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Abstract 

The overall purpose of the essay is to compare the three Swedish municipalities Helsingborg, 

Umeå and Örebro. The essay has two aims. The first is to relate the theory e-governance with the 

concept of digitalization. The second is to see if the analysis implies that policy transfer have 

occurred between the municipalities. The two research questions are: 1) How does the 

municipalities express digitalization and can this be related to e-governance? and 2) Are there 

similarities between the municipalities’ approach to digitalization that might imply that policy 

transfer has occurred? 

 

The method that have been used for the analysis is a qualitative literature study with focus on the 

discourse. This method was supplemented with a Most similar systems design in order to select 

municipalities with similar traits.  

 

The conclusions of the essay are that e-governance is a functional theory for contextualising 

digitalization and that all the municipalities are working, in various degrees, to digitalize their 

respective administration. In addition, there have likely been some kind of policy transfer 

between the municipalities. The why and the origin of the transfer have not been researched 

further in this essay. 

 

Keywords: Digitalization, e-governance, policy transfer, Sweden, municipality, public 

administration, e-democracy, e-management, e-service 

 

Sökord: Digitalisering, e-governance, policy transfer, Sverige, kommun, offentlig förvaltning, e-

demokrati, e-förvaltning, e-tjänster 

  



 

 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Forskningsproblem .............................................................................................................................. 3 

1.2 Syfte .................................................................................................................................................... 3 

1.3 Forskningsfrågor .................................................................................................................................. 4 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................................................................... 4 

1.5 Disposition ........................................................................................................................................... 4 

2. Teori och aktuellt forskningsläge ........................................................................................... 5 

2.1 Digitalisering, IT och samhällsutveckling ............................................................................................. 5 

2.2 Governance ......................................................................................................................................... 6 

2.3 Digitalisering och governance: e-governance ...................................................................................... 6 

2.4 Policy Transfer ..................................................................................................................................... 8 

3. Metod, urval och material ................................................................................................... 11 

3.1 Kvalitativ textanalys med fokus på diskursen .................................................................................... 11 

3.2 Urval .................................................................................................................................................. 12 

3.3 Material ............................................................................................................................................. 13 

4. Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och källkritik .......................................................... 14 

4.1 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................................... 14 

4.2 Generaliserbarhet ............................................................................................................................. 15 

4.3 Källkritik ............................................................................................................................................. 15 

5. Operationalisering ............................................................................................................... 16 

5.1 IT och Internet ................................................................................................................................... 16 

5.2 Digitalisering ...................................................................................................................................... 16 

5.3 E-governance ..................................................................................................................................... 17 

5.4 Policy Transfer ................................................................................................................................... 18 

5.5 Organisationsstrukturen .................................................................................................................... 18 

5.6 Kommunernas ansvarsområden ........................................................................................................ 19 

5.7 Digitala lösningar ............................................................................................................................... 19 

6. Empiriskt underlag ............................................................................................................... 20 

6.1 Helsingborg – Ta till vara på digitaliseringens möjligheter ................................................................ 20 

6.1.1 Organisation ................................................................................................................................... 20 

6.1.2 Skola ............................................................................................................................................... 20 

6.1.3 Vård och omsorg ............................................................................................................................ 21 

6.1.4 Plan och bygg ................................................................................................................................. 21 



 

 

6.1.5 Digitala lösningar ............................................................................................................................ 22 

6.2 Det fiberrika Umeå ............................................................................................................................ 23 

6.2.1 Umeå kommun - Organisation ....................................................................................................... 23 

6.2.2 Skola ............................................................................................................................................... 23 

6.2.3 Vård och omsorg ............................................................................................................................ 24 

6.2.4 Plan och bygg ................................................................................................................................. 24 

6.2.5 Digitala lösningar ............................................................................................................................ 25 

6.3 Örebro – Med digitala förtecken ....................................................................................................... 26 

6.3.1 Organisation ................................................................................................................................... 26 

6.3.2 Skola ............................................................................................................................................... 26 

6.3.3 Vård och omsorg ............................................................................................................................ 27 

6.3.4 Plan och bygg ................................................................................................................................. 27 

6.3.5 Digitala lösningar ............................................................................................................................ 28 

7. Analys ................................................................................................................................... 30 

7.1 Analys Helsingborg kommun ............................................................................................................. 30 

7.2 Analys Umeå kommun....................................................................................................................... 31 

7.3 Analys Örebro kommun ..................................................................................................................... 33 

