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SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattning 
24-timmarsmyndigheten innebär att tillgången till service skall vara oberoende av tid och 
plats, kontakten med myndigheter ska göras enklare och att kvaliteten i servicen skall 
förbättras. Förutom myndigheter är även kommuner och landsting är viktiga aktörer som 
behöver engageras i utvecklingen. Varje kommun och landsting har ett självständigt 
ansvar för att utveckla såväl sina verksamhetsprocesser som sina understödjande 
verksamhetssystem och tjänster. 
 
Problemet med den kommunala organisationen är att den består av flera förvaltningar 
som fungerar som små företag. För att lyckas med genomförandet av 24-
timmarsmyndigheten krävs att förvaltningarna drar åt samma håll och har en gemensam 
vision för arbetet. 
 
I Luleå kommun har arbete med 24-timmarsmyndigheten inletts och förväntas leda till 
omfattande förbättringar till självservice. I och med att utveckling mot en 24-
timmarsmyndighet är en i högsta grad aktuell fråga för Luleå Kommun och att den 
utvecklingen bland annat är beroende av de olika förvaltningarnas samverkan och 
strategier anser vi att det är av stor vikt att studera vad de olika förvaltningarna har för 
inställning till och syn på denna utveckling och vilka möjligheter samt hinder som finns. 
 
Syften med studien är att undersöka vad som krävs för att kommuners utveckling mot 24-
timmarsmyndighet ska lyckas. 
 
Med hjälp av den empiriska undersökningen dras följande slutsatser; Begreppet 24-
timmarsmyndighet har en negativ klang, intresse och vilja för utveckling finns men 
initiativtagare saknas, övergripande strategier och riktlinjer saknas, samarbete behövs, de 
ekonomiska resurserna räcker ej till, drivkraften för utvecklingen är omorganisering där 
resurser frigörs och omfördelas. 
 
Sökord: 24-timmarsmyndighet, e-tjänst, e-government, e-förvaltning, e-demokrati, 
Kommun, myndighet, organisationsutveckling, IT, Införande av ny teknik, möjligheter, 
hinder, strategier, Luleå Kommun, offentlig förvaltning. 
 
 



ABSTRACT 
 

Abstract 
The 24/7 Agency involves that the access to service should be independent regarding 
time and place. The contact with authorities should be simplified and that the quality of 
service should improve. Besides authorities important actors that need to be involved in 
the development are municipalities and county councils. Every municipality and county 
council has an independent responsibility to develop their processes as well as their 
supporting systems and services. 
 
The problem with the municipal organization is that it consists of several administrations 
that acts like small companies. To succeed with the realization of the 24/7 Agency it is 
required that the administrations work in the same direction and has a jointed vision for 
work. 
 
In the municipality of Luleå the work with the 24/7 Agency has started and is expected to 
lead to great improvements of self-service. Due to the development towards a 24/7 
Agency is a highly topical issue for the municipality of Luleå and among other things the 
development is dependant of the cooperation and strategies of the different 
administrations. Therefore we consider that it is of great importance to study what the 
different administrations attitude and view on this development and which possibilities 
and obstacles there is. 
 
The purpose of this study is to investigate what is demanded of the municipalities to be 
successful in the development towards the 24/7 Agency. 
 
With help from the empirical study the following conclusions are drawn; the 24/7 
Agency concept has negative connotations, the interest and will of development exists 
but there is a lack of initiators, comprehensive strategies and guidelines are missing, 
cooperation is needed, the economical resources are not sufficient, the driving force of 
the development is reorganization where resources are freed and redevided.  
 
Search words: 24/7 Agency, e-service, e-government, e-administration, e-democracy, 
municipality, authority, development of organization, IT, introduction of new technology, 
possibilities, obstacles, strategies, municipality of Luleå, public administration. 
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INLEDNING 

1 Inledning 
Regeringens mål för det arbete som sammanfattas i begreppet 24-timmarsmyndighet är 
att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag. Det innebär att 
tillgången till service skall vara oberoende av tid och plats, att kontakten med 
myndigheter ska göras enklare och att kvaliteten i servicen skall förbättras. 
(Statskontoret, 2002:12). Idag använder regeringen begreppet 24-timmarsmyndigheten i 
ett vidare syfte och inte bara myndigheterna, utan även kommuner och landsting, 
utvecklar sig till 24-timmarsmyndigheter (www.24-timmarsmyndigheten.se). För att den 
fulla potentialen i utvecklingen av offentlig förvaltning skall kunna tas tillvara räcker det 
naturligtvis inte med enbart myndigheternas engagemang. Även kommuner och landsting 
är viktiga aktörer som behöver engageras i utvecklingen (www.24-
timmarsmyndigheten.se). Varje kommun och landsting har ett självständigt ansvar för att 
utveckla såväl sina verksamhetsprocesser som sina understödjande verksamhetssystem 
och tjänster (Statskontoret, 2003:18). I IT-propositionen ”Ett informationssamhälle för 
alla” (Proposition 1999/2000:86) står det att strategier bör utformas för att effektivisera 
och underlätta tillgängligheten till den offentliga informationen och för att stimulera 
utvecklingen av elektroniska informationstjänster. Mot bakgrund av detta är det alltså upp 
till kommunerna själva att utforma strategier för hur arbetet mot en 24-timmars 
myndighet ska gå tillväga. Statskontoret fortsätter i sin rapport ”Samverkande 24-
timmarsmyndigheter” (Statskontoret, 2003:18) med att säga att det är både önskvärt och 
rimligt att även kommuner och landsting har ambitionen att sträva efter att uppnå samma 
mål som myndigheterna. Det är endast genom utveckling i samverkan, mellan t.ex. 
kommuner och myndigheter, som visionen 24-timmarsmyndigheten kan bli verklighet 
(www.24-timmarsmyndigheten.se). 
 
Problemet med den kommunala organisationen är att den består av flera förvaltningar 
som fungerar som egna små företag. För att lyckas med genomförandet av en 24-
timmarsmyndighet krävs att förvaltningarna drar åt samma håll och har en gemensam 
vision för arbetet. Statskontoret är inne på samma spår och säger i sin utredning ”Den 
offentliga förvaltningen i e-samhället” (Statskontoret, 2004:27) att bristen på ett 
gemensamt utvecklingsarbete har varit särskilt uppenbar i den kommunala sektorn. 
 
Vid denna utveckling mot en 24-timmarsmyndighet så handlar det också om införande av 
ny teknik. Införande av ny teknik i en organisation medför enligt Axen-Ruzicka (2002) 
en förändring av både organisationens struktur samt människors beteende och kompetens. 
Vidare så menar författaren att införandet av ny teknik dels handlar om förändring av 
tekniska komponenter men även organisatoriska och sociala aspekterna som är betydligt 
svårare att förändra. Författaren menar att vid förändringen av den tekniska komponenten 
så är det viktigt att organisationerna och människorna förändras i samma takt och menar 
därmed att den tekniska utvecklingen bör ske i samspel med förändringen av 
organisationen och det mänskliga beteendet. 
 
I Luleå kommun har arbete med 24-timmarsmyndigheten inletts och förväntas leda till 
omfattande förbättringar till självservice, som t.ex. möjligheten att lämna in ärenden, men 
även möjligheter för medborgaren att delta och påverka både tjänster och innehåll genom 
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medborgarförslag. Möjligheterna att utveckla servicen utifrån medborgarnas efterfrågan 
är dock beroende av samverkan med kommunens förvaltningar och externa aktörer t.ex. 
Skatteverket och föreningarna på orten. (Luleå Kommun, Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 2004-02-23) 
 
I och med att utveckling mot en 24-timmarsmyndighet är en i högsta grad aktuell fråga 
för Luleå Kommun och att den utvecklingen bland annat är beroende av de olika 
förvaltningarnas samverkan och strategier anser vi att det är av stor vikt att studera vad de 
olika förvaltningarna har för inställning till och syn på denna utveckling och vilka 
möjligheter samt hinder som finns. 

1.1 Syfte 
Syften med studien är att undersöka vad som krävs för att kommuners utveckling mot 24-
timmarsmyndighet ska lyckas. 

1.2 Forskningsfrågor 
För att besvara vårt syfte kommer vi att använda oss utav följande forskningsfrågor: 
 

• Vilka möjligheter och/eller hinder identifierar förvaltningarna? 
 

• Vad har de olika förvaltningarna för inställning och vilken är deras syn på 
utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet? 

1.3 Signifikans 
Signifikansen med denna studie anser vi vara att genom att utföra undersökningen kunna 
dra slutsatser som är så pass generella att de ska gälla även för andra kommuner än Luleå 
Kommun. Slutsatserna i denna studie har ett värde även för andra kommuner, som är i 
utveckling mot en 24-timmarsmyndighet, än Luleå Kommun där vår studie har 
genomförts. 

1.4 Disposition 
Inledningen följs av ett metodkapitel där vi redogör för hur vi har arbetat i de olika del-
arna i studien. Metodkapitlet innefattar förutom studiens angreppssätt och metodarbete en 
beskrivning av den datainsamlingsmetod vi har valt och en beskrivning av den 
analysmetod vi använt oss av. Därefter följer ett teorikapitel där vi redogör för de teorier 
vi anser vara relevanta för vår uppsats och som vi har använt oss av. Efter teorikapitlet 
följer empirikapitlet där vi sammanfattar den empiriska undersökningen vi utfört. Det 
empiriska materialet ligger sedan tillsammans med teorin till grund för studiens analys 
och diskussionskapitel som följs av våra slutsatser där vi utifrån analysen och 
diskussionen skriver vad vi har kommit fram till och ger förslag på fortsatt forskning 
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med att vi beskriver och förklarar det angreppssätt vi har till 
forskningen i denna studie. Därefter följer en beskrivning av den metod vi valt att 
använda oss av i undersökningen. Efter detta beskrivs hur vi arbetat i de olika delarna av 
studien. 

2.1 Angreppssätt  
För att göra valet av metoder måste det först tas ställning till om angreppssättet i 
forskningen är hermeneutiskt eller positivistiskt. Vi anser oss vara hermeneutiker och 
därför är angreppssätt i denna studie av det hermeneutiska slaget. Vad detta angreppssätt 
innebär och varför vi anser oss vara hermeneutiker redovisas nedan. 
 
Det som skiljer sig mest åt mellan positivismen och hermeneutiken är enligt Patel & 
Davidson (1994) synen på forskarens objektivitet i förhållande till forskningsobjektet. 
Författarna menar att inom positivismen så anses det att forskaren kan vara helt objektiv 
men detta motsägs inom hermeneutiken där det anses att forskaren inte kan vara helt 
objektiv gentemot sitt forskningsobjekt i alla situationer. Enligt Hartman (2004) är 
strävan inom den hermeneutiska vetenskapen att skapa förståelse för hur människor 
uppfattar och tolkar världen. Författaren fortsätter med att säga att dessa uppfattningar 
och tolkningar inte kan mätas (positivism) utan måste tolkas för att förstås. Därför menar 
författaren att det positivistiska arbetssättet är kraftlöst när det gäller att få förståelse för 
människors handlande. 
 
Patel & Davidson (1994) menar att hermeneutikens teorier bygger på kunskaper om 
människans värld och grundar sig på den medeltida tolkningen av bibeln. Vidare så 
menar de att en av grundstenarna inom hermeneutiken är att man anser att det går att 
tolka mänskliga handlingar på ett liknande sätt som tolkning av språkliga texter görs 
d.v.s. att man tolkar handlingarna efter det sammanhang som finns precis som ett ord i en 
text tolkas olika utifrån den text den tillhör. Enligt Hartman (2004) är tanken inom 
samhälls- och beteendevetenskaperna att varje människa uppfattar sig själv och sin 
situation på ett speciellt sätt. Författaren menar att kunskap om detta, som vanligtvis 
kallas människans ”livsvärld”, inte fås genom mätning utan genom tolkning av beteende 
för att på så sätt försöka ”leva sig in” i deras föreställningar om världen. Hartman menar 
att det som är intressant är alltså inte hur världen är, utan hur den uppfattas, eller för att 
använda ett hermeneutiskt uttryck, hur den tolkas. 
 
Patel & Davidson (1994) menar att som forskare inom hermeneutiken jobbar man på ett 
subjektivt sätt och utifrån sina egna erfarenheter och för att förstå forskningsobjektet 
använder sig forskaren av sina egna tankar, idéer, känslor och egenskaper. Inom 
hermeneutiken finns ingen klar start- och slutpunkt utan den så kallade hermeneutiska 
spiralen (växling mellan helhet, del, subjekt och objekt görs för att få en så fullständig 
bild av problemet som möjligt) används enligt författarna.  
 
Vi som författare till denna studie är skolade i den samhällsvetenskapliga traditionen. Vi 
ser på forskningsobjekten med ett subjektivt synsätt men tillåter oss själva att vara öppna 
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och tolka informationen i studien utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper, precis 
som att vi är medvetna om att de informanter vi använder oss av tolkar och förstår 
världen efter sina kunskaper och erfarenheter. Det hermeneutiska angreppssättet gör att vi 
på ett bättre sätt kan tolka den information som intervjuerna av våra informanter 
frambringar. Det är även denna medvetenhet och förståelse som gör att vi anser oss vara 
hermeneutiker. Detta tillsammans med att vi anser att det hermeneutiska angreppssättet 
passar bra in på denna studie gör att det angreppssätt till forskningen som denna studie 
kommer att genomsyras av är det hermeneutiska. 

2.2 Metodval 
Förutom det övergripande angreppssättet i studien som i vårt fall är hermeneutiskt har vi 
även valt att använda en metod för undersökningen som i vårt fall är kvalitativ. En metod 
beskrivs av Holme & Solvang (1997) som ett redskap, ett sätt att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap. Detta val fölls sig naturligt då den kvalitativa metodteorin 
enligt Hartman (2004) har hermeneutiken som grund. En kvalitativ undersökning 
karaktäriseras enligt Hartman (2004) av att man försöker nå förståelse för livsvärlden, 
den situation/ det perspektiv, som en individ eller en grupp av människor har. Vårt val av 
en kvalitativ metod har vi gjort därför att vi vill få en djupare förståelse för det område vi 
studerar samtidigt som vi vill kunna tolka och beskriva den helhet som denna situation 
omfattas av. Detta är just det som Holme & Solvang (1997) anser vara det centrala i den 
kvalitativa metoden. En kvalitativ metod är tänkt att ge rikligt med information från få 
undersökningsenheter (Repstad, 1993), men tanken är ändå att resultatet kan låtas gälla 
för andra liknande människor eller grupper av människor (Hartman, 2004). I denna studie 
har undersökningsenheterna (informanterna) utgjorts av anställda vid Luleå Kommuns 
olika förvaltningar. 

2.3 Litteraturstudie 
För att hitta fakta att bygga upp vår studie på har vi gjort en litteraturstudie. Det avsnitt 
som haft störst hjälp av denna studie är teorikapitlet. Litteraturstudien har hjälp oss dels 
genom att se vad som redan är gjort inom det område som vår studie behandlar men även 
gett oss nya infallsvinklar, frågeställningar och lämpliga teorier. Enligt Svenning (2000) 
så hjälper en litteraturstudie forskaren att komma in i sitt forskningsområde och precisera 
vad han vill göra med sin forskning, och det är precis så vi känner att den har hjälpt oss.  
 
