
 
Högskolan i Halmstad 
Sektion för Ekonomi & Teknik 
Affärssystemsprogrammet 
 

 
Kandidatuppsats i verksamhetsstyrning 15hp 
Slutseminarium: 25/5 2010 
 
Författare: 
Malin Persson  830829 
Mohammad Salaheddine 861208 
 
Handledare: Titti Eliasson 
Examinator: Lars-Göran Persson 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elektronisk förvaltning 
- Är det endast en vision? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
Elektronisk förvaltning 

 

  

Abstract  
 

Sweden has for many years been a leader in e-government work and has developed several 
action plans for the implementation. E-Government efforts have suffered from difficulties and 
problems over the years and in year  2008 the swedish government launched a new action 
plan for the e-government work. Although this action plan has been criticized as it is only a 
vision with no guidance of how e-government work should be realized. Leading researchers 
also criticized that the action plan is not sufficient enough to support and encourage 
municipalities in the work to become e-governments. The study aims to examine how the 
action plan translates into management and strategies in public administrations. We had a 
qualitative approach and interviewed respondents at the municipal level. Empirical data and 
analysis highlights that the municipalities want to implement e-services and they are working 
towards e-government. However, the action plan is not rooted in the municipalities. The 
results of this study show that there is no transformation or translation of the action plan to 
management and strategies in the public administration. However, the results show that public 
administrations indirect work towards becoming e-government but has no proper guidelines 
for that work. The study concludes with guidelines for the government and the municipalities 
which they should take in account so that e-government work picks up pace.  
 
Keywords: ”IT- governance”, ”e-governance”, ”e-government”, ”actionplan” och ”e-
service”. 
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Sammanfattning 
 
Sverige har under många år varit ledande i e-förvaltningsarbetet och har utformat ett flertal 
handlingsplaner för införandet. E-förvaltningsarbetet har drabbats av svårigheter och problem 
under åren och år 2008 startades e-förvaltningsarbetet om med en ny handlingsplan. Även 
denna handlingsplan har utsatts för kritik såsom att det bara en vision som saknar riktlinjer 
hur e-förvaltningsarbetet skall realiseras. Ledande personer inom forskningsämnet anser att 
handlingsplanen inte är tillräcklig för att stödja och leda kommunerna i e-förvaltningsarbetet. 
Studien syftar till att undersöka hur handlingsplanen omvandlas till styrning och strategier i 
offentliga förvaltningar. Vi gick ut med en kvalitativ ansats och intervjuade respondenter på 
kommunal nivå. Empirin och analysen lyfter fram att förvaltningarna vill införa e-tjänster och 
till viss del arbetar mot e-förvaltning. Däremot är inte handlingsplanen förankrad i 
verksamheterna. Resultatet av studien visar sig att det inte sker någon omvandling av 
handlingsplanen till styrning och strategier på förvaltningarna. Däremot visar resultatet att 
förvaltningarna indirekt arbetar mot e-förvaltning men har inga egna riktlinjer för arbetet. 
Studien avslutas med riktlinjer som regeringen och förvaltningarna bör beakta för att e-
förvaltningsarbetet skall ta fart.  

 
Nyckelord: ”IT- governance”, ”e-governance”, ”e-förvaltning”, ”actionplan” och ”e-
tjänster”. 
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Förord   
 
Vill inleda med att ge ett stort tack till våra respondenter Annika Edvinsson, Anita Granlund, 
Christer Jansson, Kerstin Lorick och Johan Malmström som tagit sig tid att medverka i vår 
studie. Era kunskaper och insikter har varit värdefulla och det som gjort vår studie 
genomförbar.  
 
Vår uppsats har berikat oss med kunskap som vi kan ta med oss i framtiden. Vi vill passa på 
att tacka vår handledare, Titti Eliasson för sina kloka ord under uppsatsperioden. Vi vill även 
tacka Ewa Zimmerman och alla våra opponenter för deras tid och engagemang i vår uppsats. 
Till sist vill vi framföra att uppsatsen inte hade varit möjlig utan vårat exceptionella 
engagemang och kunskaper.  
 
 
 
Halmstad, Maj 2010. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenterar vi forskningsämnet och dess problembakgrund. Här introducerar vi 
faktorer som lett till utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster. Avsnittet presenterar även 
syftet med forskningen samt avslutas med en frågeställning. 
 
 
Europa blir mer och mer ett informationssamhälle där internet, mobiltelefoner och annan 
teknik ger människor möjlighet att kommunicera över hela världen ([1]; Gärdenfors & 
Holsanova, 2008). Vi anser att människor har blivit mer vana att använda internet för 
vardagliga tjänster som till exempel att köpa kläder och utföra bankärenden. 
 
Under 2000-talet har flera IT-relaterade utvecklingsarbeten startat i offentliga förvaltningar, 
som till exempel 24-timmarsmyndigheten. Syftet med 24-timmarsmyndigheten är att utforma 
elektroniska tjänster, där medborgarna bara behöver besöka en Internetportal för att uträtta 
sina ärenden. Den svenska myndighetens syn på medborgarna har gått ifrån ”skattebetalare” 
till att se medborgarna mer som kunder. Den förändrade synen på medborgarna är en 
bidragande faktor till utvecklingen av elektroniska tjänster och elektronisk förvaltning (SOU 
2009:86). Ämnet är väldigt aktuellt och vi anser att det gör ämnet intressant att undersöka. Vi 
har även tagit del av många rön som lyfter fram förändringsarbetet i offentlig verksamhet och 
utvecklingen av e-förvaltning, ett exempel är From E-government to E-governance av Godse 
och Garg (2007).  
 
Regeringskansliet gav ut en ”Nationell handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för IT-
baserad verksamhetsutveckling för offentlig förvaltning” år 2008. Denna handlingsplan 
kommer i fortsättningen refereras till som ”handlingsplan II”. Syftet med handlingsplan II var 
att påskynda utvecklingen av elektroniskt förvaltningsarbete i Sverige (Regeringskansliet, 
2008). Målet var att skapa ett informationssamhälle som utnyttjar informations- och 
kommunikationsteknik bättre (Millard, Shahin, Pedersen, Huijboom & van den Broek, 2009). 
Regeringskansliets (2008) definition av e-förvaltning: 
 
 E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- 
 och kommunikationsteknik kombinerad med organisatorisk förändring och nya kompetenser. 
 (Regeringskansliet, 2008, s.4) 
 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka vad det politiska beslutet om införandet e-
förvaltning har haft för genomslagskraft i den offentliga sektorn. Vår tanke med studien är att 
undersöka om handlingsplan II påverkat förvaltningarna i deras utveckling av e-förvaltning. 
Tidigare studier inom samma forskningsområde har fokuserat på statliga förvaltningar, till 
exempel Acting Out The Swedish E-government Action Plan, Lind, Östberg och Johannisson 
(2009), vilket gör att vi vill fokusera på vad de kommunala förvaltningarna har gjort. Enligt 
Regeringskansliet (2008) är syftet med handlingsplan II att öka samordningen kring 
gemensamma mål och strategier i e-förvaltningsarbetet. Earl (1989) och Kurtén (2009) menar 
på att IT-strategier och IT-styrning blir allt viktigare i verksamheter och för deras 
affärsutveckling, eftersom det stödjer affärsstrategierna och skapar nya strategiska 
möjligheter.  
 
Tidigare har Sverige rankats högt inom e-förvaltningsområdet men på senare år har Sveriges 
rankning sjunkit i internationella mätningar. Regeringskansliet hade som mål att fram till år 
2010 kunna återta en ledande position (Regeringskansliet, 2008). Anledningarna till varför 
Sverige har sjunkit i mätningarna är ett problemområde som vi anser är intressant. Vi tycker 



 

 
Elektronisk förvaltning                                       2 

att det är viktigt att politiker och offentliga förvaltningar får en förståelse för vad som kan ha 
orsakat den lägre rankingen, eftersom att det kan hjälpa dem att återta en ledande position 
inom e-förvaltningsarbetet. Vi anser även att det är viktigt att offentliga verksamheter hänger 
med i IT-utvecklingen eftersom kraven från medborgarna ökar.  
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Internationella mätningar visar att Sverige är ett av de länder som har förutsättningar att 
omvandla sina förvaltningar till e-förvaltningar (Millard et al., 2009). De förutsättningar som 
Millard et al. (2009) nämner är en generell och konkret e-förvaltningspolicy och mål som 
stödjer införandet av e-förvaltning. Lind et al. (2009) anser att handlingsplan II inte ger några 
riktlinjer eller ramverk för hur arbetet skall utföras, vilket behövs för offentliga förvaltning för 
att kunna styra och hantera en implementering av e-förvaltning. Utan handlingsplan II nämner 
bara att målet är att översätta offentliga tjänster till elektroniska tjänster (Lind et al., 2009). 
  
Enligt Giritli-Nygren (2009) skapar förvaltningar sin egen bild av införandet av e-förvaltning 
och dess syfte. De offentliga förvaltningarna kan ha en helt egen uppfattning av e-
förvaltningsarbetet och använder inte begreppet e-förvaltning, vilket är något vi behöver ta 
hänsyn till. Den kritik som har riktats mot regeringens handlingsplaner både I och II är att de 
har för få riktlinjer med e-förvaltningsarbetet och att regeringen har för lite kontroll (Löfgren, 
2007; Lind et al., 2009). Löfgren (2007) påpekar även att i många fall vet inte förvaltningar 
vad som förväntas vid implementering av e-förvaltning utan de arbetar i blindo. Att 
handlingsplanerna inte haft någon direkt styrning från regeringen, blir intressant för oss 
eftersom det ger oss en möjlighet att undersöka hur förvaltningarna själva har omvandlat 
handlingsplan II. Brist på styrning och stöd från regeringen har enligt Löfgren (2007) minskat 
engagemanget hos de lokala förvaltningarna. I många fall har bristen på direktiv och 
ledarskap bidragit till en del misslyckade projekt (Lind et al., 2009). Detta anser vi lyfter fram 
att det kan vara problem vid realiseringen av e-förvaltning.   
 
Tidigare IT-investeringar har enligt Löfgren (2007) syftat till att effektivisera och öka 
produktiviteten inom offentlig verksamhet. IT-investeringar var inte till för att satsa på 
utvecklingen av e-tjänster (Löfgren, 2007). Vi anser att det är intressant att undersöka om 
offentliga förvaltningar har prioriterat effektivisering av verksamheten framför e-
förvaltningsarbetet. 
 
Det som vi nämnt i inledningen är att den privata marknaden utvecklas snabbt. Löfgren 
(2007) påpekar att den privata marknaden sätter press på utvecklingen. Samhället och 
invånarna blir mer vana med e-tjänster som till exempel Internetbanken (Löfgren, 2007). Mats 
Odell skriver i handlingsplan II (Regeringskansliet, 2008): 
 

En modern, effektiv och enkel förvaltning är idag ett absolut krav för att Sverige ska kunna hävda sig i 
den globala konkurrensen. (Regeringskansliet, 2008, s.3) 

 
I en tid då vi står inför stora förstående pensionsavgångar och då förvaltningen konkurrerar med en stark 
privat arbetsmarknad måste förvaltningen göra sitt yttersta för att öka sin attraktionskraft. 
(Regeringskansliet, 2008, s.3) 

 
Vad förvaltningarna gör för att följa med i utvecklingen anser vi möjligt att undersöka, 
eftersom strategiformulering och styrning är tydliga och teoretiskt använda begrepp. Vår 
uppfattning är att handlingsplan II är en följd av regeringens ökade medvetenhet om att 
utveckling krävs för att konkurrera med den privata marknaden. Efter egen erfarenhet har vi 
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båda fått den uppfattningen att IT-strategier och IT-styrning inte används i samma 
utsträckning i offentlig verksamhet som i företag. Vilket gör det intressant eftersom den 
forskning som vi tagit del av, som till exempel The governance of E-goverment, Löfgren 
(2007), ser brister i området styrning och strategiformulering inom e-förvaltningsarbetet.  
Med det som vi nämnt, anser vi att det finns ett glapp mellan det politiska beslutet och 
strategiformulering i förvaltningarna. Vilket utmynnar i vår problemformulering nedan.  
 

1.2 Problemformulering 
Hur omvandlar kommunala förvaltningar handlingsplanen om införande av e-förvaltning till 
strategier och styrning på lokal nivå?  
 

1.3 Syfte 
Undersökningen syftar till att beskriva hur förvaltningar omvandlat det politiska beslutet 
(handlingsplan II) till strategier och styrning. Vi vill undersöka vilka effekter handlingsplan II 
har på styrning och strategier i förvaltningarna. Resultatet av undersökningen kan bidra med 
enklare och smidigare implementering av e-förvaltning. 
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen tar vi upp teorier om forskningsämnet. Här presenteras 
bakgrunden till ”E-förvaltningen”, teori kring styrning, strategier och offentlig verksamhet. 
 
 

2.1 Elektronisk Förvaltning  
 
I början av 2008 lanserade den svenska regeringen en ny handlingsplan för e-förvaltning, som 
syftar till en ny IT-baserad utveckling i offentlig administration (Axelsson & Lindblad-
Gidlund, 2009). Målet var att skapa en plan som var formulerad ”så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt” (Regeringskansliet, 2008, s.5). Begreppet elektronisk förvaltning handlar 
om att få tillgång till information och tjänster enklare via internet, till exempel betalning av 
fakturor (Grönlund & Ranerup, 2001; Jain-Palvia & Sharma, 2008). Användningen av 
Internet har ökat hos medborgarna vilket även har medfört förändringar i användningen av IT 
i offentlig förvaltning, såsom automatiserade IT-stöd för ärendehantering och inköp 
(Grönlund & Ranerup, 2001; [2]). E-förvaltning införs för att engagera medborgare och ge 
dem möjligheten att få tillgång till offentliga tjänster och interagera med förvaltningarna på 
ett enklare sätt (Grönlund & Ranerup, 2001; Jain-Palvia & Sharma, 2008).  
 
Begreppet e-service eller e-tjänster handlar om att medborgarna skall via Internet kunna 
utföra tjänster och få tillgång till information (Svenson & Rosén, 2004). Ett exempel på en 
elektronisk tjänst är felanmälan på webbplatsen. Begreppet e-demokrati handlar om att öka 
delaktigheten i politiska beslutprocesser som till exempel elektronisk röstning via internet. 
Elektronisk förvaltning syftar till att via IT-baserade verktyg göra elektronisk information mer 
tillgänglig för medborgare och företag (Grönlund & Ranerup, 2001). E-service och e-
demokrati är två olika perspektiv på e-förvaltning, e-demokrati handlar om politiskt 
inflytande medan e-service handlar om tjänstemännens service ut mot medborgarna (Svenson 
& Rosén, 2004). Svenson och Rosén (2004) anser att det är viktigt att båda perspektiven 
influeras av medborgarna och näringslivet för att skapa en bra relation med dem. I figur 2:1 
visas hur begreppen relateras till varandra.  

 
Figur 2:1 Ett fönster till kommunen eller en öppen dörr? (Hellman & Murhem, 2004, s.12)  
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2.1.1  E-förvaltningens bakgrund  

Under 1980-talet minskade regeringen förvaltningarnas budget och det skapade ett 
rationaliseringstryck. Vilket medförde att IT blev ett medel för att öka produktiviteten och 
effektiviteten i verksamheterna. Sverige blev ett föregångsland för digitalisering av offentliga 
tjänster. Fas ett i figur 2:2 visar att den politiska synen på medborgarna var huvudsakligen 
som skattebetalare (SOU 2009:86). 
 
1990-talet representerar den andra fasen i figur 2:2, där Internet introducerades för att 
underlätta kontakterna med andra myndigheter och medborgare. I denna fas förändrades 
synen på medborgarna till kunder och det handlade om att leverera användarcentrerade e-
tjänster. Myndigheterna hade en relativ hög teknikmognad och e-tjänster infördes för att 
underlätta kontakten utåt och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter (SOU 
2009:86). En annan anledning till varför IT utvecklades var för att förminska den 
administrativa bördan, till exempel skapades en nationell databas med organisationsnummer 
och personnummer. Att anställda inom offentlig verksamhet fick skattereducering på PC var 
även ett steg till att skapa ett informationssamhälle och öka e-tillgängligheten och e-
deltagandet (Lind et al., 2009; SOU 2009:86).  Denna reform var enligt Lind et al. (2009) den 
viktigaste drivkraften till att Sverige blev världsledande inom användningen av PC. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:2 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. (SOU 2009:86, s.37) 

Under 2000-talet lade regeringen fram en strategi för att skapa 24-timmarsmyndigheten. 
Syftet med 24-timmarsmyndigheten var att offentliga tjänster skulle bli mer tillgängliga. 
Medborgarna skall medverka i utvecklingen av e-tjänster och syftet med strategin var att bli 
mer medborgarcentrerade och utforma e-tjänster efter deras behov, detta representerar den 
tredje fasen i figur 2:2. I denna fas skall förvaltningarna bjuda in olika aktörer såsom företag 
och medborgare för att samverka i utvecklingen av e-tjänster, som skall skapa nytta för hela 
samhället. I en sådan utveckling ses medborgare och företagare inte bara som ”skattebetalare” 
eller ”kunder” utan som kompetenta medverkare (SOU 2009:86).  
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När regeringen utformade handlingsplan I, år 2004 var syftet att uppmuntra förvaltningarna 
att själva utveckla e-tjänster på det sätt som passade invånarna, företagen och kundernas 
behov. Kriteriet var att förvaltningarna skulle arbeta med att bli 24-timmarsmyndighet och 
utveckla sina egna affärssystem (Lind et al., 2009).  
 

This is what we want you to do, said Action Plan I, but no additional funding will be 
available and you will have to use your regular budget and make decisions as to how to 
prioritize your work (Lind et al., 2009, s.6).  