8. Slutsatser ............................................................................................................................. 35 

8.1 Hur ger de utvalda kommunerna uttryck för digitalisering utifrån de enskilda ansvarsområdena och 

går detta att relatera till e-governance? ........................................................................................... 35 

8.2 Finns det likheter mellan kommunernas förhållningssätt till digitalisering som antyder att policy 

transfer kan ha förekommit? ............................................................................................................ 36 

9. Diskussion, reflektion och förslag till fortsatt forskning ....................................................... 37 

9.1 Diskussion och reflektion ................................................................................................................... 37 

9.2 Förslag till fortsatt forskning. ............................................................................................................. 39 

10. Källförteckning ..................................................................................................................... 40 

 

  



1 

 

1. Inledning 

I sitt slutbetänkande skriver Digitaliseringskommissionen att digitaliseringens effekter har en 

transformativ verkan på samhället (Digitaliseringskommissionen 2016, s. 132). 

Transformationen innebär en övergång från ett industriellt samhälle till ett digitalt där samhällets 

fundament kommer att påverkas. Industrialiseringen förändrade sättet som vi lever och ser på 

världen, vilket påverkade bl.a. politik, ekonomi och civilsamhället (Ibid. s. 134). Exakt hur vårt 

samhälle kommer att förändras av digitaliseringen är svårt att säga. Utvecklingen går dock mot 

att maskiner i allt större utsträckning ska ta över många av våra mentala och intellektuella 

uppgifter (Ibid. s. 133). Med bakgrund av detta kan man då inte fråga om samhället kommer att 

digitaliseras. Istället ska man fråga sig hur man ska anpassa sig till transformationen. 

Regeringen har ingen direkt påverkan på kommunernas arbete med digitaliseringen. Detta görs 

både tydligt genom kommunallagens decentralisering av makt men även genom de initiativ som 

gjorts för att försöka koordinera självständiga aktörer. Exempel på detta är 24-

timmarsmyndigheten, E-nämnden, VERVA (Larsson 2014, ss. 60-61). Initiativen har möjligtvis 

haft en viss agendasättande effekt både genom sin samverkande roll samt genom 

informationsskapande arbete. Regeringen försöker ytterligare att främja digitaliseringen genom 

en utredning som ska undersöka om det finns rättsliga hinder för den digitala utvecklingen 

(Finansdepartementet 2016). Utredningen ska redovisa sitt resultat först under 2018. Ett av 

syftena med utredningen är att skapa förutsättningar för regeringens avsiktsförklaring Digitalt 

först (Ibid. 2016, s. 8; Regeringen 2015). Med denna vill man skärpa både styrning och 

samverkan inom området digital utveckling. I dagsläget faller det ändå tillbaka på kommunernas 

goda vilja att prioritera digitaliseringen. 

Många kommuner arbetar redan idag med digitaliseringen. Det visar inte minst Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) genom sin kartläggning (SKL 2016). Av de 141 kommuner som 

frivilligt deltagit i undersökningen har 13 stycken fler än 100.000 invånare (Ibid. s. 10). Det 

övergripande resultatet visar att större kommuner verkar ha kommit längre i sin digitala 

utveckling än vad mindre kommuner gjort (Ibid. s. 4). Frågan är hur kommunerna har arbetat 

med digitaliseringen? Eftersom det varken finns någon central finansiering och någon gemensam 

standard för hur man ska digitalisera behöver man lösa detta på egen hand (Goffhé 2017, s. 14).  
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För kommunerna är det kanske ännu viktigare att anpassa sig till utvecklingen eftersom de är den 

offentliga aktör som står närmast medborgaren. De områden som kommunerna främst är 

ansvariga för är vård och omsorg, skola, samt stadsplanering (SKL 2017a). I kommunallagen 

regleras den kommunala kompetensen genom att ge befogenhet över den verksamhet som har 

anknytning till det kommunala området (Kommunallag 1991:900). Det innebär även att 

digitaliseringen blir en fråga för kommunen. 

Kommunerna är en av aktörerna i ett komplext system. Bara inom det offentliga systemet finns 

det påverkan från många nivåer. EU har en överstatlig inverkan på Sverige på nationell nivå men 

man samarbetar även direkt mot regioner och landsting (Olsson & Åström 2006, s. 11). 

Samverkan sker mellan kommuner och staten men även genom organisationer såsom SKL. 