Den litteraturstudie som vi har bedrivit kan delas upp i två delar. Dels har vi använt 
biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet för att hitta böcker vi ansåg vara relevanta för 
vår studie. Samtidigt med detta har vi sökt och läst rapporter och artiklar från 
Statskontoret, Regeringen och utländska artikeldatabaser rörande 24-
timmarsmyndigheten. I de eftersökningar vi har utfört har vi använt oss av sökord som 
24-timmarsmyndighet, införande av ny teknik, organisations förändringar, E-demokrati, 
E-förvaltning, E-service, E-tjänster, E-government, Luleå Kommun o.s.v. I den mån det 
har varit möjligt har vi läst flera källor rörande samma teoriområde för att på så sätt inte 
bara få ett synsätt på saken. 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
För att samla in information till en kvalitativ undersökning behöver man en metod. Enligt 
Hartman (2004) är de två vanligaste metoderna för datainsamling i en kvalitativ 
undersökning naturalistisk observation eller intervju. I denna studie har vi valt att 
använda intervjuer. Detta val av metod grundar sig på att vi anser att en intervju kan ge 
oss den information som vi är ute efter. Trost (1997) beskriver den kvalitativa intervjun 
som en process som går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. Med dessa 
utmärkande drag i åtanke anser vi att den datainsamlingsmetod som passar oss bäst i 
denna studie är kvalitativa intervjuer. Fortsättningsvis säger Hartman (2004) att den 
intervju som används i en kvalitativ undersökning är av den ostrukturerade och icke 
standardiserade typen. Dessa två begrepp förklarar han med att frågorna är av den 
karaktär att de inte är helt färdiga från början och att den intervjuade till stor del själv 
tillåts bestämma vad som diskuteras. Idén bakom denna typ av tillvägagångssätt är enligt 
Hartman att om man vill veta vad som karaktäriserar en stor grupp människor (som är 
målet med den kvalitativa metoden) så får man bara reda på vad som är viktigt för dem 
om de tillåts prata om det de anser vara viktigast. Den frågeguide vi konstruerat 
innehåller frågor av den ostrukturerade typen där följdfrågor kan infogas, samt att 
ordningen på frågorna inte har någon speciell betydelse. Intervjuguiden är även av den 
icke standardiserade typen i den meningen att informanten själv kan bestämma intervjuns 
förlopp. 

2.4.1 Förberedelse för intervju 
Hartman (2004) anser att trots att den kvalitativa intervjun är relativt fri så är det viktigt 
att man förbereder sig väl. I detta avsnitt kommer en genomgång av hur vi förberett oss. 
Det första steget i vår egen förberedelse var att vi valde ut de informanter som skulle 
intervjuas. Eftersom resultatet av undersökningen är väldigt beroende av vem som 
intervjuas är detta en viktig förberedelse. Det andra förberedelsesteget vi tagit är att 
konstruera en intervjuguide som är tänkt att fungera som ett stöd för oss under intervjun. 

2.4.2 Urval av informanter 
Om arbetsplatsen där undersökningen ska ske är för stor och alla anställda inte kan 
undersökas, och som i vårt fall intervjuas, måste man göra en urvalsundersökning. En 
urvalsundersökning innebär att man gör undersökningen på utvalda människor, eller en 
grupp utvalda människor. Med en urvalsundersökning kan resultatet generaliseras utöver 
de personer som informationen inhämtats ifrån. Avsikten med en urvalsundersökning är 
att resultatet kan låtas gälla för andra liknande människor eller liknande grupper av 
människor. (Hartman, 2004) 
 
I en kvalitativ undersökning undersöks färre människor än i en kvantitativ undersökning. 
Anledningen till detta är att man vill gå in på djupet med dessa människor, vilket inte är 
möjligt med ett större antal. Enligt McCracken (1988) så är det inom den kvalitativa 
undersökningen viktigare att arbeta längre och med mer omsorg med ett mindre antal 
människor än ytligare med ett större antal. Detta gör att urvalet blir av stor vikt och måste 
vara genomtänkt i och med att antalet informanter är få och undersökningen riskerar att 
bli mindre bra om en eller flera informanter inte kan ge den information man som 
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forskare är ute efter. För att kunna göra detta urval måste man som forskare skaffa sig 
kännedom om vilka personer som skulle kunna vara möjliga att undersöka och grunda 
urvalet på det (Hartman, 2004), för att på så sätt öka chansen för att de informanter som 
väljs ut kan bidra med den information som efterfrågas. 
 
Det tillvägagångssätt vi valt för att få denna kännedom var att vi kontaktade en person 
inom arbetsplatsen/organisationen och intervjuade denne och frågade samtidigt om 
han/hon visste någon som skulle kunna vara lämplig för undersökningen. Risken med ett 
detta tillvägagångssätt är att personer av en viss typ rekommenderar personer som liknar 
dem själva, och detta gör att spridningen kan hämmas. (Thomsson, 2002; Hartman, 2004) 
Det vi ser som fördel med denna typ av urval är att vi på ett lättare och snabbare sätt 
kommer i kontakt med möjliga informanter då vi går genom en person inne i 
organisationen. 
 
I och med att denna studie skulle ske vid Luleå Kommun, som har tusentals anställda, 
valde vi att göra en urvalsundersökning. Vi kontaktade chefen för IT-kontoret vid Luleå 
Kommun och intervjuade honom och frågade samtidigt om han kunde tipsa oss om 
möjliga personer att intervjua vid de olika förvaltningarna vid Luleå Kommun. För att 
minska risken att få personer av samma ”typ” som honom själv så var vi vid 
intervjutillfället noggranna med att betona att vi inte bara ville intervjua personer som 
arbetade på respektive förvaltnings dataavdelning utan även personer med andra 
arbetsuppgifter, detta för att inte snedvrida urvalet. Vi framförde även önskemål om att få 
intervjua personer i någorlunda hög ställning inom varje förvaltning i den mån det var 
möjligt, detta därför att vi ansåg att dessa bättre var insatta i 24-
timmarsmyndighetsfrågan och därmed bättre kunde komma med den information vi 
efterfrågade. Detta önskemål anser vi uppfylldes på ett tillfredsställande sätt då samtliga 
informanter vi varit i kontakt med haft en betydande ställning i sin förvaltning. Bland 
våra informanter finns t.ex. chefen för fritidsförvaltningen och den administrativa chefen 
i barn och utbildningsförvaltningen. 

2.4.3 Intervjuguide 
Enligt Hartman (2004) är det viktigt att man som intervjuare inte tillåter att intervjun 
lämnar det område som man anser vara intressant. Han fortsätter med att säga att för att 
undvika denna urspårning kan man använda sig av en intervjuguide som förbereds före 
själva intervjun. Enligt Svensson & Starrin (1996) kräver de flesta kvalitativa intervjuer 
någon form av intervjuguide. I intervjuguiden tar man upp de teman som är tänkt att 
diskuteras under intervjun, och ger dem även en inbördes ordning (Hartman 2004). Enligt 
Svensson & Starrin (1996) så ska intervjuguiden täcka de teman som är viktiga att 
avtäcka under intervjun. För att komma fram till de teman som intervjuguiden ska bestå 
av föreslår Svensson & Starrin (1996) att man först skriver ner alla frågor som dyker upp 
för att sedan sortera och gruppera de frågor som hör ihop och sätta samman dessa till mer 
övergripande teman. För att bestämma den inbördes ordningen mellan olika teman kan 
man enligt Hartman (2004) använda den så kallade trattekniken. Trattekniken innebär 
enligt författaren att man börjar brett med allmänna frågor för att sedan göra frågorna mer 
precisa. Enligt McCracken (1998) är det dock viktigt att tänka på att intervjuguiden inte 
tillåts förstöra friheten och variationen i intervjun genom att styra för mycket, 

6 



METOD 

intervjuguiden ska alltså inte störa den öppna karaktär som kännetecknar den kvalitativa 
intervjun.  
 
För att vi som intervjuare ska hålla intervjun på rätt spår har vi i denna studie bestämt oss 
för att använda en intervjuguide (se bilaga A). Intervjuguiden har växt fram genom att vi 
skrivit ner alla de frågor och frågeställning vi kommit på. Frågorna har vi sedan sorterat 
och klustrat ihop till större mer övergripande teman. Utformningen på intervjuguidens 
frågor baserade vi på teoriavsnittets olika delar. Tanken med vår intervjuguide är att de 
inledande grupperna med teman ska vara på en mer allmän nivå för att sedan snäva in 
mot mer specifika frågor, även kallat för trattekniken. Genom att göra så anser vi att 
intervjun kommer igång på ett bra sätt innan de mer specifika och kanske mer känsliga 
frågorna tas upp. Genom att låta frågorna vara av den öppna karaktären så tror vi att de 
svar vi får är av den utforskande och ostrukturerade typen som är typiskt för en kvalitativ 
intervju. Vi är även medvetna om att vi inte får låta intervjuguiden styra intervjun i för 
stor utsträckning utan för oss är den mer tänkt att fungera som ett stöd för att säkerställa 
att vi får svar inom de områden vi är intresserade av.  

2.4.4 Genomförande av intervju 
Genomförandet av våra fyra intervjuer skedde på respektive informants arbetsplats. I och 
med att informanten hade ”hemmaplan” anser vi att vi fick dem att känna sig säkrare och 
därmed öka chansen för att intervjun blev lyckad. Vi valde även att skicka ut frågorna 
och en kort sammanfattning av vår studies bakgrund och syfte några dagar i förväg för att 
informanten skulle få en liten chans att förbereda sig på vad som skulle tas upp under 
intervjun och slippa oroa sig över att de inte hade den kunskap som behövdes. Detta 
menar bland annat Hartman (2004) är viktigt för att få informanten i rätt sinnestämning. 
Kritiker kan säkert tycka att detta förfarande gör att vi som intervjuare går miste om 
informanternas impulsiva och ”ogenomtänkta” svar. I motsats till detta anser vi att det är 
viktigare att informanten får en liten chans att förbereda sig för att på så sätt öka chansen 
för oss som intervjuare att få den information vi är ute efter. Trots detta så är vi medvetna 
om att informanterna kan bli påverkade av att de läst in sig på området innan intervjuerna 
och svara utifrån det de läst istället för utifrån vad de själv anser, vi anser inte att det 
blivit så utan de har svarat utifrån sin egen uppfattning. För att inte gå miste om någon 
information valde vi att, med informantens medgivande, dokumentera intervjuerna med 
hjälp av mp3spelare, som senare i sin helhet transkriberades över till papper.  
 
Själva intervjun gick till så att vi började med att presentera oss och vår studie. Sedan 
använde vi oss av den intervjuguide vi utarbetat för att komma igång med intervjun. 
Intervjuguiden är utformad med hjälp av trattekniken och inleds alltså med mer allmänna 
övergripande frågor, för att få igång informanten och få en bra inledning av intervjun. Ju 
längre intervjun led kom vi ner på mer specifika frågor. I och med att de frågor vi ställde 
var av den ostrukturerade och icke standardiserade typen tillät vi informanten att själva 
styra samtalet ganska fritt, dock inom vissa ramar (intervjuguiden). Denna typ av frågor 
tillät även oss som intervjuare att ställa följdfrågor och be om mer utvecklade och 
beskrivande svar när vi kände att det behövdes. Hartman (2004) beskriver denna typ av 
intervju som en typ av konversation, med den skillnaden att ena parten (intervjuaren) 
försöker generera information ur den andra (informanten). Efter intervjun frågade vi 
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informanten om de kunde tänka sig att medverka med namn i studien eller om de 
föredrog att vara anonyma. Alla informanter var positivt inställda till att ställa upp med 
namn om vi ville använda dem. Vad gäller intervjuernas längd så var den kortaste 
intervjun 40 minuter och den längsta strax över en timme. 

2.5 Analysmetod 
Enligt Svenning (1999) går all analys ut på att hitta mönster och ett av nyckelorden i den 
kvalitativa analysen är sortering. Det förhållningssätt till analysen vi har valt i denna 
studie är det som Neuman (1999) benämner som ”Successiv approximation”. Den 
successiva approximationen är en cyklisk process som, precis som namnet antyder, är en 
successiv skärpning av analysen. Förhållningssättet innehåller tre stycken kodningssteg, 
dessa är öppen- axiell- och selektiv kodning.  
 
Den öppna kodningen är lika med de första genomläsningarna av materialet. I dessa 
genomläsningar söker forskaren efter ansatser och mönster. Namnet ”öppen kodning” 
hänger ihop med det öppna sinnelag som förväntas av forskaren i det här stadiet. Det 
andra steget, den axiella kodningen, går in djupare i de teman och begrepp som det första 
stadiet efterlämnade. I det sista steget letar forskaren selektivt efter fall som stödjer eller 
illustrerar de teman som framkommit. 
 
Vårt tillvägagångssätt för analysen anser vi var i enlighet med den successiva 
approximationen.  
 
Till att börja med transkriberade vi intervjumaterialet i sin helhet. Efter några varv av 
genomläsning utkristalliserades de teman som genomgående i de olika intervjuerna var 
de mest tydliga. Dessa större teman gick vi sedan in djupare på och undersökte vad av 
informationen i materialet som passade in var. I det tredje steget letade vi efter stöd från 
vårt teorikapitel som kunde kopplas ihop med de olika teman vi funnit för att på så sätt 
bättre kunna illustrera dessa och därmed möjliggöra att vi kunde dra slutsatser ur dessa. 
 
Med detta tillvägagångssätt som hjälp känner vi att vi lyckats fånga det som vi anser vara 
intressant i intervjumaterialet. Den iterativa arbetsgången med genomläsning på 
genomläsning och att vi varit två stycken som läst anser vi även gjort att tillförlitligheten 
i studien ökat. Vi anser även att det hermeneutiska signumet ”delar och helhet” kan 
kopplas till denna arbetsgång då vi först utkristalliserade teman (delar) för att sedan 
sammankoppla dessa till en helhet som vi använde till att dra slutsatser ifrån.  
 
Vår analys av Luleå kommun enligt Statskontorets utvecklingstrappa (se bilaga B) har vi 
utfört med vår empiriska undersökning som grund och även utifrån det innehåll vi 
kommit i kontakt med via Luleå kommuns webbplats och dess tillhörande tjänster. Detta 
har vi gjort för att se på vilken nivå Luleå kommun befinner sig på i utvecklingstrappan. 
Resultatet av denna analys redovisar vi i kapitel 4.  
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3 Teori 
Detta kapitel inleds med det övergripande området e-government, för att sedan gå in 
på 24-timmarsmyndigheten. Därefter går vi in på organisations och IT utveckling 
inom kommuner och redovisar de områden som är relevanta för utvecklingen mot en 
24-timmarsmyndighet. 

3.1 E-government 
Området där myndigheter, kommuner och landsting erbjuder medborgare och företag 
tillgång till information och tjänster på elektronisk väg går under begreppet 
electronic-government (e-government) (Turban, King, Lee, Viehland. 2004). 
Begreppet definieras av Turban et al (2004) som användandet av IT och e-handel för 
att ge tillgång till myndighetsinformation och medborgarservice till allmänheten och 
affärspartners. Vidare menar författarna att det är ett effektivt sätt för att bedriva 
myndighetstransaktioner mellan medborgare och företag, men även inom 
myndigheterna. E-government gör det möjligt att effektivisera funktioner inom 
myndigheten samt att göra verksamheten mer transparent för medborgarna och 
företagen genom att ge tillgång till mer av informationen som genereras inom 
verksamheten enligt Turban et al. (2004). Detta begrepp kan i sin tur enligt Svenska 
Kommunförbundet delas upp i tre olika områden av elektroniska tjänster, e-service, e-
demokrati och e-förvaltning (Fig. 1). Svenska Kommunförbundet förklarar de tre 
olika begreppen enligt följande: 
 
e-demokrati 
Används för att beskriva de metoder som behövs för att skapa elektroniska 
mötesplatser och en dialog mellan medborgare och politiker. 
 
e-service 
Den service som möjliggör för medborgarna att nå tjänster och service över 
elektroniska kanaler, i första hand Internet. 
 
e-förvaltning 
För att e-service ska fungera krävs att de administrativa systemen och processerna 
kan hantera de data och elektroniska dokument som skapas vid kontakten med 
medborgarna, detta kallas e-förvaltning. 
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Figur.1 Elektroniska tjänster. Svenska kommunförbundet – Sambruksplattformen 
slutrapport (2003, sid.8.) 
 
