar Boyer et al. (2002) att desto mer tid en invånare måste lägga 
ner på att genomföra en e-tjänst, desto större chans att de backar. Är det dock mycket värt 
för besökaren att få utföra beställningen på nätet, desto större chans att de återkommer. 
Davenport (1997) nämner att om information är för svår eller tidskrävande att ta fram är 
den kanske inte värd att använda.    

Tillgången till dator och Internet

Enligt Statskontoret (2004a) kan långsamma modemuppkopplingar komma att hålla 
tillbaka användningen av e-tjänster. De anser därför att en allmän tillgång till nät för digital 
kommunikation med hög kapacitet och hög överföringshastighet, så kallat bredband, till en 
rimlig kostnad är av central betydelse för alla tillämpningar och för utvecklingen inom alla 
sektorer. I boken Tillämpad kommunikationsvetenskap (Larsson, 2001) nämns att datorer 
inte är var mans egendom och därmed kan den nya tekniken leda till att det skapas digitala 
klyftor i samhället. Även kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg 
belyste vid en konferens om 24-timmarswebben risken med att skapa nya digitala klyftor. 
För att undvika dessa måste de befintliga kontaktvägarna finnas kvar (Lidström, 2005).

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att användning av datorer och Internet 
ökar för varje år. Enligt siffror från 2004 har över 80 % av Sveriges befolkning en 
persondator hemma och av dessa har åtta av tio Internet. Undersökningen visar att yngre i 
större utsträckning än äldre har tillgång till dator i hemmet. I åldern 16-24 har ungefär 90 %
tillgång till dator och Internet hemma, medan endast 75 % av de i åldern 55-74 har dator 
hemma. Endast 65 % har tillgång till Internet i hemmet. Enligt undersökningen har andelen 
som använt dator hemma minst en gång i veckan ökat från 60 % 2003 till 80 % 2004. Detta 
gäller dock endast åldersgrupperna under 45 år. Även Internetanvändandet har ökat sedan 
2003. I undersökningen framkommer även vad personerna i åldern 16-74 har använt 
Internet till för olika ändamål under första kvartalet 2004. Skicka och ta emot e-post var det 
vanligaste ändamålet, cirka 60 % hade använt Internet för detta. Skicka ifyllda 
blanketter/formulär till olika myndigheter låg på ungefär 10 % (SCB, 2004).

I Öppna system (Bornefalk, 2005) tas upp att tillgången till dator hemma aldrig kommer att 
bli 100 %. Anledningen är framförallt att alla människor inte är intresserade av skaffa sig 
någon dator, men även att de ekonomiska resurserna kan vara dåliga eller att kunnandet 
inom området är lågt. Vissa människor vill helt enkelt inte ändra sina rutiner av gammal 
vana.

Enligt en anställd på Ljungby Energi AB har cirka 90 % av Ljungby kommuns invånare 
och företag möjlighet att ansluta sig till bredband efter den utbyggnad som avslutas under 
2005. Resterande 10 % ska förhoppningsvis kunnas nås med Wimax, en teknik för trådlöst 
bredband för stora avstånd.

3.3.2 Fördelar med e-tjänster och den nya tekniken

Det är framförallt vissa fördelar som implementeringen av e-tjänster ger och som nämns av 
många olika källor. Som exempel kan ges följande:

 Ökad insyn och delaktighet för medborgarna (Statskontoret, 2003).  

 Tillgång till service oavsett bostadsort (Näringsdepartementet, 2003).

 Tid och rum har så gott som ingen betydelse (Näringsdepartementet, 2003).
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 Ger hög kvalitet på tjänsterna (Statskontoret, 2004a).

 Tillgängligheten till informationen ökar (Larsson, 2001).

På Sambruks webbplats (2005) kan vi läsa att syftet med kommunala e-tjänster är:

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

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

 att ge medborgarna likvärdig service oberoende av kommuntillhörighet”

3.3.3 Sambruk och samverkan

Sambruk står för verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster. Sambruk 
startades av ett antal kommuner som ville skapa en gemensam grund för utvecklandet av 
kommunala e-tjänster. Medlemmarna består av kommuner från hela landet. Sambruk 
jobbar för att öka produktiviteten samtidigt som kvaliteten på tjänsterna bibehålls eller 
höjs. Medlemmarna vill även öka tillgängligheten och sänka kostnaderna för att producera 
och leverera framtidens e-tjänster (Sambruk, 2005).

På Sambruks webbplats kan vi läsa följande: ”I grunden så har landets 290 kommuner ett 
likartat uppdrag oberoende av storlek eller geografisk belägenhet och därför framgent även 
ett behov av likartade e-tjänster. Sambruk kan genom sin projektform erbjuda de 
deltagande kommunerna möjligheten att dela kostnaderna för framtagning av gemensamma 
e-tjänster och därigenom sänka kostnaderna för de enskilda kommunerna.” (Sambruk, 
2005).

Målen med sambruk är att ge privatpersoner och företag service 24 timmar om dygnet, att 
sänka kommunernas kostnader för utveckling och drift av e-tjänster och att minska 
ledtiderna för utveckling och införande av tjänsterna (Sambruk, 2005). 

4 Framkomna faktorer
Nedan nämns de faktorer som kan utläsas från föregående kapitel (kap. 3). Efter faktorerna 
visas vilket steg i införandeprocessen de berör. Steg 1, behov/intresse. Steg 2, införande. 
Steg 3, användning.

 Förvaltningen glömmer att visa användarnyttan med e-tjänsten (Statskontoret, 
2004a). Steg 3.

 Det görs inget aktivt arbete för att underlätta för besökaren att hitta till den nya 
tjänsten (Statskontoret, 2004a). Steg 3.

 Organisationen ser inte vilka behov användarna har innan de inför e-tjänsten, de 
utför inga mätningar (Hinnant & O’Looney, 2003). Steg 2.

 Förvaltningen skapar inte e-tjänsten utifrån medborgarnas och företagens perspektiv
utan från den egna verksamheten (Statskontoret, 2003; Asgarkhani, 2005). Steg 3.
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 E-tjänsten är inte tillgänglig när det behövs (Statskontoret, 2004a). Steg 3.

 Förvaltningen saknar en strategi för införandet av tjänsten och det fortsatta arbetet
(Enström et al., 2005b). Steg 1, 2 och 3.

 Den tekniska kapaciteten är dålig (Hinnant & O’Looney., 2003). Steg 2 och 3. 

 Tekniken införs utan hänsyn till de kulturella eller organisatoriska aspekterna
(Asgarkhani, 2005; Davenport, 1997). Steg 2 och 3.

 Personalen har bristande kunskaper om tekniken (Asgarkhani, 2005; Statskontoret, 
2004a). Steg 2 och 3.

 Personalen har inte tillräckliga kunskaper om verksamhetsutveckling och beställning 
av system (Statskontoret, 2004a). Steg 2.

 Det finns inte tillräckligt med resurser avsatta för införandet av tjänsten och det 
fortsatta underhållsarbetet (Hinnant & O’Looney, 2003; Davenport, 1997; 
Statskontoret, 2004b). Steg 2 och 3.

 Det kan finnas bristande engagemang och motstånd mot förändringar hos 
personalen på förvaltningen (Asgarkhani, 2005). Steg 1, 2 och 3.

 Lågt deltagande och dålig åtkomst för invånarna (Asgarkhani, 2005). Ett exempel är 
låg överföringskapacitet eller avsaknad av dator hos användarna (Statskontoret, 
2004a; Larsson, 2001). Steg 3.

 Lågt förtroende och dålig tilltro hos användarna, tillexempel med anledning av 
bristande säkerhetslösningar (Kesh et al., 2002; proposition 1997/98:136; 
Statskontoret, 2004a; 24-timmarsdelegationen, 2005b). Steg 3.

 Förvaltningen utvärderar inte eventuella risker innan införandet (Kesh et al., 2002; 
Hinnant & O’Looney, 2003). Steg 2 och 3.

 E-tjänsten är inte användarvänlig för alla grupper i samhället (Statskontoret, 2003).
Tjänsten kan vara så komplicerad att brukarna inte kan använda denna (Boyer et al., 
2002). Steg 3.

 Det är lättare att utföra tjänsten ”på papper än på datorn” (Nord & Osterman, 2005; 
Boyer et al., 2002; Davenport, 1997). Steg 3.

 Tjänsten ger inget extra värde till kunden (Boyer et al., 2002). Steg 3.

 Organisationen utför ingen utvärdering av tjänsten efter införandet (Davenport, 
1997). Steg 2.

Det finns även några faktorer som en förvaltning själv inte kan påverka i någon större 
utsträckning, men som har betydelse för det fortsatta arbetet med e-tjänsterna.