 
Enligt Lind et al. (2009) var styrningen svag och det fanns ingen övergripande koordinering 
av direktiven från regeringen. Riksrevisionen gjorde en rapport där det framkom att det fanns 
brister i handlingsplanen, som till exempel fanns det inga riktlinjer för införandet av 24-
timmarsmyndigheten och handlingsplanen var mer som en vision än hur förvaltningarna 
skulle arbeta för att uppnå visionen (Lind et al., 2009).  
 
Regeringen utformade stödförvaltningen Stadskontoret som skulle stödja och uppmuntra 
förvaltningarna i e-förvaltningsarbetet. Detta fallerade totalt eftersom stödförvaltningen 
varken hade beslutsrätt, budget eller några riktlinjer att arbeta utifrån. Regeringen försökte 
starta om e-förvaltningsarbetet genom att utforma stödförvaltningen Verva – Den svenska 
administrativa utvecklingsförvaltningen. Verva startades i början av år 2006 och efter två år 
accepterade regeringen att det inte var möjligt att implementera visionen om 24-
timmarsmyndigheten. Även Verva saknade budget och var så pass liten att och saknade 
förmågan att ”coacha” och få med sig hundratals förvaltningar (Lind et al., 2009). Enligt 
författarna kunde Verva inte få förvaltningarna att uppnå visionen eftersom styrningen var 
svag och därmed beslutade regeringen att upplösa Verva.  
 
Finansdepartementet publicerade rapporten Major e-Government Reform där de fokuserade på 
olika problem. Första problemet handlade om att cheferna i de statliga förvaltningarna som 
hade ansvaret om handlinsplan I försummade helhetsperspektivet i förvaltningsfrågor. Finans-
departementet tog även upp att utveckling av e-förvaltning behöver mer direkt styrning från 
regeringen och ett centralt förvaltningskontor som har övergripande operativt ansvar. Detta 
för att stödja samverkan mellan regeringen, statliga organ, landstingen och kommunerna 
(Lind et al., 2009).   
 
När handlingsplan II publicerades den 18e januari 2008 hade den fortfarande samma 
utgångspunkt och syfte som den första handlingsplanen, att förvaltningarna själva skulle 
utveckla e-tjänster (Lind et al., 2009). Anledningen till att genomförandet av e-förvaltning 
överlåts till de enskilda kommunerna eller myndigheter är decentraliseringen i Sveriges 
styrningsmodell. Regeringen är förbjuden enligt lag att i någon form detaljerat styra och 
reglera de enskilda kommunerna eller myndigheterna. Det innebär att lagstiftning som 
påverkar e-förvaltning kan bara vara på övergripande nivå medan frågor som administrativ 
servicekvalité och arbetssätt faller på de enskilda kommunerna eller myndigheterna 
(Grönlund, 2009). Två uttalanden som utmärkte sig i handlingsplan II enligt Lind el al. (2009) 
var: 
 
• Målet är att det skall vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.  
• Syftet med handlingsplanen är att förbättra koordinationen för det strategiska arbetet med 

e-förvaltning inom de svenska förvaltningskontoren.  
 
Skillnaden mot den första handlingsplanen var att en e-delegation med 12 direktörer från 
statliga organ samt ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utformades. 
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Deras uppgift var att kontinuerligt utveckla offentliga tjänster för att möta de krav och 
förväntningar som finns. Deras viktigaste arbete var att öka samarbetet och koordinera 
aktiviteterna mellan förvaltningar (Lind et al., 2009).  
 

2.1.2 Handlingsplan II 

Handlingsplanen är ett reformarbete som handlar om att öka servicen till medborgare och 
företag. Medborgarnas och företagens kontakt med den offentliga förvaltningen skall 
förbättras genom att det skall finnas enklare sätt att utföra ärenden och få tillgång till offentlig 
service (Regeringskansliet, 2008).  
 
Målet med handlingsplanen är att det skall bli enklare att ta del av förvaltningens tjänster, 
vilket skall uppnås till och med år 2010. Det övergripande målet skall uppnås med stöd från 
fyra insatsområden som presenteras i figur 2:3. Varje område har ett eget delmål som skall 
hjälpa till att uppnå införandet av e-förvaltning. Insatsområde ett och två skall förbättra 
förutsättningarna för e-förvaltning, detta genom att de har ett gemensamt regelverk och 
tekniska förutsättningar. Insatsområde tre skall se till att förvaltningarna har ett gemensamt 
verksamhetsstöd och insatsområde fyra skall se att det finns ett synligt resultat ut mot 
medborgarna och företagen. För att e-förvaltningsarbetet skall realiseras måste det 
kontinuerligt följas upp med regeringskansliet och stabsfunktionerna. Arbetet måste även 
samordnas med kommunerna och landstingen (Regeringskansliet, 2008).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 2:3 Handlingsplan för eFörvaltning. (Regeringskansliet 2008 s.5) 

 

2.1.3 Fördelar med e-förvaltning 

Davidson, Wagner och Louis (2005) anser att e-förvaltning kan ge de offentliga 
förvaltningarna möjligheten att öka sin synlighet och mottaglighet för medborgarna. Detta 
eftersom e-tjänsterna ökar tillgängligheten av information som medborgarna behöver samt att 
informationen inte varierar beroende på hur kompetent den anställde är, enligt Davidson et al. 
(2005).  
 
Ett annat perspektiv som Davidson et al. (2005) nämner, är att e-förvaltning uppmuntrar till 
en konkurrerande miljö, där kvalitén och omfattningen av e-tjänster ökar när förvaltningarna 
konkurrerar med varandra. E-tjänster skall i slutändan vara till för att hjälpa medborgarna få 
den information eller tjänst som de behöver på ett effektivt sätt (Davidson et al., 2005).   
 
 
 



 

 
Elektronisk förvaltning                                       8 

Införande av e-förvaltning skall fokusera på medborgarnas behov vilket kan även medföra en 
reducering av förvaltningarnas administrativa börda. När medborgarnas behov tillgodoses och 
rätt e-tjänster införs skapar det både nytta för verksamheten och medborgarna (SOU 2009:86). 
Att integrera administrationen och förenkla tillgången till information för invånarna och 
företagen ger förbättrad kvalité på administrativa beslut och ett effektivare sätt att använda 
skattepengar (Axelsson & Lindblad-Gidlund, 2009). Detta kan även medföra ökad 
produktiviteten och kostnadsbesparingar när förvaltningarna lättare interagerar med kunder 
och företag (Jain-Palvia & Sharma, 2008). Informations- och kommunikationsteknik har ökat 
produktiviteten med 40 % inom EU mellan 1995-2000. Informations- och 
kommunikationsteknik har även en positiv inverkan eftersom det ökar möjligheten att erbjuda 
fler tjänster till medborgarna [3].  
 

2.2 Styrning och strategier  
 
Företag behöver strategier för att ge direktiv, fördela resurser effektivt och koordinera de 
beslut som tas i organisationen. Den föränderliga miljön som orsakats av teknik, konkurrens 
och politisk makt har gjort att strategier används för att hantera osäkerheten som uppstår 
(Grant, 2008). Författaren anser att det behövs strategier för att företagen skall veta hur de 
skall styra för att uppnå sina mål. Siverbo, Andersson-Felé, Karlsson och Nilsson (2007) 
anser att styrning kan kopplas ihop med ett medvetet agerande som medför att verksamheten 
utför handlingar mer gemensamt. Styrningen skall se till att medarbetarnas handlingar uppnår 
de övergripande målen i verksamheten (Siverbo et al., 2007).  
 

2.2.1 Demokratisk styrning  

Den offentliga sektorn i Sverige består av staten, landstingen och kommunerna. Deras ansvar 
är att se till att det är ordning och reda i de offentliga förvaltningarna samt att sjukvård, 
arbetslöshet och skola sköts. Finansiering av de offentliga förvaltningarna sker via skatter och 
avgifter från medborgarna (Siverbo et al., 2007). Ur medborgarnas perspektiv är det viktigt 
med god kvalité och effektiv service samt att förvaltningarna är demokratiska, enligt 
författarna.  
 
Sverige har en förvaltningsmodell där myndigheterna är självständiga aktörer (SOU 2009:86). 
Det som skiljer de offentliga förvaltningarna mot privata organisationer är dess politiska 
funktion.  Den offentliga förvaltningen är en byråkratisk hierarki, där riksdagen utformar 
politiska beslut och riktlinjer som kommunerna skall verkställa (Siverbo et al., 2007; Montin, 
2007). Det viktigaste styrmedlet för att uppnå demokratisk styrning är det lokala självstyret. 
Självstyret handlar om att kommunerna har sina egna politiska organ och styr över sina egna 
angelägenheter. Decentralisering gör att stora delar av de offentliga tjänsterna ligger på 
landsting- eller kommunalnivå (Siverbo et al., 2007). Enligt Gustafsson (1999) ansvarar 
landstingen och kommunerna för två tredjedelar av den offentliga verksamheten. Syftet är att 
verksamheterna skall vara så flexibla som möjligt i relation till regionala och lokala intressen 
och behov, enligt Siverbo et al. (2007).   
 
Montin (2007) definierar landsting och kommun som avgränsade enheter för lokalt självstyre. 
Även då landsting och kommuner betraktas som självstyrande har de uppdrag att utföra åt 
riksdagen (Montin, 2007). En offentlig förvaltning består av en politisk majoritet och en 
opposition, som ofta har motstridiga intressen, enligt Montin (2006). Enligt författaren är 
målen ofta oklara och motstridiga samt att den politiska styrningen kännetecknas av 
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kompromisser och oklara budskap. Detta resulterar i att anställda har det svårare att veta vad 
som förväntas och det blir svårare att mäta resultaten (Montin, 2006).   
 
För att säkerhetsställa att förvaltningen arbetar enligt folkets vilja så finns det en rad 
förvaltningspolitiska styrmedel. Offentlighetsprincipen är ett av de styrmedel där 
medborgarna får insyn i förvaltningens verksamhet, vilket är en viktig faktor för att byråkrater 
inte skall missbruka sin ställning (Siverbo et al., 2007). En kommun består av fullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnd. Fullmäktige är det politiska organ som väljs av medborgarna 
men många av de beslut som tidigare togs av fullmäktige har delegerats till nämnderna och 
förvaltningarna. Kommunstyrelsens uppgift är att styra och samordna verksamheterna. Deras 
ansvar är även att förbereda ärenden som skall tas upp i fullmäktige samt att delegera dessa 
beslut. Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer 
som fullmäktige fastställt. Nämnderna har två funktioner, den ena är att följa fullmäktiges 
beslut och den andra är att tillämpa den lagstiftning som reglerar verksamheten (Montin, 
2007).  
  

2.2.2 IT-styrning och E-styrning  

Earl (1989) anser att konceptet informationssamhälle där ekonomin är tjänsteorienterad har 
funnits länge. Nyckelresursen är kunskap och möjliggörande IT, enligt Earl (1989). Många 
verksamheter använder IT eller är beroende av IT i någon form (Kurtén, 2009; Nordström & 
Welander, 2007). Enligt Kurtén (2009) och Earl (1989) finns det ett behov för företag att 
hänga med i den tekniska utvecklingen eftersom konkurrensen ökar och marknader blir mer 
globala. För att företag skall kunna anpassa sig till en föränderlig miljö använder de sig av IT 
för att omvandla sina processer och produkter. Service blir mer viktigt för att differentiera sig 
och fokus för företagen ligger på att vara flexibla, specialiserade och ha hög kvalité (Earl, 
1989). Tekniken har även en stor betydelse för förändringsarbete och en bra källa till 
möjligheter för verksamheter (Grant, 2008). 
 
IT-styrning handlar om ledarskap, organisationsstruktur och processer som skall försäkra att 
företagets strategi och mål uppnås med hjälp av IT (Haes & Grembergen, 2008). Tozer (1996) 
anser att företag behöver styrning och planering av informationssystem (IS) och IT eftersom 
det är kritiskt för verksamhetens användning av IS/IT. Det är även viktigt att ledningen, IT-
chefer och verksamhetschefer är aktiva i IT-styrningen eftersom IT-styrningen måste stämma 
överens med affärsstrategierna och verksamhetens behov (Haes & Grembergen, 2008). När 
IT-strategin har en nära koppling till affärsstrategin ökar det möjligheten för framgång för 
företaget (Hong, 2009; Tozer, 1996). När IT-strategin är kopplad till affärsstrategin stödjer 
det verksamheten att uppnå sina mål med hjälp av IT (Hong, 2009).   
 

Planeringen av IT bör även innehålla kontroll och övervakning samt kontinuerligt underhåll. 
Många företag tror att efter implementeringen av en IS/IT-strategi eller ett IT-system så är 
processen slutförd (Tozer, 1996). Hong (2009) anser att utvärdering efter implementering är 
viktig eftersom IT-systemen skall leverera tjänster till kunder. Författaren anser att 
utvärdering av IT-system kan göra att problem upptäcks och åtgärdas snabbare, vilket är 
viktigt när IT-systemen måste fungera för verksamhetens överlevnad. Earl (1989) och Tozer 
(1996) menar också att IT-investeringar inte bör avgöras av hur mycket som spenderas, utan 
mer på att göra en rätt och relevant investering. Detta kan enligt Earl (1989) göras genom att 
utvärdera svagheter och styrkor med det befintliga IT-systemet för att se om en nyinvestering 
krävs eller förbättringar av det befintliga IT-systemet. Kurtén (2009) anser dock att alla 
investeringar och satsningar inom IT bör utgå från verksamhetens behov. Earl (1989) anser att 
informationshantering är ett viktigt ansvar som företaget har.  
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Begreppet elektronisk styrning handlar om att använda informations- och 
kommunikationsteknik för att skapa nya sätt att styra och leverera information och offentliga 
tjänster (Jain-Palvia & Sharma, 2008). Styrningen av e-förvaltning skall enligt Giritli-Nygren 
och Lindblad-Gidlund (2009) hanteras av personer som har beslutsrätt i verksamheten och 
resurser, som till exempel pengar. Författarna anser att de lokala ledarna skall agera som 
medlare mellan regeringen och förvaltningen i förändringsarbetet. Det är även upp till varje 
ledare att skapa sig en förståelse av e-förvaltningsarbetet för sin verksamhet (Giritli-Nygren & 
Lindblad-Gidlund, 2009). E-styrning hanterar även ett större perspektiv som handlar om 
relationer och nätverk mellan förvaltningar och medborgarna (Grönlund & Horan, 2005; 
Godse & Garg, 2007).  
 

2.2.3 Fördelar med strategier 

Att formulera en strategi är en pågående ledningsprocess för att kunna styra företaget. Grant 
(2008) nämner flera fördelar med att formulera en strategi: 
 
Strategier kan användas som beslutsstöd eftersom de begränsar beslutsalternativen till få 
lösningar. Strategiformulering är en process som involverar många individer som leder till 
kunskapsöverföring mellan de delaktiga. Genom att en diskussion uppstår i verksamheten 
hjälper det företaget att förstå och identifiera de faktorer som är relevanta i strategiska beslut, 
som till exempel kunders behov, tekniker och konkurrensfördelar (Grant, 2008). 
 
Företag måste även klara av att koordinera olika aktiviteter i verksamheten. Genom att 
formulera en strategi kan företaget kommunicera ut målen och utvinna åsikter från de 
anställda så att strategin formuleras på bästa sätt. När en strategi utformats och anställda varit 
delaktiga i processen, motiverar det de anställda att gå i samma riktning som företaget (Grant, 
2008). 
 
Att se IT som ett strategiskt vapen kan möjliggöra för företaget att få konkurrensfördelar, 
förbättra de interna prestationerna och möjliggör för nya sätt att styra och organisera företaget 
(Earl, 1989; Peppard, 2007).   
 

2.3 Problem och svårigheter med utveckling av e-förvaltning 
 

2.3.1 Problem med demokratisk styrning  

Det är högre uppsatta tjänstemän som utformar politiska beslut och skall följas av enskilda 
tjänstemän. Enskilda tjänstemän får oftast stort handlingsutrymme att hantera ärenden men 
med stöd av vaga regelverk. Organisationsstrukturen har en politisk kärna för att tjänstemän 
inte skall tillåtas driva arbete som strider mot medborgarnas och förtroendevaldas önskan 
(Siverbo et al., 2009). Det finns problem kring förtroendevalda och tjänstemän när det 
kommer till styrning, Siverbo et al. (2007) tar upp problem i tre olika ledningsnivåer: 
 
På den institutionella nivån finns den politiska ledningen som skall ansvara för övergripande 
mål, långsiktig planering och budgetarbete samt anpassa verksamheten till målen.  
Problem som kan uppstå är att chefer, tjänstemän och underställda har svårare att identifiera 
sig med och förmedla normerna och mål som skall finnas i verksamheten (Siverbo et al., 
2007). 
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På den administrativa nivån finns de mellanchefer som har ett överordnat ansvar för 
begränsade områden i verksamheten. Mellanchefernas viktigaste uppgift är att sätta upp mål 
för verksamheten, organisera, styra, administrera och integrera arbetet i den 
organisationsenhet eller mellan olika organisationsenheter som de har ansvar för. De kan 
uppstå kommunikationsproblem då mellancheferna inte agerar som en förbindelse mellan den 
institutionella nivån och kärnverksamheten (Siverbo et al., 2007).  
 
På den operativa nivån har cheferna ett direkt personalansvar och ansvarar över dagliga 
aktiviteter. Cheferna har ofta specialkunskap om arbetet och vet hur uppgifterna skall lösas. 
Det problem som kan uppstå är en lojalitetskonflikt där den operativa chefen har en 
skyldighet att realisera ledningens beslut men samtidigt se till medarbetarna som har egna 
krav och åsikter på hur arbetet skall utföras (Siverbo et al., 2007).  
 
Siverbo et al. (2007) tar även upp att samarbete mellan staten och kommunerna kan fungera 
men att satsningar kan bli orealistiska när verktyg och resurser inte finns tillgängliga för 
verksamheterna. Förutom de ekonomiska resurserna så måste politikerna se till att kapacitet 
finns att genomföra besluten (Siverbo et al., 2007). Författaren definierar kapaciteten som hur 
verksamheten förstår uppgiften samt viljan att genomföra uppgiften. Tidigare undersökningar 
har visat att förankringen från nationell nivå till lokal nivå har varit svag. Hinder för 
måluppfyllelse är ofta på grund av bristande förståelse på vad som skall göras (Siverbo et al., 
2007).   
 