Den elektroniska tjänst i e-government som vi kommer att fokusera på i denna studie 
är e-service. Ett annat namn för e-service är begreppet 24-timmarsmyndighet, som är 
det begrepp som vi använder i denna studie.  

3.2 24-timmarsmyndighet 
Statskontoret (2002:13) definierar 24-timmarsmyndigheten som en kombination av 
åtgärder som alla syftar till att skapa myndigheter i medborgarnas tjänst. 
Myndigheten skall härvid medvetet implementera e-tjänster i sin dynamiskt 
framväxande förändring mot nätverksmyndighet. 
 
Statskontoret (e-nämnden) (2004:01) menar att varje steg mot en 24-
timmarsmyndighet ska vara som en möjlighet för att organisera arbetet effektivare 
inom den offentliga sektorn. Vidare menar de att tekniken gör mest nytta när 
satsningen tar avstamp i väldefinierade förändrings- och effektiviseringsprocesser 
samt med ett helhetsperspektiv på den egna verksamheten och på den nytta och 
service som medborgarna kan erbjudas. 
 
Det första steget mot begreppet 24-timmarsmyndighet togs av regeringen i IT-
propositionen ”Ett informationssamhälle för alla (Proposition 1999/2000:86) där det 
diskuterades om att en strategi bör utformas för att effektivisera och underlätta 
tillgängligheten till den offentliga informationen och för att stimulera utveckling av 
elektroniska informationstjänster. Just tillgänglighet är ett nyckelord för utvecklingen 
mot en 24-timmarsmyndighet, precis som namnet antyder så ska informationen vara 
tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det engelska namnet ”24x7 Agency” ger en ännu 
tydligare bild av tillgängligheten (24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan). Till att 
börja med avsåg 24-timmarsmyndigheten bara just myndigheter. På senare tid har 
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dock regeringen utökat detta begrepp till att även gälla kommuner och landsting 
(www.24-timmarsmyndigheten.se). Genom denna utökning av begreppet anser 
Statskontoret i sin rapport ”Samverkande 24-timmarsmyndigheter” (Statskontoret, 
2003:18) att det är både rimligt och önskvärt att även kommuner har ambitionen att 
sträva efter att uppnå samma mål som myndigheterna. 
 
Statskontoret (2001:121) menar att utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheter sker 
utan samordning mellan de olika intressenterna såsom myndigheter, landsting och 
kommuner. Vidare menar de att utvecklingen av e-tjänster sker isolerat på många 
olika håll och detta leder till att varje aktör måste själv investera i funktionaliteten för 
detta, detta leder i sin tur till ett stort dubbelarbete och stora överlappningar. 
 
Vad gäller den offentliga förvaltningen så menar Statskontoret (2001:121) att mindre 
aktörer såsom mindre myndigheter, landsting och de flesta kommuner så befinner de 
sig i en situation där de helt enkelt inte har råd att själva utveckla de e-tjänster som 
krävs för en 24-timmarsmyndighet. Fortsättningsvis menar de att kommunen är trots 
allt den aktör som medborgarna och hushållen oftast har kontakt med angående olika 
vardagliga ärenden som t ex. daghemsplats, bygglov osv. För att möjliggöra 
utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet så menar Statskontoret (2001:121) att de 
små kommunerna måste erbjudas möjlighet att utveckla e-tjänster på samma villkor 
som de större myndigheterna och för kommunerna är det av stor vikt att det tas fram 
gemensamma infrastrukturella lösningar till ett bruksbaserat pris 
 
Den grundläggande tanken och målet med 24-timmarsmyndigheten är strävan mot att 
öka och förbättra myndigheters service gentemot företag och enskilda 
(Justitiedepartementet pressmeddelande 1999-12-09). I samma pressmeddelande 
uttalar dåvarande demokrati- och förvaltningsministern Britta Lejon sig på följande 
sätt: 
 

Den moderna informationstekniken ger oss möjligheter att skapa ett samhälle 
vars myndigheter alltid är öppna för medborgarna. Att utnyttja den moderna 
tekniken fullt ut uppfyller flera syften. Det skapar en mer medborgarinriktad 
förvaltning. Myndigheterna ska kunna nås på de tider då människor har 
behov av kontakt, vilket inte alltid är på normal kontorstid. Att öka 
myndigheternas IT-användning stärker infrastukturen, bidrar till teknisk 
utveckling och därmed till att öka Sveriges konkurrenskraft som IT-land. 

 
Övergången till en 24-timmarsmyndighet är en krävande process som blandar in ett 
stort antal olika områden och kräver stora förändringar av kommunerna. 

3.2.1 Mål och syfte 
Målet med 24-timmarsmyndigheten är enligt Statskontoret (e-nämnden) (2004:01) att 
medborgare och företag bara ska behöva kontakta en organisation för att få sitt ärende 
utfört, detta även om det krävs information från andra organisationer för att hantera 
ärendet. Svenska kommunförbundet (2003) konstaterar att Sveriges kommuner står 
inför stora utmaningar och att besparingar måste göras på många håll. Vidare så 
menar de att befolkningsstatistiken visar att andelen arbetande och skattebetalande 
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minskar samtidigt som stora pensionsavgångar av kunnig kommunpersonal kommer 
att ske. Samtidigt så menar de att medborgarna förväntar sig högre service och 
öppenhet i linje med visionen om 24-timmarsmyndigheten. Det finns enligt Svenska 
kommunförbundet (2003) en potential att parallellt lösa två behov med hjälp av IT 
som är ökad service till medborgarna samt ökad rationalisering inom 
kommunverksamheten. Vidare menar de att utvecklingen och förvaltningen av nyttiga 
e-tjänster bör ske på ett sätt som är kostnadseffektivt. Enligt Falch & Henten (2002) 
så är det högst prioriterade området att ta administrationen till en högre nivå. 
 
Enligt Statskontoret (e-nämnden) (2004:01) är syftet med 24-timmarsmyndigheten att 
erbjuda bättre service och det oavsett om det tillhandahålls av stat, kommun eller 
landsting, men för att uppnå detta så krävs det samverkan och införande av 
gemensamma standarder för ett effektivt informationsutbyte mellan de olika 
verksamheterna. Det övergripande syftet med kommunala e-tjänster är enligt Svenska 
kommunförbundet (2003) att förbättra kommunal service och tillgänglighet för 
medborgarna och företagen samt att sänka kommunernas kostnader för den 
kommunala förvaltningen och med hjälp av det bidra till en samordnad offentlig 
förvaltning. 

3.3 Organisations- och IT-utveckling inom kommuner 
Enligt Goldkuhl, Röstlinger, Hedström, Hagdahl, (1998) är kommuner organisationer 
som bedriver verksamhet och producerar resultat till olika intressenter och detta görs 
med begränsade resurser. På det sättet menar författarna att kommuner har likheter 
med andra organisationer som är affärsdrivande företag men det finns avgörande 
skillnader mellan dem. Kommunerna utför verksamhet för dess medborgare och där 
sådan verksamhet inte kan tillgodoses av andra aktörer på ett tillfredsställande sätt 
och kommunens styrelseskick bygger på den representativa demokratins principer 
enligt författarna. Vidare så skriver de att kommunal verksamhet är till stor del 
reglerad av lagar och kommunernas finansiering sker till största del genom skatter 
och verksamheten riktar sig till medborgarna i den egna kommunen. Vidare så menar 
de att kommunerna består av olika delar, förvaltningar, varje del har sin speciella 
verksamhetslogik, med detta menas att normer, regler, styrning, finansiering, 
produktionssätt och klientrelationer skiljer sig mellan de olika delarna. 
 
Goldkuhl et al. (1998) menar att kommuner kännetecknas av att de är politiskt styrda 
verksamheter men samspelet mellan politikerna och tjänstemännen är inte så entydigt 
som styrande politiker och styrda tjänstemän. Vidare så menar de att användningen av 
IT i kommuner gör det nödvändigt att anpassa sig till en sådan organisatorisk kontext 
som innefattar samspel mellan politisk styrning och annan styrning samt tillämpning 
inom olika verksamheter som har olika verksamhetslogiker. För att utvecklingen vad 
gäller både organisationen och IT ska fungera på ett bra sätt ser vi att det finns ett 
flertal områden som berörs i litteraturen och som anses vara av stor vikt att arbeta 
kring och ta i beaktning för att lyckas. Dessa områden följer nedan. 
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3.3.1 Samarbete – Samspel 
Det pågår idag arbete med att utveckla e-tjänster vid flera av landets kommuner och 
det är enligt Svenska kommunförbundet (2003) mycket tillfredsställande, men 
samtidigt konstaterar de att det inte är rimligt att 290 kommuner var för sig ska 
utveckla egna lösningar för elektronisk service.  Statskontoret (e-nämnden) (2004:01) 
menar att det behövs en gemensam förståelse för hur dessa e-tjänster genom 
samverkan ska vara till bästa nytta för medborgarna. Vidare menar de att perspektivet 
ska vara att den enskilde har ett ärende som ska behandlas och de menar att från det 
perspektivet så kan den traditionella ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och 
landstings komma att blir av underordnad betydelse. För att målsättningen ”ett ärende 
– en myndighet” ska bli en realitet krävs att myndigheternas olika informationssystem 
knyts samman (Ny teknik, 021009).  
 
Svenska kommunförbundet (2003) menar vidare att varje enskild kommun inte har de 
resurser som krävs, varken ekonomiska eller tekniska, för att själva utveckla de 
tjänster och verksamhetssystem som krävs. De anser att ett steg i rätt riktning kan 
vara att de moduler av applikationer som utvecklas kan användas av flera kommuner 
och att samverkan vid utvecklingen av verksamhetssystem ökar samt att driften av 
olika system kan ske gemensamt. Även Kuk (2002) anser att kommunerna bör 
samarbeta och skapa strategiska förbindelser för att samla ihop efterfrågan och 
resurser så att de har råd att experimentera med nya teknologier, absorbera 
misslyckanden och klara av kostnader vid implementering av innovativa teknologier 
samt att utveckla kärnkompetens och interna resurser vad gäller IT-kompetens. 
Vidare menar han att det är viktigt att bygga upp strategiska samarbeten för att 
leverera rik information och koordinerade tjänster. Svenska kommunförbundet (2003) 
anser att en ökad samordning skulle vara både kostnadseffektiv och samtidigt troligen 
även påskynda utvecklingen generellt i landet. Vidare menar de att det heller inte 
finns någon motsättning mellan en ökad samordning och att varje kommun skapar 
service och tjänster som är lokalt anpassade och som motsvarar medborgarnas krav 
och behov. 
 
Även inom en organisation behövs samarbete och samordning. Enligt Goldkuhl et al. 
(1998) så pågår det ofta flera förändringsinsatser parallellt inom kommuner och dessa 
förändringsinsatser är dock inte alltid samordnade. Detta kan enligt författarna 
resultera i att dessa insatser motverkar varandra. Även Axen-Ruzicka (2002) menar 
att det krävs samarbete mellan olika funktioner inom företaget vid etablering av en 
elektronisk marknadsplats (vilket vi anser kan vara en 24-timmarsmyndighet) och 
genom tidig involvering av parterna i förändringsarbetet så underlättas samarbetet 
samt så får de en ökad förståelse för de nya krav som uppstår.  
 
Goldkuhl et al. (1998) menar vidare att IT-utveckling ofta sker isolerat från annan 
verksamhetsutveckling och förståelsen för IT-utvecklingens konsekvenser inte finns. 
Författarna menar att för att kunna skapa starka kommunala verksamheter är det 
viktigt med samordning och integrering av olika förändringsinsatser, samordningen 
kan vara mellan olika aspekter (IT och andra) i ett och samma projekt eller mellan 
olika projekt. Detta gör det extra viktigt att ha samverkan mellan projekten för att 
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utveckla verksamheten och utvecklandet av IT-stödet och Svenska kommunförbundet 
(2003) menar att det ena inte fungerar utan det andra. 
 
För att den nya teknikens fulla potential ska kunna tas till vara så menar Statskontoret 
(e-nämnden) (2004:01) att det krävs ett starkt och gemensamt engagemang. De menar 
vidare att ett bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och landsting samt att 
ett aktivt ledarskap utövas på alla nivåer i den offentliga sektorn är avgörande för den 
fortsatta utvecklingen. Detta menar de är viktigt för att göra det möjligt att ge bästa 
möjliga service till den lägsta möjliga kostnaden. Fortsättningsvis menar 
Statskontoret (e-nämnden) (2004:01) att genom att etablerade standarder skapas 
också förutsättningarna för ett kostnadseffektivt informationsutbyte mellan de olika 
intressenterna. På så sätt slipper enskilda verksamheter lägga ner resurser på att ta 
fram egna lösningar och detta leder till att arbetet med att integrera tjänsterna blir 
enklare. 

3.3.2 Behov 
Att styra och organisera IT-verksamhet kan vara förenat med stora svårigheter enligt 
Goldkuhl et al. (1998). Vidare så menar de att oklarheter förekommer angående 
roller, relationer, initiativ, beslut och ansvaret för utvecklingen och förvaltningen av 
IT-systemet. Författarna menar att det finns risk för att IT-utveckling styrs av ett allt 
för stort önskemål av att hänga med i den tekniska utvecklingen och fokusering görs 
på informationstekniken istället för på verksamheten och användarnas behov. Enligt 
Kuk (2002) så finns det en risk att få motsatt effekt vad gäller utvecklingen inom den 
lokala förvaltningen och på det sätt nedvärdera syftet med den lokala demokratin 
genom att leverera tjänster som inte används av medborgarna och implementering av 
IT-projekt som tillhandahåller utökad tillgänglighet till dålig service.  
 
Axen-Ruzicka (2002) menar att för att den tekniska lösningen ska få genomslag hos 
kunderna (i detta fall medborgarna) så krävs det att de involveras tidigt i 
förändringsprocessen. Hennes studie har visat att om kunderna ges bristande 
delaktighet i förändringsprocessen medför detta att det uppstår motstånd mot 
nyttjandet av den elektroniska marknadsplatsen och dess tillhörande tjänster. Eva 
Fernvall (ordförande i 24-timmarsdelegationen) är inne på samma linje då hon i Ny 
Teknik (030926) menar att det handlar om att erbjuda de tjänster som verkligen är 
efterfrågade av medborgarna och inte bygga tjänster som är till för organisationens 
egen skull. Även Turban et al. (2004) menar att en av de viktigaste sakerna att tänka 
på vid implementering av e-government är dess acceptans och användning av 
medborgarna 

3.3.3 Strategier - riktlinjer 
För att säkerställa att verksamhetsutveckling går i den önskade riktningen så menar 
Svenska kommunförbundet (2003) att det krävs att de verksamhetsansvariga 
engagerar sig direkt och aktivt i utvecklingsprocessen. Även Axen-Ruzicka (2002) 
anser att ledningen har en viktig roll vid införandet av en organisatorisk förändring 
och detsamma gäller vid införandet av ny teknik som till exempel etableringen av en 
elektronisk marknadsplats. Hon menar att ledningen framförallt svarar för 
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uppbyggnaden av de organisatoriska förutsättningarna och för upprättande och 
bemanning av nya funktioner. Enligt Goldkuhl et al. (1998) så anser många svenska 
kommuner att det måste ”hänga med i utvecklingen” men samtidigt känner de ett 
behov av råd och stöd. Dessa råd och stöd kan vara i form av strategier och riktlinjer 
för hur arbetet ska bedrivas. Gupta & Jana (2003) anser att ett korrekt policy/strategi-
ramverk är av största vikt i den kontext som rör utvecklandet av e-tjänster. 
 