Utöver detta tillkommer även andra aktörer som vill söka att påverka beslutsfattare; sociala 

organisationer, företag, för att nämna några (Ibid. s. 10). Detta förhållande beskrivs inom 

statsvetenskapen genom teorierna kring Governance (Cairney 2012, s. 154; Pierre 2014, ss. 247-

248). Man ser staten som en av aktörerna som vill få sin vilja igenom tillsammans med privata 

aktörer, civilsamhället, för att nämna några. Det är snarare tal om processer än formella 

strukturer. Teorin vill visa på den komplexitet och dynamik som råder inom den offentliga 

verksamheten vilket i sin tur kan få ytterligare en dimension genom digitaliseringen.  

Digitaliseringen förklaras som en process som syftar till någon typ av förändring med hjälp av 

tekniken (Andréasson 2015, ss. 1 & 7). I förhållande till offentlig förvaltning handlar det om 

förändring i hur man arbetar. Det betyder att tidigare sätt att arbeta på förändras eller försvinner. 

Man kommunicerar och interagerar på nya sätt både inom förvaltning men också med 

medborgare (Ibid. ss. 1-2). Digitaliseringen ska både effektivisera verksamheter men också bidra 

till innovation. Man ser också digitaliseringen som en demokratisk tillgång där medborgare har 

större insyn i demokratiska beslutsprocesser (Ibid. ss. 7-8).   

Det teoretiska begreppet som kan användas för att förklara digitaliseringen inom offentlig 

verksamhet är e-governance. Begreppet tar hänsyn till komplexiteten i governance samtidigt som 

den tar hänsyn till digitaliseringen och associeras främst till policyskapande inom den offentliga 

verksamheten (6 2004, ss. 16-17; Olsson & Åström 2006, s. 20). Den tar även hänsyn till 

förvaltningens arbete med digitalisering; e-förvaltning och e-tjänster (6 2004, ss. 16-17). 
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När det kommer till utveckling och förändring av olika slag finns det en lärande aspekt. 

Teorierna som omgärdar governance och e-governance utesluter inte en horisontell inverkan på 

andra aktörer vilket ger möjligheten att aktualisera Policy Transfer. Genom att se till hur andra 

har förverkligat åtgärder och anpassat sig till förändringar kan man själv få en uppfattning kring 

vad som fungerar och vad som inte gör det. Detta förhållande mellan aktörer benämns inom 

statsvetenskapen som policy transfer (Cairney 2012, ss. 244-245). Det handlar om att helt eller 

delvis ta idéer från andra aktörer och integrera dessa i sitt eget policyarbete. 

 

1.1 Forskningsproblem 

Kärnan av problemet i uppsatsen är en oundviklig samhällsutveckling. Digitaliseringen kommer 

att påverka den offentliga sektorn oavsett om man vill det eller ej. Eftersom man inom det 

offentliga har kravet på sig att arbeta så effektiv som möjligt så blir det en fråga om ansvarsfull 

resursanvändning. Risken är att om man inte följer med i utvecklingen i nutid kan det möjligtvis 

få negativa konsekvenser i framtiden. Både i form av större kostnader än nödvändigt men också i 

form av minskat förtroende från aktörer i samhället då den offentliga sektorn inte har förståelse 

för samhällsutvecklingen. 

Det saknas en central styrning av digitaliseringen. För den enskilda kommunen innebär det att 

själv ansvara för att skapa förutsättningar för digitaliseringen, vilket är i linje med 

kommunallagen. Detta lägger dock en potentiell grund för att kommunerna utvecklas olika vilket 

kan skapa en ojämlikhet kommuner emellan. Problemet här ligger i eventuell ojämlikhet mellan 

kommunerna samt dåligt utnyttjande av kommunens resurser. Genom att se till andra kommuner 

så finns det möjlighet att dra lärdom kring framgångsfaktorer och utvecklingsområden kopplat 

till digitaliseringen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur de utvalda kommunerna har arbetat med 

digitalisering i relation till kommunernas ansvarsområden samt koppla detta till e-governance. 

Eftersom digitalisering är ett förhållandevis odefinierat begrepp så görs den innebörd som 

kommunerna tillskriver begreppet extra intressant i relation till e-governance. Av samma 

anledning blir det intressant att undersöka om kommunerna har upprättat egna planer eller om de 
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har sett till vad andra kommuner gör och sedan efterhärmat andras lösningar i ledet att anpassa 

sig till omgivningens förändring.   