 Det finns ingen utvecklad infrastruktur för exempelvis identifiering av användaren
(Statskontoret, 2004a).

 Det krävs lagar och regler som förhindrar oklarheter vid användandet av en e-tjänst
(Regeringskansliet, 2003; Statskontoret, 2004a).
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 Gemensamma standarder och system som möjliggör samverkan mellan 
förvaltningar (proposition. 1997/98:136).

5 Intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av de telefonintervjuer jag genomförde.

5.1 Karlskrona kommun
Den första personen jag intervjuade på Karlskrona kommun arbetar som systemförvaltare, 
men satt även med i projektgruppen för införandet av webbtjänsterna för barnomsorgen. 
Tjänsterna infördes i maj 2003 då kommunens nya webbplats introducerades. 
Webbtjänsterna omfattar anmälan om barnomsorg och ändringar av barnschema, 
telefonuppgifter, inkomst och placering. Anmälan är den enda tjänsten som inte kräver att 
användaren loggar in med personligt lösenord. Tjänsten är öppen eftersom vem som helst, 
var de än bor i landet, ska kunna ansöka om barnomsorg i kommunen. De i 
projektgruppen pratade lite lätt om säkerheten kring detta, men ansåg att det räckte att 
skicka ut en köbekräftelse till vårdnadshavarens folkbokföringsadress. Även 
personuppgiftslagen, PUL, diskuterades.

Ansökningarna som kommer in via webben samlas i en inkorg där de för tillfället lagras. 
Dessa ska senare samlas i ett arkiv. Eftersom tjänsten inte kräver att användaren identifierar 
sig skrivs alla ansökningar ut och en köbekräftelse skickas till vårdnadshavaren. Detta är en 
säkerhetsåtgärd för att ingen ska kunna fylla i falska uppgifter. Som ett komplement till e-
tjänsten finns ansökningsblanketten utlagd på webbplatsen så att besökaren själv kan skriva 
ut denna. Det går även bra att ringa in till kommunen för att få blanketten hemskickad. 
Systemförvaltaren är noga med att påpeka att tjänsten är en frivillig service och ska ses som 
just en service till invånarna. Kommunen vill inte att tjänsten ska vara tvingande, det vill 
säga att invånaren endast kan fylla i anmälan via webben, vilket den är i vissa andra 
kommuner. 

De vinster systemförvaltaren anser att användarna av e-tjänsten får är förutom utebliven 
portokostad tiden det tar att antingen ringa och beställa en blankett eller själv skriva ut den. 
Även tiden för postgång slipper användaren och detta innebär att anmälan kan komma 
längre fram i kön, då blanketten kommer in direkt om man skickar den via webbplatsen.
Den intervjuade sade att man lagt in en spärr som hindrar användarna från att skicka iväg 
en blankett som saknar uppgifter, vilket sparar tid i hanteringen för assistenterna.

På kommunen pratade man lätt om de olika tjänsterna tre år innan införandet och tog tag i 
arbetet cirka två år innan, alltså år 2001. Innan kommunen beslutade om att införa 
tjänsterna genomförde man en förstudie. Gruppen som genomförde denna bestod av 
personer från kommunen och systemleverantören. Personerna i gruppen fick testa en 
prototyp och man mätte även upp hur lång tid det tog att administrera de olika tjänsterna 
och vad kostnaden blev för att skicka ut blanketter och dylikt. Efter dessa undersökningar 
lät man två högskolestuderande gå ut till allmänheten och fråga vilka tjänster de 
efterfrågade på webbplatsen och om de skulle börja använda de tjänster man tänkt införa. 
Den enda strategi den intervjuade ansåg att de hade haft vid införandet var att de skulle 
marknadsföra stegvis. De skulle börja lätt för att sedan öka. 

Vem som tog initiativet till att införa tjänsten var den intervjuade lite osäker på, men trodde 
inte att det var någon som arbetade med det administrativa inom barnomsorgen. 
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Assistenterna var från början rädda att mista jobben och såg e-tjänsterna som ett hot. Med 
anledning av detta månade kommunen om delaktighet och två assistenter satt även med i 
projektgruppen. Systemförvaltaren uppfattade det som att rädslan försvann efterhand och 
att assistenterna blev mer och mer nyfikna på tjänsten. Sedan införandet har det bara varit 
positiva reaktioner från personalen. 

Systemförvaltaren anser inte att e-tjänsten är särskilt komplex. Idag kommer nästan inga 
samtal från invånare som behöver hjälp med denna, inte heller från de som ska fylla i 
blanketten på papper. Första månaden efter införandet fick man dock ta emot ett antal 
samtal med synpunkter på tjänsten, framförallt ”barnsjukdomar”. Dessa rättades till allt 
eftersom samtalen kom in. Tjänsten anses alltså vara lättanvänd och bra och den kräver inte 
att användaren har tillgång till bredband, utan det går lika bra att sitta med ett modem 
hemma.

Gällande finansieringen sade den intervjuade att denne aldrig märkte att det var några 
problem att få de pengar som krävdes för att införa tjänsten. Anledningen var antagligen att 
Karlskrona ska ses som en IT-kommun, detta är den politiska målsättningen. Politikerna 
ville bara att tjänsterna skulle komma igång, kommunen ska vara först med sådana här 
införanden. Kommunen var också först i landet med införandet och detta var antagligen en 
av anledningarna till att man inte hade någon annan samarbetspartner än 
systemleverantören. Den intervjuade påpekade dock att systemförvaltare från andra 
kommuner brukar ha mycket svårare för att få loss pengar till sådana här projekt.

Kommunen behövde inte anställa någon extra personal i samband med införandet, varken 
innan eller efter. De skötte allt själva och hade ett nära samarbete med leverantören. Enligt 
systemförvaltaren fungerade detta samarbete till 110 %. Kommunen klarade till och med av 
att genomföra utbildningen för systemet med personalen själv, då systemet både var lätt att 
administrera och användarvänligt. De hade dock tänkt att hyra in någon från början.  

Av 3500 vårdnadshavare är snart 800 (cirka 23 %) anslutna till de webbtjänster som kräver 
inloggning. 462 familjer, vissa med flera barn, har skickat in anmälan till barnomsorgen via 
webbplatsen sedan starten 2003. I dagsläget kommer det in ansökningar elektroniskt varje 
dag. Det finns dock ingen statistik på hur denna användning ökar eller har ökat sedan 
starten. De tjänster som kräver inloggning ökar dock stadigt.

På frågan om kommunen gjorde något för att underlätta för invånaren att hitta tjänsten 
svarade systemförvaltaren att man först efter några testmånader uppmärksammade 
tjänsten, just för att undvika ett högt tryck på den innan man hittat eventuella brister. Detta 
gjordes bland annat genom att personalen ute på alla fritids och dagis lade information till 
föräldrarna i varje barns fack. På kommunen märkte man då en liten ökning av 
användandet. 

Några slutliga kommentarer från den intervjuade var att det aldrig egentligen var något 
problem vid införandet och att tjänsterna svarat upp till de förväntningar man hade. 
Utveckla systemet går väl dock hela tiden, till exempel att göra utskrifterna bättre. 
Systemförvaltaren ansåg att sådana här införanden ligger i tiden och att barnfamiljerna är 
unga och uppväxta med tekniken. Det som systemförvaltaren dock tyckte var 
anmärkningsvärt var att en undersökning som genomfördes visade att de var de föräldrar 
som var födda på 50- talet som hade störst intresse i att utnyttja e-tjänsterna. Detta resultat 
var inte väntat, utan man hade trott att det var de yngre föräldrarna som skulle uppskatta 
tjänsten mest.
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Intervju med IT-tekniker

Jag intervjuade även en IT-tekniker på kommunen. På frågan om kommunen hade behövt 
investera mycket i ny teknik för att klara av införandet svarade personen att de endast hade 
köpt in en server och lite licenser och dylikt, detta rörde sig inte om några större summor 
pengar.

Vid införandet av e-tjänsterna hade man inga tankar på att olika system i framtiden kanske  
behöver kopplas samman. För att besökarna på Karlskrona kommun webbplats ska kunna 
använda samma lösenord till olika tjänster kommer det att krävas en hel del förändringar i 
befintliga system.

Även teknikern sade att säkerhetsfrågan varit uppe för diskussion, men ingen djupare 
sådan. Kommunen följde framförallt leverantörens rekommendationer. De hade inte heller 
någon speciell strategi för implementeringen och säkerheten, de följde inget speciellt 
dokument. Intervjun avslutades med att jag fick veta att den intervjuade bara hade positiva 
erfarenheter från införandet. Det som kunde nämnas var möjligtvis att systemet legat nere 
ett fåtal korta tillfällen.