Upprättande av tydliga regler och riktlinjer är enligt Axen-Ruzicka (2002) viktigt för 
att förändra berörda parters beteenden samt så är det viktigt att ledningen förmedlar, 
på ett tydligt sätt, vad som förväntas av medarbetarna inom organisationen. Detta kan 
annars medföra en osäkerhet bland medarbetarna på det sätt att de inte vet på vilket 
sätt de förväntas agera enligt författaren. Vidare så menar hon att avsaknad av 
konkreta riktlinjer skapar förvirring hos medarbetarna och denna förvirring försvårar 
den önskvärda beteendeförändringen. Grönlund (2001) menar att det råder stor brist 
på strategier inom området elektroniska tjänster, detta anser han vara ett stort 
problem. Strategier och riktlinjer är enligt Axen-Ruzicka (2002) viktiga för att 
entusiasmera medarbetarna inför det nya arbetssättet. Vidare anser hon även att de 
krav som ställs på medarbetarna med hjälp av strategier och riktlinjer kommuniceras 
på ett tydligare sätt i både tal och skrift och underlättar uppföljningen av att kraven 
blivit uppnådda.  
 
Goldkuhl et al. (1998) anser att för att lyckas med införandet av ny teknik tycks det 
vara viktigt att de berörda parterna känner sig delaktiga i processen och delar på 
ansvaret i införandets alla steg. Denna delaktighet kan skapas med hjälp av strategier 
och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. Axen-Ruzicka (2002) menar att i början av 
en organisatorisk förändring så kan en visionär ledningsstil vara passande för att då 
handlar det om att sälja in den nya idén samt att inspirera medarbetarna och att vara 
kreativ. Senare i genomförandefasen krävs det enligt författaren ett handfast och 
konkret ledarskap samt så får ingen tveksamhet finnas hos ledningen angående det 
nya arbetssättets önskvärdhet och fördelaktighet.  

3.3.4 Möjligheter och problem 
Ett av de största hinder som en kommun stöter på i utvecklingen mot en 24-
timmarsmyndighet är enligt Svenska kommunförbundet (2003) verksamheter som 
bedrivs inom en kommun är baserade på personligt omhändertagande. Bengt 
Svensson från Svenska Kommunförbundet uppskattar i Computer Sweden (040421) 
att ungefär 75 % av kommunens verksamhet sker inom vård, skola och omsorg. Där 
finns en direktkontakt med medborgarna som enligt honom ofta är viktigare än att 
erbjuda elektroniska tjänster. Svenska kommunförbundet (2003) tror att denna typ av 
verksamhet bara kan skötas människor emellan. 
 
Som vi berört tidigare är ett annat problem för kommunerna de knappa resurser som 
de har. Till skillnad mot ”vanliga” myndigheter så får kommunerna inte det 
ekonomiska stöd som behövs för denna utveckling. Eva Fernvall, ordförande i 24-
timmarsdelegationen, tycker dock att det är synd att kommunerna ser detta som stora 
investeringar som de inte har råd med, hon menar snarare att det är precis tvärtom. 
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Hon tycker istället att de ska fokusera på den effektivisering de kan uppnå. (Computer 
Sweden, 040421). Enligt Klages & Löffler (1998) så är det ökade trycket vad gäller 
administrativa kostnader, både inom och utanför den offentliga sektorn, både den 
största drivkraften och på samma gång det största hindret. Författarna menar att å ena 
sidan så kräver allmänheten att administrationen ska bli mer kostnadseffektiv men för 
att bli det så krävs stora investeringskapital. 
 
Vad gäller möjligheter så tror Svenska kommunförbundet (2003) att en utveckling 
mot e-service, e-demokrati och e-förvaltning medför att mer och mer resurser 
successivt flyttas över från pappershantering till omsorg och omvårdnad av 
människor. Vidare tror de att detta är en viktig och nödvändig förändring för att 
kommunerna ska kunna möta de ökande behoven med allt knappare resurser. 
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4 Empiri 
Detta kapitel börjar med nulägesbeskrivning av Luleå Kommun vad gäller befintlig nivå i 
den utvecklingstrappa som statskontoret satt upp för 24-timmarsmyndigheter. Detta för 
att få en överblick över hur långt Luleå Kommun har kommit i utvecklingen mot en 24-
timmarsmyndighet. Detta följs av en introduktion till det sätt vi har valt att redovisa den 
empiriska studien på. Efter detta kommer en kort beskrivning av Luleå Kommun samt de 
olika beslutande organen och förvaltningar som finns. Därefter följer en sammanfattning 
av de fyra intervjuer vi utfört med personer vid de olika förvaltningarna (en person per 
förvaltning). Varje enskild sammanställning inleds med en beskrivning av respektive 
förvaltningen samt den informant vi intervjuade där. Denna presentation bygger till stora 
delar på den information som framkom vid intervjun men även information från 
respektive förvaltnings hemsida. Under varje förvaltning är intervjun sammanställd 
utefter de teman som framkommit under intervjun och från vår intervjuguide (se bilaga A 
- Intervjuguide). 

4.1 Statskontorets Utvecklingstrappa  
I statskontorets rapport ”24-timmarsmyndigheten” (Statskontoret 2000:21) föreslår 
Statskontoret att förmågan att tillhandahålla nätverksinriktad elektronisk interaktivitet ska 
vara den huvudsakliga måttstocken på hur långt en myndighet har nått i utvecklingen mot 
en fullfjädrad 24-timmarsmyndighet. Vidare fortsätter rapporten med att säga att mäta 
den kombination av service och teknik som en myndighet tillhandahåller i sitt 
tjänsteutbud avgör vilken nivå i den, av statskontoret framtagna, utvecklingstrappa som 
organisationen befinner sig på vad gäller utveckling mot en 24-timmarsmyndighet.  
 
Utvecklingstrappan (Fig.2) är indelad i fyra steg, den vågräta skalan visar på teknikhöjd 
och den lodräta på servicehöjd. Varje ”trappsteg” motsvarar den nivå av utveckling som 
organisationen uppnått. 

 
Figur.2 Statskontorets utvecklingstrappa.(Statskontoret 2002:17, sid. 3) 
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Med hjälp av utvecklingstrappan är det alltså enligt Statskontoret möjligt att utvärdera 
och bestämma till vilken grad organisationen utvecklat sig mot att bli en fullfjädrad 24-
timmarsmyndighet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad de olika stegen 
innefattar. Informationen till detta är hämtad från Statskontorets vägledningsrapport ”24-
timmarswebben” (Statskontoret, 2002:13). Rapporten är riktad till statliga myndigheter, 
men statskontoret säger själva att avsikten är att den även ska kunna användas utanför 
statsförvaltningen, t.ex. av kommuner. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning och beskrivning av de olika stegen i 
utvecklingstrappan. Utförligare beskrivning av de olika kriterierna i varje steg finns i 
bilaga B – Checklista för 24-timmarstrappan. 
 
Steg 1  
Det första steget i utvecklingstrappan innebär att myndigheten med hjälp av sin 
webbplats erbjuder statisk information om sin verksamhet och sina tjänster. För att 
myndigheten ska uppnå detta steg 1 finns elva olika kriterier som skall uppfyllas vad 
gäller denna statiska information. 
 
Steg 2  
Andra steget i utvecklingstrappan innebär att besökaren kan interagera med 
myndighetens webbplats. För att uppnå nivå 2 i utvecklingstrappan skall myndigheten, 
förutom att ha uppnått nivå 1, även uppfylla de fyra kriterier som finns i nivå 2 som har 
att göra med interaktion mellan besökare och myndighet. 
 
Steg 3  
Det tredje steget på utvecklingstrappan innebär att besökaren på ett tillförlitligt och säkert 
sätt kan hämta och lämna personlig information. Utöver att ha uppfyllt steg 1 och 2 ska 
nu även myndigheten uppfylla de sex kriterier, som har att göra med säkra transaktioner, 
som finns i nivå 3  
 
Steg 4  
Det fjärde och sista steget i utvecklingstrappan innebär att gränser mellan olika 
myndigheter och andra samhälleliga instanser blir transparenta, och att användaren bara 
skall behöva besöka ett ställe för att hantera sitt ärende eller för att nå den information 
han eller hon är intresserad av. Det skall alltså vara möjligt att uträtta hela sitt ärende 
inklusive t.ex. de ekonomiska transaktioner som krävs. Förutom att ha uppnått 
föregående steg skall även de sex kriterierna för nivå 4, vilka innefattar integration 
myndigheter emellan, uppfyllas för att steget skall vara godkänt.  
 
Det ska även tilläggas att genom att erbjuda en av de tjänster som befinner sig i en viss 
nivå i utvecklingstrappan innebär inte att hela myndigheten befinner sig på denna nivå. 
För att göra den bedömning som krävs för att säkerställa myndighetens position i 
utvecklingstrappan föreslår Statskontoret (2002:13) att inom de fyra utvecklingsnivåerna 
skall ett antal specificerade underkriterier finnas och bör tillämpas enligt följande. 
 
a) Kvantitet/Kvalitet i utbudet av ärenderelaterad information 
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b) Kvantitet/Kvalitet i utbudet av allmän information 
c) Kvantitet/Kvalitet i övergripande informationspresentation 

4.1.2 Luleå Kommuns nivå i utvecklingstrappan 
Vår lägesrapport av var i utvecklingstrappan Luleå Kommun befinner sig har tillkommit 
utifrån den empiriska undersökning vi utfört och det innehåll med tillhörande tjänster vi 
kommit i kontakt med på Luleå Kommuns webbplats.  
 
Utifrån det material den empiriska undersökningen gett oss och den information vi fått 
genom Luleå Kommuns webbplats anser vi att Luleå Kommun befinner sig på nivå 1. 
Några av tjänsterna och innehållet är dock tillräckliga för att räknas till nivå två. Men 
precis som Statskontoret (2002:13) anser så räcker inte detta till för att hela 
organisationen ska få befinna sig på denna nivå. 

4.2 Introduktion till vår empiri 
I detta kapitel har vi valt att redogöra för en förvaltning åt gången. Detta då vi anser att 
denna struktur ger en mer lättläst text där man på ett bättre sätt kan hålla reda på vilken 
förvaltning varje avsnitt handlar om. 
 
Vi har även valt att skriva ut respektive informants namn med deras medgivande. Detta 
på grund av att det dels gör att texten får ett bättre flyt samt att de är kommunala 
tjänstemän och därmed räknas som offentliga personer. 

4.3 Barn och utbildningsförvaltningen 
Barn och Utbildningsförvaltningen är Luleå Kommuns största förvaltning med ungefär 
3000 anställda, och är som vår informant Ingrid Wiklund beskriver det en stor ”malmbåt” 
att ratta. Barn och utbildningsförvaltningen har ansvar för Luleå Kommuns verksamheter 
som rör utbildningsväsendet från förskola till vuxenutbildning. Ingrids normala placering 
är som chef för kansliet, men i och med att förvaltningschefen är sjukskriven så vikarierar 
hon nu även som administrativ chef. Kansliet är det ställe i förvaltningen där 
informationen går ut och kommer in. Ingrids egen bakgrund är socionom och hon har 
arbetat 30 år vid socialförvaltningen med många olika arbetsuppgifter. Hon började som 
socialsekreterare, blev chef för individ och familj, sen gjordes organisationen om och hon 
blev så småningom avdelningschef för förskoleverksamheten. När den slogs ihop med 
skolan passade hon på att följa med och på den vägen hamnade hon vid Barn och 
Utbildningsförvaltningen. Det arbete som hon utför till vardags är som hon själv säger det 
att få någon reda i alla papper som kommer in till kansliet samt att fungera som 
sekreterare i nämnden. 

4.3.1 Nuläge 
Barn och utbildningsförvaltningen använder begreppet 24-timmarsmyndighet i sin 
dagliga verksamhet. Nuläget vid Barn och utbildningsförvaltningen är att de precis är på 
väg att sjösätta det elektroniska gymnasievalet på nätet (januari 2005). Utöver detta så 
arbetas det även med utvecklingen av att ge möjligheten att sköta barnomsorgen över 
nätet. Att det blivit just dessa två tjänster som har implementerats först är enligt Ingrid på 
grund av att det finns färdiga programvaror för dem och att de båda har tydliga rutiner 
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och är någonting som förvaltningen har sysslat med länge. Gymnasieintaget och 
barnomsorgen är även de två områden hos förvaltningen där de flesta kontakter sker, 
därför kändes det naturligt att börja i den änden. 

4.3.2 Framtid 
Barn och utbildningsförvaltningen ser två skilda mål med införandet av 24-
timmarstjänster. Målet utåt mot medborgarna är att förvaltningen ska vara mer tillgänglig 
och att medborgarna i kommunen lättare ska hitta information, men även kunna utföra de 
ärenden de har med förvaltningen. Enligt Ingrid blir förvaltningen inte direkt tilldelad 
mer pengar för varje år som går, så för att de ska klara av arbetet med något kanske 
krympande resurser så bör arbete förändras på något sätt. Målet inåt för förvaltningen 
själva är därför att de genom denna utveckling hoppas att deras arbete ska underlättas 
genom att bli mer rationellt och lätthanterligt. ”Man brukar prata om att vi skulle bli det 
papperslösa samhället, men jag har aldrig varit med om mer papper än vad vi har nu” 
säger Ingrid. 
 
När det gäller framtida tjänster som skulle vara intressanta för förvaltning är en tanke att 
gymnasieintaget kan utökas och även innefatta förskola och grundskolan. 
Vuxenutbildningen är även det ett område som skulle kunna vara intressant. 

4.3.3 Teknik 
Ingrid tror att den gemensamma ingången till kommunens 24-timmarstjänster vore att 
föredra då den är bekvämare. Hon anser dock att denna ingång måste utformas på ett bra 
sätt och inte göra att medborgarna känner att det är för rörigt och att de inte hittar den 
information de är ute efter. I regel brukar allmänheten ha svårt att veta vilken förvaltning 
som har hand om vad, och Ingrid tror därför att en sådan uppdelning inte skulle vara en 
god ide, på grund av detta ser hon hellre att kommunen visar att de har en helhetssyn. 

4.3.4 Möjligheter och hinder 
Nytta med dessa 24-tjänster tror Ingrid ska bli att förvaltningen blir mer tillgänglig för 
medborgaren och att den information som finns tillgänglig ska vara bättre och tydligare. 
En annan nytta som Ingrid hoppas uppstår är att förvaltningens arbete ska bli enklare och 
smidigare att utföra då större delar av administrationen sker av medborgarna själva. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen ser kostnaden av att implementera dessa tjänster som 
ett problem. I och med att kommunen inte direkt har något överflöd av pengar och dessa 
pengar minskar för varje år så tror Ingrid att det kan bli ett problem med att få in dessa i 
budgeten. Därför tror hon att förvaltningen måste gå fram ganska långsamt och ta små 
steg i denna riktning. Ingrid tror även att det kan uppstå problem när de nya systemen ska 
börja användas. Hon vet av erfarenhet att det nästan alltid finns oförutsedda ”fel” i 
programmen och att dessa inte fungerar riktigt som det var tänkt. Implementeringen 
brukar även ta lång tid och det upptäcks brister allt eftersom. Detta tror Ingrid gör att det i 
övergångsperioden snarare kan bli mer arbete för förvaltningen. 
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4.3.5 Förutsättningar 
Barn och utbildningsförvaltningen har ingen uttalad strategi för arbetet med 24-
timmarsmyndigheten. Dock har förvaltningen tänkt i dessa banor men inte kommit dit 
ännu. ”Vi tänker att vi ska tänka mer” säger Ingrid. 
 