 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur ger de utvalda kommunerna uttryck för digitalisering utifrån de enskilda 

ansvarsområdena och går detta att relatera till e-governance?  

2. Finns det likheter mellan kommunernas förhållningssätt till digitalisering som antyder att 

policy transfer kan ha förekommit? 

 

1.4 Avgränsningar 

En begränsning till totalt tre kommuner gjordes och anledningen till detta är att tiden sannolikt 

inte skulle räcka till att studera fler. Det främsta skälet till att kommuner valdes och inte statliga 

myndigheter är att kommunerna har en bredare front mot medborgarna, det vill säga att 

kommunerna har en större inverkan på medborgarnas vardag.  

Inom kommunerna har också vissa gränsdragningar gjorts. Alla delar av och funktioner en 

kommun fyller kommer inte att ses till utan de delar som kommer att beaktas är hur kommunens 

arbete med digitalisering är organiserat, områdena skola, vård och omsorg, plan och bygg samt 

att en del lämnas åt “Digitala lösningar” där delar som inte klart definierats inom de andra 

områdena men som fyller ett syfte i relation till teori och digitalisering placerats.   

Denna uppsats kommer inte att se till den historiska utvecklingen eller påverkan från olika håll 

över tid som säkerligen förekommit. Uppsatsen kommer att fokusera på nutid och det material 

som i dagsläget är aktuellt hos respektive kommun som undersöks.  

Utöver detta så är inte avsikten med uppsatsen att på något sätt se till den privata sfärens 

inflytande eller samspel med det offentliga gällande digitalisering. 

 

1.5 Disposition  

I nästkommande kapitel presenteras teori och aktuellt forskningsläge. Därefter presenteras 

metod, urval samt material. Under kapitel 4 presenteras och argumenteras för validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet samt källkritik. I kapitel 5 beskrivs operationaliseringen av begrepp 



5 

 

samt teoretiska utgångspunkter. Även en kort motivering till de valda områdena ges här. I kapitel 

6 återges empirin för uppsatsen. Detta är strukturerat efter kommunerna samt utefter 

kommunernas specifika områden. I kapitel 7 görs analysen. Denna struktureras också utefter 

kommunerna. Därefter kommer slutsatserna i kapitel 8, som är strukturerat utefter 

forskningsfrågorna. I kapitel 9 ges diskussion, reflektion samt förslag för fortsatt forskning. 

Kapitel 10 är källförteckning. 

 

2. Teori och aktuellt forskningsläge 

2.1 Digitalisering, IT och samhällsutveckling 

I boken Digitalisering skriver Mathias Cöster och Alf Westelius om samhällsfenomenet 

digitalisering (2016). Begreppet i sig kommer ur att man gör analog information tillgänglig i 

digital form (Cöster & Westelius 2016, s. 11). I takt med att allt större mängd information 

digitaliserades desto mer användes begreppet för att förklara utvecklingen i samhället. 

Digitaliseringen kan därmed både förklara omvandlingen av analog information till digital 

information men också för att förklara en samhällsutveckling som blir allt mer datoriserad. Det 

handlar på många vis om samma sak: att hantera information med hjälp av datorer. I förhållande 

till detta används ofta ordet IT (informationsteknik) som syftar till den teknik som hjälper oss att 

hantera information (Ibid. s. 11). IT blir synonymt med datorer, den tekniken därav och är en 

viktig komponent för digitaliseringen. Ett ytterligare inslag som kan vara viktigt att ta upp är 

Internet och dess påverkan på digitaliseringen. Internet har skapat nya sätt att kommunicera på 

vilket har lett till att information kan spridas och vara tillgänglig för alla som har tillgång till 

Internet (Ibid. s. 38). Teknik och kommunikation blir därmed grundförutsättningar för 

digitaliseringsprocessen.  

Digitalisering handlar om förändring av något slag med hjälp av IT (Andréasson 2015, ss. 1-2). 

Inom förvaltningen kan rutiner förändras eller försvinna helt genom IT-stöd. Det kan bl.a. handla 

om sätten man kommunicerar inom organisationen men även utåt mot exempelvis medborgare. 