2.3.2 Problem med IT-styrning och e-styrning 

Brist på stöd och engagemang från chefer och företagsledning samt att ansvaret för IT-
investeringen hamnar för långt ner i besluthierarkin, är anledningar till att IT-satsningar ofta 
misslyckas (Earl, 1989; Kurtén, 2009). En annan faktor till att ledare har svagt engagemang är 
att den IT-strategiska planeringen inte är kopplad till affärsplaneringen, enligt Peppard 
(2007). Under 2007 gjordes en undersökning av Öhrlings/PriceWaterhouseCooper om IT-
satsningar i privat och kommunal verksamhet. Undersökningen visade på att verksamheterna 
upplevde att IT-kostnaderna var för höga i jämfört med den nytta som de fick ut av IT-
systemen. Det framkom även att många verksamheter saknade styrmodeller för sin IT-
verksamhet (Kurtén, 2009). När IT växer i betydelse för verksamheten så växer också behovet 
för IT-styrning på ledningsnivå. Då IT-styrning saknas eller inte är kopplad till 
affärsplaneringen kan det medföra att medarbetarna inte använder IT-systemen på rätt sätt 
(Tozer, 1996; Kurtén, 2009). Detta anser Kurtén (2009) kan leda till att företaget får minskat 
värde ur sin IT-användning.  
 
Brist på ledning och stöd från politikerna har enligt Löfgren (2007) lett till minskat 
engagemang hos de lokala förvaltningarna i e-förvaltningsarbetet. Detta anser författaren 
beror på att förvaltningarna oftast inte förstod syftet med e-förvaltningsarbetet och 
förankringen ner till de lokala förvaltningarna från politikerna var svag och okontrollerad. 
Enligt Norgren (2009) så är förvaltningarna skyldiga att samarbeta för sitt eget och statens 
bästa men den egna nyttan prioriteras mest när det kommer till IT-investeringar. Författaren 
anser även att regeringen har visat brister i samordningen av styrning, finansiering och 
uppföljning av IT-investeringar.  
 
I den offentliga verksamheten finns det en tröghet när det kommer till modernisering, vilket 
Traunmüller och Lenk (2001) anser kan bero på en avsaknad av marknadskrafter och 
incitament, till exempel nämner Löfgren (2007) finansiering som en faktor. En anledning till 
den tröga utvecklingen inom IT är att offentlig verksamhet inte kan kopiera IS/IT från den 
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privata sektorn utan att ta hänsyn till sin komplexa organisation (Traunmüller & Lenk, 2001). 
Författarna nämner att en anledning till att offentliga verksamheter är komplexa är att målen 
ofta är diffusa såsom ”bevara naturen” och att förvaltningarna måste ta hänsyn till många 
intressenter och motstridiga krav. En annan nackdel är att offentliga förvaltningar ofta agerar 
som monopol och behöver inte investerar extra eftersom de inte har några konkurrenter 
(Davidson et al., 2005). Enligt Löfgren (2007) medför detta att offentliga förvaltningar 
prioriterar modernisering och effektivisering av verksamheten framför utveckling av e-tjänster 
för att ha en fungerande verksamhet.  
 
Kurtén (2009) anser att problem uppstår då företagsledningen inte har kontroll över IT-
besluten och då IT-specialister inte har kunskap om företagets strategier och verksamhetens 
behov. Ett annat problem är att IT-beslut ses som en verksamhetsfråga och personalen har 
ofta dålig kunskap om utbudet av tjänster samt vad som krävs för att implementera tjänsterna. 
Misslyckade IT-satsningar grundar sig på att informationssystemet inte motsvarade 
verksamhetens förväntningar (Kurtén, 2009). Många förvaltningar är ofta dåligt förberedda 
och Davidson et al. (2005) anser att det största hindret till införandet av e-förvaltning är 
kompetensen hos anställda. Bjurgren och Mueller (2009) menar på att kostnaderna kan öka då 
anställda inte har den kunskap som behövs för att fatta beslut om IT-investeringar. Detta kan 
även leda till koordinationsproblem, dubbelarbete och att agerande inte stämmer överens med 
företagets övergripande mål (Bjurgren & Mueller, 2009).   
 

2.3.3 Praktiska svårigheter med e-förvaltning  

Giritli-Nygren (2009) anser att syftet med reformen är att förvaltningarna skall bli mer 
kundorienterade. Dock har reformen medfört dubbla mål såsom inre effektivitet och kvalitén 
mot kunden, vilket författaren anser är motsägelsefulla mål. Enligt Giritli-Nygren (2009) så 
handlar handlingsplan II om att förbättra kommunens tjänster ut mot kund. De flesta 
medarbetarna hade också den synen på e-förvaltningsarbetet i början men Giritli-Nygren 
(2009) lyfter fram en annan bild i praktiken. När verksamheten har implementerat e-
förvaltning har det resulterat i att inre effektivitet har prioriterats framför kvalité och 
medborgarservice. Verksamhetens satsning på IT har fokuserat mer på att lösa problem i 
verksamheten än att förbättra kommunens tjänster. Medarbetarna har en bild att IT skall öka 
den inre effektiviteten och inte förbättra tjänsterna (Giritli-Nygren, 2009). Tidigare 
undersökningar har visat på att många förvaltningar infört e-tjänster med lite hänsyn till 
kvalité och service eller om det var lämpligt för medborgaren (Davidson et al., 2005).  
 

E-förvaltning är inte bara att lägga blanketter och tjänster online. Det erbjuder möjligheten att 
tänka om hur förvaltningen förser med tjänster och hur de kopplas till användarnas behov. 
(Davidson et al., 2005, s. 2)  

 
Politiska och teknologiska faktorer driver förvaltningarna framåt i utvecklingen men samtidigt 
kan politiska faktorer tillsammans med verksamheten begränsa investeringsmöjligheterna i 
förvaltningarna (Traunmüller & Lenk, 2001). Löfgren (2007) nämner att begränsningar 
uppstår när förvaltningarna saknar pengar, personal eller erfarenhet för att implementera de e-
tjänster som de önskar. När införandet är frivilligt så innebär det i praktiken att varje kommun 
själv får välja om de skall införa e-tjänster (Grönlund, 2009). Författaren anser att 
förvaltningar rör sig med begränsade resurser och att beslutet om införandet av e-tjänster kan 
bli på bekostnad av underhåll av en skola. Enligt Grönlund (2009) saknas det incitament från 
politikerna för införandet av e-tjänster, vilket leder till att e-tjänster inte prioriteras. Kritik 
som Grönlund (2009) tar upp är att handlingsplan II inte har med något om hur utveckling av 
e-förvaltning skall finansieras.  
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När kommuner och enskilda myndigheter själva skall investera i och utveckla e-tjänster 
prioriteras inte samarbete med andra myndigheter och helhetsperspektivet. Detta eftersom 
enskilda förvaltningar inte har intresse av att investera i en nationell informationsstruktur som 
inte ger några synliga fördelar i deras egen budget (Grönlund, 2009). Resultatet enligt 
Grönlund (2009) blir att förvaltningarna inriktar sig på att maximera utvecklingen i sin egen 
verksamhet än att knyta utvecklingen till helhetsperspektivet. Grönlund (2009) anser att ett 
tydligt samarbete behövs för att utveckla standardiserade informationstjänster.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva det tillvägagångssätt som format vår studie. Här 
presenterar vi vår forskningsansats, undersökningsmetod, urval och datainsamling. I varje 
avsnitt kommer vi att föra diskussioner för att motivera våra val. Kapitlet kommer att avslutas 
med en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet.  
 
 

3.1 Introduktion till metodanvändning  
 
Jacobsen (2002) anser att använda en metod vägleder forskarna att genomföra studien i faser. 
Vi använder en metod i vår studie för att undersökningen skall kunna gå att upprepa under 
samma omständigheter, vilket enligt Backman (1998) är syftet med en metod.   
 

3.2 Val av undersökningsämne 
 

3.2.1 Val av litteratur 

Vi började vår studie med att söka efter relevant information inom undersökningsämnet. Vi 
utgick från Högskolan i Halmstads artiklar och databaser när vi samlade in teori till vår 
teoretiska referensram. I första hand använde vi oss av ABI/Inform och i andra hand Google 
Scholar. Vi kollade även på uppsatser inom ämnet för att hitta referenser till teori som vi 
kunde använda i studien. Vi avgränsade vårt urval av litteratur till offentlig verksamhet, 
styrning, IT-styrning och strategier. De sökorden som vi använde för att hitta vetenskapliga 
artiklar och teori var exempelvis ”IT- governance”, ”e-governance”, ”e-government/e-
förvaltning”, ”actionplan” och ”e-tjänster/e-service”. Under insamlingen av teori framkom det 
att ämnesområdena e-förvaltning och IT-strategier var det vi ville fokusera på eftersom vi 
ansåg att ämnena både var relevanta och aktuella. När vi skulle fördjupa oss i ämnena så 
utökade vi sökningen genom att läsa litteratur från Halmstads Stadsbibliotek och Högskolan i 
Halmstads bibliotek 
 

3.2.2  Val av Problemformulering  

Under litteratursökningen uppkom ett intresse för hur kommunal verksamhet arbetar med e-
förvaltning, den litteratur vi tog del av innan fokuserade mest på statliga verksamheter. Därför 
såg vi att kommunala verksamheter var ett lämpligt och intressant undersökningsobjekt där vi 
kunde bidra med ett nytt perspektiv inom e-förvaltningsarbetet. Lundahl och Skärvad (1999) 
anser att det är viktigt att formulera en problemställning eftersom det har en inverkan på 
studiens syfte, inriktning, upplägg och arbetsmetoder. Enligt Jacobsen (2002) handlar en 
beskrivande problemställning om att säga något om ett tillstånd vid en given tidpunkt. 
Författaren påpekar att forskaren måste beskriva fenomenet för att kunna förklara det. Efter 
att vi studerat teorin kom vi fram till en problemformulering eftersom vi behövde ha en 
riktning på studien. Vår tanke med studien var att beskriva ämnet men även ge förklaring på 
varför omvandlingen av handlingsplan II och införandet av e-tjänster kan vara svårt. Det 
utmynnade i problemformuleringen:  
 
Hur omvandlar kommunala förvaltningar handlingsplanen om införande av e-förvaltning till 
strategier och styrning på lokal nivå?  
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3.3 Forskningsansats  
 
Vi började med att skapa oss en bild utifrån vår teoretiska referensam innan 
empiriinsamlingen, vilket Jacobsen (2002) beskriver som en deduktiv ansats. Vårt 
undersökningsområde var så pass nytt för oss att vi behövde mer teoretisk kunskap för att få 
en förståelse för ämnet. Kritiken mot en deduktiv ansats är att forskaren enbart letar efter 
information som är relevant och ger stöd till forskarens undersökning. Forskaren kan missa 
viktig information eftersom forskaren begränsas av sina egna förväntningar (Jacobsen, 2002). 
Vi var medvetna om svagheten i den deduktiva ansatsen men eftersom vi inte hade någon 
tidigare kunskap ansåg vi att intervjufrågorna blev bättre utformade och mer relevanta för vår 
empiriinsamling när vi utgick från teorin. Detta eftersom vi fick större kunskap om ämnet och 
kunde ställa relevanta frågor till respondenterna. Dock försökte vi inte begränsa 
empirinsamlingen till de frågor som vi hade utformat, utan under intervjuerna ställde vi 
följdfrågor.   
 

3.4 Kvalitativ metod 
 
Vår problemformulering styrde oss mot att göra en kvalitativ studie. Enligt Jacobsen (2002) 
bör forskaren välja datainsamlingsstrategi utifrån problemformulering, vilket vi utgick från 
när vi påbörjade vår studie. Vi ville samla in information om förvaltningarnas åsikter och 
tolkningar om ämnet. Detta gjorde att en kvalitativ ansats passade vår studie väldigt bra, 
eftersom Jacobsen (2002) nämner att ansatsen försöker få fram hur människor tolkar och 
förstår en given situation. Svensson och Starrin (1996) påpekar att en kvalitativ ansats bör 
användas när forskaren vill förstå och gräva i ett specifikt ämne, vilket vi ville göra. Enligt 
Jacobsen (2002) är den kvalitativa ansatsen mer öppen och flexibel och begränsas inte av 
fasta frågor med givna svarsalternativ. Vi ansåg även att personlig kontakt var av stor 
relevans för studien eftersom vi inte visste vad för data som vi skulle få av respondenterna 
Även om vi hade en deduktiv ansats där vi skapat oss en bild så ville vi inte begränsa 
empiriinsamlingen ifall ny information skulle komma fram. Detta för att vi ville undvika flera 
intervjuer med respondenterna, vilket vi ansåg skulle ha tagit tid upp för mycket tid i studien. 
Om vi hade behövt fler intervjuer hade vi tagit kontakt med respondenterna igen.  
 
Den kvalitativa ansatsen är ofta resurskrävande och fokuserar på många variabler men få 
enheter (Jacobsen, 2002). Vi ville fånga mycket information under intervjuerna och ansåg att 
många variabler inte var ett problem för oss. Vi var dock medvetna om det kunde bli svårt att 
sammanställa intervjuerna när vi fick mycket data. Vilket gjorde att vi försökte ha 
intervjuerna tidigt i studien så vi kunde ägna tid åt att bearbeta data. Samtidigt var tanken att 
fånga mycket information från respondenterna under intervjuerna så vi kunde fokusera på den 
information och undvika att behöva fråga om mer information av respondenterna, som skulle 
ta tid från resterande delar av studien.  
 

3.5 Urval av enheter  
 
När vi bestämt oss för vilken ansats vi skulle använda och vilken typ av information vi ville 
samla in, kunde vi gå vidare med att göra ett urval av enheter. Vi hade som krav att 
förvaltningen skulle ha kunder eftersom tanken med e-förvaltning är att tillgodose 
medborgarna (kunderna) med digitala tjänster via internet. Vår målgrupp som studien riktar 
sig till var beslutsfattare i kommunal verksamhet samt politiker, detta gjorde att vi ville 
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undersöka hur kommunala förvaltningar arbetade med införandet av e-förvaltning. Vi hade 
från tidigare arbetslivserfarenheter och verksamhetsförlagd utbildning kontakt med olika 
förvaltningar i olika kommuner. Efter diskussioner mellan oss i gruppen valde vi två 
förvaltningar som var lämpliga för vår studie. Dessa två förvaltningar var relativt lika i storlek 
(antal anställda) och typ av verksamhet eftersom förvaltningarna arbetar med fastigheter och 
hyresgäster, vilket passade för studien. Tidigare forskning har tagit upp problemen med 
införandet av e-förvaltning inom sjukvård och statliga förvaltningar. Detta var en anledning 
till varför vi valde kommunal förvaltning som undersökningsenhet.  
 
De kriterier som vi hade på respondenterna var att de skulle vara delaktiga i strategier och 
styrning samt ha en del kunskap inom IT. Studien fokuserar på styrning men är vinklad mot 
IT-strategier och elektroniska tjänster, därmed behövde vi respondenter som var antingen 
chefer eller IT-ansvarig. Vi valde även respondenter baserat på hur bra information de kan ge 
oss, som enligt Jacobsen (2002) kan vara ett kriterium för urval av respondenter. Urvalet av 
respondenter gjordes i diskussion med våra kontakter på förvaltningarna. Vi beskrev vilken 
typ av information vi sökte och kontaktpersonerna föreslog ett antal intervjuobjekt som 
passade för vår studie.  
 
Vi valde att genomföra fem intervjuer på två olika förvaltningar. Vi genomförde tre intervjuer 
på Stockholms Fastighetskontor och två på Halmstads Fastighetskontor. De respondenter som 
vi har intervjuat presenteras nedan: 
 
Intervju 24/3 -2010  
 
o Annika Edvinsson, ekonom och systemansvarig på Fastighetskontoret i Halmstad.   
 
o Kerstin Lorick, driftchef på Fastighetskontoret i Halmstad.  
 
Intervju 29/3 -2010 
 
o Anita Granlund, administrativ chef på Fastighetskontoret i Stockholm 
 
Intervju 30/3 -2010 
 
o Christer Jansson, ekonomichef på Fastighetskontoret i Stockholm 
o Johan Malmström, IT-samordnare på Fastighetskontoret i Stockholm  
 

3.6 Datainsamling 
 
Den kvalitativa ansatsen innehåller flera olika insamlingsmetoder, såsom individuella öppna 
intervjuer, gruppintervjuer och dokumentundersökningar (Jacobsen, 2002). Enligt Lundahl 
och Skärvad (1999) är intervjuer en datainsamlingsmetod som är viktig för kvalitativa 
undersökningar. I detta avsnitt presenteras de val vi har gjort med insamlingsmetoder. Vi 
presenterar datainsamlingsmetoden intervjuer mer utförligt i avsnitt 3.7.  
 

3.6.1 Primär datainsamling  

I vår studie ville vi få fram olika åsikter och förvaltningens bild av e-förvaltning. Vi ansåg att 
genom intervjuer med individer kunde vi få en förståelse för deras verklighet. Studien utgick 
från enskilda individer som den primära datakällan, som Jacobsen (2002) nämner som en 
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individualistisk ansats. Vår tanke var att olika ledare eller IT-ansvariga representerade 
förvaltningen och vi ansåg därför att den individualistiska ansatsen var passande för studien. 
För att få en korrekt bild av förvaltningarna valde vi att utföra flera intervjuer hos varje 
förvaltning och på så sätt fick vi olika perspektiv från respondenterna. Detta ansåg vi gav en 
bättre helhetsbild av förvaltningarna.  
 