När det gäller samarbete mellan förvaltningarna så anser Ingrid att det absolut ska finnas 
där beröringspunkter finns. Det gymnasieintag som ska sjösättas i januari 2005 drivs 
tillsammans med Bodens Kommun. Ingrid tycker dock att mer samarbete behövs mellan 
kommunerna i dessa frågor. Förutom detta samarbete har det även funnits ett samarbete 
med Skellefteå kommun. Ingrid berättar även att samarbetet med andra kommuner förut 
var mycket större men tror att det allt stressigare arbetet har gjort att det har blivit mindre, 
det finns helt enkelt inte tid för det. 

4.3.6 Förändringar 
När det gäller de förändringar som arbetet med 24-timmarsmyndigheten kommer att föra 
med sig tror Ingrid att det främst kommer att innebära att förvaltningen kommer att bli 
mer tillgänglig. Den information som förvaltningen ger till medborgarna kommer även att 
bli bättre och tydligare. Ingrid tror även att arbete vid förvaltningen kommer att bli både 
smidigare och enklare, det kommer förvaltningen förhoppningsvis få svar på nu när 
gymnasieintaget är gjort och de då kan se resultatet. 

4.4 Fritidsförvaltningen 
Vår informant på fritidsförvaltningen är fritidschefen Ulf ”Utta” Eriksson. Han bor i 
Stockholm och flyger därigenom en hel del. Han bokar sina flygbiljetter via Internet och 
ser paralleller med den bokningen gentemot bokningen av till exempel träningstider i en 
sporthall för någon förening. Vidare menar han att tekniken finns men det är vägen dit 
som är problemet och att det är intresset som styr hur fort utvecklingen går. 
Fritidsförvaltningen har 80 anställda och omsätter 140 miljoner per år. Förvaltningen 
arbetar med att utveckla fritidsverksamheten och turistverksamheten i Luleå och utbudet 
ska vara så varierat som möjligt och stödja allmänhetens, föreningslivets och övriga 
organisationers behov av anläggningar för rekreation och allmänt välbefinnande. 
Förvaltningen stödjer också genom bidrag föreningars, organisationers och stiftelsers 
fritidsverksamhet och anläggningar. De har hand om sporthallar, skidspår, skridskobanor 
osv. 

4.4.1 Nuläge 
Fritidsförvaltningen använder begreppet 24-timmarsmyndighet i sin verksamhet och 
fritidsförvaltningens definition av en 24-timmarsmydighet är service och tillgänglighet 
enligt Ulf. Förvaltningen har kommit en bit på vägen mot en 24-timmarsmyndighet 
genom att de startat upp något som heter föreningsservice för ungefär ett år sedan. 
Föreningsservice är tänkt att vara en tjänst för kommunens föreningar där de kan sköta 
bokningar av t ex. sporthallar och liknande. 
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4.4.2 Framtid 
Målet med införandet av en 24-timmarsmyndighet är för fritidsförvaltningen att det ska 
underlätta förvaltningens arbete och genom denna underlättning hoppas de kunna dra ner 
på kostnader vad gäller det administrativa arbetet och istället kunna styra om resurser till 
annan verksamhet. Vidare anser de att arbetet kan förenklas på det sätt att större del av 
ärenden sker elektroniskt och medborgarna utför en större del av ärendehanteringen 
själva samt så anser de att servicen för medborgarna kommer att förbättras genom att 
förvaltningen blir mer tillgänglig och att den information som går ut är tydligare. 
 
Fritidsförvaltningen har för avsikt att fortsätta arbetet med föreningsservice och utöka de 
tjänster som de erbjuder. Ulf berättar vidare att de bland annat planerar att införa ett 
alternativ för föreningar att kunna betala sina räkningar till förvaltningen via Internet 
samt att i förlängningen även möjliggöra för föreningarna att få tillbaka bidrag och stöd 
”automatiskt”. De har även planer på att det administrativa arbetet kring t.ex. bokningar, 
närvarorapporter och liknande ska skötas elektroniskt av föreningarna själva. 

4.4.3 Möjligheter och hinder 
Vad gäller nyttoeffekter vid ett införande av en 24-timmarsmyndighet så anser 
fritidsförvaltningen att det medför en omfördelning av resurser och att det blir mer pengar 
till verksamhet istället för administrativt arbete. Som Ulf brukar säga ”istället för att ha 
pappersvändare så har man verksamhet”. Vidare så säger han att det kommer att bli 
snabbare, effektivare och att kunden får informationen på en gång. 
 
Angående de hinder som kan finnas vid införande av en 24-timmarsmyndighet så anser 
Ulf att bristen av intresse kan vara ett hinder, samt att vissa kan motarbeta det här på 
grund av rädsla för att förlora arbetet. Fortsättningsvis berättar han att ålder och 
datorvana kan vara ett hinder. 

4.4.4 Förutsättningar 
Fritidsförvaltningen har en sorts strategi för arbetet mot en 24-timmarsmyndighet i och 
med föreningsservice som de startat. Strategin strävar efter att föreningsservicen i 
längden till stor del ska skötas av föreningarna genom att de själva ska sköta t.ex. 
bokningar/avbokningar, närvarorapporter, betalningar och liknande. 
 
Angående samarbete mellan förvaltningarna inom kommunen så anser Ulf att det vore 
bra och både som rådgivande och nätverksbyggande. Vidare så menar han att hela 
kommunen ska fungera som ett kugghjul vad gäller informationen inom kommunen och 
de som bedriver verksamhet. Förvaltningarna lär mycket av varandra med hjälp av 
samarbete, men det är svårt att beskriva i detalj hur det samarbetet ska se ut enligt Ulf. 
 
Fritidsförvaltningen har inlett samarbete med fritidsförvaltningen vid Umeå kommun och 
så är de delaktiga i ett nätverkssamarbete med de stora kommunerna i Norrland som de 
träffar två gånger per år. De är även med i klubb 26 som innefattar de största 
kommunerna i landet förutom storstäderna som de träffar en gång om året. 
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4.4.5 Teknik 
Angående vilken teknisk lösning som vore lämplig vid ett införande av en 24-
timmarsmyndighet så anser Ulf att den kundrelaterade skulle vara bra och inte den 
förvaltningsrelaterade. Vidare anser han att det ska styras utifrån vad en ”nollad” kund 
frågar efter för tjänster, vart i första hand han väljer att gå. Går han till Luleå kommun 
eller till Luleå kommun fritid? 
 
Den här portalidén kan vara bra vid ärenden som hör ihop med flera andra förvaltningar 
enligt Ulf som berättar att de i vissa ärenden har samråd med socialförvaltningen, 
kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vidare berättar han att sedan 
vill kommunstyrelsen ha ett gemensamt svar från alla fyra förvaltningar som är 
inblandade.  
 
Angående de olika medier som det går att använda vid en 24-timmarsmyndighet så menar 
Ulf att förutom webben så kan sms-tjänster vara intressanta för att det är en idé som de 
använder i Umeå som verkar intressant.  

4.4.6 Förändringar 
Angående de förändringar som ett införande av en 24-timmarsmyndighet kan medföra 
vid förvaltningen menar Ulf att det är svårt att säga men att tanken är att föreningsservice 
fyra anställda ska bli två. Vidare så menar han att de kanske måste anställa personal med 
bredare utbildning som arbetsgivarna kan nyttja på fler sätt och effektiviserar på det 
sättet. 
 
Vad gäller förändringarna inom kommunen vid ett införande av en 24-timmarsmyndighet 
är framförallt effektiviseringen en förändring. För förvaltningens del menar han att det 
handlar om att vara ett bollplank mot kunderna och att kunderna driver anläggningarna. 
Vidare så menar han att kommuner minskar personal på en del ställen och ökar på andra 
som t ex. IT-avdelningen. 
 
Angående förändringarna för kommuninvånarna vid ett införande av en 24-
timmarsmyndighet menar Ulf att det ska vara en ökad självservice, att det ska gå att boka 
t ex. träningstider själv. Vidare så menar han att det blir billigare för förvaltningen och då 
också billigare för medborgaren genom att hoppa över ett administrativt mellansteg. 

4.5 Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen består först och främst av biblioteket som ungefär halva 
förvaltningen vad gäller antalet anställda, sen består den av Kulturcentrum Ebeneser, 
Konstens hus samt friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad. Förutom dessa avdelningar 
består förvaltningen av en allmän kulturell avdelning som t.ex. fördelar ut stöd till olika 
kulturaktiviteter och föreningar. Förvaltningen är en av de minsta kommunala 
förvaltningarna vid Luleå Kommun. Totalt är det ca 100 personer anställda. Vår 
informant vid förvaltningen Jan Olofsson är själv utbildad bibliotekarie och har förutom 
sin utbildning vid bibliotekshögskolan även läst diverse kurser vid Luleå Tekniska 
Universitetet samt gått datautbildningar via sitt arbete. Förutom sitt arbete som 
bibliotekarie arbetar han även som någon sorts informell datasamordnare för hela 
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förvaltningen tillsammans med en annan person inom förvaltningen. Formellt är han IT-
samordnare bara för biblioteket men i praktiken har han ärenden i hela förvaltningen. 
Dessutom arbetar han som webbredaktör på förvaltningens hemsida. 

4.5.1 Nuläge 
Det begrepp som används på kulturförvaltningen istället för 24-timmarsmyndighet är 
begreppet självservice. Vår informant Jan anser att detta beror på att ordet myndighet 
rimmar lite dåligt med den verksamhet som förvaltningen har, de har näst intill inga 
ärenden som kan ses som myndighetsutövande.  
 
Dagsläget vid kulturförvaltningen ser ut som så att de har en bibliotekstjänst på nätet där 
medborgarna kan söka böcker, reservera böcker, se sina skulder och se de böcker de har 
hemlånade. Detta har fört med sig en del förändringar i arbetet vid biblioteket. Före 
systemet implementerades så var en anställd tvungen att hjälpa ”kunden” som ville låna 
om sin bok och det slipper de nu i ganska stor omfattning. Biblioteket har idag inga 
möjligheter att se i vilken omfattning denna bibliotekstjänst används, men Jan säger att de 
märkt att tjänsten används i ganska stor utsträckning genom att det är ovanligare nu att 
folk kommer in och t.ex. lånar om sina böcker.  
 
Kulturcentrum Ebeneser har även de en 24-timmarstjänst som de använder. De 
föreställningar och arrangemang som anordnas där går att boka på nätet. Detta är inte en 
tjänst som de driver själva utan den köps in (www.ticnet.se). 

4.5.2 Framtid 
Kulturförvaltningens mål med 24-timmarstjänsterna är flera till antalet. För det första så 
anser Jan att det ger medborgarna tillgång till en betydligt större informationsmängd. Han 
anser även att det ger förvaltningen möjligheter till att erbjuda en bättre service vad gäller 
medborgarnas förehavanden med t.ex. biblioteket. Jan hoppas även på att de elektroniska 
tjänsterna ska leda till att medborgarna är med och bestämmer lite mer och t.ex. ger 
förslag på inköp och liknande. Jan tror och hoppas att detta arbete ska leda till att 
förvaltningen klarar av sin verksamhet med något, som han förmodar, krympande 
resurser. Detta är något som han tror gäller för hela kommunen. I ett annat arbete där en 
konsult var inblandad så fick Jan höra något som han tyckte var intressant. Konsulten 
menade att: ”Medborgarna ställer gärna upp på att göra lite mer av arbetet själva om det 
sen innebär att verksamheten kan räddas”. Detta hoppas Jan även ska gälla 
kulturförvaltningens verksamhet och Jan anser att arbetet kring självservicen (24-
timmarsmyndigheten) är ett steg i den riktningen. 
 
På biblioteket finns även långt gångna planer på att utöka den bibliotekstjänst som finns 
på nätet nu med en modul som gör att biblioteket kan se i vilken omfattning det används. 
I nuläget har Jan bara en känsla av att det används i ganska stor utsträckning men med 
modulens hjälp hoppas han få svart på vitt på detta. 
 
Även den del av förvaltningen som ägnar sig åt att betala ut bidrag till föreningar och 
arrangemang tror Jan kan utöka sin service. T.ex. skulle föreningar som ansöker om 
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kulturstöd kunna göra detta vilken tid på dygnet som helst, följa sin ansökan och få 
besked rimligt snabbt. 

4.5.3 Möjligheter och hinder 
Jan anser att i och med arbetet med 24-timmarsmyndigheten kommer flera möjligheter att 
skapas för förvaltningen. Dels kommer servicen för medborgarna att förbättras då de kan 
utföra större del av sina ärenden själva. Å andra sidan så hoppas Jan att detta medför att 
arbete på biblioteket kan omprioriteras och att detta ska generera roligare arbetsuppgifter 
för personalen. Istället för att vara kontorister och vaktmästare så hoppas Jan att 
personalen ska fungera som någon sorts instruktörer och på så sätt bättre kunna förmedla 
ut den kunskap de besitter. 
 
En annan möjlighet som Jan anser vore idé att fundera över är om det på något sätt skulle 
gå att visualisera förvaltningen verksamhet på Internet. T.ex. skulle Friluftsmuseet 
Hägnans miljöer och Konstens Hus utställningar kunna visualiseras i t.ex. bildspel eller 
liknande på Internet och därmed ha chans att locka en större grupp besökare. 
 
De problem och hinder som Jan ser med införandet av fler 24-timmarstjänster är dels att 
tekniken inte fungerar som den ska och detta gör att arbetet istället för att underlättas blir 
besvärligare. ”Tekniken är lysande när den fungerar men när den inte gör det så blir det 
tre gånger värre än innan” tycker Jan. 
 
Han tror även att det kan vara ett problem med att medborgarna får göra en större del av 
arbetet själv, men förhoppningsvis tror Jan att medborgarna tycker att fördelarna 
överväger och att de ska anse sig tjäna på detta istället.  
 
För kulturförvaltningen som är en av de minsta förvaltningarna i Luleå Kommun så är det 
extra svårt att få lös några hundratusen för att bekosta ett nytt informationssystem. Jan 
tror däremot att en sådan investering skulle spara massor av pengar i framtiden, 
 
En av svårigheterna med 24-timmarsmyndigheten är att det förutsätter att var och en har 
en dator, eller i alla fall att man vet hur man handskas med den. En lösning på detta anser 
Jan vore att genom biblioteket ge medborgarna denna tillgång, men då skulle de behöva 
få anslag för det. 

4.5.4 Förutsättningar 
Vad gäller strategier för arbetet kring 24-timmarsmyndigheten (Eller självservice, som 
förvaltning själv kallar det) finns inga klara sådana att arbeta efter hos 
kulturförvaltningen. Jan tror även att det saknas strategier i kommunen som helhet. Jan 
anser själv att det borde finnas, men att det tyvärr inte gör det. Avsaknaden av strategier 
tror Jan beror på att det inledningsvis kostar relativt stora pengar att ta de första stegen 
och komma igång, men han är samtidigt nästan säkert på att det kommer att bli dyrare att 
inte göra det. Ytterligare en orsak till de obefintliga strategierna tror Jan kan vara att det 
saknas någon som tar initiativet, han tror att om någon tar tag i det här och börjar så 
kommer de flesta att följa efter. Jan anser att ”som det är nu så verkar det flesta tycka att 
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det är enklare att rulla på i gamla hjulspår”. Om detta är något som gäller för hela 
kommunen vet Jan inte, men han skulle kunna tänka sig att så är fallet. 
 