5.2 Värnamo kommun
Den person jag intervjuade på Värnamo kommun var projektledare för införandet av 
Ansökan om barnomsorg via Internet och övriga e-tjänster gällande barnomsorgen. I 
projektgruppen satt även en representant från leverantören av tjänsterna (systemet). 
Tjänsterna infördes under våren 2004.

För att ansöka om barnomsorg via Internet krävs inget lösenord, utan vem som helst kan 
söka. Ansökningarna hamnar i en inkorg hos de assistenter som handlägger ärendena. 
Dessa skickar även ut bekräftelse till föräldrarna. Då adresserna erhålls från Skatteverket 
hoppas man att dessa är korrekta. När de gäller de tjänster som kräver lösenord får 
användarna först ansöka om ett konto på webbplatsen. De får sedan av säkerhetsskäl ett 
lösenord hemskickat med posten och inte via e-post. Leverantören ser dock i dagsläget 
över möjligheten att kunna få ett lösenord direkt vid skapandet av ett konto. E-tjänsterna 
som kräver att användaren loggar in erbjuder föräldrarna att till exempel se vilka kläder 
som barnen ska ha med till olika aktiviteter på fritids. Detta är modul 1. Projektledaren 
jobbar för att få införa modul 2 som innebär att föräldrarna kan se sina fakturor och ändra 
inkomst och schema via webbplatsen. 

Enligt projektledaren har införandet av e-tjänsterna inneburit en stor tidsbesparing för 
assistenterna och dessa har varit positiva ända sedan man började att prata om att införa 
tjänsterna. Anledningen var framförallt den tidsbesparing de kunde få. De sparar bland 
annat in tid på att invånarna ringer och beställer blanketter i mindre utsträckning än förut 
och detta innebär till exempel att de inte heller behöver skicka blanketter fram och tillbaka. 
Den största tidsbesparingen är att de slipper skriva in informationen från blanketterna i 
datorn. Idag erbjuds invånarna i kommunen även att ansöka på traditionellt sätt och man 
har beslutat att alltid erbjuda ansökan via telefon. Detta beslut grundar sig bland annat på 
att de anställda märkt att en del av invånarna är ”rädda” för datorer.

Trots tidigt intresse från projektledaren att införa e-tjänsterna var det först när en person 
frågade förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen varför Värnamo 
kommun inte erbjöd invånarna att ansöka om exempelvis barnomsorg via Internet som 
arbetet tog fart. Det var inga större problem att få loss pengar till projektet sedan väl 
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förvaltningschefen börjat engagera sig i arbetet. Under delar av 2003 utfördes en förstudie, 
men denna inriktade sig framförallt på de interna behov som fanns. Det genomfördes 
ingen behovsanalys hos de tänkta användarna utan man tog för givet att tjänsterna skulle 
uppskattas. I efterhand inser projektledaren att man skulle genomfört en sådan 
undersökning, men när arbetet med införandet väl hade startat skulle allt gå så fort som 
möjligt. 

Det är mindre än vad projektledaren och assistenterna väntade sig som använder 
möjligheten att ansöka om barnomsorg via Internet. Enligt statistik från en utvärdering av 
Dexter, som systemet heter, kommer 39 % av ansökningar in via webben. 56 % av 
räkningsmottagarna (inom barnomsorgen) har konto i Dexter7. Projektledaren tror att detta 
beror på att tjänsterna fungerade dåligt i starten, då de lösenord som skickades ut inte 
fungerade. Kommunen använde sig förvisso av testfamiljer, men inte tillräckligt länge. Det 
var först efter några dagar som tjänsten låste sig och lösenorden inte fungerade. 

Tekniken fungerade alltså bristfälligt och några ”barnsjukdomar” upptäcktes. Tekniken 
uppdaterades i början på 2005 och sedan dess har allt fungerat mycket bättre. Den slutsats 
kommunen nu kan dra är att de skulle väntat ett år med införandet så att tekniken hade 
hunnits utvecklats färdigt. För att uppmärksamma föräldrar på e-tjänsterna annonserade 
kommunen i lokaltidningen och på startsidan på kommunens webbplats. De lade även 
lappar på förskolorna och skickade ut kort till nyblivna föräldrar. Detta arbete startade de 
nästan direkt efter införandet.

Gällande användarvänligheten berättar projektledaren att man till stor del använde sig av 
leverantörens grunddesign av systemet. Kommunen anpassade denna efter den grafiska 
profil man har. Anledningen var framförallt att leverantören i samband med framtagandet 
av verktyget  gjort studier om användarvänligheten. Tjänsterna fungerar utmärkt även om 
användaren sitter hemma med vanligt modem, detta då verktyget är väldigt resurssnålt.

Kommunen samarbetade inte med någon annan än leverantören vid införandet. Enligt 
projektledaren var detta beslut både bra och dåligt. Det mest positiva var att de kunde 
bestämma allt själva. Leverantören hade all den kompetens som inte kommunen själv hade, 
detta innebar att de inte behövde hyra in någon extra personal vid införandet av systemet. I 
paketet kommunen köpte ingick även utbildning.

Den strategi kommunen hade för införandet innehöll tidplan och ansvarsfördelning. 
Dokumentet visade vem skulle göra vad och när skulle det vara gjort. Den lag kommunen 
ansåg att de var tvungna att ta hänsyn till vid införandet av tjänsterna var PUL. Detta 
innebar inga problem då leverantören hade tagit hänsyn till denna lag vid framtagandet av 
verktyget. Bland annat är inloggningen PUL-säkrad.

Vid inköp av systemet tog kommunen hänsyn till att det i framtiden ska gå att koppla ihop 
med andra system, så att användaren inte behöver ha mer än ett lösenord till de olika 
tjänster som eventuellt kommer att införas på webbplatsen. Då kommunen sedan tidigare 
hade ett grundsystem från leverantören innebar den tekniska uppdateringen ingen större 
kostnad. Licenser, installation, utbildning och service ingick i det grundpaket man köpte in 
för knappt 200 000 kronor. Ytterligare pengar för drift av systemet är avsatta, men 

                                                

7 1750 stycken räkningsmottagare, 979 stycken av dessa hade konto i Dexter 2005-05-20. Statistiken grundar 
sig på perioden 2005-04-01 - 2005-05-20.
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investeringspengar får projektledaren äska efterhand. Kommunen har ingen tidplan för 
utvecklandet av tjänsterna, man avvaktar och ser vilka behov som finns.

5.3 Karlskrona vs Värnamo
Karlskrona erbjuder fler och mer avancerade tjänster inom barnomsorgen än Värnamo. 
Ingen av kommunerna kräver att användaren använder lösenord för att ansöka om 
barnomsorg digitalt, men däremot för att använda övriga tjänster. För att kunna erbjuda 
användarna en viss säkerhet skickar kommunerna ut en köbekräftelse till vårdnadshavarna. 
Ingen av kommunerna diskuterade säkerheten kring tjänsten i någon större utsträckning, 
PUL var den lag som diskuterades. 

Både Karlskrona och Värnamo erbjuder e-tjänsten som en frivillig service, invånarna kan 
även skriva ut ansökningsblanketten från Internet eller ringa en handläggare och be dem 
skicka hem blanketten. E-tjänsten anses dock inte vara komplex utan användarvänlig. 
Tjänsten har inneburit en tidsbesparing för de anställda, då de till exempel inte behöver 
hantera lika många handskrivna blanketter som tidigare. Assistenterna på Karlskrona 
kommun var dock först rädda för att införandet skulle leda till att någon skulle mista 
jobbet, men genom att göra personalen delaktig i införandet försvann denna rädsla.  

Karlskrona genomförde en noggrann förstudie innan de införde e-tjänsten medan 
Värnamos studie inte var lika omfattande. Karlskrona anser att tjänsten har svarat upp till
de förväntningar man hade, medan den intervjuade på Värnamo kommun inte är lika nöjd. 
Brister i systemet lär vara orsaken till användarnas ovilja och att tjänsten marknadsfördes i 
ett för tidigt stadium. Karlskrona har inte upplevt några av dessa problem tack vara en mer 
omfattande försöksverksamhet.

I Karlskrona kommun var det inga problem att få pengar till införandet av tjänsten. 
Främsta anledningen sägs vara att de ska vara en IT-kommun. För Värnamos del gick det 
att få fram pengar först när rätt person blev intresserad av e-tjänsten. Pengar för utveckling 
får äskas efterhand. Införandet innebar inte allt för stora kostnader för kommunerna. De 
behövde inte anställa någon extra personal, framförallt med anledning av deras nära 
samarbete med leverantören. Endast Värnamo hade tankar på att olika system i framtiden 
ska kunna kopplas samman. Med anledning av detta slipper de förmodligen en massa extra
arbete när den dagen kommer. 