Processen syftar till att förvaltningen tar hjälp av digitaliseringens möjligheter för att ge bättre 

service, förbättra administration och fördjupa demokratin (Ibid. ss. 5 & 7). Processen kan i sig 

benämnas som digitalisering och syftar även till att skapa nya och innovativa arbetssätt samt nya 
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kommunikationssätt mellan medborgare och förvaltning (Ibid. ss. 6 & 8). Exempel kan vara e-

tjänster eller nya sätt för ökad transparens i verksamheten. En förvaltning som har digitaliserats 

kan benämnas som en e-förvaltning. 

 

2.2 Governance 

Governance är en teoretisk ansats att förklara en ökad komplexitet och förändrad samverkan i 

samhället (Cairney 2012, s. 154). Synen på staten som den självklara auktoriteten är inte längre 

given. Styrning och samordning mellan offentliga institutioner och andra aktörer i samhället sker 

genom processer snarare än genom formella strukturer (Pierre 2014, s. 243). I skillnad till 

begreppet Government är governance mycket bredare och omfattar aktörer inom både det 

offentliga som det privata. Governance vädjar till en större grad av delaktighet än vad 

government gör (Ibid s. 245).  

För governance har utformandet av institutionerna betydelse eftersom de blir avgörande för 

vilken nivå beslut tas på. Exempelvis kan det handla om att flytta beslutsfattande från statlig nivå 

till kommunal nivå (Ibid. s. 247). En decentralisering av beslutsfattandet gör att kommunen blir 

en mer intressant offentlig aktör för lokala företag och föreningar eftersom man har möjlighet att 

själva påverka. Inflytande kan därmed ske på fler sätt än tidigare. 

 

2.3 Digitalisering och governance: e-governance 

E-governance är en teori som kan användas för att förklara den samhällsutveckling som sker på 

grund av digitaliseringen. Utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv kan man se digitaliseringen 

som ytterligare en dimension till governance. Den kan möjliggöra informationsspridning, 

samverkan och att beslut kan tas mer effektivt och på innovativa sätt. Teorierna kring e-

governance tar sitt avstamp i governance där processorientering främst ligger i fokus snarare än 

formella strukturer. Då digitaliseringen utvecklas mer som en process och är i sin form informell 

och decentraliserad; det finns ingen klar hierarki för hur digitaliseringen sker och den utvecklas 

organiskt, så är det naturligt att utgå från governance. E:et i e-governance står för “electronic” 

och kan ses som ett uttryck för en teknisk dimension, digitaliseringen, till governance. Med 

andra ord tar e-governance hänsyn till digitaliseringen och de värden som ryms inom det 
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begreppet. Det tar också hänsyn till governance och sättet som det förhåller sig till samhället och 

dess aktörer. 

Den brittiske forskaren Perri 6 kategoriserar e-governance som ett område under e-government 

(2004, ss. 15 & 16-17). I hans bok från 2004 används e-government främst som ett övergripande 

begrepp och syftet med boken är just att skapa djupare förståelse för e-governance. Förutom e-

governance omfattar hans teori också e-democracy, e-service provision och e-management (6 

2004, ss. 15-16). En motsvarande svensk översättning för dessa begrepp är något i stil med: e-

demokrati, e-tjänster och e-förvaltning. Eftersom governance är ett vedertaget begrepp även på 

svenska blir det ingen skillnad i översättningen på e-governance. De fyra områdena är 

överlappande och skapar tillsammans ett helhetsperspektiv kring den digitala utvecklingen (Ibid. 

s. 17).  

E-governance är de aktiviteter kring hur man formulerar och granskar policies utifrån ett digitalt 

perspektiv. Det handlar även om att policyskaparna har en förståelse för hur man utnyttjar och 

tillämpar teknik i sitt policyarbete (6 2004, ss. 16-17). E-democracy omfattar aktiviteter där 

aktörer ges möjlighet att delta och göra sin röst hörd (Ibid. s. 15). Det betyder att digitaliseringen 

ska skapa ytterligare möjligheter att skapa opinion och påverka politiken. E-service provision 

handlar om att skapa elektroniska tjänster och service som gör det enklare att komma i kontakt 

med en myndighet dygnet runt (Ibid. s. 16). E-management innebär att man inom förvaltningen 

leder och fördelar resurser samt arbetar med hjälp av digitala hjälpmedel. Detta ska bidra till en 

mer resurseffektiv förvaltning (Ibid. s.16).  