En viktig förutsättning för att kunna lyckas väl med 24-timmarsmyndigheten tror Jan är 
att de olika förvaltningarna hittar sätt att samarbeta i utvecklingen. Han vet dock av 
erfarenhet att när flera förvaltningar är inblandade i samma fråga brukar det bli lite 
knepigare. Oftast är alla lite ängsliga för sin egen budget när det kommer till att bekosta 
projekt gemensamt. Jan anser att det skulle behövas en tydligare och bättre helhetssyn i 
kommunen. Det skulle även behövas en gemensam strategi uppifrån anser Jan och han 
tror att utan en sådan så får förvaltningarna svårt att klara det här på egen hand. 
 
När det gäller samarbete med andra kommuner berättar Jan att det sker en hel del 
informella utbyte där man ringer och frågar eller skriver e-post. Ett ”riktigt” kommunalt 
samarbete finns på en del håll där kommuner har gått ihop och gemensamt har ett 
datasystem, en plattform o.s.v. men vi i Luleå Kommun har inget sådant samarbete säger 
Jan. Dock anser Jan att ett sådant samarbete skulle vara någonting bra för dem, mest tror 
han att mindre kommuner skulle kunna tjäna på det. Jan tror att genom att tillsammans 
upphandla, driva och hålla i ett system skulle det gå att spara mycket pengar.  

4.5.5 Förändringar 
De förändringar som Jan hoppas att 24-timmarsservicen ska föra med sig är att 
personalen på biblioteket ska kunna ägna mer tid åt rådgivning och informationssökning, 
istället för som nu jobba med rutiner som att återlämna, låna ut och låna om böcker. Han 
tror även att kommunen i stort kan lösa upp ett flertal administrativa flaskhalsar som t.ex. 
gymnasieintaget som sysselsätter mycket folk. Även barnomsorgen är en tung 
administrativ bit som borde gå att rationalisera på något sätt anser Jan. När det gäller 
medborgarna i kommunen tror Jan att de kommer att få sköta en större del av arbetet 
själva men förhoppningsvis få något mervärde i utbyte. Detta mervärde kan t.ex. vara att 
man kan skicka in sitt ärende, följa det genom de olika stegen och förhoppningsvis kunna 
få svar lite snabbare. 

4.6 Socialförvaltningen 
Vår informant på socialförvaltningen är Mats Karlsson som jobbar inom 
utvecklingsenheten och då specifikt med kvalitetsfrågor. Han har jobbat på 
socialförvaltningen sedan april år 2004 och har en kandidatexamen inom 
nationalekonomi, ekonomi och statistik. Mats bakgrund är egentligen inom bank och 
finans men jobbar nu på socialförvaltningen. Socialförvaltningen är den näst största 
förvaltningen med omkring 3000 anställda. Socialförvaltningen har i uppgift att vara ett 
stöd för äldre som behöver hjälp, funktionshindrade och människor som är i behov av 
socialt stöd. Inom socialförvaltningen i Luleå handläggs ärenden som gäller ekonomisk 
hjälp, vård och behandling av barn och ungdomar, vård och behandling av alkohol- och 
narkotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor samt familjerådgivning. 
Förvaltningen har även enheter för äldre- och handikappomsorg som svarar för 
omvårdnad och service till människor i alla åldrar i ordinärt och särskilt boende. Bland de 
många serviceformerna finns även dagverksamheter och träffpunkter. Andra viktiga delar 
i verksamheten är personlig assistans, färdtjänst, nattpatrull, avlösarservice och 
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ledsagarservice. Det finns även tre stabsfunktioner som är ekonomi, personal och 
utveckling.  

4.6.1 Nuläge 
Socialförvaltningen har inte kommit så långt i sin utveckling och begreppet 24-
timmarsmyndigheten finns inte på deras agenda. Mats personliga definition av en 24-
timmarsdmyndighet är följande: ”Det ställer ju då självklart behov på att det är kvalitativt 
uppbyggt och tillgängligt men jag menar att service är det övergripande begreppet i det 
här där du hittar stöd i kvalitetsbenet och tillgängligheten är ju naturligtvis en 
förutsättning”. Mats menar att med service utan tillgänglighet så är det inte en 24-
timmarsmyndighet. 

4.6.2 Framtid 
Socialförvaltningen har inget allmänt mål vad gäller 24-timmarsmydigheten enligt Mats. 
I socialförvaltningens fall så anser Mats att deras verksamhet inte lämpar sig så bra för 
24-timmarsmyndigheten, då deras verksamhet och de flesta ärenden de handlägger t.ex. 
ansökan om plats vid äldreboende till stor del är kopplad till det mänskliga mötet. 
 
Förvaltningen anser även att servicen för medborgarna kommer att förbättras genom att 
förvaltningarna blir mer tillgängliga och att den information som går ut kommer att vara 
tydligare. Mats menar vidare att det är en service åt båda håll och inte bara för 
medborgarna utan också en service för att göra förvaltningens arbete lättare och menar 
vidare att det absolut måste finnas en koppling däremellan. 
 
Vidare menar Mats att tjänster som socialförvaltningen kan tänkas realisera i en 24-
timmarsmyndighet kan vara t ex. att söka socialbidrag, men i dagsläget har de inga 
tjänster i användning. Fortsättningsvis menar han att deras målgrupp är dåligt anpassade 
för denna typ av e-tjänster på kort sikt, men på lång sikt är det ”vi” som är de äldre, men 
på kort sikt är det naturligtvis en flaskhals i det fall att de äldre kanske inte är de som 
sitter på Internet och prioriterar det området.  

4.6.3 Möjligheter och hinder 
Mats menar att nyttoeffekter vid ett införande av en 24-timmarsmyndighet utifrån 
socialförvaltningen är att de tvingas titta mer på sina processer och hur de faktiskt 
förhåller sig till verkligheten samt att det går att tydliggöra vad som görs och att även se 
vad som kanske handläggs onödigt lång tid. Fortsättningsvis menar han att det blir 
effektivare och det går att lägga över en del av handläggningen på den som efterfrågar 
tjänsten samt så ser han möjligen besparingar som en nyttoeffekt men samtidigt är ofta 
besparingar tyvärr kopplade till personalminskning. Vidare menar han att de måste sträva 
efter att vara så effektiva som möjligt och därigenom resurseffektiva. 
 
Angående problem vid införandet och övergången till en 24-timmarsmyndighet så tror 
han att det finns säkert många, skepticism kan vara en och att gå fortare fram än vad det 
finns resurser till. Vidare menar han att så är det detta med införandet av sådant här, det 
är ungefär samma sak som införandet av ett nytt IT-baserat program eller system så tros 
det ofta att införandet ska gå av sig själv. Fortsättningsvis menar Mats att vid sjösättning 
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av något som man tror är bra men kan i själva verket visa sig vara dåligt och få en 
omvänd effekt och menar vidare att därför är det viktigt med en väl avvägd 
implementationsprocess. Han menar att användaren av systemet och de som ska ta del av 
det som kommer fram ofta glöms bort. 

4.6.4 Förutsättningar 
Socialförvaltning å sin sida har ingen strategi och jobbar inte aktivt i dessa frågor, men 
anser dock att en strategi bör tas fram. De anser att utarbetandet av en strategi bör ske på 
en högre nivå och ser det som kommunledningsförvaltningens arbete att göra detta enligt 
Mats. Vidare så menar han att  inget strategiskt sett har inträffat ännu, sen att det 
möjligen strävas åt det hållet utan att det har varit tanken är en annan sak 
 
Angående förvaltningarnas samarbete vid införandet av en 24-timmarsmyndighet så 
tycker han att det behövs och menar han att de har en kommunledningsförvaltning som 
han tycker ska fungera som ett nav för samarbetet. Han anser att det är väldigt viktigt att 
se på kommunen som kommun och inte som delar i det här fallet och menar att det finns 
möjlighet att lära sig av varandra på ett bra sätt. Fortsättningsvis menar han att det vore 
bra för att undvika att alla förvaltningar gör samma fel och tror fortsättningsvis att det 
kan vara värdefullt med någon form av koordinering. Vidare menar han att det finns 
specifika delar i varje verksamhet, men tekniken och tanken är nog ganska likartad 
oavsett vad vi håller på med. 
 
Mats berättar att de inte har något samarbete med andra kommuner vad gäller 24-
timmarsmyndigheter, det är mer att de har reflekterat över vad andra kommuner har gjort, 
men det är inga kontakter som är tagna ännu, inga tydliga kontakter i alla fall. Vidare 
berättar han att ett samarbete med andra kommuner kan vara intressant. Angående 
samarbete med myndigheter i den här frågan så anser Mats det kan vara intressant och 
säger att de inte ska avskärma sig utan självklart ta del av de rön som finns. Vidare menar 
han att det är bättre att göra rätt direkt än att först göra fel samt så menar han att det känns 
som att de har väldigt mycket kvar att göra angående det här. Mats menar att det kan vara 
intressant att se på andra kommuner hur de har implementerat sina tjänster och tror därför 
på ett brett samarbete här och inte bara mellan kommuner utan att involvera de grupper 
som det rör och att titta på deras behov. 
 
Vad gäller den tekniska lösningen så anser Mats att den där kommunen ses som en helhet 
och går vidare därifrån därmed så menar han att han tror på portallösningen. Angående de 
olika medium som går att använda vid en 24-timmarsmyndighet förutom webben så anser 
Mats att till exempel telefontjänster är knöliga för att de är väldigt endimensionella och 
det är väntetider hela tiden mellan de val som ska göras i och med att det bara handlar om 
ljudåtergivning. Vidare menar han att om vi pratar om webbåtergivningen så kan vi ha 
både ljud och bild samt interaktiviteten, men menar att de andra alternativen kan vara 
som ett komplement till webben, men tror stenhårt på webblösningar. 

4.6.5 Förändringar 
Vad gäller förändringar vid ett införande av en 24-timmarsmyndighet här på 
socialförvaltningen så menar Mats att det får förutsättas att det skulle leda till ett annat 
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arbetssätt. Vidare menar han att stora delar av ärendekedjan kan läggas över på 
efterfrågaren och det medför förhoppningsvis att det går att krympa 
handläggningstiderna. Detta tror han för att det kan blottlägga på ett helt annat sätt vad 
som görs och den traditionella hanteringen kan ifrågasättas på ett helt annat sätt. Det 
grundar han i att han tror att det kan finnas ärenden som av tradition tar längre tid att 
handlägga än vad som skulle behövas. Vidare menar han att det är viktigt för 
förvaltningen att se över sina processer, se var de har sina stopp och sina trånga sektioner 
och se om det går att lösa. 
 
Angående eventuella personalminskningar till följd av en effektivisering vid ett införande 
av en 24-timmarsmyndighet så menar Mats att det beror på, för fortfarande är det en 
väldigt personaltät organisation och det mänskliga mötet och behovet av det är den tunga 
biten. Vidare menar han att äldreboendeverksamheten är den klart största som 
förvaltningen har och han menar att det beror på hur den biten kan hanteras. 
Fortsättningsvis säger han att han har lite svårt att se hur det ska gå till för det går inte att 
komma runt det faktum att dessa tjänster måste utföras, men visst kan det påverka 
personalen men det är svårt att sia om i vilken utsträckning.  
 
Vad gäller hur införandet av en 24-timmarsmyndighet kommer att påverka 
kommuninvånarna så tror han att förhoppningsvis kommer de att tjäna på att det blir 
resurseffektivare, kostnadseffektivare och förhoppningsvis även snabbare. 
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5 Analys och Diskussion 
I detta avsnitt analyserar och diskuterar vi kring det i empirin framkomna materialet. Vi 
har valt att sammanföra samtliga förvaltningar under respektive övergripande tema. 
Dessa sammanställningar relaterar vi sedan till den teori som finns i teoriavsnittet. 

5.1 Nuläge 
Både Barn och utbildningsförvaltningen och Fritidsförvaltningen använder begreppet 24-
timmarsmyndighet i sin verksamhet. Kulturförvaltningen har istället valt att kalla det för 
självservice, mest på grund av att de inte anser sig syssla med myndighetsutövande och 
därför känner att det rimmar dåligt med 24-timmarsmyndighet. Statskontoret menar dock 
i rapporten: 24-timmarswebben, Rekommendationer och råd för 24-
timmarsmyndighetens webbplats (2002:13) att ordet myndighet inte ska tolkas för 
strängt. Detta tolkar vi som att Statskontoret gör denna ”begreppsförklaring” för att de 
märkt att ordet myndighet har en något negativ klang hos t.ex. kommuner som även har 
verksamhet som inte är av den myndighetsutövande typen. När det gäller 
Socialförvaltningen har de inte kommit lika lång i sin utveckling och begreppet finns 
knappt på deras agenda. 
 
Angående dagsläget vid förvaltningarna så har barn och utbildningsförvaltningen kommit 
längst då de avser att sjösätta gymnasieintaget efter årsskiftet, förvaltningen har även 
inlett arbetet med utvecklingen av att ge möjlighet för medborgarna att sköta 
barnomsorgen på nätet, t.ex. söka dagisplats, byta dagis o.s.v. Att förvaltningen just satsat 
på gymnasieintaget som sin första tjänst verkar inte vara någon slump. Computer Sweden 
(2004-04-21) skriver i artikeln E-myndighet i snigelfart att tjänsten gymnasieintag är den 
vanligaste onlinetjänsten hos kommunerna i Sverige. Orsaken till detta är enligt vår 
tolkning att gymnasieintaget har klara rutiner och är en tjänst som passar bra att göra 
online. Vinsterna som förhoppningsvis nås vad gäller administrativ underlättning ser vi 
som den stora drivkraften bakom detta. Även kulturförvaltningen har kommit en bit på 
vägen och har idag en bibliotekstjänst som gör att medborgarna kan söka böcker, se sina 
lån, reservera och se sina skulder på nätet. Även denna tjänst är en av de absolut 
vanligaste hos kommunerna (Computer Sweden, 2004-04-21) 
 
Fritidsförvaltningen har även de kommit en bit på vägen genom att de startat upp något 
som heter föreningsservice för ungefär ett år sedan. Föreningsservice är tänkt att 
tillhandahålla tjänster för kommunens föreningar där de kan sköta t.ex. bokningar av 
sporthallar. 
 
Socialförvaltningen däremot har inte kommit så långt rörande 24-timmarsmyndigheten 
och har inga konkreta tjänster i användning. Orsaken till denna avsaknad av tjänster 
kommer vi att beröra under 5.3 Möjligheter och hinder. 

5.2 Framtid 
Alla fyra förvaltningar har idéer om vilka tjänster som skulle kunna vara intressanta att 
realisera för deras förvaltning. Fritidsförvaltningen har för avsikt att fortsätta arbetet med 
föreningsservice och utöka de tjänster som de erbjuder. Bland annat planerar de att införa 
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ett alternativ för föreningar att kunna betala sina räkningar till förvaltningen via Internet 
samt att i förlängningen även möjliggöra för föreningarna att få tillbaka bidrag och stöd 
”automatiskt”. De har även planer på att det administrativa arbetet kring t.ex. bokningar, 
närvarorapporter och liknande ska skötas elektroniskt av föreningarna själva. 
 
Socialförvaltningen ser ansökan om t.ex. socialbidrag som en möjlig e-tjänst.  
 