En enkel sammanfattning av de påverkande faktorer som kan utläsas från intervjuerna är 
följande:

 Rädsla hos personalen (Karlskrona kommun).

 Pengar till införandet samt utveckling (Värnamo kommun).

 Intresse hos beslutsfattare (Värnamo kommun).

 Bristande förstudie och felaktig marknadsföring (Värnamo kommun).

Rädsla hos personalen kan komma att beröra steg 1 och 2 i införandeprocessen. Pengar till 
införandet berör steg 2, pengar till utveckling steg 3 och intresse hos beslutsfattare steg 1. 
Bristande förstudie berör steg 2 medan felaktig marknadsföring påverkar steg 3. 
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6 Analys
Regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten innebär att landets offentliga förvaltningar 
till exempel ska digitalisera sina tjänster, då tjänsterna ska vara tillgängliga dygnet runt.
Ljungby kommun ska under 2006 införa e-tjänsten Ansökan om barnomsorg via Internet. 
Enligt Statskontoret (2003) håller visionen på att bli något större än det tidigare var tänkt. 
De menar att utvecklingen drivs mot en förvaltning som ska fungera som ett nätverk, olika 
förvaltningar ska alltså samarbeta över verksamhetsgränserna. Utifrån mina intervjuer och 
Ljungby kommuns nivå i 24-timmarstrappan, som visar var kommunerna befinner sig i 
arbetet med 24-timmarsmyndigheten, menar jag att detta inte stämmer. Kommunerna har 
inte börjat tänka på att de i framtiden ska kunna samverka med olika förvaltningar, de har 
knappt insett att olika avdelningar inom den egna verksamheten ska kunna samarbeta. 
Innan de ska kunna samarbeta externt måste de klara av det internt. Ljungby kommun har 
inte ens kommit upp på steg 2 i trappan, vilket visar att de har väldigt lång väg kvar innan 
de har uppfyllt kraven för att betraktas vara på steg 4. Steg 4 som innebär att en användare 
ska kunna genomföra hela sitt ärende på en och samma webbplats, även om flera olika 
verksamheter är inblandade. Detta steg kan förknippas med nätverksförvaltning. Om 
Statskontoret anser att utvecklingen drivs mot denna förvaltningsform måste de mena 
andra förvaltningar än kommunerna. Den framtida samverkan mellan olika förvaltningar 
hänger dock inte endast på de enskilda verksamheterna. Statskontoret (2003) belyser att det 
måste skapas en gemensam infrastruktur för säkert informationsutbyte och även rättsläget 
måste ses över. Regeringen (proposition 1997/98:136) menar att det krävs gemensamma 
standarder för ett effektivt informationsutbyte. Till exempel krävs enhetlighet när det gäller 
begreppsdefinitioner och informationsinnehåll.

När man pratar om de olika visionerna anser jag att det är viktigt att framhålla att dessa inte 
enbart innebär att alla tjänster ska digitaliseras, utan även att den service som finns idag ska 
finnas kvar så länge som den efterfrågas. Det viktiga är att hålla en hög servicenivå, vilket 
då innebär att privatpersoner och företag ska kunna utföra olika tjänster när de så önskar
på det sätt som passar dem bäst. I Statskontorets (2004a) vision om att Sverige ska bli ett 
ledande e-samhälle kan vi även läsa att förvaltningarna även ska erbjuda medborgarna och 
företagen att utföra tjänsterna via telefon, brev eller besök.

Nedan följer analys av de faktorer som kan påverka införandet och användningen av en e-
tjänst. För att på bästa sätt integrera teori och empiri har jag delat in informationen i olika 
ämnesområden. Med anledning av att intervjuerna till viss del genererade annan 
information än teorin ser denna indelning inte ut på samma sätt som tidigare i arbetet. 

Kultur, kunskap och engagemang

Både Asgarkhani (2005) och Davenport (1997) menar att det är viktigt att ny teknik införs 
med hänsyn till de kulturella och organisatoriska aspekterna. Utifrån intervjuerna har jag 
inte lyckats få fram att dessa faktorer varit involverade i införandet. En anledning kan enligt 
mig vara att e-tjänsten inte påverkade den berörda personalen i någon större utsträckning 
och därmed inte heller kulturen på avdelningen. Det kan även vara så att det inte finns 
kunskap om att kulturen på en avdelning kan påverka de nya rutiner som införs. 

Asgarkhani (2005) tar upp att personalens bristande kunskaper om tekniken kan vara ett 
hot mot ett lyckat införande av en tjänst, också Statskontoret (2004a) tar upp denna faktor 
till diskussion. Statskontoret säger även att förvaltningen som står inför ett införande bör 
tänka över om personalen har tillräckliga kunskaper om verksamhetsutveckling och 
beställning av system. Enligt de intervjuade har personalens bristande kompetens inte varit 
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ett hot för ett lyckat införande och fortsatt användning av tjänsten. Leverantörerna skötte 
införandet och i Värnamos fall även utbildningen och därför behövdes ingen extra 
personal. Karlskrona ansåg att systemet var så enkelt att de klarade av att sköta 
utbildningen själva, de hade från start tänkt hyra in någon för detta. Hade kommunerna 
dock inte haft ett så nära samarbete med leverantörerna som de hade kunde det blivit 
problem med kunskapen. Även Ljungby kommun kommer låta leverantören sköta 
implementeringen, detta innebär att ingen extra personal behöver hyras in. Den 
undersökning som Hinnant och O’Looney (2003) genomförde visade också att den 
existerande kunskapen inte påverkade om en organisation skulle införa en tjänst eller inte.

Asgarkhani (2005) säger att bristande engagemang och motstånd mot förändringar hos 
personalen kan äventyra ett lyckat införande. För att en e-tjänst överhuvudtaget ska införas 
måste det finnas ett visst intresse hos någon i personalen, eller som i Karlskronas fall hos 
politikerna. Här måste dock personalen anamma intresset och i kommunen fanns det i ett 
tidigt stadium motstånd hos personalen, men detta blev bättre då de fick sitta med i 
projektgruppen. De såg att tjänsten inte innebar något hot för dem utan underlättade deras 
arbete. Detta anser jag visar vikten av att integrera personalen och användarna. Bristen på 
information kan leda till motstånd. Värnamo ska inte ha haft några problem med motstånd 
hos personalen, här verkar det vara användarna som inte anammat tjänsten. Jag anser dock 
att det är viktigt att belysa att 56 % av de möjliga användarna till tjänsten som kräver 
lösenord har konto, medan endast 23 % av användarna i Karlskrona har konto. Det kan 
alltså vara så att kommunen helt enkelt hade för höga förväntningar och därmed anser att 
användandet är lågt, fast det egentligen är väldigt högt. Handläggarna på Ljungby kommun 
visar idag en viss oro över vad tjänsten kommer att innebära, men genom information 
menar jag att denna rädsla kan försvinna.

Strategier

Davenport (1997) anser att en utvärdering av den nya teknik som införs måste vara en del 
av organisationens övergripande strategiska process för att denna ska lyckas. Kommunerna 
har inte haft några övergripande strategier för införandet och ingen strategi för det fortsatta 
arbetet har nämnts. För Karlskronas del handlade strategierna endast om 
marknadsföringen, medan Värnamos strategi innehöll tidsplanering och ansvarsfördelning. 

I tidningen Öppna system (Enström et al., 2005b) säger Jenny Birkestad att det är viktigt att  
ha strategier för införandet av en e-tjänst och det fortsatta arbetet. I dagsläget menar jag att 
det är svårt att se om kommunernas mindre omfattande strategier har lett till ett sämre 
införande eller kommer att leda till en sämre utveckling av tjänsterna. Det är svårt att 
precisera hur omfattande en strategi ska vara för en sådan här ändå relativt enkel tjänst. 
Gällande utvärderingen av tekniken har kommunerna endast gjort statistik gällande 
användningen av tjänsterna. Ljungby kommun har ännu ingen färdigutvecklad strategi.