I boken Democratic eGovernance tar Jan Olsson och Joachim Åström upp begreppen e-

governance och e-democracy. Som bokens titel antyder ses de två begreppen som 

kompletterande till varandra. E-governance är ett brett begrepp som tar hänsyn till governance-

aktiviteter i kombination med modern teknik (Olsson & Åström 2006, s. 20). Politik sker på flera 

nivåer och både formellt som informellt. Begreppet syftar till hur policies blir till i en miljö där 

det finns många aktörer. E-governance är nära knutet till de aktiviteter som sker inom e-

democracy. Detta andra begrepp utgår från demokratiska principer kring bl.a. röstning och 

deliberation men som förstärks genom teknik (Ibid. s. 20). Internet kan i sig ses som en 

förstärkande kraft eftersom det kan främja både sociala och formella kontexter (Ibid. s.16). Värt 
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att poängtera är även att digitalisering som samhällsutveckling främst vuxit fram i demokratiska 

samhällen (Cöster & Westelius 2016, s. 29). 

 

2.4 Policy Transfer 

Precis som namnet för teorin antyder utgår teorin från överföring eller spridning av policies. 

Innan teorin bearbetas ges ett exempel på forskning inom teoriområdet för att kontextualisera 

och exemplifiera.  

Inom fältet policy transfer återfinns en handfull forskningsbetonade verk och ett av dessa ingår 

som ett kapitel i en antologi som behandlar just geografisk belägenhet och kommuners tendenser 

till att privatisera äldreomsorgen (Isaksson & Winblad 2013).  

I den kvantitativa studien nås slutsatsen att geografisk belägenhet har en påverkan för huruvida 

närbelägna kommuner följer med den nämnda trenden eller inte (Ibid. s. 140). Det som 

författarna betonar extra och vad är en viktig poäng gällande policy transfer är att många andra 

faktorer spelar in i valet att ta till sig en annan aktörs lösning eller policy, i det aktuella fallet 

privatisering av äldreomsorgen. Exempel på olika motiv, utöver geografisk närhet och påverkan, 

är kommunens ekonomiska situation politiska styre för att nämna några (Ibid. ss. 138-139). 

Utöver detta så har de privata aktörerna egna motiv för att etablera som de även berör ytligt och 

dessa kan vara ersättningsnivå från kommunen, tillgång till personal, lokal inställning till privata 

aktörer med mera (Ibid. s. 140).  

Författarna avslutar med detta: “Vi har undersökt äldreomsorgen, men ser inga direkta skäl till 

att resonemanget inte skulle vara giltigt även för andra policyområden.” (Ibid. s. 140). 

Nu när lite mer bakgrund givits till teorin går spåret vidare mot de olika ansatserna som har en 

eventuell påverkan i överföringsprocessen och som presenteras inom teoribildningen.  

Den första ansatsen benämns Lesson-drawing (Cairney 2012, ss. 245-246). Denna del av teorin 

lägger egentligen det grundläggande resonemanget gällande policy transfer genom 

problematiserande frågeställningar. Exempel på dessa frågeställningar är: “Under what 

circumstances and to what extent would a programme now in use elsewhere also work here?” 

(Ibid. s. 245). Denna grundläggande fråga lägger i sin tur fundamentet för flertalet följdfrågor 



9 

 

såsom: Hur mycket av en policy eller ett program importeras? Finns rätt politiska, ekonomiska 

och sociala förutsättningar för en implementering av policyn? Om svaret är nej på den sista 

frågan hur mycket måste man då justera policyn eller programmet för att det ska passa de lokala 

förutsättningarna (Ibid. s. 246)?  

Den andra ansatsen benämns Policy Diffusion och behandlar området av policy-innovationer 

samt efterhärmning (Ibid. s. 247). Distinktionen mellan dessa är att den förstnämnda syftar till att 

ta fram nya eller egna lösningar på problem som samhället upplever medan den andra omfattar 

aktörer som tar efter andra aktörers policies eller lösningar på ett givet problem.  

Några potentiella förklaringar som presenteras till varför vissa aktörer är mer benägna än andra 

att finna egna lösningar är: större och ekonomiskt starkare aktörer har bättre förutsättningar för 

detta samt att de har råd satsa på eller på andra sätt anlita den nödvändiga kompetensen för att 

finna nya lösningar på problem. Det nämns även att populationen i mer urbaniserade områden är 

mer välvilligt inställda till förändringar och/eller mer vana med planerings- och infrastrukturella 

problem som kräver nytänkande i någon utsträckning (Ibid. s. 147). 