Hos kulturförvaltningen finns idéer om att t.ex. visualisera förvaltningsverksamhet på 
nätet. En tanke vore att med hjälp av bildspel eller andra interaktiva tjänster kunna visa 
upp t.ex. Konstens Hus och Friluftsmuseet Hägnan. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen är mitt uppe i arbetet kring gymnasieintaget och har 
inte tänkt så mycket längre. Dock planerar de kanske att utöka det elektroniska intaget till 
att även gälla förskola och grundskola samt att sjösätta den barnomsorgstjänst som för 
nuvarande är under utveckling. 
 
Det mål som förvaltningarna har gemensamt är att de alla genom införandet av 24-
timmarsmyndighet vill underlätta förvaltningens arbete. Genom denna underlättning 
hoppas de kunna dra ner kostnaderna vad gäller det administrativa arbetet och istället 
kunna styra om dessa resurser till annan verksamhet. Svenska Kommunförbundet (2003) 
menar att just denna successiva överflyttning av resurser är en av nyttorna med 
utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten. De menar vidare att detta är en viktig och 
nödvändig förändring för att kommunerna ska kunna möta de ökade behoven samtidigt 
som resurserna minskar. Frånsett från socialförvaltningen så tror förvaltningarna att 
arbetet kan förenklas på det sätt att större del av ärenden sker elektroniskt och 
medborgarna utför en större del av ärendehanteringen själva. I socialförvaltningens fall så 
anser vår informant att deras verksamhet inte lämpar sig så bra för att skötas på detta sätt, 
då deras verksamhet till stor del är kopplad till det mänskliga mötet. Förvaltningarna 
anser även att servicen för medborgarna kommer att förbättras genom att förvaltningarna 
blir mer tillgängliga och att den information som går ut kommer att vara tydligare. 
 
Av de orsaker till utveckling mot en 24-timmarsmyndighet som framkommit tolkar vi 
som att den övergripande orsaken för förvaltningarna är att underlätta för sig själva vad 
gäller administrativt arbete och istället kunna använda de resurser som frigörs där till 
annan verksamhet. Att denna utveckling sedan även leder till bättre service och 
tillgänglighet för medborgarna ser vi mer som en bieffekt, som kommunen använder för 
att ”sälja in” utvecklingen, än ett mål. 

5.3 Möjligheter och hinder 
Den möjlighet som de fyra förvaltningar gemensamt ser vid införandet av 24-
timmarsmyndigheten är att de alla hoppas på att deras eget arbete ska bli effektivare och 
rationellare och att de därigenom kan omfördela resurser till andra arbetsuppgifter. Det 
administrativa arbetet ser flera av förvaltningarna som ett problem som kräver allt större 
resurser. Detta hoppas de kunna lösa med hjälp av införandet av e-tjänster då dessa för 
med sig att medborgaren själv får utföra större del av ärendearbetet själv. Förhoppningen 
som förvaltningarna har med omfördelningarna av resurser är att verksamheterna ska bli 
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effektivare och att de ska klara sig i de besparingstider som råder. Klages & Löffler 
(1998) menar att det ökade trycket vad gäller administrativa kostnader, både inom och 
utanför den offentliga sektorn, både den största drivkraften och på samma gång det 
största hindret. Författarna menar att å ena sidan så kräver allmänheten att 
administrationen ska bli mer kostnadseffektiv, men för att bli det så krävs stora 
investeringskapital. Även Falch & Henten (2002) anser att det högst prioriterade området 
vid utvecklingen är att ta administrationen till en högre nivå. Precis som Klages & Löffler 
och Falch & Henten så ser vi att den största drivkraften och möjligheten vid utvecklingen 
mot en 24-timmarsmyndigheten är att minska  de administrativa kostnaderna. 
 
Socialförvaltningen ser en av möjligheterna vid införandet att de tvingas se över sina 
processer och därigenom kan tydliggöra vad som utförs och se t.ex. vilka ärenden som 
handläggs onödigt länge. 
 
Ett hinder vi har sett att flera av förvaltningarna ser är en rädsla för att den nya tekniken 
inte fungerar som det är tänkt. Rädslan grundar sig i att flera av förvaltningarna av 
erfarenhet vet att det oftast tar tid innan ny teknik fungerar som det är tänkt och att 
arbetsbelastningen under denna tid istället för att minskas snarare ökar. Vi har förståelse 
för denna rädsla men samtidigt så menar Axen-Ruzicka (2002) att tekniken är den mest 
lätthanterliga faktorn vid organisationsförändringar. Det som förvånar oss en aning är att 
förändringar av organisatoriska och sociala aspekter, som Axen-Ruzicka (2002) anser 
vara de svåraste, inte är något som förvaltningarna nämner och inte heller ser som hinder. 
 
Ett annat hinder som framkommit hos en del förvaltningar är det faktum att investeringar 
av denna typ kostar stora summor pengar, pengar som kommunen oftast inte har. Vad 
gäller den offentliga förvaltningen så menar Statskontoret (2001:121) att mindre aktörer 
såsom mindre myndigheter, landsting och de flesta kommuner så befinner de sig i en 
situation där de helt enkelt inte har råd att själva utveckla de e-tjänster som krävs för en 
24-timmarsmyndighet. Vår informant vid kulturförvaltningen är dock övertygad om att 
det i längden skulle löna sig. Eva Fernvall, ordförande i 24-timmarsdelagationen, är inne 
på samma linje när hon i Computer Sweden (2004-04-21) uttalar sig med att kommunen 
ser detta som stora investeringar som de inte har råd med, men tyvärr är det tvärt om. 
Hon tycker istället att de ska fokusera på hur oerhört mycket de kan effektivisera. 
 
Ytterligare något som några av förvaltningarna tror kan vara ett hinder är det faktum att 
dessa e-tjänster kommer att innebära att medborgarna själva kommer att få utföra en 
större del av arbetet själva. Förvaltningarna hoppas dock att fördelarna ska överväga och 
att medborgarna ska tycka sig tjäna på detta. 
 
Ett hinder som är specifikt för socialförvaltning är att deras verksamhet är starkt kopplad 
till det mänskliga mötet och de anser därför att tjänster av denna typ, t.ex. ansökan om 
plats vid äldreboende, kanske inte lämpar sig så väl. Förvaltningen tror dock att detta 
problem kommer att bli mindre då ”vi” på lång sikt kommer att vara de äldre. Detta 
hinder är något som även Bengt Svensson från Kommunförbundet (Computer Sweden, 
2004-04-21) ser som ett problem då kommunens verksamhet enligt honom till 75 % 
består av verksamheter inom vård, skola och omsorg. Han fortsätter med att säga att 
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dessa verksamheter innehåller en direktkontakt med medborgarna som oftast är viktigare 
än att erbjuda elektroniska tjänster. Vi tolkar det som att det inte finns någon större 
mening för t.ex. socialförvaltningen att känna att de måste hänga med i utvecklingen om 
det inte ser att behovet finns. Eva Fernvall, ordförande i 24-timmarsdelagationen, är 
också av denna mening då hon i Ny teknik (2003-09-26) menar att hon tror att det 
handlar om att erbjuda de tjänster som efterfrågas av medborgarna och inte bygga tjänster 
bara för organisationens skull. Detta tolkar vi som att hon anser att när efterfrågan från 
t.ex. kommunens äldre finns för att ”boka” plats vid äldreboende, först då är det 
intressant att utveckla denna tjänst. Vår tolkning är dock att trots att efterfrågan inte finns 
behöver detta inte betyda att det är helt lönlöst att utveckla en tjänst. Som ett exempel kan 
vi ta det gymnasieval som Barn och utbildningsförvaltningen vid Luleå Kommun tagit i 
bruk, där har vi svårt att se att det var direkt efterfrågat av eleverna. Tjänsten ska dock 
förhoppningsvis leda till stora förbättringar för organisationen (barn och 
utbildningsförvaltningen) och detta tycker vi kan vara en tillräckligt stor anledning. 

5.4 Förutsättningar 
När det gäller strategier för arbetet mot en 24-timmarsmyndighet så visar sig stora 
skillnader mellan de olika förvaltningarna. Fritidsförvaltningen är den enda av 
förvaltningarna som har en strategi för arbetet i och med den föreningsservice som de 
startat. Socialförvaltning å sin sida har ingen strategi alls och jobbar inte aktivt i dessa 
frågor, men anser dock att en strategi bör tas fram. De anser att utarbetandet av en strategi 
bör ske på en högre nivå och ser det som kommunledningsförvaltningens arbete att göra 
detta. Axen-Ruzicka (2002) menar att upprättande av tydliga regler och riktlinjer är 
viktigt för att förändra berörda parters beteende. Hon menar vidare att det även är viktigt 
att ledningen på ett tydligt sätt förmedlar vad som förväntas av medarbetarna inom 
organisationer. Här ser vi ett problem hos Luleå Kommun i och med att förvaltningarna 
inte riktigt vet vad som förväntas av dem. Vi anser att för att lyckas med denna 
utveckling på ett bra sätt så måste ledningen i Luleå Kommun utarbeta någon form av 
plan eller strategi som förvaltningarna kan arbeta efter, annars finns risken att allting 
ramlar mellan stolarna i och med att ingen riktigt tar tag i utvecklingen. Vår studie visar 
att behovet av styrning i form av t.ex. strategi från ledningen finns hos förvaltningarna, 
men detta verkar inte vara något som ledningen i kommunen har uppfattat. Även Gupta 
& Jana (2003) anser att ett korrekt policy/strategi-ramverk är av största vikt i den kontext 
som rör utvecklandet av e-tjänster, i linje med Grönlund  (2001) som hävdar att ett stort 
problem är att det saknas strategier inom området elektroniska tjänster. 
 
Mellan dessa två motpoler finns barn och utbildningsförvaltningen och 
kulturförvaltningen som inte har någon uttalad officiell strategi för arbetet men som ändå 
arbetar efter en sorts strategi. De båda planerar dock att fastställa sina egna strategier.  
 
Orsaken till avsaknad av fastställd strategi är hos barn och utbildningsförvaltningen att de 
inte anser sig ha resurser som de kan avsätta till detta arbete, utan det är någonting som 
sker i bakgrunden jämte det vanliga arbetet. Även hos kulturförvaltningen beror 
avsaknaden av fastställd strategi på att det kostar pengar att initiera ett sådant arbete och 
kulturförvaltningen som är en av de minsta förvaltningarna vid Luleå Kommun inte har 
dessa resurser. Vår informant tror även att det saknas strategier i kommunen som helhet. 
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Svenska kommunförbundet (2003) stödjer detta och menar att varje enskild kommun inte 
har de resurser som krävs, varken ekonomiska eller tekniska, för att själva utveckla de 
tjänster och verksamhetssystem som krävs. Detta tolkar vi som att kommunerna behöver 
stöd för att kunna klara av denna utveckling med de resurser de har, eventuellt i form av 
samarbeten mellan kommunerna eller med myndigheterna. 
 
Gemensamt för förvaltningarna är de alla anser samarbete som något positivt och att det 
är något som bör finnas i utvecklingen av dessa 24-timmarstjänster. Flera av 
förvaltningarna anser dock att för att detta samarbete ska fungera krävs det att samarbetet 
planeras och samordnas på en högre nivå, t.ex. av kommunledningsförvaltningen. Den 
nytta som förvaltningarna hoppas att ett samarbete ska generera är att de genom att 
samarbeta ska undvika att stöta på samma hinder och på så sätt lära av varandra. Några 
förvaltningar höjer dock ett varningens finger för ett samarbete mellan förvaltningar då 
detta av erfarenhet kan vara svårt, bland annat för att varje förvaltning håller hårt i sin 
ekonomi. Axen-Ruzicka (2002) menar att det krävs samarbete mellan olika funktioner 
inom företaget vid etablering av en elektronisk marknadsplats och genom tidig 
involvering av parterna i förändringsarbetet så underlättas samarbetet samt så får de en 
ökad förståelse för de nya krav som uppstår. Som vi ser det är det viktigt för kommunen 
att få med de olika förvaltningarna i ett samarbete i ett tidigt skede för att de olika 
förvaltningarna inte ska stöta på samma problem vid utvecklingen och på så sätt kunna 
utföra den här utvecklingen så effektivt som möjligt. 
 
Vad gäller samarbete med andra kommuner så är förvaltningar överens om att ett sådant 
samarbete vore både intressant och bra. Kulturförvaltningen ser ett sådant samarbete som 
en chans att tillsammans med andra kommuner kunna driva ett system och på så sätt 
kunna minska på kostnaderna. Det enda ”riktiga” samarbete vad gäller 24-
timmarsmyndigheten som har framkommit i denna studie är det samarbete som Barn och 
utbildningsförvaltningen har med Bodens kommun gällande det gymnasieintag som tas i 
användning i januari 2005. Svenska kommunförbundet (2003) tror även de att ett steg i 
rätt riktning vore att kommunerna samverkar i utvecklingen och gemensamt tar 
ekonomiskt ansvar för t.ex. driften av systemen. De fortsätter med att säga att en ökad 
samordning troligtvis även skulle påskynda utvecklingen generellt i landet. Statskontoret 
(2001:121) menar att som det är nu så sker utvecklingen isolerat på många olika håll och 
detta leder till att varje aktör måste själv investera i funktionaliteten för detta, detta leder i 
sin tur till ett stort dubbelarbete och stora överlappningar. Detta menar de skulle kunna 
lösas med hjälp av samarbete mellan de olika intressenterna, myndigheter, landsting och 
kommuner. 
 
Vi tolkar det som att den hjälp och stöd som myndigheterna får från den 24-
timmarsdelagation som upprättats kanske inte riktigt når fram till kommunerna. Vi anser 
att någon borde ta tag i att hjälpa och stötta kommunerna då dessa inte verkar känna 
tillhörighet med den utveckling som sker hos myndigheterna. Vi menar precis som 
Svenska kommunförbundet och Statskontoret att det behövs ett samarbete mellan 
intressenterna för att klara av denna utveckling mot en 24-timmarsmyndighet med de 
knappa resurser som kommunerna har. 
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Som ett steg i samarbetet är förvaltningarna överens om att den bästa tekniska lösningen 
vore att samla de olika förvaltningarnas tjänster under samma tak i någon sorts 
portallösning. Förvaltningarna menar att utbudet ska styras av vad medborgaren 
efterfrågar, detta på grund av att förvaltningarna inte tror att medborgaren alltid vet 
vilken förvaltning de ska vända sig till. Detta stöds av Turban et al. (2004) som menar att 
en av de viktigaste sakerna att tänka på vid implementering av e-government är dess 
acceptans och användning av medborgarna. Därför tror förvaltningarna att kommunen 
genom att skapa en helhetssyn kan erbjuda bättre service åt medborgarna. Som vi ser det 
så är det viktigt att involvera medborgarna i utvecklingen för att öka deras förtroende för 
tjänsterna och därmed även få medborgarna att använda tjänsterna. 

5.5 Förändringar 
Gällande förändringar är förvaltningarna överens om att införandet av fler elektroniska 
tjänster kommer att leda till omstruktureringar och effektivisering av resurserna i 
verksamheterna och i vissa fall nedskärningar. Flera av förvaltningar hoppas kunna lägga 
lite mer krut på sin verksamhet istället för som nu vara begravda i administrativt arbete. 
Kulturförvaltningen tror att de största förändringarna kommer att ske hos de förvaltningar 
som har stora administrativa flaskhalsar.  
 