Den individuella öppna intervjun handlar om att ha en dialog med respondenten och 
intervjuerna kan göras per telefon eller ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002). Vi använde oss 
utav den individuella öppna intervjun samt en gruppintervju. Genom att genomföra intervjuer 
ansikte mot ansikte fick vi chansen att ställa följdfrågor när vi ville ha mer information eller 
behövde få något mer förklarat. Vi valde att genomföra en gruppintervju, där vi bjöd in två 
respondenter att medverka, detta eftersom Jacobsen (2002) anser att respondenterna kan 
hjälpa varandra att förstå en viss situation. Vi ville skapa en diskussion mellan respondenterna 
och på så sätt få fram mer innehållsrik information. Genom att vi använde intervjuer som var 
ansikte mot ansikte gav det oss även en möjlighet att under intervjuerna reda ut missförstånd 
som uppstod mellan oss och respondenten.  
 
Vi valde att spela in intervjuerna för att inte missa information som vi senare skulle anse vara 
viktig för studien. Poängen med att vi spelade in intervjuerna var att vi kunde lyssna på 
intervjuerna vid flera olika tillfällen. Detta för att vi inte på förhand kunde veta vad som 
kunde bli intressant under studiens gång. I de fall som vi inte fick spela in försökte vi dra ner 
tempot på intervjun för att inte missa viktig information och för att respondenten inte skulle 
behöva upprepa sig.  
 

3.6.2 Sekundär datainsamling 

Dokumentundersökning handlar om att använda källor med data som forskaren inte själv 
samlat in (Jacobsen, 2002). Vi tog del av dokument som respondenterna hade med sig till 
intervjuerna, som till exempel deras verksamhetsplan, organisationskarta och IT-strategi. 
Respondenterna hänvisade även till hemsida för mer information om verksamheten. Detta 
blev en del av empirimaterialet som vi samlade in. Lundahl och Skärvad (1999) nämner att 
information som finns dokumenterad kallas för sekundärdata, detta kan vara exempelvis 
budgetar, protokoll och Internet. Författarna anser att det är bra att utnyttja sekundärdata 
eftersom det är ett enkelt sätt att ta fram fakta om företaget. Dock bör forskaren vara kritisk 
när det kommer till informationens validitet (Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att använda 
sekundärdata kunde vi säkerhetsställa att respondentens svar på vissa frågor kunde valideras. 
Detta ledde till att vi inte behövde ställa alla frågor från intervjuguiden, se bilaga 1, eftersom 
respondenten hänvisade till ett dokument som gav bra information.  
 

3.7 Intervjuteknik 
 
Att använda sig av intervjuer är vanligt, men de kan vara svåra att genomföra anser Svensson 
och Starrin (1996). Svensson och Starrin (1996) beskriver att genomförandet av intervjuer är 
som ett konstverk. Vissa har förmågan att genomföra intervjuer medan andra inte har det 
(Svensson & Starrin, 1996). Vi ville genomföra så bra intervjuer som möjligt och genom att 
skapa en förståelse om intervjutekniker gjorde att vi blev mer förberedda. Detta ledde till att 
vi gjorde förberedelser innan intervjun samt att respondenterna fick reda på ämnesområdena 
innan så de kunde förbereda sig mer.  
 



 

 
Elektronisk förvaltning                                       18 

3.7.1 Inför intervjuerna 

Den teoretiska referensramen låg som grund för vår intervjuguide. Vid konstruktionen av 
intervjuguiden började vi med att bryta ned vår problemformulering till olika kategorier. Det 
resulterade i fyra olika ämnesområden, som framgår i tabell 3:1. Jacobsen (2002) nämner att 
respondenten inte bör ta del av intervjuguiden före intervjun. Vi ansåg dock att vårt ämne var 
nytt och komplext för oss och kunde vara nytt för respondenterna också och vi ville inte att 
respondenterna kom helt oförberedda till intervjuerna. Därmed fick våra respondenter ta del 
av en komprimerad intervjuguide, se bilaga 2, innan intervjun. Därefter bokade vi in 
intervjuerna med respondenterna och genomförde intervjuerna inom en kort tidsperiod.  
 

Tabell 3:1 Resultat av ämnesområden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Not. Egen konstruktion  

 
Genom teoriinsamlingen skapade vi oss en bild, vilket blev vår utgångspunkt när vi skrev 
intervjufrågorna. Vi ville ställa öppna frågor där respondenten kunde svara fritt, utan att vi 
påverkade respondentens tankar och svar med ledande frågor. Anledningen till varför vi valde 
öppna frågor var för att vi på förhand inte visste vilken information som vi skulle få under 
intervjuerna, detta gjorde att vi försökte vara flexibla i frågorna. Vår intervjuguide hade en 
bestämd frågeformulering och ordningsföljd innan intervjuerna, som Lundahl och Skärvad 
(1999) nämner som en standardiserad intervju. Enligt Svensson och Starrin (1996) är det 
viktigt med öppna frågor när forskaren vill ha spontan data. Det är även viktigt att frågorna 
har någon slags riktning för att intervjun inte flyter iväg (Svensson & Starrin, 1996). Vilket vi 
utgick ifrån när vi genomförde intervjuerna.  
 

3.7.2 Genomförande av intervjuer 

Vi hade innan intervjuerna frågat om respondenterna var bekväma med att låta sig själv bli 
inspelad under intervjun, som Jacobsen (2002) beskriver är det viktigt för forskaren att få 
tillstånd då det kan vara känsligt för vissa att bli inspelade. Vi ansåg att inspelningen inte 
skulle vara tillräcklig, utan en av oss förde anteckningar under intervjun. På så sätt kunde en 
av oss koncentrera sig på respondenten och vägleda intervjun samt att den andra kunde 
fundera ut följdfrågor. I de fall som respondenten inte var bekväm med att bli inspelad sänkte 
vi tempot på intervjun så hann vi med att anteckna. Tre av våra intervjuer spelades in på 
bandspelare och i en intervju förde vi bara anteckningar. Detta medförde inga större problem 
mer än att det blev extra viktigt att renskriva intervjun direkt efter.  
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Vår användning av intervjuguiden var endast i syfte för att behålla fokus på vår 
problemformulering samtidigt som vi skapade oss en möjlighet att vägleda intervjun. Vår 
utgångspunkt var inte att ställa alla frågor utan använda intervjuguiden som en checklista. Vi 
ville ställa öppna frågor för att sedan leda intervjun med hjälp av följdfrågor. Enligt Svensson 
och Starrin (1996) kan forskaren inte på förhand veta vilka frågor som är betydelsefulla. 
Författaren anser även att forskaren inte behöver ställa alla frågor i intervjuguiden, utan 
istället se till att alla blir besvarade. Som vi tidigare nämnt ville vi använda oss av öppna 
intervjuer där respondenten fick mycket utrymme att uttrycka sig själv. Vi har låtit 
respondenten tala fritt och undvikit att avbryta respondenten så länge respondenterna inte 
svävade bort från ämnet allt för mycket. 
 
Våra intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats, detta var för att förenkla så mycket 
som möjligt för respondenten. Enligt Jacobsen (2002) bör forskaren välja plats för 
genomförandet av intervjun med försiktighet då detta kan påverka intervjun. Vi var medvetna 
om att det kunde uppkomma händelser som påverkar intervjun när vi utförde intervjuerna på 
respondenternas arbetsplats. Därmed genomfördes alla intervjuer i ett separat mötesrum för 
att minska distraherande moment 
 
Vår roll under intervjun var att tillsammans med respondenten försöka gräva i ämnesområdet.  
Tanken med intervjuerna var att vi skulle ha en lyssnarroll men ändå se till att fråga mer då 
respondenten gav korta svar. Enligt Svensson och Starrin (1996) är det upp till både 
intervjuaren och respondenten att skapa en bra intervju. Jacobsen (2002) menar att 
intervjuaren inte bör avbryta respondenten men ställa följdfrågor när respondenten är inne på 
ett intressant ämne. Vi ville att respondenten skulle vara avslappnad under intervjun och 
genom att vi var lyhörda till deras kroppsspråk och tonläge, kunde vi vara flexibla i hur och 
vilka frågor vi ställde så att respondenten inte kände sig obekväm. Vi började intervjun med 
inledande frågor så att respondenterna fick bli varma i kläderna och sedan fortsatte vi med lite 
mer avancerade frågor. Det som var positivt med att först läsa teori och få en förståelse för 
ämnet var att vi snabbt kunde omformulera oss eller ställa följdfrågor ifall respondenten inte 
förstod frågan. Våra frågor passade inte alltid in på hur respondenternas verksamhet såg ut, 
vilket gjorde att vi fick ställa fler frågor kring ämnet för att få fram information om deras 
arbetssätt. Detta gjorde att vi inte alltid följde intervjuguiden som vi utformat innan 
intervjuerna.  
  

3.7.3 Efter intervjuerna 

Efter intervjuerna ansåg vi att det var av stor vikt att få ner intervjuerna på papper så fort som 
möjligt för att inte förlora viktig information. Den intervjun som vi antecknade på papper 
ansåg vi var extra viktig att renskriva snabbt eftersom vi inte ville förlora information som 
sagts under intervjun. Det material som vi fick med oss från intervjuerna användes som en del 
av empirin för att stödja respondenternas svar. Efter Stockholms intervjuerna fick vi inte en 
klar bild av verksamheten som helhet, utan mer information om specifika avdelningar. Detta 
medförde att vi använde oss av deras hemsida för att få fram mer information om 
verksamhetens som helhet. Vi tittade även på Halmstads hemsida för att se till att vi inte 
missat viktig information om deras verksamhet och för att se till att verksamheten stämde med 
vad respondenterna sagt.  
 
Vi skapade oss en överblick av data som vi samlat, detta kallas enligt Jacobsen (2002) 
kategorisering. Vi gjorde innan intervjuerna en slags uppdelning av frågorna i olika kategorier 
utifrån den teori vi samlat in, Organisation och politiska beslut, Styrning och strategier, IT 
och IT-system, E-förvaltning och e-tjänster. Dessa indelningar var lämpade för intervjuerna, 
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för att underlätta övergången från ett ämne till det andra under intervjun. Intervjuerna från 
respondenterna från en förvaltning sammanfogades först till en gemensam empiri som sedan 
sattes in i kategorierna. När vi var klara med indelningen av data i kategoriseringarna som vi 
utformat först, ändrade vi kategorierna utefter teorin. Detta gjorde vi för att kategoriseringen 
för intervjuerna inte lämpade sig för empirins struktur. Vilket resulterade i nya 
kategoriseringar som framgår i tabell 3:2 nedan. Organisationsinformationen hamnade i 
kategorin Fastighetskontoret i XX medan politiska beslut hamnade i Styrning och strategier. 
Den nya kategorin innehåller alla delar som teorin och empirin tar upp kring problem med 
utveckling av e-förvaltning, vilket gjorde att den fick samma namn. Däremot använde vi inte 
samma underrubriker i empirin som teorin eftersom det annars skulle skapa många 
underrubriker med lite innehåll. Därefter gjorde vi en sammanfattning/översiktstabell i 
empirin för förvaltningarna, detta anser Jacobsen (2002) är en förutsättning för att kunna 
jämföra olika texter med varandra.  
 

Tabell 3:2 Resultat av kategorisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          Not. Egen konstruktion  

 
När vi fått godkännande från respondenterna på intervjumaterialet började vi analysera 
empirin mot teorin och förvaltningarna mot varandra. Detta resulterade i studiens analys som 
sedan användes som grund till slutresultatet. I slutresultatet besvarade vi vår 
problemformulering och vår slutsats samt föreslog fortsatt forskning.  Genomgående i arbetet 
har vi använt oss av Rapporter och uppsatser, Backman (1998) och Smått och Gott, Mattsson 
och Örtenblad (2008) vid referensteknik, citat och design av en vetenskaplig rapport.  
 

3.8 Validitet och reliabilitet  
 
Jacobsen (2002) tar upp att forskaren skall kritiskt bedöma den data som samlats in genom att 
titta på två aspekter. Har forskaren fått med det hon/han vill ha med i sin studie och kan det 
överföras till andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Vi har intervjuat flera respondenter från 
samma arbetsplats och fått fram samma data från flera personer, vilket gör studien mer giltig. 
Respondenterna har även fått godkänna materialet från alla intervjuer, där de fick ändra svar 
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ifall det blev felaktigheter eller om vi misstolkat något. När vi använt oss av flera 
respondenter har vi fått en mer tillförlitig bild av verksamheten, vilket Jacobsen (2002) anser 
ökar sannolikheten till en mer korrekt beskrivning. Vi kunde inte stärka valideringen 
ytterligare i vår studie med annan teori eftersom vi inte har funnit någon undersökning som 
har haft samma problemställning. Detta medförde att vi inte kunnat validera vår studie mot 
andras slutresultat, som Jacobsen (2002) anser kan öka giltigheten på studien.  
 
Våra kategoriseringar som gjorts utifrån teorin och empirin ansåg vi har ett samband mellan 
sig och kunde förklaras med hjälp av varandra. Ett exempel var att varför utvecklingen av e-
förvaltning går trögt är på grund av de politiska beslut som tas. Alltså ansåg vi att kategorin 
Problem med utveckling av e-förvaltning hade ett samband med kategorin Styrning och 
strategier. Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att beskriva sambanden mellan olika 
kategorier eftersom det styrker valideringen i data.  
 
När det kommer till urval av respondenter ansåg vi att på ena förvaltningen skulle vi ha valt 
flera personer samt andra personer. Problemet var att förvaltningens ter inte hade samma syn 
på förvaltningens arbetssätt som medförde att de gav motsägelsefulla svar. I de fall som ena 
respondenten ville ändra den andras synpunkter eller svar ansåg vi att den som varit med om 
händelsen var mer tillförlitlig. Jacobsen (2002) anser att källor som är längre bort från 
händelsen kan förvränga informationen. Författaren tar även upp att forskaren bör använda 
flera källor som är oberoende av varandra för att inte påverka varandra till att ge en mer 
fördelaktig bild. På Fastighetskontoret i Halmstad var respondenterna inte beroende av 
varandra eftersom de arbetade på olika enheter men på Fastighetskontoret i Stockholm 
arbetade alla på samma avdelning. Detta kunde ha påverkat deras svar men mycket av 
informationen som de gav kunde vi hitta stöd i dokument som vi fick ta del av. 
Respondenterna hänvisade även till de andra respondenterna vid vissa frågor som de ansåg 
andra personer hade mer kunskap om, vilket vi anser gjorde respondenten mer trovärdig i sina 
svar.  
 
Intervjuernas kvalité har varit beroende på hur öppen respondenten varit under intervjun. Ett 
problem som vi hade var att en respondent var fåordig och gjorde att vi fick leda intervjun 
med exempel för att få fram information. Detta skedde endast under en intervju, vilket vi tog 
lärdom av till de andra intervjuerna. Detta gjorde att vi under de andra intervjuerna såg till att 
respondenten fick utveckla sina svar hela tiden eftersom vi ville minska vår egen effekt på 
intervjun genom att inte ge några exempel på händelser.  
 
Vi anser att vi skulle ha behövt flera respondenter och enheter för att kunna generalisera över 
alla kommunala förvaltningar i Sverige. Jacobsen (2002) nämner att generalisering i en 
kvalitativ ansats kan vara svårt. Vi ansåg ändå att dessa två förvaltningar har gett oss en bra 
bild att vi kan lyfta fram de svårigheter som de flesta kommunala verksamheter kan stöta på 
under införandet av e-förvaltning eller e-tjänster. Jacobsen (2002) anser att när flera studier 
visar samma fenomen kan det generaliseras till en större population. Då vi har tagit del av 
flera teorier i vår teoretiska referensram som påvisar de svårigheter som en offentlig 
förvaltning kan stöta på, anser vi att det går att generalisera vårt resultat.  
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4. Empiri  
I detta avsnitt redovisas intervjuerna som vi utfört på förvaltningarna. Varje förvaltning 
presenteras först separat och sedan sammanfattas förvaltningarnas empiri i tre tabeller.   
 

 

4.1 Fastighetskontoret i Halmstad 
 
På Fastighetskontoret i Halmstad intervjuades två personer. Den ena var Annika Edvinsson 
som är ekonom och systemansvarig för deras fastighetssystem. Den andra respondenten var 
Kerstin Lorick som är enhetschef på Drift- och Förvaltarenheten. Dessa två intervjuer 
presenteras nedan. Respondenterna började intervjun med att beskriva kort vad de arbetar med 
samt organisationsstrukturen. 
 
Fastighetskontoret i Halmstad har hand om förvaltning och utveckling av kommunens 
fastighetsbestånd. Fastighetskontoret skall även förse medborgare och företag med lokaler, 
mark och tomträtter. Fastighetskontoret har både intern och externa kunder, men majoriteten 
av kunderna är interna, såsom skolor, dagis och idrottshallar. Fastighetskontoret är cirka 100 
anställda och deras organisationsstruktur består av fyra enheter samt en stab och en 
fastighetschef, enheterna är:  
 
• Ekonomienheten 
• Mark och exploateringsenheten 
• Byggtekniska enheten 
• Drift och förvaltarenheten 
 

4.1.1 Styrning och strategier 

Halmstads kommun har en övergripande förvaltningsstrategi Vision 2020, där strategiska 
övergripande mål formats för hela kommunen och som är oberoende av politiskt parti. 
Fastighetskontoret skall utgå från förvaltningsstrategin i sin verksamhet. Förvaltnings-
strategin bryts ned på förvaltningsnivå genom att verksamheterna själva tolkar de 
konkretiserade målen och prioriteringarna. Fastighetskontorets verksamhetsplanering och 
verksamhetsmål bygger på de konkretiserade målen och prioriteringarna och varje enhet ger 
egna förslag på verksamhetsmål. Därefter kopplas verksamhetsmålen till medarbetarmål där 
medarbetaren själv skall säga vad hon/han kan bidra med för att uppnå verksamhetsmålen. 
Detta ansåg Annika var ett bra sätt för att få något gjort. Förloppet visas i figur 4:1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 4:1 Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell. (Stadskontoret, 2007, s.4) 
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Enligt Annika har ekonomienheten egna mål men målen är oftast en del av de andra 
enheternas verksamhetsmål, detta eftersom de är en stödfunktion till resterande verksamhet.  
Ett exempel på mål som verksamheten har, ”underlätta framförhållning/uppföljning genom 
ett flexibelt finansieringssystem för all fastighetskontorets personal”. Respondenterna 
berättade att detta realiseras genom att alla tidsrapporter skall in i affärssystemet Agresso’s 
modul ”Tid och Projekt”. I dagsläget är en del av tidsrapportering fortfarande pappersbaserad.  
 