Teknisk kapacitet och resurser

Hinnant & O’Looney (2003) genomförde en studie där de utgick från att den tekniska 
kapaciteten kan påverka införandet av en e-tjänst. Den undersökning de genomförde visade 
dock att existerande teknik inte påverkade införandet och detta resultat kan stödjas av de 
intervjuer jag genomförde. Från intervjuerna framkom nämligen att den tekniska 
kapaciteten inte var något hinder för införandet. Kommunerna fick köpa till de delar som 
fattades, till exempel server och licenser. Det som kunde hindrat här är enligt mig pengar 
till investeringarna. Flera olika författare, bland annat Hinnant & O’Looney (2003) och 
Davenport (1997), menar nämligen att det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med 
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resurser avsatta för införandet av tjänsten och det fortsatta underhållsarbetet. Även en av 
de jag intervjuade belyste att kollegor på andra kommuner har eller har haft väldigt svårt att 
få pengar avsatta till olika tekniska investeringar. Detta anser jag visar på att pengar kan 
vara en stor barriär, både för införandet av en tjänst och utvecklingen av denna. Politikerna 
måste vara intresserade och förstå användarnyttan. För Karlskrona var detta inget problem 
då deras policy är att vara en IT-kommun och det är politikerna som driver på detta arbete. 
För Värnamos del var pengarna ett hinder fram till att rätt person blev intresserad av 
tjänsten. Idag är pengar till drift av systemet avsatta men inte för investeringar, man väntar 
och ser vilka behov som finns. I dagsläget är tjänsten inte särskilt avancerad och vill man 
utöka och erbjuda hantering av barnomsorgen i större utsträckning kan pengar alltså bli ett 
hinder. För ansökan krävs dock enbart pengar om man vill utveckla och förbättra tjänsten. 
För Ljungby kommun del hängde hela införandet på att pengar till e-tjänsten sattes av i 
budgeten.

Behov

Enligt den intervjuade på Värnamo kommun har tjänsten inte uppfyllt alla de förväntningar 
som fanns. Bland annat trodde man att tjänsten skulle användas i större utsträckning än vad 
den gör. Anledningen till dessa ouppfyllda förväntningar är troligen att kommunen inte 
genomförde en behovsanalys. Hinnant och O’Looney (2003) säger att en organisation 
måste mäta behovet hos de tänkta användarna innan införandet då det är troligt att behovet 
hos dem styr användandet. Detta menar jag stämmer då kommunen kunde fått fram 
ungefär hur många som var intresserade av att använda tjänsten och då kunde de även fått 
veta vad de kunde vänta sig. Karlskrona kommun däremot som genomförde en sådan här 
analys säger att tjänsten uppfyller de förväntningar man hade av användandet, 23 % av 
räkningsmottagarna använder tjänsten. I Värnamo däremot har 56 % av vårdnadshavarna
konto i Dexter, medan 39 % av ansökningarna kommer in digitalt. Då Karlskrona är nöjda, 
men inte Värnamo som har högre användning visar på stor skillnad i uppfattat behov. 
Detta menar jag visar ännu tydligare hur viktigt det är att mäta behovet innan en ny e-tjänst 
införs. Även att Karlskrona fick fram att de inte var den åldersgrupp de trodde som var 
mest intresserade av tjänsten visar vikten av att genomföra en behovsundersökning. Boyer 
et al. (2002) säger att en e-tjänst måste planeras och införas noga för att denna ska bli en 
värdefull kanal. Som den intervjuade på Värnamo kommun själv sade så skyndade man på 
införandet för att tjänsten skulle komma igång. Detta kan vara ytterligare en anledning till 
varför tjänsten inte används i så stor utsträckning som det var tänkt.

Karlskrona införde den aktuella e-tjänsten 2003 och tog tag i arbetet två år innan. Värnamo 
däremot införde tjänsten 2004 och började arbetet ungefär ett år innan. Utifrån detta kan vi 
dra slutsatsen att Karlskrona gjorde ett noggrannare förarbete, om det inte var så att det 
fanns mer information att tillgå vid införandet ett år senare. Det som stödjer att Karlskrona 
gjorde ett noggrannare förarbete är att de gjorde en behovsanalys, testade en prototyp och 
använde sig av testfamiljer. Värnamo använde också testpersoner, men inte alls i samma 
utsträckning som Karlskrona. Värnamo har dock ännu inte infört de mer avancerade 
tjänsterna inom barnomsorgen, exempelvis ändring av schema och inkomst. Även den 
intervjuade säger att de nu i efterhand ser att de inte skulle haft så bråttom utan till exempel 
genomfört en behovsundersökning, precis som Karlskrona kommun gjorde. De skulle även 
ha använt sig av testfamiljer längre och inte marknadsfört tjänsten i så tidigt stadium som 
man gjorde.

Ljungby kommun har inte genomfört någon behovsstudie som visar om invånarna 
efterfrågar tjänsten eller inte. De hoppas dock att 90 % av de tilltänkta användarna kommer 
att utnyttja tjänsten inom ett par år, övriga procent väntas bestå av människor som inte har 
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resurser eller intresse att utföra tjänsten digitalt. För att komma upp i denna höga 
användning kommer de bland annat att automatiskt skicka ut lösenord till de föräldrar som 
har barn inom barnomsorgen. Med tanke på hur stor procent av de möjliga användarna, i 
Värnamo och Karlskrona som använder tjänsten, anser jag att kommunen är väldigt 
optimistisk med denna högra siffra. Det är dock bra att de insett att en viss procent av 
användarna inte kommer att kunna eller vilja använda e-tjänster, precis som exempelvis 
Larsson (2001) och Bornefalk (2005) belyser.

Komplexitet och vinster

Boyer et al. (2002) menar att det är lättare att göra en icke komplex produkt digital. 
Ansökan om barnomsorg via Internet anses inte av de intervjuade vara svår att använda, 
utan användarna kan enkelt fylla i de uppgifter som behövs utan hjälp från personal på 
kommunen. Med anledning av detta kan inte produktens komplexitet sägas vara ett hinder 
för användandet. Författarna säger även att besökaren hellre återkommer och gör återköp 
om de är någon vinst för dem att använda tjänsten, att den ger något extra värde. Tjänar de 
inget på att utföra den digitalt finns det heller ingen anledning att göra det. I Karlskrona 
kommun anser man att invånarna tjänar tid på att utföra tjänsten digitalt samt att de slipper 
betala porto. De kan även få en bättre köplacering genom att skicka in blanketten via 
Internet. Värnamo såg vid införandet mest interna fördelar, framförallt tidsbesparingen för 
de anställda. Jag anser att fördelarna gäller för båda kommunerna.

Enligt Statskontoret (2004b) ska varje steg mot att bli en 24-timmarsmyndighet ses som en 
möjlighet att organisera arbetet på ett effektivare sätt, vilket de båda kommunerna har gjort 
då tjänsten innebär en tidsbesparing för de anställda. I Ljungby kommun däremot kommer 
tjänsten inte att generera någon större tidsbesparing, varken för handläggarna eller 
användarna. Ingen av de berörda parterna kommer heller att slippa portokostnaden. De 
användare som kommer att utföra tjänsten digitalt i Ljungby kommun kommer nämligen
att få skicka tillbaka den digitalt utförda ansökan manuellt, efter att en handläggare på 
Ljungby kommun skrivit ut den digitala ansökan och skickat tillbaka denna till användaren. 
Skälet som gavs var säkerhetsfrågan och att kommunen vill ha en påskrift på ansökan. Jag 
menar att detta moment kan hindra kommunen från att få ett högt användande av tjänsten. 
Boyer et al. (2002) säger att det är större chans att användaren inte vill utföra tjänsten 
digitalt om denna tar för mycket kraft. Att tjänsten ska vara lättare att utföra digitalt än på 
papper nämns av många författare, bland annat Nord & Osterman (2005) och Davenport 
(1997). Detta kan sägas gälla både tidsvinsten och ifyllandet. 

Lagar

Enligt en del källor måste vissa rättsliga hinder undanröjas för att informationsutbyte ska 
kunna ske elektroniskt, även lagar som gör att oklarheter inte uppkommer vid överföring 
av information måste konstrueras (Regeringskansliet, 2003; proposition 1997/98:136). 
Kommunerna diskuterade väldigt lätt kring de lagar som kunde komma att beröras vid ett 
införande och ansåg inte att tjänsten krävde att man följde någon specifik lag förutom 
PUL. Karlskrona följde här leverantörens rekommendationer och Värnamos leverantör 
hade tagit hänsyn till lagen vid skapandet av verktyget. Även Ljungby kommun planerar att 
följa leverantörens rekommendationer. Detta anser jag är bra, då det är viktigt för 
användarna att få kännedom om hur deras uppgifter hanteras. Många källor nämner, bland 
annat Kesh et al. (2002) och 24-timmarsdelegationen (2005b), att lågt förtroende och dålig 
tilltro hos användarna kan hindra att en e-tjänst används.
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Säkerhetslösningar och risker

I proposition 1997/98:136 kan vi läsa att det som är avgörande för överföring av 
information är tilltron till att denna är korrekt, detta kräver säkerhetslösningar. Även enligt 
Kesh et al. (2002) är en av de kritiska faktorerna med att lyckas med e-handel säkerheten. 
Utan förtroende från kunderna kommer e-tjänsterna inte att användas. Jag anser inte att e-
tjänster gällande handel eller service skiljer sig åt i någon större utsträckning. Gällande 
ansökan om barnomsorg är det dock inte lika hemlig information som kommer att skickas 
över Internet som vid köp av en vara då kunden ofta ger ut sitt kontokortnummer. 