För medborgarna tror förvaltningarna att de största förändringarna kommer bli att 
tillgängligheten ökar och att valfriheten blir större. Kuk (2002) menar att det finns en 
möjlighet att få motsatt effekt vad gäller utvecklingen inom den lokala förvaltningen och 
på det sätt nedvärdera syftet med den lokala demokratin på det sätt att det levereras 
tjänster som inte används av medborgarna och implementering av IT-projekt som 
tillhandahåller utökad tillgänglighet till dålig service. Vi ser det som viktigt att 
förvaltningarna inte bara koncentrerar sig på att utveckla tillgängligheten för 
medborgarna, det är även viktigt att utveckla service samt att utveckla de tjänster som 
verkligen medborgarna efterfrågar.  
 
Förvaltningarna är även överens om att införandet kommer att föra med sig den 
förändring att medborgarna kommer att få en mer betydelsefull roll då tanken är att de 
ska utföra större delar av sitt ärende själva. De hoppas dock att detta inte ska uppfattas 
som något negativt utan istället som en service och något positivt. Förhoppningen är även 
att handläggningstiderna ska minskas. Enligt Axen-Ruzicka (2002) studie så visar det på 
att kundernas bristande delaktighet i förändringsprocessen har medfört att problem har 
uppstått och ett motstånd mot utnyttjandet av den elektroniska marknadsplatsen har 
uppstått. Vi tolkar det som att kommunerna inte kan räkna med att medborgarna ser 
denna utveckling som något positivt, utan de måste undersöka medborgarnas önskemål 
för att de inte ska känna sig åsidosatta och för att tjänsterna ska användas. Som vi ser det 
kan det annars bli att de utvecklar något som inte alls passar för medborgarna och inte 
används och då kan det leda till dubbelarbete för kommunen. 
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6 Slutsatser 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till i den här studien. 
Avslutningsvis ger vi även förslag på vidare forskning. 
 
Syften med studien är att undersöka vad som krävs för att kommuners utveckling mot 24-
timmarsmyndighet ska lyckas. För att besvara detta syfte har vi även använt oss utav 
forskningsfrågor. De forskningsfrågor vi använt oss utav är: 
 

• Vilka möjligheter och/eller hinder identifierar förvaltningarna? 
 

• Vad har de olika förvaltningarna för inställning och vilken är deras syn på 
utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet? 

 
Nedan följer de slutsatser vi kunnat dra i vår studie: 
 

• Begreppet 24-timmarsmyndighet har en negativ klang för de förvaltningar som vi 
varit i kontakt med. De anser sig inte syssla med myndighetsutövande i den 
utsträckning som begreppet ger sken utav. Begreppet skulle därför behöva 
omformuleras för att passa den verksamhet som kommunen har. 

 
• Studien har visat att intresse och vilja för att utveckla sig mot en 24-

timmarsmyndighet finns i allra högsta grad, men att initiativtagare saknas. 
 

• Det som just nu saknas, men som vi anser vara av stor vikt för att kommunens 
utveckling till 24-timmarsmyndighet ska lyckas är att övergripande strategier och 
riktlinjer tas fram från ledningen. Dessa strategier anser vi även skulle vara till 
hjälp för det samarbete som vi ser är ett måste för att kommunen ska ha möjlighet 
att genomföra detta arbete.  

 
• Samarbete behövs dels mellan förvaltningarna, men även mellan kommuner och 

övriga intressenter som t.ex. myndigheter. 
 

• De största hindren för kommunens utveckling mot en 24-timmarsmyndighet som 
denna studie påvisat är dels att förvaltningarna inte har de ekonomiska resurserna 
som krävs för att initiera arbetet samt att en stor del av kommunens verksamhet, 
den som rör mänskliga kontakter, inte passar som e-tjänst.  

 
• Den stora möjligheten och fördelen som denna studie påvisat är att kommunen 

genom övergång till en 24-timmarsmyndighet kan omorganisera sin verksamhet 
och frigöra resurser från administrativt arbete till andra arbetsuppgifter. Denna 
möjlighet anser vi vara den drivande kraften för utvecklingen, som vi ser det 
kommer fördelarna och möjligheterna för medborgarna i andra hand. Slutsatsen 
av detta är alltså att medborgarnas efterfrågan av tjänsten inte behöver vara den 
enda drivande faktorn vid utvecklandet och införandet av en e-tjänst. 
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• För att få medborgarna att använda e-tjänsterna så krävs det att kommunen 

involverar medborgarna i utvecklingen för att öka deras förtroende för tjänsterna 
och därmed även få medborgarna att använda tjänsterna. 

6.1 Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning anser vi det skulle vara intressant att undersöka och studera 
medborgarnas mottagande av 24-timmarsmyndigheten. Är 24-timmarsmyndigheten något 
som efterfrågas av allmänheten, eller utvecklas kommunerna och myndigheterna till 
sådana främst för att underlätta för sig själva? 
 
Vi anser det även som intressant att följa upp denna studie om ett par år, för att då se hur 
det har gått för de olika förvaltningarna med de idéer och planer de hade. 
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Bilaga A - Intervjuguide 
För att få en bild av hur arbetet med 24-timmarsmyndigheten ser ut hos de olika förvaltningarna 
och skapa en uppfattning om vad de anser vara möjligheterna och hindren med införandet av en 
sådan har vi för avsikt att ställa frågor av typen nedan:  
 
Presentation 
Berätta kort om den förvaltning du jobbar vid och vem du själv är samt din utbildning och vilka 
arbetsuppgifter som du har. 
 
Allmänt om 24-timmarsmyndigheten 
Vad är din definition av en 24-timmarsmyndighet? 
   
Vilket begrepp använder ni på er förvaltning när ni pratar om 24-timmarsmyndigheten? 
 
Berätta om vad du anser vara målet med en 24-timmarsmyndighet? 
  Serviceaspekten 
  Demokratiaspekten 
 
Dagsläget vid förvaltning 
Arbetar ni idag med 24-timmarsfrågan? Hur långt har ni kommit? 
 
Finns det en uttalad strategi inom förvaltningen för hur arbetet med 24-timmarsmyndigheten ska 
bedrivas?  
 
Berätta om vilka tjänster er förvaltning avser att realisera? Vilka är era målgrupper?  
 
Förändringar 
Berätta om vilka förändringar du tror att införandet av 24-timmarsfrågan för med sig? 
  För förvaltningen (det dagliga arbetet) 
  För kommunen 
  För kommuninvånaren 
 
Berätta om hur du tror att de olika förvaltningarna bör samarbeta i utvecklingen. 
 
Berätta om vilka nyttoeffekter du tror 24-timmarsmyndigheten kan tänkas innebära? 
 
Vilka problem ser du med införandet och övergången till en 24-timmarsmyndighet? 
 
Teknik 
Vilken anser ni vara det bästa tekniska lösningen? (Portal/Point to Point) 
 
Vilken typ av ”medium” har ni tänkt använda? 
 
Övrigt 
Finns det samarbete med andra kommun eller myndigheter vad gäller 24-timmarsmyndigheten? 
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  Berätta hur det samarbetet ser ut? 
 
  Finner ni det intressant att samarbeta med andra kommuner och myndigheter i  
  utvecklingsfrågan? På vilket sätt skulle ett sådant samarbete kunna se ut? 
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Bilaga B - Checklista för 24-timmarstrappan 
Nedan beskriver vi checklistan för 24-timmarstrappan enligt Statskontorets från rapporten: 24-
timmarswebben, Rekommendationer och råd för 24-timmarsmyndighetens webbplats (2002:13). 
Dessa kategorier under varje steg är enligt Statskontoret rekommendationer för myndigheterna. 
 

1 Första steget i 24-timmarstrappan 
Det första steget på 24-timmarstrappan innebär att myndigheten via sin webbplats tillhandahåller 
statisk information om sin verksamhet och sina tjänster. För en myndighet på Steg 1 i 24-
timmarstrappan skall följande innehåll och möjligheter finnas på webbplatsen.  

1.1 Berätta vilket uppdrag myndigheten har 
Detta bör omfatta både en lättillgänglig presentation av uppdraget, men också den formella 
grunden, t ex. regleringsbrevet och regeringsbeslut som rör verksamheten. Beskriv kortfattat och 
länka till andra instanser med närliggande uppdrag och till SverigeDirekt. 

1.2 Berätta hur myndigheten genomför sitt uppdrag 
Publicera årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplaner samt styrelseprotokoll och 
viktigare beslut av myndigheten. 

1.3 Beskriv myndighetens organisation 
Sträva efter en beskrivning som kopplar samman den allmänna bilden av vad myndigheten gör 
och vilka frågor som den ansvarar för, med dess faktiska organisation. Sök ge en god bild av var 
olika sorters ärenden bereds och vilka möjligheter det finns att hålla sig informerad om dessa och 
att ge synpunkter, samt vilka regelverk som är tillämpliga. 

1.4 Ge en organisationsöversikt med kontaktinformation 
Kontaktinformation bör omfatta chefer, samt personallistor med telefonnummer, e-postadresser 
m.m. Namn och kontaktinformation skall bara publiceras om myndighetens policy tillåter detta, 
och om myndigheten fått berörda personers medgivande i enlighet med personuppgiftslagen 
(PUL). Även när inte personnamn sätts ut bör det finnas e-postadresser som går till personerna 
bakom olika roller och funktioner. 

1.5 Publicera myndighetens remissvar 

1.6 Publicera en elektronisk version av viktiga utgivna publikationer 
(rapporter, utredningar, m.m.) samt ge möjlighet att beställa tryckta 
publikationer 

1.7 Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller 
för tillgång till dem 
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1.8 Redovisa myndighetens olika former av deltagande i EU-arbetet. 

1.9 Gör det möjligt att beställa blanketter från myndigheten. Viktiga 
blanketter skall också vara möjliga att skriva ut 
Man bör både kunna skriva ut blanketterna själv och kunna beställa dem och få dem skickade 
med vanlig post. 

1.10 Gör det lätt att hitta myndighetens adress och telefonnummer 
En av de vanligaste användningarna för webben är att ta reda på adress eller telefonnummer. 
Publicera därför gärna de viktigaste uppgifterna på förstasidan, tillsammans med en länk till sidan 
för mer kontaktinformation. Om det är relevant publicera telefon-, öppet- och besökstider, 
besöksadress(er), karta och vägbeskrivning (både för bil och kollektivtrafik) samt telefon och e-
post till ansvariga för olika funktioner och avdelningar. 
 
1.11 Gör det möjligt att ställa frågor och klaga 

2 Andra steget i 24-timmarstrappan 
Andra steget på 24-timmarstrappan innebär att användaren kan interagera med myndighetens 
webbplats. För en myndighet på Steg 2 i 24-timmarstrappan skall det utöver det som angivits på 
steg 1 följande innehåll och möjligheter finnas på webbplatsen. 

2.1 Gör det möjligt att prenumerera på information 
Detta gäller såväl allmäninformation (pressmeddelanden, nya rapporter, etc.) som specifik 
serviceinformation (sista ansökningstiden för bidrag, etc.). 

2.2 Gör det möjligt att fylla i blanketter på skärmen och därefter skriva ut 
dem 
Underlätta om möjligt för användaren genom att lägga in beräknings- och kontrollfunktioner i 
blanketten. Sträva efter att göra detta i ett format som finns för alla populära datorplattformar. 
Men om beräkningar och kontroller inte låter sig göras för alla datorplattformar så är det 
godtagbart att göra det bara för dem där det fungerar, så länge alla kan fylla i och skriva ut. 

2.3 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet  
Statskontoret har gjort en genomgång av hur diariet skall utformas för att vara lätttillgängligt och 
inte komma i konflikt med Personuppgiftslagen (PUL). Se ”Diarier på Internet. Vägledning för 
myndigheter.” (Statskontoret Dnr 2001/0277). 

2.4 Gör det möjligt att söka i myndighetens databaser med publik 
information. 

3 Tredje steget i 24-timmarstrappan 
Tredje steget på 24-timmarstrappan innebär att användaren på ett säkert sätt kan lämna och hämta 
personlig information. För en myndighet på Steg 3 i 24-timmarstrappan skall utöver det som 
angivits på steg 1 och 2 följande innehåll och möjligheter finnas på webbplatsen. 
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3.1 Gör det möjligt att fylla i och lämna in blanketter via webben 
Säkerhet måste finnas så att ingen kan göra detta i någon annans namn. 
 

3.2 Gör det möjligt för användaren att följa ett ingivet ärende i 
handläggningsprocessen 
Säkerhet måste finnas så att ingen kan få tillgång till någon annans uppgifter. Möjlighet till 
komplettering och handläggardialog skall finnas vid behov. 

3.3 Gör det möjligt att på webbplatsen tillskriva och inge ärende till 
myndigheten 

3.4 Gör det möjligt att på webbplatsen ta del av förfrågningsunderlag och 
lämna anbud 
Se lagen om offentlig upphandling (LOU) 1 kap 19§. 

3.5 Gör det möjligt att på webbplatsen genomföra beräkningar och kalkyler 
utgående från den besökandes egen situation (skatt, pension, avgifter, etc.) 

3.6 Gör det möjligt att ta del av ärendebeslut, och kunna få vägledning och 
kontakt för ev. besvär och överklagan 
 

4 Fjärde steget i 24-timmarstrappan 
Fjärde steget på 24-timmartrappan innebär att gränserna mellan de olika myndigheterna och 
mellan myndigheter och andra samhälleliga instanser blir genomskinliga, och att användaren bara 
skall behöva gå till ett ställe för att hantera sitt ärende eller få sin information, också när flera 
olika myndigheter är ansvariga. Det skall vara möjligt att genomföra hela sitt ärende, inklusive de 
ekonomiska transaktioner som krävs. För en myndighet på Steg 4 i 24-timmarstrappan skall 
utöver det som angivits på steg1, 2 och 3 följande innehåll och möjligheter finnas på 
webbplatsen. 

4.1 Gör det möjligt för användaren att från myndighetens webbplats följa 
och agera i sitt ärende, även i de fall då det involverar andra myndigheter 
eller samhälleliga instanser 

4.2 Gör det möjligt att utföra ekonomiska transaktioner 

4.3 Webbplatsen skall ha en översikt över andra offentliga, ideella och 
privata instanser som anknyter till myndighetens verksamhet 

4.4 Webbplatsen skall publicera relevanta delar av sin information för 
syndikering 
Syndikering innebär att material från en webbplats publiceras i maskinläsbart forma, för att 
kunna presenteras på en annan webbplats (ev. som en del av en sammanställning från många 
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källor). Detta kan möjliggöra för andra att nyttiggöra myndighetens information i sammanhang 
som ligger utanför myndighetens område. 
 
Syndikeringsformat 
För närvarande är RSS det ledande syndikeringsformatet. Dock bör man ha en viss beredskap för 
att denna teknologi inte stabiliserat sig och att det är tänkbart att det på längre sikt blir andra 
format som tar över. 

4.5 Webbplatsen kan utnyttja syndikerat material från andra webbplatser 
Utgå ifrån användarens behov, och utnyttja både egna och andras resurser för att möta dessa så 
väl som möjligt. 

4.6 Webbplatsen ska ha ett gränssnitt som gör det möjligt för andra datorer 
att utnyttja dem 
Detta innebär att tjänsterna inte enbart är åtkomliga direkt för människor via ett grafiskt 
gränssnitt, utan att de också kan utnyttjas av andra tjänster. Dessa kan t ex. sammanfoga 
information och uträkningar från många källor till en samlad presentation. På motsvarande sätt 
bör andra instansers webbtjänster utnyttjas när det är till nytta för myndighetens besökare. 
 
Webbtjänster 
För närvarande pågår en intensiv utveckling inom detta område, även kallat Web Services. Detta 
kommer med all sannolikhet att föra med sig att många nya tekniker och möjligheter dyker upp. 
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