Några anledningar till att vissa aktörer är mer benägna till att ta efter andra aktörers lösningar 

skulle kunna vara att policyn ses som en erkänd framgång, aktörerna har gemensamheter såsom 

geografisk närhet eller liknande ideologiska synsätt. Lösningen kan även skapa en sk. Knock-on 

Effect vilket skapar ett tryck från allmänheten att den lokala aktören, ex. kommunen, ska ta efter 

lösningen någon annan aktör tagit fram (Ibid. s. 247). 

Tredje ansatsen som presenteras benämns Policy Convergence (Ibid. ss. 248-249) och syftar till 

att beskriva en kontinuerlig rörelse över tid som leder till allt mer snarlika policies bland aktörer. 

Denna del är inte rakt applicerbar på svenska kommuner från start men om man följer den i 

teorin givna linjen ser man relevansen. 

Utbytet av idéer kan ske via internationella policynätverk, ex. EU och tack vare de 

internationella beskaffenheter av många policies så blir det lätt naturligt att många policies 

förespråkas av internationella organisationer, återigen EU som exempel. Detta kan sannolikt leda 

till att ett eller ett fåtal länder påbörjar en implementering av policyn som resonerats fram på EU-

nivå för att sedan fungera som en skiss för andra nationer samtidigt som ett tryck riktat mot de 
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övriga nationerna att ta efter uppstår (Ibid. s. 249). Ur ett svenskt perspektiv skulle EU kunna 

bytas ut mot exempelvis SKL eller regeringen.   

Alla dessa ansatser används till att skapa ramverket för policy transfer. Det är särskilt viktigt att 

betona skillnaden av att lära av andra för att sedan anpassa policyn eller programmet till lokala 

förutsättningar, eller att rakt av härma någon annans policy (Ibid. s. 263). Genom att bara härma 

rakt av är risken att lösningen potentiellt skulle kunna falla in inom mytperspektivet (Christensen, 

Lægreid, Roness & Røvik 2005, s. 76) vilket innebär att en organisationsteoretisk idé eller policy 

kan få spridning eftersom den är populär utan att faktiskt tillföra något till organisationen (Ibid. 

s. 76; Åström 2004, s. 142).  

  



11 

 

3. Metod, urval och material 

3.1 Kvalitativ textanalys med fokus på diskursen 

Den metod som valdes ut för fråga ett och är en kvalitativ textanalys med fokus på diskurs. Detta 

för att möjliggöra en mer djupgående analys av materialet. En diskursanalys syftar till att ge 

förståelse för hur språket formar samhället (Bergström & Boréus 2012, s. 354). I förlängningen 

övergår viljan i texten till handling. Texten är således en maktförmedlande faktor (Ibid. s. 356). 

Metoden diskursanalys används för att kunna uppfatta de idéer som ligger till grund för och 

kommunernas arbete runt digitaliseringen. Genom att se till på vilket sätt respektive kommun 

formulerar sig kan man förhoppningsvis få en uppfattning om hur digitaliseringen ges uttryck för 

inom de utvalda ansvarsområdena samt hur de ser på digitalisering som begrepp och koncept. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att kommunernas styrdokument, budget m.m. har påverkan 

på hur politikens vilja blir till handling. Diskursen kan både ses som vad som sägs och skrivs 

men det kan också ses som social praktik (Ibid. ss. 358-59). Att undersöka hur en policy 

implementeras fullt ut tar tid. I denna uppsats ligger fokus på politikens vilja i nutid. Det innebär 

att det inte tas hänsyn till en längre tidsaspekt, det är “här och nu” som undersöks. 

 Den kvalitativa textanalysen med inriktning mot diskurs används till fråga ett eftersom den 

metodologiskt tillåter en noggrann studie av materialet för att sedan kunna säga något om detta 

material oavsett om informationen ges explicit eller implicit. Ser man till andra inriktningar av 

kvalitativ textanalys framstår diskursanalysen som bäst lämpad för denna del av uppsatsen. Med 

en kvalitativ textanalys med fokus på diskurs tas ansatsen för att synliggöra underliggande 

mening i materialet som är avgörande för att kunna besvara den första frågan men den lägger 

även grunden för fråga två. 