Kesh et al. (2002) påpekar att det är viktigt att förvaltningarna analyserar säkerheten och 
uppskattar svagheterna innan införandet av en e-tjänst. Säkerheten hänger på ett komplext 
samband mellan olika komponenter, en svaghet kan äventyra allt. Det som framkom av 
mina intervjuer var att ingen av kommunerna har lagt ner någon större vikt vid säkerheten, 
men den har diskuterats. De mer avancerade tjänsterna har tillgänglighetskontroll vilket 
författarna menar leder till att många andra säkerhetsriskerna försvinner. Ansökan om 
barnomsorg däremot har ingen tillgänglighetskontroll, utan endast en bekräftelse skickas ut 
till vårdnadshavarna. Både Värnamo och Karlskrona kommun säger att kontrollfunktioner 
gör att användarna inte kan fylla i felaktiga uppgifter, förutom om de gör det medvetet.
Ljungby kommun kommer även att kräva en påskrift på ansökningarna för att höja 
säkerheten. Jag anser inte att det behövs några ytterligare säkerhetsrutiner så länge 
uppgifterna inte är mer känsliga än vad de är. I framtiden däremot, när mer känslig 
information ska hanteras, kommer det bli nödvändigt att kommunerna erbjuder bättre 
säkerhetslösningar och identifiering av användarna. Till exempel kan det bli nödvändigt att 
följa den struktur som Kesh et al. (2002) skapat för att analysera säkerheten.

En av Hinnant och O’Looneys (2003) tre dimensioner är riskförebyggande. Innan de 
utförde sin studie var det hypotiserat att riskförebyggande var viktigt för att en organisation 
skulle vilja införa en tjänst. Denna hypotisering stöds av den undersökning de genomförde. 
En risk enligt dem är att tjänsten misslyckas och att de ansvariga politikerna hålls som 
ansvariga för misslyckandet. Detta kan vara en anledning till att det har varit svårt att få 
pengar till projektet i Ljungby kommun och andra kommuner. 

Användarvänlighet och marknadsföring

Som tidigare nämnts så ska det vara lättare att utföra en tjänst digitalt än på papper för att 
denna ska få genomslagskraft. Statskontoret (2004a) tog upp en del åsikter i sitt 
diskussionsunderlag som förvaltningarna bör ha i åtanke när de inför en ny e-tjänst. De 
sade bland annat att organisationen inte ska glömma att visa användarnyttan med tjänsten 
och aktivt underlätta för besökaren att hitta till den nya tjänsten. För att göra tjänsten 
användarvänlig använde sig Värnamo kommun av leverantörens grunddesign som endast 
anpassades till den grafiska profil man har inom kommunen. Den intervjuade säger att 
leverantören ska ha gjort studier på sin design för att garantera användarvänligheten. Jag 
menar att man får tro på leverantören då denna ska ha större kunskaper än kunden. Med 
anledning av att kommunen använde sig av testfamiljer kunde de efter införandet själva 
testa användarvänligheten. Jag fick inte fram vad Karlskrona kommun gjort för 
användarvänligheten, men intervjupersonen sade att tjänsten anses vara lättanvänd. Då de 
rättat till de brister som invånarna kommenterat efter införandet tror jag att denna inte har 
allt för stora brister gällande användarvänligheten. Jag anser även att det är viktigt att tänka 
på att invånarna i en kommun kan ha så många olika behov att det från start inte går att ta 
hänsyn till alla. Det viktiga är att kommunerna försöker rätta till eventuella brister
efterhand. 
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Både Värnamo och Karlskrona kommun genomförde aktiva marknadsföringsåtgärder för 
e-tjänsten. Ljungby kommun har i dagsläget inte funderat på detta område. Felet Värnamo 
gjorde var att marknadsföra tjänsten i ett allt för tidigt stadium.

Tillgänglighet och tillgång till dator och Internet 

Statskontoret (2004a) tog i sitt diskussionsunderlag upp att bristen på hög 
överföringskapacitet kunde vara ett hinder för användandet av en e-tjänst. Även 
Asgarkhani (2005) tog upp att dålig åtkomst för invånarna kan leda till minskat 
användande. För den aktuella tjänsten anser ingen av kommunerna att bristen på åtkomst 
till bredband hindrar användandet av tjänsten, båda tycker att det går väldigt bra att utföra 
denna med vanligt modem hemma. En anledning som nämns är att tjänsten är resurssnål. 
Hade tjänsten krävt bredbandsuppkoppling hade detta inte varit något större problem för 
Ljungby kommuns då nästan alla privatpersoner och företag i kommunen har möjlighet att 
få tillgång till bredband. Invånarnas resurser, kunskap och intresse kan dock leda till
problem. Jag anser att dessa faktorer sannolikt är samma för användandet av vanligt 
modem, möjligtvis att det krävs mer resurser för en invånare att skaffa sig bredband. I 
tidningen Öppna system (Bornefalk, 2005) kan vi läsa att tillgången till datorer aldrig kan 
bli 100 %, bland annat med anledningen av att vissa människor inte är intresserade av att 
använda datorn för att utföra tjänster. Genom att fortsätta erbjuda traditionell service 
riskerar kommunerna inte att bygga digitala klyftor i samhället, vilket annars kan bli följden 
enligt både Larsson (2001) och Sven-Erik Österberg (Lidström, 2005).  

Karlskrona ville genom att införa tjänsten digitalt göra det enklare för vem som helst i 
landet att söka barnomsorg i kommunen. Detta går i linje med 24-timmarsmyndigheten 
som bland annat säger att förvaltningen ska ge snabba besked oavsett var i landet du bor 
(Statskontoret, 2005). Jag menar dock att det inte var svårare för vårdnadshavarna utanför 
kommungränserna, än dem innanför, att tidigare ansöka om barnomsorg. De kunde precis 
som kommuninvånarna beställa hem eller ladda ner den blankett som krävs för ansökan. 
Som jag har förstått det erbjuder e-tjänsten inte mer information om exempelvis olika dagis 
än den blankett som går att skriva ut direkt från datorn. Den digitala tjänsten skapar dock 
större tidsoberoende och användaren behöver inte heller ha tillgång till skrivare vilket de 
måste ha för att utnyttja tidsoberoendet gällande att skriva ut blanketten från Internet.
Dessa fördelar gäller alla användare.

Karlskrona erbjuder idag och kommer även fortsättningsvis att erbjuda invånarna att utföra 
tjänsten på traditionellt sätt, då de inte vill att tjänsten ska vara tvingande. Även Värnamo 
har valt att ha kvar den traditionella servicen, då vissa invånare inte vill använda dator. 
Detta är precis det problem vi kan läsa om i Öppna system (Bornefalk, 2005). Det går inte 
att ta för givet att alla vill använda de digitala tjänsterna, vilket Värnamo gjorde. Ljungby 
kommun vill med införandet av tjänsten öka tillgängligheten för invånarna, då det i 
dagsläget kan vara svårt att få tag på en handläggare. 

Enligt statistik från SCB (2004) ökar användningen av datorer och Internet stadigt. Jag 
anser att detta kan vara ett motiv till att intensifiera arbetet med att införa digitala tjänster. 
Ju fler invånare som har tillgång till en dator, desto fler kan se fördelarna med att själva 
utföra tjänsterna via Internet. Även Statskontoret (2003) utförde en undersökning som 
visar att allt fler, både medborgare och företag, använder Internet i kontakterna med olika 
förvaltningar. Den ökade användningen kan ses som en fördel för Ljungby kommun, som 
står inför att digitalisera ansökan till barnomsorgen.
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Enligt Statskontoret (2005) står 24-timmarsmyndigheten för en förvaltning med effektiv 
offentlig service som är tillgänglig för medborgarna när de efterfrågar denna. Detta visar att 
det är viktigt att e-tjänsterna kommunen erbjuder är tillgängliga dygnet runt, att systemet 
inte ligger nere. Enligt Karlskrona och Värnamo kommun har detta inte varit något 
problem.  

Sambruk och samverkan

Statskontoret (2003) belyser vikten av att olika förvaltningar börjar samverka, detta bland 
annat med anledning av att privatpersoner och företag inte ska behöva veta hur en 
förvaltning är organiserad för att kunna utföra sina ärenden. Den enda av de tre berörda 
kommunerna som hade någon typ av samverkan i tankarna var Värnamo som åtminstone
tänkt på att olika system inom kommunen ska kunnas kopplas ihop i framtiden. 