Annika nämnde att när politiska beslut har tagits skall ärendena tilldelas en handläggare på 
Fastighetskontoret som skall åtgärda och delegera det som Fastighetsnämnden har beslutat. 
Annika ansåg att oftast är det verksamheten själv som är drivande i förändringar men att 
Fastighetsnämnden hanterar större beslut. Enligt Annika tar varje enhet beslut själva men 
ledningsgruppen och förvaltningschefen har ”sista ordet”. Respondenterna uttryckte delade 
meningar om de fick tillräcklig information vid politiska beslut eller inte. När förändringar 
sker på politisk nivå eller via Stadskontoret, ansåg Kerstin att hon får tillräcklig information. 
Annika påpekade att hon får tillräcklig information när det kommer till IT-relaterade beslut. 
Däremot ansåg Annika att hon saknar information vid större beslut som till exempel vid en 
omorganisation. Ett exempel som Annika tog upp var ifall en enhet förflyttas till annan 
förvaltning men som i dagsläget delar IT-system med Fastighetskontoret kan det bli osäkert 
om hur IT-systemen skall hanteras. Då uppstår frågan om IT-systemet skall delas mellan 
förvaltningarna eller inte.   
 

4.1.2 IT-styrning och e-styrning 

Fastighetskontoret har ingen central IT-enhet eller formell IT-strategi för övergripande 
samordning utan varje enhet får utifrån verksamhetsmålen införa den IT som behövs, enligt 
respondenterna. Kerstin nämnde att i vissa fall tar Fastighetskontoret stöd av Stadskontoret 
vid IT-strategiska frågor. Stadskontoret är en central förvaltning som bland annat har 
övergripande ansvar över strategiska frågor inom information och IT i hela kommunen. De 
IT-system som införs skall ha ett identifierat behov och mål i verksamheten och tas med i 
verksamhetsplaneringen. Därmed ansåg respondenterna att det finns en nära koppling till 
verksamhetsmålen och förvaltningsstrategin. Samt att vid större och gemensamma IT-frågor 
har ledningsgruppen ansvaret att samordna arbetet. Denna ledningsgrupp består av cheferna 
för enheterna samt förvaltningschefen. Respondenterna tog upp att beslutet om införandet av 
affärssystemet Agresso och mailsystemet Lotus var kommunövergripande. Däremot 
poängterade respondenterna att i normala fall driver enheterna införandet av IT-system själva.  
 

En central IT-enhet skulle ha svårt att få en tillräcklig förståelse för verksamhetens behov 
och arbetssätt för att kunna fungera optimalt. (Annika Edvinsson, personlig intervju, 24 
mars, 2010)  

 

Alla enheter skall ta hänsyn till de befintliga IT-systemen i verksamheten innan de inför ett 
nytt IT-system, detta för att ha så få IT-system som möjligt i verksamheten, enligt Kerstin.  
Kerstin påpekade att enheterna skall tänka på kommunen som helhet när de skall införa nya 
IT-system eftersom det är viktigt att informationsflödet mellan IT-systemen fungerar. När 
politikerna tog beslutet om införandet av kommunövergripande affärssystemet Agresso, blev 
detta på gott och ont, enligt Annika. Annika förklarade att när affärssystemet Agresso 
infördes var de befintliga IT-system tvungna att kunna kommunicera med Agresso om de 
hanterade ekonomisk information. 
 

För att lyckas med att implementeringen av IT-system är det viktigt att utgå från 
verksamhetens behov och att systemet är användarvänligt (Kerstin Lorick, personlig 
intervju, 24 mars, 2010)  
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Fastighetskontoret har en delegationsordning med inköpsgränser som verksamheten måste 
rätta sig efter, som till exempel vid IT-investeringar. I de fall som investeringen överskrider 
inköpsgränsen skall enhetscheferna motivera inköpet hos Fastighetsnämnden. Även om 
investeringen inte överskrider deras inköpsgräns behöver enhetscheferna ändå utgå från 
verksamhetens behov och verksamhetsplanen, enligt Kerstin.  

 

Tanken med den nya IT-strategin som Stadskontoret har formulerat är att få en mer 
sammanhållen bild över IT-strategiska frågor, enligt Kerstin. Denna IT-strategi är inte 
fastställd men kommer att styra upp arbetet kring IT-systemen i Halmstads kommun när den 
blir fastställd. Kerstin påpekade även att den nya IT-strategin kan medföra en sållning av 
system. Detta ansåg Kerstin kan medföra en kostnadseffektivitet eftersom varje IT-system har 
en licenskostnad. Annika nämnde att flera av de existerande IT-systemen säkert kan göra 
samma sak.  
 
Kerstin nämnde att arbetet med IT-strategin är väldigt nytt och Fastighetskontoret har inte 
börjat arbeta helt med den övergripande IT-strategin. Stadskontorets är idag till för att stödja 
Fastighetskontoret vid införande av IT-system. Annika ansåg dock att Stadskontoret inte har 
tillräcklig kunskap om förvaltningarnas verksamheter för att kunna sköta projekten på egen 
hand. Därmed får Fastighetskontoret ta egna initiativ och beslut under projektens gång men 
tar stöd av Stadskontoret, enligt Annika.   
 

4.1.2.1 Utvärdering  

Fastighetskontoret gör ingen allmän utvärdering av nyttan på IT-systemen. Fastighetskontoret 
gjorde en Nöjd Kund Index (NKI) undersökning för att få fram kundernas åsikter om hur 
Fastighetskontoret arbetade. En synpunkt som kom fram i undersökningen var att det 
behövdes bättre återkoppling vid anmälan av fel på fastigheterna. Lösningen blev införandet 
av nya driftsystemet DeDU och utveckling av e-tjänsten felanmälan.  
 

Utvärdering behövs för kvalitetssäkring och effektiviteten. (Kerstin Lorick, personlig 
intervju, 24 mars, 2010)  

 
När Fastighetskontoret hade utbildning i DeDU gjorde leverantören en utvärdering med 
användarna. Utvärderingen fokuserade på vad som var bra, dåligt och kunde förbättras med 
DeDU. Detta tyckte Kerstin var bra eftersom användarna hade möjlighet att påverka och 
förbättra driftsystemet DeDU.  
 

Det var väldigt lyhörda till åsikterna från dem som gick utbildningen.(Kerstin Lorick, 
personlig intervju, 24 mars, 2010)  

 

4.1.3 E-förvaltning 

Annika och Kerstin har inte tagit del av handlingsplan II och ansåg att det inte finns några 
direkta påtryckningar från politikerna. Kerstin uttryckte att handlingsplanen kan vara något 
som Stadskontoret arbetar med och Annika ansåg att det är Fastighetskontoret som är 
drivande i utvecklingen av e-tjänster och att det oftast inte är beslut tagna på en politisk nivå. 
Enligt Annika hade Fastighetskontoret utvecklat e-tjänster även om handlingsplanen inte 
funnits. Detta eftersom respondenterna ansåg att kraven på digitalisering av verksamheten 
kommer från medborgarna och samhället som vill ha ökad tillgänglighet och mer information. 
Även om kraven från allmänheten har ökat så har Fastighetskontoret inte infört många e-
tjänster ännu, enligt Annika. Dock sade båda respondenterna att Fastighetskontoret vill arbeta 
mot att tillfredställa dessa nya krav. Annika upplevde att det inte fanns någon konkurrens från 
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andra kommuner eller privata bolag. Däremot har Fastighetskontoret samarbete med 
angränsade kommuner för att stödja varandra i förbättringsarbeten inom IT.  
 

Att arbeta med medborgarfokus och att på olika sätt vara tillgängliga för medborgarna är 
viktigt.(Kerstin Lorick, personlig intervju, 24 mars, 2010)  

 
Ett exempel som Annika tog upp, är att förbättring av hemsidan och mer information till 
medborgarna kring fastigheter och tomter, kan medföra att markassistenterna inte blir 
nedringda med detaljfrågor. Detta kan enligt Annika underlätta för verksamheten och ge 
bättre tillgänglighet för medborgarna.  
 
Fastighetskontoret har en del utvecklingsprojekt på gång inom e-tjänster. Ett exempel som 
Kerstin nämnde är införandet av Steg 1 och Steg 2 med driftsystemet DeDU. I det första 
steget införde Fastighetskontoret en central felanmälan som finns på kommunens intranät. 
Innan skedde felanmälan på skrivet papper av fastighetsskötarna men detta kunde orsaka att 
ärenden försvann. Ett annat problem var att det kunde vara upptaget när kunderna ringde in 
sin felanmälan. Införandet av felanmälan på intranätet har möjliggjort för Fastighetskontorets 
kunder att följa upp sina ärenden på internet. Enligt Kerstin blev både in- och 
återrapporteringen av ärenden bättre och säkrare eftersom det gör det lättare att inte tappa 
ärendet.  Felanmälan är endast tillgänglig för interna kunder eftersom merparten av 
Fastighetskontoret kunder är interna. Den enda svagheten som Kerstin nämnde är att 
kunderna är tvungna att ha tillgång till programvaran Lotus Notes (intranät) för att komma åt 
felanmälan. Kerstin påpekade att tjänsten kunde ha legat på den externa webbplatsen om 
Fastighetskontoret hade haft fler externa kunder. 
 

Innan e-tjänsten var det kunderna som ringde in felanmälan till förvaltarna eller 
fastighetsskötarna men det medförde att ärenden i värsta fall kunde försvinna om 
förvaltaren var ute på arbeten och inte kunde skriva upp felanmälan. (Kerstin Lorick, 
personlig intervju, 24 mars, 2010) 
 

Fastighetskontorets andra steg handlar om att lägga upp en mall för förebyggande och 
planerat underhåll av fastigheterna i DeDU. Syftet är att kvalitetssäkra för kunden att arbetet 
utförs som planering sagt. IT-systemet skall stödja detta arbete så att både kunden och 
förvaltningen vet vad som skall göras i fastigheten, enligt Kerstin.  
 
Enligt respondenterna är syftet med införandet av dessa e-tjänster för att kvalitetssäkra 
arbetssättet som skall resultera i både inre effektivitet och medborgarfokus på 
Fastighetskontoret. Både Annika och Kerstin ansåg att införandet av felanmälan inte kommer 
att medföra någon större inre effektivitet i början men däremot kommer det att kvalitetssäkra 
och återkoppla kundernas felanmälningar. Med det andra steget vill Fastighetskontoret 
synliggöra och sprida information över hela verksamheten, istället för att informationen är 
lagrad i någon pärm. För det interna arbetet motverkar det dubbelarbete och ökar synligheten 
av information för alla medarbetare, enligt Kerstin. Respondenterna berättade att 
Fastighetskontoret inte har många e-tjänster idag men planerar att göra om sin hemsida och 
utveckla e-tjänster för att skapa mer tillgänglig information. Ett exempel är att lägga ut 
tomtkön på webben som skall möjliggöra att kunderna själva kan ställa sig i kö och betala 
sina avgifter.  
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4.1.4 Problem med utveckling av e-förvaltning   

Respondenterna nämnde ett antal problemområden som berör e-tjänster och digitalisering av 
verksamheten.   
 
Respondenterna uttryckte att verksamheten är så pass bred att ett IT-system inte går att 
anpassa till flera enheter på Fastighetskontoret. Resultatet har blivit att det finns ett flertal IT-
system eftersom varje enhet utgår från sina egna behov. Annika nämnde även att i vissa fall är 
inte IT-systemen kompatibla eftersom det inte sker någon samordning eller kommunikation 
av IT-frågor mellan enheterna. Detta har enligt Annika medfört att IT-systemen innehåller 
olika information.  
 

Vilken information ska vi lita på? (Annika Edvinsson, personlig intervju, 24 mars, 2010) 

 
Respondenterna är medvetna om att detta är ett problem när IT-systemen visar olika 
information och de anställda på Fastighetskontoret försöker motverka detta genom att tilldela 
varje system en renodlad roll. På så vis kan de andra enheterna få kunskap om vilka IT-
system som finns tillgängliga och hur de kan utvecklas för att tillgodose andra enheters 
behov.  
 

Detta är då för att minska antalet system som köps in och förhoppningsvis antalet system 
som finns på fastighetskontoret.  (Annika Edvinsson, personlig intervju, 24 mars, 2010) 

 
Annika uttryckte att Fastighetskontoret ligger efter i den tekniska utvecklingen och att 
tekniken finns tillgänglig men att det finns hinder i verksamheten. Det hinder som Annika 
nämnde är att medarbetarna saknar datorvana som tekniken kräver. Fastighetskontoret tar 
hänsyn till medarbetarnas datorvana och för nya IT-lösningar får frivilliga medarbetare verka 
som ambassadörer. Däremot tar det ändå tid för verksamheten att vänja sig med det nya 
arbetssättet som e-tjänster medför, ansåg respondenterna. Annika spekulerade dock i, att när 
ett generationsskifte sker på Fastighetskontoret kommer tekniken att bli mer integrerad i 
arbetsuppgifterna i verksamheten.    
 

4.2 Fastighetskontoret i Stockholm 
 
På Fastighetskontoret i Stockholm intervjuades tre personer. Den första respondenten var 
Anita Granlund som är chef för den administrativa avdelningen. Vi hade även en 
gruppintervju med ekonomichefen Christer Jansson och IT-samordnaren Johan Malmström. 
Båda intervjuerna började med att respondenterna förklarade syftet med deras avdelning. 
Christer är chef för ekonomienheten som ligger under administrativa avdelningen och IT-
samordningen är ett verksamhetsstöd som ligger direkt under administrativa avdelningen.  
 
Fastighetskontoret i Stockholm förvaltar och utvecklar Stockholms stads fastighetsbestånd 
samt lantegendomar och skog utanför kommungränsen [4]. En stor del av fastigheterna hyrs ut 
till kommunal verksamhet men har även externa och kommersiella kunder såsom 
partihallarna. Fastighetskontoret erbjuder både externa tjänster och intern service såsom post, 
tryckeri och telefonväxel [5]. Fastighetskontoret består av cirka 120 medarbetare och är 
organiserade med en direktör och stab samt tre avdelningar [6]:  
 
• Fastighetsavdelningen  
• Utvecklingsavdelningen 
• Administrativa avdelningen 
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4.2.1 Styrning och strategier 

Alla Stockholms Stads förvaltningar skall arbeta mot de centrala målen som 
Kommunfullmäktige har fastställt. Fastighetskontoret arbetar utifrån de centrala målen i 
”Vision 2030” som har sin utgångspunkt i att göra Stockholm till en världsledande stad. 
Målen för förvaltningarna är att göra Stockholms stad till en mångsidig och upplevelserik 
stad, innovativ och växande samt tillgänglig och trygg för medborgarna [7]. Anita beskrev att 
alla förvaltningar måste dokumentera hur förvaltningarna skall bli en attraktivare arbetsgivare 
och hur förvaltningarna skall öka tillgängligheten för att uppnå målen. Christer och Johan 
nämnde dock att de får hitta på egna mål så länge som det är inom ramen av de mål som 
Kommunfullmäktige fastställt.  
 

De mål som Kommunfullmäktige har fastställt ska vi utgå från och tala om vad vi ska göra 
för att uppnå dessa. En hel del handlar om företagare ska får bra service.(Anita Granlund, 
personlig intervju, 29 mars, 2010)  

 
De centrala målen som Kommunfullmäktige fastställer bryts ned till verksamhetsmål som 
Fastighetskontorets verksamhetsplan bygger på, denna plan fastställs varje år av 
Fastighetsnämnden. När Kommunfullmäktige fattar beslut förankras de oftast via 
Fastighetsnämnden. Respondenterna förklarade att verksamhetsmålen kopplas ihop med 
aktiviteter samt indikatorer som är mätbara. Varje aktivitet tilldelades sedan en ansvarig vilket 
respondenterna ansåg är viktigt för att förankra och uppnå målen i verksamheten.  
 
Anita, Christer och Johan var överens om att de politiska besluten som påverkar 
verksamheten ofta är på en övergripande nivå. Christer ansåg att förvaltningen inte har en 
egen agenda utan följer den politiska majoriteten. Respondenterna ansåg sig själva vara 
tjänstemän som skall utföra det som politikerna beslutar. Christer ansåg att ofta handlar de 
politiska besluten om vad den politiska majoriteten har för synsätt och vilken inriktning som 
Fastighetskontoret skall ha, som till exempel försäljning av fastigheter. Respondenterna 
uttryckte att Stockholms stad är en tillräckligt stor organisation och politikerna förutsätter att 
Fastighetskontoret skall klara av att genomföra ett förslag eller uppdrag på egen hand. 
Christer nämnde att det är Fastighetskontoret som ofta är drivande i utveckling, rivning och 
avveckling av fastigheter. Ingen av respondenterna upplevde stora svårigheter med politiska 
beslut eftersom många av behoven till förändring uppkommer i verksamheten. Däremot kan 
vissa politiska beslut vara otydliga och svåra att tolka ansåg Anita, i de fallen behövde 
Fastighetskontoret gissa sig till vad beslutet betydde.  
 