Varken Karlskrona eller Värnamo kommun har haft någon samarbetspartner förutom 
leverantören vid införandet av sina e-tjänster. Enligt den intervjuade på Karlskrona 
kommun var anledningen till detta framförallt att de var först i landet och att ingen annan 
var intresserad just för tillfället. Projektledaren i Värnamo kommun ansåg att det var en 
fördel att arbeta själv då de kunde bestämma allt själv. 

Sambruk är till för att hjälpa kommunerna med deras arbete gällande e-tjänster. 
Anledningen till att Ljungby kommun inte tagit hjälp av dem är att de redan har ett system 
som klarar av att införa den aktuella tjänsten, det handlar alltså inte om någon utveckling. 
Mindre kommuner har ofta inte samma resurser och behov för Internet innovationer som 
de större kommunerna. Sambruk kan komma att möjliggöra för mindre kommuner, 
exempelvis Ljungby kommun, att hålla någorlunda samma standard som de större. 

På Sambruks webbplats (Sambruk, 2005) kunde vi läsa att alla kommuner i Sverige, 
oberoende av deras storlek och geografiskt läge, har ett liknande uppdrag och därför också 
ett likartat behov av e-tjänster. Ska vi utgå från att detta stämmer så finns det inga risker
gällande införandet som kan kopplas ihop med en kommuns storlek och läge i landet, då 
alla ska erbjuda samma service. Karlskrona har knappt dubbelt så många invånare som 
exempelvis Värnamo, vilket kan visa att det finns fler potentiella användare av e-tjänsten i 
Karlskrona. Jag menar att det är troligt att det finns större användarnytta internt för 
kommuner med ett högre invånarantal än de med färre invånare. Anledningen är att dessa 
kommuner tjänar in mer tid på att slippa svara i telefon och hantera blanketter manuellt. 
Detta kan vara anledningen till att politikerna i vissa mindre kommuner inte har något 
större intresse av att införa nya digitala tjänster. Detta kan stödjas av Hinnant och 
O’Looney (2003) som säger att behovet är avgörande för intresset att införa en e-tjänst. 

6.1 Införandeprocessen 
Som nämnts tidigare består enligt mig införandeprocessen av en kommunal e-tjänst av tre 
huvudsteg; behov/intresse, införande och användning. Utifrån analysen har framkommit 
områden som kan ingå i dessa tre steg. I steg 1 kan läggas uppfattat behov, intresse och 
engagemang hos personalen samt hos beslutsfattarna. Steg 2 inleds lämpligen med 
förstudie då en sådan måste genomföras innan införandet. Efter tjänsten införts måste den 
testas, därav att steg 2 bör avslutas med testfas. Utifrån analysen kan sedan läsas att 
testfasen bör följas av marknadsföring som leder till att tjänsten börjar användas och 
därmed starta steg 3. Om e-tjänsten ska utvecklas eller inte hänger på om tjänsten används i 
önskad utsträckning eller inte. Till varje steg och område i processen tillkommer sedan de 
påverkande faktorerna.
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7 Slutsatser
Genom att studera analysen kan följande slutsatser dras:

 Kommunerna är inte redo att börja arbeta mot målet att bli en nätverksförvaltning, 
då de allra flesta har lång väg kvar till att uppnå visionen om 24-timmars-
myndigheten. Två av tre kommuner i rapporten har inga tankar på att olika system i 
framtiden ska kunna kopplas samman och samverka.

 Att en kommun digitaliserar sina tjänster får inte innebära att de traditionella 
kontaktvägarna försvinner. Det viktiga är att hålla en hög servicenivå.

 Det måste finnas intresse hos någon i personalen eller bland politikerna i 
kommunen för att e-tjänstens införande överhuvudtaget ska diskuteras. 

 Bristande engagemang och motstånd mot förändringar kan hindra ett lyckat 
införande och användning av tjänsten. Detta går att förebygga genom att involvera 
berörda parter i arbetet, både personal och tänkta användare.

 Det är svårt att visa vilken betydelse strategier har vid införandet av en ny e-tjänst. 
Det sägs dock att dessa hjälper verksamheten att införa tjänsten på ett korrekt sätt.

 Bristande kompetens om tekniken hos personalen på en förvaltning är inget hinder 
för införandet av ett nytt system.

 Existerande teknik hos förvaltningen påverkar inte om tjänsten ska införas eller inte.

 Pengar är en avgörande faktor för införandet och den fortsatta användningen (drift, 
underhåll och investeringar). Intresset hos de politiker som fastställer en kommuns 
budget spelar här en avgörande roll.

 Behovet och användningen av e-tjänsten är avgörande för framtida utveckling och 
investeringar.

 Det krävs att kommunen genomför en behovsanalys för att få en uppfattning om 
den nya tjänster kommer att användas eller inte.

 Det är viktigt att genomföra en förstudie och testa tjänsten innan den marknadsförs.

 Organisationen ska inte skynda på införandet av e-tjänsten, utan genomföra alla de 
steg som krävs för att denna ska bli en värdefull kanal.

 Tjänstens komplexitet är inget hinder för införandet.

 E-tjänsten kommer att införas och användas först när den ger personal och 
användare vinster i form av exempelvis tidsbesparing. 

 Användaren måste finna fler fördelar med att använda e-tjänsten än den 
traditionella, för att denna ska användas. Användarvänligheten är viktig.

 Det finns inga lagar som försvårar eller hindrar införandet av e-tjänsten.

 Förtroende och tilltro hos användarna, till att informationen hanteras på ett korrekt 
sätt, är en viktig faktor. Olika säkerhetslösningar kan krävas för detta.
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 Det är viktigt att förutse och förebygga de eventuella risker som kan förknippas med 
e-tjänsten. 

 Tillgången till bredband hindrar inte användningen av tjänsten. Bristande intresse 
och resurser, till exempel dator och modem, kan dock leda till en minskad 
användning av e-tjänsten.

På nästa sida har jag skapat en modell som visar de slutliga påverkande faktorerna och 
vilket/vilka steg de påverkar i införandeprocessen. De teoretiska faktorer som inte funnit 
stöd i materialet från intervjuerna och av mig inte ansetts stämma med aktuell e-tjänst är ej 
medtagna som påverkade faktorer i modellen. Resonemang kring detta återfinns i analysen.   

Steg 1. Hela processen att införa en e-tjänst startar med uppfattat behov och går sedan 
över till intresse och engagemang hos personalen och beslutsfattarna. Finns det inget 
intresse är det osannolikt att tjänsten införs. Även motstånd hos personalen är en kritisk 
faktor för införandet. 

Steg 2. Efter att intresse skapats måste verksamheten utföra en förstudie. Faktorer som 
påverkar kvaliteten på denna är att det inte genomförs någon behovsanalys, säkerhet och 
risker analyseras bristfälligt och att studien inte är tillräckligt omfattande. Efter att 
kommunen genomfört en förstudie ska tjänsten införas. Bristen på pengar är här det största 
hindret. Införandet efterföljs av en testfas där hotet är att denna inte är tillräckligt 
omfattande. Även på steg 2 kan motstånd hos personalen påverka arbetet med e-tjänsten. 

Steg 3. När testfasen är avslutad ska e-tjänsten marknadsföras. De misstag kommunen kan 
göra här är att marknadsföra i ett för tidigt stadium. Det är viktigt att testfasen är avslutad 
innan kännedom om tjänsten sprids till allmänheten. Även fel marknadsföringsåtgärder kan 
sättas in eller misstaget att inte marknadsföra alls. När marknadsföringen är igång ska 
tjänsten börja användas. Det som kan hindra att tjänsten inte används i önskad utsträckning 
är bristande tilltro hos användarna, att tjänsten genererar för få fördelar, okunskap om 
tjänsten och bristande resurser och intresse. Utveckling av tjänsten kommer endast att ske 
om behov och pengar finns. Personalens motstånd kan även under detta steg påverka 
resultatet av e-tjänstens framgång.

För att tydliggöra min modell är de faktorer som inte har en empirisk förankring, de som 
inte kunnats stärkas med empiriskt material, markerats med en tjockare ram. Övriga 
faktorer kan sägas vara kombination av teori och empiri. 
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Figur 5 Modell som visar vilka faktorer som kan påverka införandet av en e-tjänst och användningen av denna.
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7.1 Slutdiskussion 
I takt med att omvärlden förändras ökar också kraven på den offentliga sektorn gällande 
service. Kommunerna har börjat arbeta med att införa nya sätt att kommunicera med sina 
invånare. Detta arbete går dock relativt trögt och det finns flera anledningar till detta. Jag 
menar exempelvis att en del kommuner väntar med olika införanden då de vill se vilka 
misstag andra kommuner gör och vilka eventuella fallgropar som kan finnas. Den 
intervjuade i Värnamo sade exempelvis att de nu i efterhand anser att de skulle ha väntat
med införandet tills tekniken hade utvecklats ytterligare. Självklart ska förvaltningarna inte 
göra något förhastat, men om alla väntar på allt och alla så kommer ingenting att hända.