En politisk majoritet kanske säger att vi ska sälja mycket, sen blir det en ny politisk 
majoritet som säger att vi inte ska sälja någonting, då måste vi vara lite anpassningsbara. 
(Anita Granlund, personlig intervju, 29 mars, 2010)  

 
Man vill försöka få så stor samsyn som möjligt men under valår är det svårare att få 
samsyn mot ett vanligt år, det behöver man ju inte vara Einstein för att förstå att det är så. 
(Christer Jansson, personlig intervju, 30 mars, 2010)  

 

4.2.2 IT-styrning och e-styrning 

Stockholms stad har utformat riktlinjer och styrdokument som Fastighetskontoret utgår ifrån 
när det kommer till IT-frågor. Staden har även utformat en e-strategi som varje nämnd och 
förvaltning skall arbeta utifrån. Utifrån dessa dokument och strategier har Fastighetskontoret 
utformat sin IT-strategi, ”IT-inriktning” som baseras på samma områden som deras 
verksamhetsplan. Enligt Johan medför detta att IT stödjer och är länkad till de verksamhets-
mål som satts upp i verksamheten. Enligt Anita och Johan skulle Fastighetskontoret arbeta 
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annorlunda med IT-inriktningen om den hade varit fastställd av Fastighetsnämnden. 
Respondenterna uttryckte att IT-inriktningen skulle användas mer som ett styrdokument och 
kopplas ihop bättre med verksamhetsplaneringen. Idag plockas bara de delar som 
Fastighetskontoret vill och kan genomföra, ur IT-inriktningen till verksamhetsplanen, enligt 
Anita.  

 
Vi brukar plocka lite saker härifrån och de anser att den gäller ganska bra ändå! (Anita 
Granlund, personlig intervju, 29 mars 2010) 

 
Fastighetskontorets IT-styrning går ut på att ha så bra och få IT-system som möjligt för att 
kunna ge bra service till kunder och ha nöjda medarbetare. Christer och Johan berättade att 
Fastighetskontoret för några år sedan gjorde en strukturell överblick över sina IT-system. 
Denna översyn skapade en gemensam bild för hur IT-systemen används i verksamheten samt 
hur informationsflödena emellan IT-systemen ser ut. Enligt Christer är tanken med 
systembilden att antalet IT-system skall minska och skapa mer integrerade IT-system. Både 
Johan och Christer ansåg att det är vad Fastighetskontoret vill styra mot. Innan systembilden 
hade Fastighetskontoret inga riktlinjer för IT-systemen och enligt Christer och Johan 
medförde det att fler IT-system var svårare att använda. På Fastighetskontoret finns det två 
stora IT-system, affärssystemet Agresso och fastighetssystemet LEB. Respondenterna 
uttryckte att Fastighetskontoret vill bygga sin verksamhet runt några få IT-system för att 
kunna kvalitetssäkra informationen.  
 

Är personligen lite allergisk mot alla dessa fina bilder, det går ju att rita hur många vackra 
bilder som helst hur det ska förhålla sig. Men samtidigt är det ju i verkligheten som det 
prövas, att mycket av bilderna handlar ju om att få in rätt tänk sen kan man lägga dem åt 
sidan och sen jobbar man. (Christer Jansson, personlig intervju, 30 mars, 2010) 

 
Respondenterna nämnde att verksamheten hade innan omorganisationen (2009) en IT-
strategigrupp som samordnade IT-frågor och idéer i verksamheten. Johan nämnde att efter 
omorganisationen har IT-strategigruppen upplösts, men han påpekade att Fastighetskontoret 
behöver återinföra gruppen för att IT-styrningen skall bli mer samstämd. Johan förklarade att 
IT-styrningen idag, sker genom att han har en allmän diskussion med varje avdelningschef för 
att identifiera IT-behovet för året. Enligt Anita och Johan fastställs en IT-budget varje år som 
Fastighetskontoret använder för att utveckla och investera i IT. Johan ansåg att IT-
investeringar handlar i första hand om funktionalitet i IT-systemen och i andra hand om pris. 
De IT-system som finns tillgängliga på Fastighetskontoret är främst för medarbetarna och när 
IT-system införs är det för att stödja medarbetarna och för att effektivisera kärnverksamheten, 
enligt Christer och Johan.  
 

Verksamheten arbetar väldigt pragmatiskt vid införandet av nya moduler/system. (Christer 
Jansson, personlig intervju, 30 mars, 2010)  

 
IT-systemen utvecklas hela tiden och respondenterna ansåg att behovet att något behöver 
förändras uppkommer oftast från verksamheten. Behovet diskuteras sedan med avdelnings-
chefen och IT-samordnaren som försöker komma fram till en lösning som skall tillgodose 
behovet. Johan ansåg att användarna är involverade i hela processen eftersom de uttrycker 
behovet och vissa användare medverkar även som representanter under utvecklingen och 
införandet av nya IT-system eller nya moduler. I många fall kontaktas även olika leverantörer 
för att diskutera vilka möjligheter som finns. Vid större utvecklingsprojekt är Johan tvungen 
att ta upp ärendet i ledningsgruppen men förändringar som är inom ramen för IT-budgeten 
behöver inte motiveras hos ledningsgruppen. IT-samordnaren tillsammans med 
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systemförvaltaren utvecklar och underhåller IT-systemen, Johan påpekade att de båda har en 
viktig roll i IT-frågor.  

 
Varken jag eller avdelningschefen har hela bilden och därför är användarna viktiga att 
involvera i processen. (Johan Malmström, personlig intervju, 30 mars, 2010)  

 

4.2.2.1 Utvärdering  

Fastighetskontoret gjorde ingen formell utvärdering av sina IT-system.  
 
Respondenterna ansåg att genom feedback från medarbetarna kan verksamheten snabbt vidta 
åtgärder om IT-systemet inte fungerar som det skall. Dessa åtgärder kan vara förändringar i 
arbetssättet eller i IT-systemen beroende på aktiviteten. Respondenterna ansåg att vissa 
arbetsrutiner kan anpassas efter IT-systemet medan vissa funktioner i IT-systemet måste 
ändras för anpassas efter verksamheten.  
 

Finns inget system som är så dåligt som när det som skall införas och inget så bra som när 
det som skall slängas ut (Christer Jansson,, personlig intervju, 30 mars, 2010) 

 

4.2.3 E-förvaltning 

Fastighetskontoret i Stockholm har inte tagit del av handlingsplan II men har kommit i 
kontakt med begreppet ”e-förvaltning”. Detta ansåg respondenterna var mer som ett ”fint ord” 
än något verksamheten arbetade efter. Däremot påpekade respondenterna att arbetet med e-
förvaltning och e-tjänster har kommit långt i förvaltningarna. Detta eftersom Stockholms stad 
satsar 650 miljoner kronor på införande av e-tjänster i staden. Respondenterna ansåg att det är 
mycket pengar och spekulerade i att det förmodligen var handlingsplan II som initierade 
denna satsning.  
 

Indirekt har vi väl tagit del av handlingsplanen, en satsning på 650 miljoner är en stor 
satsning som ”pushar” oss att utveckla e-tjänster, (Anita Granlund, personlig intervju, 29 
mars, 2010)  

 
Fastighetskontoret har ansökt om att få bidrag från dessa 650 miljonerna men har fått avslag. 
Fastighetskontoret ville använda pengarna för att utveckla sin webbsida för att lättare nå ut till 
sina hyresgäster. Respondenterna påpekade att många förvaltningar har olika projekt på gång 
gällande e-tjänster. Däremot har Fastighetskontoret inte många e-tjänster i dagsläget och att 
deras IT-system stödjer mest den interna verksamheten. Det har uppkommit diskussioner på 
Fastighetskontoret kring vilka e-tjänster som skall erbjudas i framtiden. Det som är mest 
prioriterat är felanmälan via webben samt en portal för information och tjänster till 
hyresgästerna, enligt respondenterna. Alla tre respondenter ansåg att utvecklingen av e-
tjänster på Fastighetskontoret kommer från interna initiativtagare och inte från externa 
påtryckningar. Däremot uttryckte respondenterna att Fastighetskontoret hade satsat på e-
tjänster även om Stockholms stad inte hade gjort det. Enligt Johan har samhällets utveckling, 
krav från medborgare och konkurrerande fastighetsbolag gjort att Fastighetskontoret blir 
tvungna att utveckla e-tjänster för att kunna konkurrera.  
 

Vi ligger efter våra konkurrenter och vi vill minst nå upp till deras nivå eller helst gå om 
dem.(Johan Malmström, personlig intervju, 30 mars, 2010)  

 
Fastighetskontoret vill utveckla e-tjänster för ett antal olika anledningar, den största 
anledningen är för att komma närmare sina kunder och ge dem en extra service. 
Respondenterna påpekade att Internet används i allt större utsträckning och hur medborgarna 
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använder sig av Internet utvecklas hela tiden. Anita, Christer och Johan ansåg att 
medborgarna ställer krav på att information skall finnas tillgänglig på Internet och ur 
medborgarnas perspektiv är det konstigt att inte felanmälan kan göras via webben. En annan 
anledning som respondenterna nämnde var att e-tjänster kan utgöra en positiv inverkan 
eftersom kunden får möjligheten att utföra uppgifterna själv. Detta kan enligt Christer 
medföra att Fastighetskontoret blir mindre belastade och kan fokusera på sin kärnverksamhet 
istället. Enligt Johan införs och utvecklas IT i den takt som organisationen är bekväm med. 
Respondenterna ansåg att de anställda är väldigt IT-mogna och beroende av IT i sin 
verksamhet. Detta är en fördel för Fastighetskontoret eftersom verksamheten gärna vill 
utveckla och använda sig av IT för att kunna nå ut till sina kunder, anser Johan.  
 

4.2.4 Problem med utveckling av e-förvaltning  

Respondenterna tog upp ett antal problem och svårigheter till utvecklingen av e-tjänster och 
digitalisering av verksamheten.   
 
Respondenterna ansåg att det finns olika svårighetsgrader när det kommer till politiska beslut 
men oftast berör det inte det vardagliga arbetet. I vissa fall tar Fastighetskontoret inte upp 
ärenden eftersom det är fel tillfälle eller att frågan är politiskt känslig. Christer ansåg att 
svårigheter kan uppkomma vid politiska beslut, speciellt vid valår. Ett politiskt beslut som 
upplevdes som ett problem var enligt Anita att de nekades pengar från de 650 miljonerna samt 
att Fastighetskontoret har ett besparingsbeting under året. Därmed har Fastighetskontoret inte 
så mycket ekonomiska resurser för utveckling av e-tjänster, enligt Anita.  
 
Respondenterna ansåg att det finns möjligheter att utveckla e-tjänster med egna medel men att 
verksamheten har genomgått en omorganisation som har medfört att Fastighetskontoret inte 
har prioriterat stora utvecklingsprojekt. Fastighetskontoret har även satsat på att utveckla 
deras fastighetssystem och byta leverantör på deras IT-drift. Detta har också krävt tid av 
verksamheten och är en anledning till varför Fastighetskontoret avvaktar med införandet av e-
tjänster, enligt Christer och Anita. Fastighetskontoret vill säkra en lyckad övergång till den 
nya IT-driften, enligt respondenterna. En annan begränsning med införandet av e-tjänster är 
enligt Christer och Johan att IT-systemen måste frysas när verksamheten byter driftleverantör, 
under den perioden kan inte Fastighetskontoret göra några större ändringar i IT-systemen.  
   

Man försöker få ordning på det som behövs när man organiserar om. (Anita Granlund, , 
personlig intervju 29 mars, 2010)   
 

Även om Fastighetskontoret inte direkt arbetar mot ”E-förvaltning” ansåg respondenterna att 
de är berörda av begreppet. Enligt respondenterna finns det fler begränsningar med 
utvecklingen av e-tjänster. När e-tjänster skall erbjudas bör de representera något som är 
standardiserat eftersom det skall fungera för både verksamheten och medborgarna, enligt 
respondenterna. Fastighetskontorets fastighetsbestånd är unikt och Christer brukar skämtsamt 
säga; 
 

Vi har 800 fastigheter med 800 ändamål (Christer Jansson, personlig intervju, 30 mars, 
2010) 

 
Detta ansåg Christer begränsar verksamheten i utvecklingen och möjligheten att erbjuda 
publika e-tjänster. Christer nämnde vidare att ytterligare ett problem med införandet av e-
tjänster är att Fastighetskontorets register är svårhanterade. Christer ansåg att 
Fastighetskontoret bör säkra informationen internt och ha full kontroll på sina register innan 
de lägger ut e-tjänster på webben. Respondenterna ansåg att felaktig information på webben 
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kan medföra mer belastning på Fastighetskontoret eftersom kunderna upptäcker felaktigheter 
som behöver åtgärdas. Arbetet med e-tjänster under år 2010 kommer att innefatta en analys av 
behovet och framtagning av förslag samt förbereda verksamheten för en implementering 
under år 2011. Ett exempel som respondenterna nämnde var att Fastighetskontoret skall 
utreda hur e-tjänsten ”felanmälan” skall utformas på webben.  
 
När det kommer till styrning av IT upplevde respondenterna inga större hinder. Det enda som 
kan medföra ett problem är när Stadsledningskontoret släpper övergripande styrdokument 
som inte passar Fastighetskontorets verksamhet. Ett exempel som Johan tog upp var när 
Stadsledningskontoret släppte ett IT-säkerhetsprogram som styr säkerhetsnivåerna för åtkomst 
av information i förvaltningarna. Då Fastighetskontoret inte hanterar någon hemlig 
information blir de höga säkerhetsnivåerna onödiga. Detta eftersom de styr verksamheten för 
strikt och hindrar till att utnyttja vissa möjligheter med IT och e-tjänster, enligt Johan.  
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4.3 Sammanfattning  
 

Tabell 4:1 Sammanfattning av organisation och styrning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Not. Egen konstruktion 
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Tabell 4:2 Sammanfattning av utvärdering och e-förvaltning 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Not. Egen konstruktion 
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Tabell 4:3 Sammanfattning av problem med utveckling av e-förvaltning  
  

 
Not. Egen konstruktion  
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5. Analys  
I detta avsnitt analyserar vi vår empiriinsamling mot den teoretiska referensramen. Vi jämför 
även våra två urvalsenheter mot varandra. Analysen kommer att ligga till grund för 
diskussionen och slutsatsen. 
 
 

5.1 Strategi och styrning  
 
I vår analys kommer vi att referera Fastighetskontoret i Halmstad som ”Halmstadkontoret” 
och Fastighetskontoret i Stockholm som ”Stockholmkontoret”.  I de fall vi nämner båda 
skriver vi förvaltningarna.  
 
Både Halmstadkontoret och Stockholmkontoret har en visionsstyrningsmodell som innehåller 
en övergripande förvaltningsstrategi och centrala mål. Båda förvaltningarna bryter ned de 
övergripande målen till verksamhetsmål som utmynnar i aktiviteter, detta för att uppnå de 
centrala målen. Halmstadkontoret kopplar medarbetarmål till sina aktiviteter och 
Annika uttryckte att medarbetarmålen är ett bra sätt att få något gjort. Stockholmkontoret 
kopplar en ansvarig till varje aktivitet. Respondenterna på Stockholmkontoret ansåg att det är 
viktigt att tilldela en ansvarig för varje aktivitet för att förankra och uppnå verksamhetsmålen. 
Enligt Grant (2008) och Siverbo et al. (2007) är styrning viktigt för att få en gemensam 
handling och en klar riktning, detta för att medarbetarnas handlingar skall uppnå de 
övergripande målen. Grant (2008) anser även att strategier kan hjälpa företaget att koordinera 
aktiviteter i verksamheten samt kommunicera ut målen till de anställda.  
 

5.1.1 Demokratisk styrning  

Respondenterna på Halmstadkontoret och Stockholmkontoret ansåg att verksamheten själv 
styr och driver sin egen utveckling. Respondenterna på båda förvaltningarna uttryckte att 
politiska beslut är på övergripande nivå och förvaltningarna är ansvariga för att uppnå 
besluten. På Halmstadkontoret tar varje enhet egna beslut om förändringar men 
ledningsgruppen har ”sista ordet”. Respondenterna på Stockholmkontoret påpekade att 
politikerna anser att verksamheten är tillräckligt stor för att själva genomföra förändringar. 
Siverbo et al. (2007) nämner att i den demokratiska styrningen är det viktigt med självstyre 
eftersom den svenska styrmodellen skall vara decentraliserad. Enligt författarna är syftet med 
decentraliseringen är att kommunerna själva skall styra över sina egna angelägenheter och 
vara flexibla i relation till sina medborgares behov. Enligt Grönlund (2009) får inte regeringen 
detaljstyra kommunerna eller myndigheterna, utan får endast styra på en övergripande nivå. 
 
Kerstin på Halmstadkontoret ansåg att det inte finns några större svårigheter med 
förankringen av politiska beslut eftersom verksamheten oftast startar förändringsprocessen. 
Annika på Halmstadkontoret upplevde i vissa fall svårigheter med politiska beslut, som till 
exempel vid omorganisationen där hon inte får tillräcklig information om hur 
omorganisationen skall ske. Däremot upplevde respondenterna på Stockholmkontoret att vissa 
politiska beslut kan vara otydliga och svåra att tolka. Anita på Stockholmkontoret ansåg att 
verksamheten behöver vara anpassningsbar när den politiska majoriteten byter inriktning på 
verksamheten. Montin (2006) påpekar att oftast är målen oklara och motstridiga och den 
politiska styrningen har ofta oklara budskap som gör det svårare för verksamheten att veta vad 
som förväntas. Traunmüller och Lenk (2001) tar upp att mål ofta är diffusa eftersom 
kommunerna skall ta hänsyn till många intressenter, och motstridiga krav vilket gör 
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organisationen mer komplex. Löfgren (2007) menar på att bristen på stöd från politikerna 
medför att verksamheten inte förstår vad som krävs för att uppnå målen. Ett problem som 
Siverbo et al. (2007) nämner är att chefer i verksamheten kan ha det svårt att identifiera sig 
med och förmedla de mål som politikerna satt upp. 
 

5.1.2 IT-styrning och e-styrning 

Halmstadkontorets och Stockholmkontorets IT-styrning är uppbyggd på olika sätt. På 
Halmstadkontoret styr varje enhet sin egen IT-användning och får själva motivera sina IT-
investeringar och det sker ingen övergripande samordning mellan enheterna. Halmstad-
kontorets IT-styrning går ut på att se till att verksamhetens behov uppfylls detta för att ha så 
användarvänliga IT-system som möjligt. Halmstadkontorets verksamhet är så pass bred att 
respondenterna ansåg att det inte går att anpassa ett IT-system efter flera enheter, vilket har 
resulterat i ett flertal IT-system. På Stockholmkontoret sker en övergripande samordning av 
IT, där IT-samordnaren fångar upp verksamhetens behov. När IT-samordnaren har fångat upp 
behovet försöker han hitta en lösning i de befintliga systemen som Stockolmkontoret har, det 
sker även en diskussion med berörd verksamhetschef. Stockholmkontorets IT-styrning 
handlar om att ha så få IT-system som möjligt för att kvalitetssäkra informationen. 
Respondenterna på båda förvaltningarna ansåg att verksamheten har en nära koppling mellan 
sin IT-styrning och sin verksamhetsplan eftersom målen med IT är kopplade till 
verksamhetsplanen. Enligt Earl (1989) och Kurtén (2009) finns det en tendens att IT-
investeringar som tas för långt ner i beslutshierarkin och har dåligt stöd från ledningen ofta 
misslyckas. Haes och Grembergen (2008) anser att IT-styrning kräver ett aktivt deltagande 
från ledning, IT-ansvariga och verksamhetschefer eftersom IT-styrningen måste länkas till 
affärsstrategierna och passa verksamhetens behov. Hong (2009) anser att det är viktigt att IT 
stödjer verksamhetens behov eftersom det blir enklare att uppnå verksamhetens mål. Tozer 
(1996) och Kurtén (2009) anser om IT-styrning saknas kan det medföra att medarbetarna inte 
använder IT-systemen på rätt sätt.  
 
Stockholmkontoret har i dagsläget en IT-strategi ”IT-inriktningen” som inte är fastställd men 
fungerar som stöd till verksamhetsplanen. Anita och Johan på Stockholmkontoret ansåg att 
om IT-strategin varit fastställd skulle verksamheten styras mer efter den och ha en starkare 
koppling till verksamhetsplanen. Stockholmkontoret gjorde en strukturell överblick över alla 
IT-system i verksamheten, vilket medförde att Stockholmkontoret minskade antalet IT-system 
i verksamheten. Ett exempel som Johan och Christer nämnde var att vissa IT-system var 
svårare att använda innan systembilden utformades. Stockholmkontoret bygger sin 
verksamhet runt några få IT-system. Halmstadkontoret däremot har ingen egen IT-strategi 
men skall i framtiden använda Stadskontorets IT-strategi i sin verksamhet. Kerstin på 
Halmstadkontoret ansåg att den nya IT-strategin kommer att styra upp arbetet kring 
verksamhetens IT-system, vilket kan bidra till en kostnadseffektivitet i framtiden. Grant 
(2008) menar på att strategier begränsar beslutsalternativen till få lösningar och möjliggör för 
verksamheten att styra i rätt riktning. När IT-strategin är kopplad till verksamheten underlättar 
det för verksamheten att uppnå sina mål med hjälp av IT (Hong, 2009). När det saknas 
styrning av IT kan det enligt Tozer (1996) och Kurtén (2009) leda till ökade IT-kostnader 
jämfört med nyttan som verksamheten får ut IT-systemen. När anställda inte har tillräcklig 
kunskap om verksamheten för att kunna fatta beslut om IT-investeringar kan det också leda 
till ökade kostnader (Kurtén, 2009; Bjurgren & Mueller, 2009). Både Peppard (2007) och Earl 
(1989) anser att om verksamheten använder IT strategiskt så möjliggör det för företaget att 
styra och organisera på nya sätt.  
 



 

 
Elektronisk förvaltning                                       37 

Respondenterna på Stockholmkontoret och Halmstadkontoret ansåg att IT-investeringar bör 
utgå från verksamhetens behov och IT-systemens funktionalitet i första hand, istället för 
investeringskostnaden. Om investeringen i IT-systemet var över den fastställda IT-budgeten 
tas det upp till en högre nivå, antingen ledningsgruppen eller nämnden, för att motivera 
behovet. Kurtén (2009) anser att investeringar och satsningar inom IT måste utgå från 
verksamhetens behov. Earl (1989) och Tozer (1996) uttrycker att IT-investeringar inte bör 
avgöras av hur mycket som spenderas utan mer på att implementera rätt IT-system. 
 

5.1.2.1 Utvärdering  

På Halmstadkontoret görs ingen utvärdering av nyttan på IT-systemen men vid en NKI 
undersökningen kom det fram att verksamheten behövde förbättra återkopplingen på 
felanmälningar. Detta ledde till införandet av DeDU, där även medarbetarna fick utvärdera 
IT-systemet under införandet och utbildningen av DeDU. Stockholmkontoret har inte heller 
någon formell utvärdering av sina IT-system men medarbetarna kommer kontinuerligt med 
feedback på det som behöver förbättras. Tozer (1996) anser att kontinuerligt underhåll av IT-
systemen bör finnas, även Hong (2009) anser att utvärdering är viktigt efter implement-
eringen. Detta för att problem skall upptäckas och kunna åtgärdas snabbt (Hong, 2009).   
 

5.2 E-förvaltning  
 
Varken Halmstadkontoret eller Stockholmkontoret har tagit del av handlingsplan II, 
respondenterna på Halmstadkontoret upplevde inga påtryckningar från politikerna att utveckla 
e-tjänster medan Stockholms stad gör en stor satsning för att initiera utvecklingen. 
Respondenterna på förvaltningarna ansåg att de skulle ha utvecklat e-tjänster även om 
handlingsplanen inte släppts. Kerstin på Halmstadkontoret nämnde att handlingsplanen kan 
vara något som Stadskontoret arbetade med. Annika på Halmstadkontoret ansåg att 
utvecklingen av e-tjänster inte är beslut som är taget på politisk nivå utan verksamheten själv 
driver utvecklingen. Respondenterna på Stockholmkontoret uttryckte att begreppet ”e-
förvaltning” är något de känner till men är inget som verksamheten arbetar efter. Däremot 
spekulerade respondenterna att handlingsplanen kan ligga bakom Stockholms stad satsning på 
650 miljoner kronor. Löfgren (2007) och Siverbo et al. (2007) påpekar att förankringen av e-
förvaltningsarbetet ner till lokala verksamheter har varit svagt, vilket har medfört att 
verksamheterna inte förstått syftet med e-förvaltningsarbetet. Kritik som riktats mot 
handlingsplanen är att den har för få riktlinjer och regeringen har för lite kontroll över e-
förvaltningsarbetet (Löfgren, 2007; Lind et al., 2009). Siverbo et al. (2007) nämner att 
politikerna måste se till att förvaltningarna förstår vad som skall göras och att verksamheten 
är villiga att utföra uppgiften. Lind et al. (2009) menar på att syftet med e-förvaltningsarbetet 
är att förvaltningarna själva ska utveckla e-tjänster. Anledningen till detta är enligt Grönlund 
(2009) att regeringen inte får enligt lag detaljstyra kommunerna. Dock påpekar Norgren 
(2009) att regeringen har visat brister i samordning och uppföljning av införandet av e-
förvaltning. Giritli-Nygren och Lindblad-Gidlund (2009) anser att utveckling av e-tjänster bör 
hanteras av personer som har beslutsrätt i verksamheten. 
 
Respondenterna på Halmstadkontoret ansåg att medborgarna kräver e-tjänster och 
verksamheten vill tillfredsställa medborgarnas krav. Respondenterna på Stockholmkontoret 
nämnde att det är interna initiativtagare som driver utvecklingen eftersom verksamheten vill 
komma närmare sina kunder. Johan på Stockholmkontoret påpekade även att medborgarna 
och konkurrerande företag driver utvecklingen framåt. Löfgren (2007) anser att den privata 
marknaden sätter press på utvecklingen och medborgarna blir mer vana med e-tjänster. Även 
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Mats Odell påpekar att offentliga förvaltningar måste utvecklas för att hänga med i 
konkurrensen (Regeringskansliet, 2008). Traunmüller och Lenk (2001) anser att offentliga 
förvaltningar är trögare i utvecklingen inom IT då de inte kan använda samma IS/IT som den 
privata sektorn.  
 
Kerstin på Halmstadkontoret uttryckte att det är viktigt att vara tillgänglig för medborgarna 
och ha medborgarfokus i verksamheten. Anledningen till varför Halmstadkontoret vill införa 
e-tjänster är för att kvalitetssäkra arbetssättet och sprida information i hela verksamheten. Ett 
exempel som Annika på Halmstadkontoret tog upp är förbättring av hemsidan skall leda till 
avlastning för verksamheten. Även införandet av e-tjänsten felanmälan har syftat till att 
säkerhetsställa att ärenden som kunderna anmält inte tappas bort. Stockholmkontoret vill 
införa e-tjänster för att ge en extra service och komma närmare sina kunder. När kunderna 
utför tjänsterna själva kan Stockholmkontorets verksamhet bli mindre belastad och fokusera 
på sin kärnverksamhet, enligt Christer. Införandet av e-förvaltning ökar både synligheten och 
tillgängligheten av information för medborgarna samt minskar den administrativa bördan för 
förvaltningarna (Davidson et al., 2005; SOU 2009:86). Detta skapar nytta både för 
verksamheten och för medborgarna (SOU 2009:86). I fas två infördes e-tjänster för att 
underlätta kontakten utåt och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter. I denna 
fas betraktas medborgarna som kunder vilket framgår i figur 5:1. I tredje fasen skall som 
representerar 2000-talet skall förvaltningarna utveckla e-tjänster efter medborgarnas behov 
och låta dem bli medverkande i utvecklingen (SOU 2009:86). En överblick av faserna 
illustreras figur 5:1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:1 Strategin för myndigheternas arbete med e-förvaltning. (SOU 2009:86, s.37) 

 
Giritli-Nygren (2009) anser att handlingsplan II handlar om att förbättra tjänsterna ut mot 
kund. Författaren påpekar dock att det finns en annan bild i verkligheten där införandet av e-
förvaltning skall bidra med inre effektivitet i första hand, framför kvalité och 
medborgarservice.  
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5.3 Problem med utvecklingen av e-förvaltning.  

 
Förvaltningarna har ett fåtal e-tjänster idag men vill införa fler. Båda förvaltningarna 
upplevde ett antal problem kring utvecklingen och införandet av e-tjänster.  
 
Respondenterna på Halmstadkontoret upplevde inga problem när det kom politiska beslut 
som berör IT och e-tjänster eftersom verksamheten själv är drivande i utvecklingen av e-
tjänster. Respondenterna på Stockholmkontoret upplevde att det oftast inte är svårt med 
politiska beslut eftersom besluten inte påverkar det dagliga arbetet. Men ett exempel som 
Johan tog upp är att det övergripande beslutet om att förvaltningarna skall ha höga 
säkerhetsnivåer på hemlig information, passar inte Fastighetskontoret. Detta begränsar 
verksamhetens möjligheter att införa viss IT och e-tjänster, enligt Johan. Stockholmkontoret 
nekades även pengar för att utveckla e-tjänster, vilket Anita nämnde som ett problem med 
utvecklingen av e-tjänster. Införandet av e-tjänster hos andra förvaltningar i Stockholm stad 
som har fått pengar av satsningen har kommit längre. Traunmüller och Lenk (2001) och 
Löfgren (2007) nämner att investeringsmöjligheterna i e-tjänster begränsas av politiska 
faktorer och tekniska faktorer som till exempel att förvaltningen saknar pengar. När 
incitament från politikerna saknas, anser Grönlund (2009) att förvaltningarna inte prioriterar 
utvecklingen av e-tjänster. Detta eftersom införandet av e-tjänster kan bli på bekostnad av 
något annat. Handlingsplan II tar inte upp något om hur e-förvaltningsarbetet skall finansieras 
(Grönlund, 2009).  
 
Respondenterna på Stockholmkontoret ansåg att de kan driva utvecklingen av e-tjänster med 
egna medel men har prioriterat omorganisationen. En annan anledning till att Stockholm-
kontoret avvaktar med införandet av e-tjänster är att verksamheten byter driftleverantör och 
måste frysa sina IT-system, vilket medför att inga större förändringar kan göras, enligt Johan 
och Christer. Christer på Stockholmkontoret påpekade även att verksamheten vill säkra den 
interna informationen innan e-tjänster läggs ut på webben. Detta eftersom felaktig information 
på webben kan skapa merarbete för verksamheten istället för att avlasta, ansåg Christer. Även 
Halmstadkontoret har problem med den interna informationen i sina IT-system, då IT-
systemen visar olika information om samma sak. Halmstadkontoret försöker arbeta med att 
lösa detta problem genom att varje IT-system får en renodlad roll. Respondenterna på 
Stockholmkontoret ansåg att det är svårt att använda standardiserade e-tjänster eftersom de 
skall passa Stockholmkontorets olika typer av fastigheter. Enligt Giritli-Nygren (2009) och 
Löfgren (2007) fokuserar verksamheterna mer på att lösa interna problem och effektivisera än 
att förbättra och utveckla e-tjänster. Grönlund (2009) tar upp att enskilda förvaltningar inte 
prioriterar att investera i informationsstruktur för hela landet som inte ger fördelar i deras 
egen budget. Resultatet blir att förvaltningarna maximerar sin egen utveckling än att knyta 
utvecklingen till helhetsperspektivet (Grönlund, 2009). När e-tjänst införs på rätt sätt skapar 
det nytta både för medborgarna och verksamheten (SOU 2009:86).  
 
Johan på Stockholmkontoret ansåg att verksamheten är väldigt beroende av IT och att 
användarna är väldigt IT-mogna. Stockholmkontoret inför IT i den takt som verksamheten är 
bekväm med, enligt Johan. Detta ansåg Johan har en positiv inverkan på utvecklingen och 
användningen av IT i verksamheten. Annika på Halmstadkontoret påpekade att deras 
användare saknar datorvana och hämmar därmed deras IT-utveckling i verksamheten. Annika 
på Halmstadkontoret och Johan på Stockholmkontoret ansåg att sin egen förvaltning inte 
hänger med i den tekniska utvecklingen gentemot andra aktörer. Stockholmkontoret har både 
externa och interna kunder och försöker med hjälp av IT komma ikapp sina konkurrenter, 
enligt Johan. Majoriteten av Halmstadkontorets kunder är interna och enligt Annika försöker 
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verksamheten mer söka stöd och samarbete i IT-frågor än att konkurrera med andra 
kommuner och privata bolag. Många verksamheter är beroende av IT i någon form, enligt 
Nordström och Welander (2007) och Kurtén (2009). Företag försöker använda sig av IT för 
att hänga med den tekniska utvecklingen eftersom det ger möjligheter för verksamheten att 
öka kvalitén på tjänsterna (Earl, 1989; Grant, 2008; Kurtén, 2009). Traunmüller och Lenk 
(2001) anser den offentliga verksamheten har svårare att modernisera sin verksamhet eftersom 
det saknas marknadskrafter. Davidson et al. (2005) anser även att offentlig verksamhet ofta 
har monopol och investerar inte extra eftersom de inte behöver konkurrera. Enligt Löfgren 
(2007) prioriterar inte offentliga verksamheter utvecklingen av e-tjänster eftersom de försöker 
modernisera och effektivisera verksamheten istället. Många förvaltningar är även dåligt 
förberedda och Davidson et al. (2005) anser att det största hindret till införandet av e-
förvaltning är kompetensen hos anställda.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Elektronisk förvaltning                                       41 

6. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt presenterar vi vår problemformulering och vår slutsats. Därefter för vi en 
diskussion kring e-förvaltningsarbetet som utmynnar i riktlinjer som offentliga förvaltningar 
bör beakta i e-förvaltningsarbetet. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 
 
Nedan presenterar vi vår problemformulering som ligger till grund för studien. Vi kommer att 
diskutera varför införandet kan vara svårt som vår teoretiska referensram lyfter fram. Vår 
utgångspunkt i diskussion är att alla förvaltningar skall gå mot att bli e-förvaltning.  
 
Hur omvandlar kommunala förvaltningar handlingsplanen om införande av e-förvaltning till 
strategier och styrning på lokal nivå?  
 
Den kritik som Löfgren (2009) tar upp om att regeringen inte förankrat e-förvaltningsarbetet 
tillräcklig och att förvaltningarna inte fått en förståelse hur arbetet skall utföras kan vi 
konstatera att det stämmer i verkligheten. Då båda förvaltningarna inte tagit del handlingsplan 
II och arbetar inte mot e-förvaltning. Vår slutsats är att förvaltningarna inte omvandlar 
handlingsplanen till strategier och styrning. Däremot kan vi konstatera att förvaltningarna 
indirekt arbetar mot e-förvaltning eftersom förvaltningarna inför eller skall införa e-tjänster 
och vill vara mer tillgängliga för medborgarna.  
 
Det är inte handlingsplanen som påverkar utvecklingen av e-tjänster utan vi kan konstatera att 
det är medborgarnas krav och samhällets utveckling som driver förvaltningarna framåt. För 
att påskynda utvecklingen av e-tjänster bör handlingsplan II innehålla hur arbetet skall 
finansieras. Vi anser att Stockholm stads finansiella satsning var ett bra sätt att få igång och 
motivera förvaltningarna.  
 
Ifall handlingsplan II hade omvandlats till styrning och strategier skulle vår diskussion ha 
handlat om förvaltningarnas sätt att styra e-förvaltningsarbetet. Vi anser ändå att båda 
förvaltningarna har en bra grund att utgå från när förvaltningarna väl skall realisera målet i 
handlingsplan II ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt” (Regeringskansliet, 2008, 
s.5), med andra ord bli en e-förvaltning. Vi kommer vidare att diskutera hur förvaltningarna 
med hjälp av styrning och strategier kan omvandla visionen ”e-förvaltning” till verklighet. 
Samt vad vi anser att regeringen och förvaltningarna bör ta hänsyn till och göra för att få fart 
på e-förvaltningsarbetet.  
 