Genom bland annat min litteraturstudie och genomförda intervjuer har jag försökt att få 
fram vilka olika faktorer som kan hindra ett införande av en ny digital tjänst och sedan 
användningen av denna. Den slutsats jag kan dra gällande material till rapporten är att det 
finns bristfälligt med dokumenterad information om e-tjänster inom den kommunala 
verksamheten. Jag fann inte mycket teoretiskt förankrat material och de kunskaper som 
intervjupersonerna besitter är inte dokumenterat och kommer med stor risk att försvinna.

Det finns många visioner om hur framtidens förvaltning ska arbeta. Jag menar att det 
måste skapas enhetliga riktlinjer för att nå hit och även tydligare direktiv från högre organ. 
Om verksamheterna inte vet vad som förväntas av dem vet de inte heller vad de ska jobba
mot. Arbetet mot exempelvis nätverksförvaltningen kommer inte att vara självgående utan 
exempelvis Regeringen måste avsätta pengar för detta arbete och dela ut dessa tillsammans 
med krav på hur förvaltningen ska använda dessa. Till exempel Statskontoret säger att olika 
förvaltningar måste arbeta mot samma mål om denna vision ska kunna bli verklighet. 
Dessa mål måste komma från någon ledande verksamhet. Genom egna erfarenheter och 
kommentarer från intervjupersonerna menar jag att även tankarna om hur de olika 
förvaltningarna ska drivas måste ändras hos både beslutfattare och personal om dessa 
visioner ska kunna bli verklighet.

Kulturen i en verksamhet är något som diskuteras av många olika teoretiska författare och 
även till viss del av de personer som leder olika omfattande förändringsarbeten. Både 
genom intervjuerna och egna erfarenheter vet jag att det finns en bristande kunskap om 
verksamhetskultur och hur denna påverkar vid direktiv om nya arbetssätt. Många offentliga 
förvaltningar utan denna kunskap tror att tekniken är den viktigaste och största delen vid 
införandet av ett nytt system och detta leder till att personalen som berörs av 
förändringarna kommer i skymundan. Jag menar att tekniken är den minsta delen och att 
alla nya införanden måste förankras i verksamhetskulturen för att systemet ska få önskad 
användning. Enligt mig är det ganska logiskt att teknik som köps in och installeras inte är 
lika komplicerat som att ändra arbetssättet hos personal som arbetat på ett visst sätt i ett 
flertal år. Större kunskaper om människan i förändringsarbete behövs när fler och mer 
komplicerade e-tjänster ska införas.

Både intervjuer och det teoretiska materialet i rapporten visar att behovet av e-tjänsten hos 
användarna och hos de anställda är en avgörande faktor för framgång. Med anledning av 
detta är det väldigt viktigt att kommunerna ser att en e-tjänst efterfrågas innan den införs, 
om det finns önskemål om någon annan viktigare tjänst. I dagsläget ska kommunerna inte
införa tjänster med anledning av att andra kommuner erbjuder dessa, det är viktigt att 
införa de mest behövda först. Tillslut ska dock alla de tjänster som kan erbjudas över 
Internet digitaliseras. Det är även viktigt för kommunerna att vara medvetna om att e-
tjänsterna endast ska erbjudas som komplement till de traditionella tjänsterna då invånarnas 
behov är så olika. Detta kommer att innebära ett visst dubbelarbete för kommunerna innan 
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de helt och hållet kan gå över till de digitala tjänsterna, om detta någon gång är möjligt. Jag 
anser att det finns en stor risk med att tvinga invånare att endast utföra en tjänst via 
Internet, detta kan skapa klasskillnader. Jag menar även att det i längden kan bli svårt att 
erbjuda invånarna allt för många sätt att utföra en tjänst, då kvaliteten på tjänsterna kan bli 
svår att bibehålla på grund av till exempel höga kostnader och bristen på personal. 

Det är tydligt att pengar och intresse är de två faktorer som styr införandet och 
användningen av e-tjänsten allra mest. Då det kostar pengar för kommunen att 
implementera en ny digital tjänst måste denna generera fördelar, till exempel tidsvinster 
som i sin tur innebär att en person hinner med mer arbete. För kommunens del kan 
tidsvinster i en verksamhetsgren fördelas ut på en annan, att frigöra resurser till 
kärnverksamheten. Som exempel kan ges att kortare handläggningstider, av ansökningarna 
och övriga tjänster inom barnomsorgen, kan leda till att mer resurser kan avsättas till 
exempelvis personal på dagis. Tidsvinsten hos en kommun med ett stort antal invånare är 
större än hos en kommun med ett mindre antal invånare. 

Den enkla slutsats jag kan dra gällande tjänsten Ansökan om barnomsorg via Internet är att 
fördelarna måste väga över nackdelarna för att denna ska införas och användas. Detta gäller 
både för organisationen och användarna. Med anledning av detta är det viktigt att alla 
fördelar belyses vid införandet av en e-tjänst, så att denna börjar användas. För Ljungby 
kommuns del menar jag att de har en nackdel av att de ska tvinga användaren att skicka 
tillbaka ansökan manuellt, trots att de genomfört tjänsten via Internet. Här försvinner både 
fördelen av mindre arbete och försvunnen portokostnad för användaren, om det inte är så 
att kommunen själv ska betala denna. Är detta fallet kommer Ljungby kommun troligtvis 
att höja sin kostnad för hanteringen samt att de måste hantera en ansökan flera gånger.

Gällande pengar finns ytterligare en sak att diskutera. I rapporten framgår att det är svårt 
för många kommuner att erhålla pengar till nya tekniska investeringar. Investeringarna görs 
ofta för att få en kostnadsbesparing inom något område på lång sikt. Då är ju frågan varför 
det är svårt att få pengar till något som ska spara pengar i framtiden, något som ska 
effektivisera verksamheten. Det kan naturligtvis finnas många anledningar till detta, men 
bristande kunskap, rädsla för förändringar och oförmågan att tänka långsiktigt anser jag kan 
vara några av de faktorer som påverkar beslutsfattarna. Stort engagemang och kunskap om 
investeringarnas fördelar hos de anställda menar jag kan leda till att beslutsfattarna ändrar 
synen på att införa nya arbetssätt.   

Det resultat jag fått fram kan antas gälla alla de kommuner som inte har för avsikt att vara 
så kallade IT-kommuner, vilka har stort intresse hos beslutsfattarna att införa nya digitala 
tjänster. Jag menar även att faktorerna kan gälla andra e-tjänster än den som är aktuell för 
den här rapporten.

7.2 Vidare forskning
Med anledning av att det idag inte finns några större mängder information om kommunala
e-tjänster och dess påverkande faktorer hade det varit en fördel om någon kunde forska 
vidare inom detta område. En fördjupning inom vissa delar som berörs i den här rapporten 
hade enligt mig varit av intresse. Det bästa hade varit att någon kunde utföra en mer 
omfattande fallstudie och därmed nå fler kommuner och få fram deras olika synpunkter.
En undersökning hos kommuner som ännu inte kommit igång med arbetet att digitalisera 
tjänster kunde vara ett intressant komplement till rapporten, vilka faktorer som hindrar 
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dem från att starta arbetet med e-tjänster. Det hade även varit intressant att få en 
sammanställning över vad som sker inom området i andra länder.  

Ansökan om barnomsorg via Internet är en relativt enkel e-tjänst som inte hanterar någon 
känsligare information och därmed inte heller kräver några större säkerhetslösningar. De 
flesta tjänster som ska digitaliseras kommer dock att kräva betydligt bättre säkerhet, både 
för att hålla uppe användarnas tilltro på att informationen hanteras på ett korrekt sätt och 
även för att förvaltningen ska kunna veta vem som lämnar uppgifterna. Med anledning av 
detta hade jag funnit det väldigt intressant om någon kunde gå djupare in på hur 
säkerhetsfrågorna och tekniken eventuellt hindrar det fortsatta arbetet med e-tjänster hos 
kommunerna och andra offentliga förvaltningar. Vem ska sköta denna utveckling och vilka 
krav kan ställas på de enskilda verksamheterna? Är befolkningen i landet beredda att offra 
skattepengar på att få genomföra olika tjänster hemifrån, när de så önskar? Finns det 
överhuvudtaget någon efterfrågan på en nätverksförvaltning?   
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