6.1 Styrning och strategier  
 
Utifrån Siverbo et al. (2007) och Grant (2008) perspektiv på styrning och strategier anser vi 
att båda förvaltningarna förankrar centrala och övergripande beslut ner i verksamheten på ett 
bra sätt. Detta eftersom förvaltningarna bryter ned de övergripande målen enda ner till 
individnivå, vilket enligt oss är en bra styrningsmodell som kommunicerar ut målen ned i hela 
verksamheten. Vi håller med förvaltningarna och Siverbo et al. (2007) och Grant (2008) att 
nedbrytningen av verksamhetsmål till individnivå skapar en gemensam riktning hela 
verksamheten. Vi anser att ifall politikerna vill till exempel införa en gemensam IT-struktur 
för varje kommun kan de utforma det som ett centralt mål. Vi tror att arbetet med införandet 
av e-förvaltning skulle förankras bättre om handlingsplan II utformades som ett centralt mål. 
Vår åsikt är att oavsett om det centrala målet saknar riktlinjer, styrning eller hur de skall 
finansieras så måste förvaltningarna arbeta mot de centrala målen. Vi anser att förvaltningarna 
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blir tvungna att bryta ned det centrala målet till verksamhetsmål och aktiviteter, vilket skapar 
mer engagemang i verksamheten för att uppnå målet.  
 

6.1.1 Demokratiskt styrning  

Båda förvaltningarna som vi intervjuade hade samma typ verksamhet men vi upplevde ändå 
att de arbetade på olika sätt. Vi håller med Siverbo et al. (2007) om att decentraliserad 
styrning är viktigt eftersom varje kommun skall tillgodose sina medborgare. Även om 
förvaltningarna har samma typ av verksamhet så har verksamheterna inte nödvändigtvis 
samma krav från medborgarna. Vi som utomstående tycker att ena förvaltningen arbetade på 
ett bättre sätt men kan inte dra slutsatsen att arbetssättet är applicerbart hos den andra 
förvaltningen. Vi kan ta stöd från Grönlund (2009) som nämner att regeringen inte kan 
detaljstyra kommunerna eftersom varje verksamhet är unik. Vi anser att regeringen inte kan 
standardisera arbetssätt och tjänster eftersom kommunerna skall utgå från sina medborgares 
olika behov och regeringen kan inte ha den kunskap om varje kommuns olika verksamheter.  
 
Vi anser att förankringen av politiska beslut inte behöver vara svårt eftersom förvaltningarna 
utgår från sin visionsstyrningsmodell. Däremot kan de centrala målen vara otydliga eftersom 
målen skall vara övergripande för flera verksamheter i kommunen. Vi anser att för detaljerade 
centrala mål inte kan passar alla verksamheter och då behövs ”diffusa” mål som kan täcka in 
alla verksamheterna. Vårt argument är att det är bättre med övergripande och ”diffusa” mål 
eftersom det möjliggör för varje förvaltning att göra sin egen tolkning som är anpassad efter 
deras verksamhet.  Enligt oss möjliggör detta att förvaltningarna kan arbeta med att uppnå 
målen. Även om respondenterna på Stockholmkontoret påpekade att centrala mål eller beslut 
kan vara otydliga så vi fick vi uppfattningen att detta ändå inte var ett större problem som 
riskerade att arbetet inte fungerade. Därmed ifrågasätter vi den kritiken som bland annat 
Montin (2006) och Löfgren (2007) tar upp om svårigheten med otydliga mål och hur stor 
betydelse som otydliga mål egentligen har.  
 

6.1.2 IT-styrning och e-styrning  

Halmstadkontoret och Stockholmkontoret har en IT-styrning och en tanke med hur de vill 
införa och styra sina IT-system, även om IT-styrningen sker på olika sätt. Vi tror att 
anledningen till att Halmstadkontoret har flera IT-system i verksamheten är att besluten tas 
långt ner i verksamheten samt att Halmstadkontoret inte har en gemensam IT-styrning. Vi 
anser att styrningen och samordningen av IT-systemen bör stramas åt på ledningsnivå 
eftersom vi kan konstatera att på Stockholmkontoret har det lett till ökad samsyn på IT-
användningen. Vi anser att det blir lättare att införa e-förvaltning när e-tjänsterna inte behöver 
kommunicera med flera IT-system. Det är bra att förvaltningarna själva driver förändringar 
eftersom då är medarbetarna med från början och engagerar sig. Vilket vi anser kan ge att 
medarbetarna en större förståelse för en korrekt användning av IT-systemet. Dock tycker vi 
att förvaltningarna inte bara bör utgå från verksamhetens behov, utan även ha medborgarfokus 
vid IT-investeringar. Detta för att IT-systemen som införs eller utvecklas skall kunna 
användas tillsammans med e-tjänster.  
 
Vi anser att då förvaltningarna har en nära koppling mellan sin IT-styrning och 
verksamhetsmålen underlättar det för införandet av e-förvaltning. Införandet av e-förvaltning 
och e-tjänster behandlar IT i stor utsträckning och vi anser att politikerna bör sätta upp 
införandet av e-förvaltning som ett centralt mål.  Detta eftersom IT-styrningen är kopplad till 
verksamhetsmålen som i sin tur är baserade på de centrala målen.  Detta skulle leda till en 
bättre förankring av e-förvaltningsarbetet.  
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Stockholmkontorets arbete med IT-strategin och utformningen av systembilden är ett bra sätt 
att få en helhet på IT-användningen i verksamheten. Vår tolkning är att Halmstadkontoret 
också går mot detta arbetssätt eftersom verksamheten skall införa en IT-strategi och tilldelar 
sina IT-system renodlade roller. Vi anser att om verksamheter använder sig av IT-strategier 
och IT-styrning kan det möjliggöra och förenkla införandet av e-tjänster och e-förvaltning. 
Genom att hela verksamheten har samma synsätt och mål med IT-användningen förenklar det 
processen av att införa ny IT, vi anser att detta motverkar motstånd innan det uppstår.  
 

6.1.2.1 Utvärdering   

Ingen av förvaltningarna gör någon utvärdering av deras IT-system. Vi anser utvärdering av 
IT-systemen är viktigt för att se att verksamheten får ut den nyttan av IT-systemen som det 
var tänkt när de infördes. Förvaltningarna har problem med hanteringen av information vilket 
har försvårat utvecklingen av e-tjänster. Om förvaltningarna hade utfört utvärdering och 
uppföljning av IT-systemen, anser vi att det hade ökat pålitligheten och kvalitén på 
information, vilket förenklar utvecklingen av e-tjänster. Hong (2009) nämner att utvärdering 
möjliggör för verksamheten att upptäcka problem snabbt, vilket vi tror skulle gynna 
förvaltningarna.  
 

6.2 E-förvaltning 
   
Enligt Traunmüller och Lenk (2001) är offentliga förvaltningar trögare i utvecklingen inom 
IS/IT eftersom offentliga förvaltningar inte kan använda samma IT som den privata sektorn, 
dock delar vi inte denna åsikt.  Det behöver inte vara en skillnad mellan offentlig verksamhet 
och privata företag, vi får stöd från Johan på Stockholmkontoret som uttryckte att 
Stockholmkontoret konkurrerar med privata fastighetsbolag. Vår åsikt är att offentliga 
verksamheter utvecklas trögare på grund av andra omständigheter som till exempel 
medarbetarnas attityd till förändringar. Respondenterna på båda förvaltningarna ansåg att 
verksamheten låg efter i den tekniska utvecklingen. Detta var för att medarbetarna saknade 
datorvana och att utvecklingen skedde i den takt som medarbetarna var bekväma med. Vilket 
tyder på att attityden till förändring hos medarbetarna är negativ i den bemärkelsen att det 
hindrar utvecklingen av IT och e-tjänster. Enligt Davidson et al. (2005) är kunskapen hos 
medarbetarna det största hindret till införandet av e-förvaltning. Vi håller med om att 
medarbetarnas kunskap är ett stort hinder i införandet men om medarbetarna inte har viljan att 
förändras så har inte kunskapen någon större betydelse. Vi anser att när förvaltningarna tar för 
mycket hänsyn till verksamhetens behov och attityd till förändring bidrar till en trögare 
utveckling. Även om vi anser att förvaltningarna bör ta mindre hänsyn till medarbetarna för 
att kunna utvecklas snabbare förstår vi att detta skulle skapa mer motstånd. Samtidigt vill vi 
ändå poängtera att förvaltningarna inte alltid kan vänta till ett generationsskifte för att 
utveckla verksamheten. 
 
Det finns skillnader i förvaltningarnas syn på i IT-mognaden i verksamheten och vi finner det 
intressant att båda förvaltningarna såg sig ligga efter i den tekniska utvecklingen. Skillnaden 
som vi vill påvisa är att Stockholmkontoret jämförde sig med privata fastighetsbolag medan 
Halmstadkontoret jämförde sin teknik med den tekniken som finns på marknaden. Vi anser att 
det är bra att förvaltningarna jämför sig med marknaden eftersom de kan identifiera svagheter 
hos sig själva och möjligheter som finns att ta del av. Vi tycker även att förvaltningarna bör 
jämföra sig med liknande verksamheter inom kommunen som till exempel andra 
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Fastighetskontor. Vi tror att detta arbete skulle stödja utvecklingen av e-förvaltning eftersom 
förvaltningarna kan ta del av andras lyckade eller misslyckade utvecklingsprojekt. 
 
Vi anser att vår analys pekar på att förvaltningarna befinner sig i fas två istället för fas tre som 
representerar 2000-talet, vilket framgår i figur 5:1. Detta eftersom förvaltningarna inte 
påbörjat arbetet med att samarbeta med sina medborgare och ser e-tjänster som ett led till 
effektivisera och avlasta verksamheten än att maximera nyttan för hela samhället. Vi håller 
med Giritli-Nygren (2009) att förvaltningar inför ”e-förvaltning” i första hand för inre 
effektivitet och medborgarservicen är mer en bonus. Vi tror att ett samarbete med 
medborgarna skulle medföra bättre e-tjänster som ger ökad nytta för både medborgarna och 
verksamheten. Ett ökat samarbete skulle medföra en bättre utveckling mot handlingsplan II 
mål och föra förvaltningarna mot fas 3. Vi tror även att ett ökat samarbete med andra 
kommuner och företag skulle motverka en långsam utveckling eftersom verksamheterna kan 
dra nytta av varandras kunskap. 
 
Vi kan bara spekulera om att Halmstadkontoret skulle ha haft fler e-tjänster om det funnits 
mer påtryckningar från politikerna och mer finansiellt stöd. Detta var inget som 
Halmstadkontoret nämnde som ett problem till varför de inte infört fler e-tjänster. Vi kan bara 
använda Stockholmkontoret som ett exempel där avsaknaden av finansiering medfört att e-
tjänster inte prioriterats. Vår analys pekar på att förvaltningar som fått finansiering till 
utvecklingen av e-tjänster har kommit längre.  
 
Vi anser att det behövs mer övergripande samordning av IT i förvaltningarna men kan ändå se 
en nackdel när det sker övergripande samordning i hela kommunen, som till exempel 
säkerhetsnivåerna för att få tillgång till hemlig information i Stockolm stad. Detta kan 
begränsa de enskilda förvaltningarnas utveckling och möjligheterna inom IT och e-tjänster. Vi 
tror att verksamhetsbaserade styrdokument skulle gynna utvecklingen av e-tjänster eftersom 
det inte begränsar den enskilda förvaltningens möjligheter, såsom respondenterna på 
Stockholmkontoret uttryckte kan till exempel standardiserade e-tjänster bli ett problem för 
verksamheten. Enligt oss kan anledningen till detta vara att en fungerande verksamhet som 
påtvingas en e-tjänst försvåra arbetet i verksamheten. 
 
Vi kan konstatera att Halmstadkontoret och Stockholmkontoret prioriterar IT-investeringar 
som löser interna problem före utvecklingen av e-tjänster. Vi spekulerar i att förvaltningarna 
hellre ser till att sin verksamhet fungerar än att införa e-tjänster. Vi tror detta kan bero på att 
förvaltningarna har svårt att se fördelarna med e-tjänsterna eftersom tjänsterna utformas för 
att förenkla för medborgarna och inte för verksamheten. Vilket vi anser tyder på att 
förvaltningarna inför e-tjänster för intern effektivisering. 
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6.3 Riktlinjer för införandet av e-förvaltning 
 
Vi har utifrån den diskussion vi fört innan kommit fram till några riktlinjer som bör beaktas i 
e-förvaltningsarbetet, detta för att få fart på arbetet.   
 

Tabell 6:1 Förslag till riktlinjer 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Not. Egen konstruktion 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
Genom att studera hur handlingsplanen omvandlas till styrning och strategier i kommunala 
förvaltningar har vi fått andra idéer som kan vara intressant att forska vidare om. Dessa 
presenteras nedan. 
 
• En studie med samma problemområde fast på Stadskontoren som undersökningsobjekt. 

Även ta i beaktning vilken skillnad den kan vara hos denna förvaltning som har oftast har 
övergripande ansvar över exempelvis IT.  

• En studie som undersöker medarbetarens påverkan på e-förvaltningsarbetet alternativt 
utveckling av IT i kommunal verksamhet.  

• En kvantitativ studie där medborgarnas perspektiv tas i beaktning när det kommer vad de 
vill se för e-tjänster i kommunerna.  
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Bilaga 1, intervjuguide 
 
Allmän information  

1. Namn 
2. Position 
3. Bakgrund (Utbildning, tidigare arbeten, involvering i tidigare projekt) 
4. Ansvarsområden, berätta om sin roll!  

 
Organisation & Politiska beslut  

 
• Kan ni beskriva organisationsstrukturen på förvaltningen? 
Kan ni beskriva avdelningen och dess uppbyggnad – syftet med avdelningen  
Kan ni berätta och förklara er förvaltningsstrategi? 

Vad handlar den om? 
Kan ni beskriva hur processen går till när förvaltningen skall genomföra politiska 

beslut (IT-förändringar, rutiner, strategier och styrning)  
Kan ni beskriva de svårigheter som ni upplever då förvaltningen förankrar de politiska 

besluten om IT-förändringar?’ 
Får ni stöd från initiativtagarna till besluten? 
Anser ni att ni får tillräckligt med information om politiska beslut för att kunna 

genomföra förändringar? 
 
Styrning & Strategier 

 
• Kan ni beskriva förvaltningens övergripande IT-strategi? 

1. (Hur arbetar ni med IT, planering, syfte, mål?) 
2. Vad handlar den om?’ 
3. Är IT-strategin nedbruten till avdelningsnivå 

• Kan ni beskriva kopplingen mellan IT-strategin och 
förvaltningsstrategin?(integrationen) 

1. Ser ni en koppling mellan förvaltningsstrategin och de system som 
ni använder? 

• Kan ni berätta om arbetet med IT-strategi och IT-styrning i organisationen? 
1. Rutiner & Modeller? Ja rutiner – nerbrytningen av strategierna 

 

IT & IT-system  

 
• Kan ni beskriva implementering/utvecklingsprocessen av nya system på 

organisationen?   
o Samordning i processen 
o Vem beslutar om behovet/identifierar behovet 

• Vad är syftet med systemen på er avdelning? 
• Vilka använder/stödjer systemen främst?  
• På vilket sätt utvärderar organisationen de införda systemen? 

o Rutiner? 
 

E-förvaltning & E-tjänster 

 
• Har ni tagit del av handlingsplan II som regeringen släppte 2008? 

o ”Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning” 
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o Är handlingsplanen tydlig nog för vilka offentliga verksamheter som 
berörs? 

• Kan Ni berätta om de strategier och styrning som organisationen använder i arbetet 
med e-förvaltning, med stöd från handlingsplanen? 

o Kan ni berätta om stödet ni får från handlingsplanen i arbetet och 
styrningen? 

• Kan ni beskriva IT-strategins påverkan på arbetet med e-förvaltning och införandet 
av e-tjänster? 

• Kan ni berätta om era befogenheter i arbete med e-förvaltning? (resurser, tid) 
o Anser ni att ni har tillräckligt med resurser och befogenheter i arbetet med 

e-förvaltning?  
o Får ni själva bestämma vilka system och e-tjänster som skall införas? 

 
1. Kan ni beskriva tillvägagångssättet för utveckling av e-tjänster? 
o Vilka är involverade i utvecklingen? 
o Vem/vilka fattar beslutet om vad för e-tjänster/information som ska finnas på 

webbplatsen? 
o Var kommer besluten ifrån? (Internt verksamheten eller politiskt) 

• Kan ni beskriva de e-tjänster som ni har tillgängliga idag på webben? 
o (Varför har ni infört dessa tjänster?) 

• Vad har ni för mål med införandet av e-tjänster?  
o Varför inför ni e-tjänster?  

• Kan ni beskriva hur arbetet på förvaltningen förändrats efter införandet av e-
tjänster? 

• Gör ni någon utvärdering efter införande av e-tjänsten?  
• Kan ni berätta om utvecklingsprojekt som ni har på gång när det e-tjänster? 

o Vad har ni för framtida planer med utveckling av e-tjänster? 
 

Bilaga 2, komprimerad intervjuguide 
 
Allmän information 

Namn 
Position 
Tidigare erfarenheter och utbildning 

 

Organisation och Politiska beslut 
• Struktur 
• Förvaltningsstrategier 
• Politiska beslut och svårigheter 

 

Styrning och Strategier 
• IT-strategi&Styrning (Övergripande och på avdelningen) 
• Integration mellan IT- och förvaltningsstrategi 

 
IT & IT-system 

• Implementeringsprocess 
• Användning 
• Utvärdering 
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E-förvaltning & e-tjänster 
• Handlingsplan II ”Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig 
förvaltning” 
• E-förvaltning och IT-strategi (Integrationen) 
• Arbetet med E-förvaltning (avdelningens roll, er roll) 
• E-tjänster (mål, framtid) 
• Organisationen efter införandet av e-tjänster 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