 I praktiken kommer denna metod användas genom att de, för respektive kommun relevanta 

dokument, läses noggrant flera gånger för att finna den information som är nödvändig för att 

kunna svara på de valda frågeställningarna. Den eftersökta informationen kan bestå av både 

explicit och implicit information. Med explicit information avses den information som tydligt 

förmedlar en viss information som exempelvis en kommuns vilja att vidareutveckla en specifik 

e-tjänst. Med implicit information avses information som inte är direkt uttryckt i texten. Exempel 

på detta skulle kunna vara fråga två där den eftersökta informationen sannolikt inte finns 
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utskriven i klartext. Detta innebär att man måste söka efter meningar och stycken i texterna som 

har en underliggande innebörd eller utifrån helhetsperspektivet av en kommuns dokument kunna 

dra en slutsats för frågan. 

  

3.2 Urval 

Helsingborg kommun blev år 2015 blev utnämnd till “Årets IT-kommun”. Denna utmärkelse har 

sedermera givits det nya namnet “Årets digitaliseringskommun” (Kvalitetsmässan, 2017; SKL 

2017b). Helsingborg kommun valdes ut som den jämförande punkten i detta arbete eftersom det 

är den kommun som senast i tid har utnämnts till årets digitaliseringskommun vilket ger 

anledning till ett antagande om att Helsingborg kan ha haft eller har en normativ påverkan på 

andra kommuner i Sverige. 

Nämnvärt är att Helsingborg kommun benämner sig själv som “Helsingborg stad” men för att 

undvika missförstånd mellan Helsingborg som stad respektive kommun används benämningen 

kommun i detta arbete.  

För jämförelsen är Helsingborg fastslaget men de kommuner som jämfördes med Helsingborg 

var inte lika uppenbara. Efter lite tankearbete bestämdes att de kommuner som väljs ut ska ha en 

snarlik befolkningsstorlek samt att en geografisk spridning ska iakttas. 

Den geografiska spridningen placerar Helsingborg som den sydligaste kommunen. I 

Mellansverige fanns det ett antal olika kandidater, baserat på befolkningsmängd. 

Utgångspunkten blir Helsingborgs invånarantal som är 140 547 (SCB 2017). De kommuner i 

Mellansverige som ligger nära Helsingborg invånarmässigt, med antalet invånare skrivet inom 

parentes, är: Linköping (155 817), Norrköping (139 363), Västerås (147 420), Örebro (146 631), 

Jönköping (135 297) (Ibid.). Av dessa sållades de sydligaste ut för att de bedömdes ligga för nära 

Helsingborg. Syftet med den geografiska spridningen är trots allt att den fysiska närheten inte 

ska utgöra en alltför stor påverkan. Det lämnade Örebro och Västerås som kandidater. Efter 

lottdragning blev Örebro den kommun som representerar Mellansverige. Av den norra delen av 

Sverige är Umeå (122 892) den kommun som befolkningsmässigt placeras närmast Helsingborg 

och därmed blir Umeå den kommun som representerar norra Sverige i detta arbete (Ibid.). 
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Den första hörnstenen i urvalet är befolkningsmängden där likhet mellan de olika kommunerna 

eftersträvades. Anledningen till detta var ett försök till att ge en rättvis jämförelse mellan de 

utvalda kommunerna. Om man t.ex. jämför en befolkningsmässigt liten kommun med en 

befolkningsmässigt större och sannolikt mer urbaniserad kommun så stöter man snart på 

potentiella problem. Mindre kommuner har i regel väldigt annorlunda förutsättningar och andra 

typer av problem att tampas med. Exempel på dessa är: svårigheter att rekrytera personal med 

rätt kompetens, åldrande befolkning där allt fler unga väljer att flytta till större städer med mera 

(Jusek 2014). Även större kommuner har sina egna problem men en jämförelse mellan en 

befolkningsmässigt stor respektive liten kommun skulle ge den stora kommunen orättvisa 

försprång i undersökningen. Umeå kommun är dock lite av ett undantag för att kunna ge en 

geografisk spridning i uppsatsen men Umeås befolkning är inte markant mycket mindre är 

Helsingborgs. 

I SKL:s digitaliseringskartläggning är en av slutsatserna som dras att kommuner med 100 000 

invånare, eller fler, i högre utsträckning än de mindre kommunerna uppfyller olika aspekter av 

digitalisering såsom utvecklandet av e-tjänster riktade mot skola eller vård och omsorg, digital 

utveckling av den interna verksamheten, med mera (SKL 2016, ss. 8-12 & 24-27). Detta ger 

ytterligare belägg för valet av Umeå eftersom de gott och väl har över 100 000 invånare.     

Den andra hörnstenen är den geografiska spridningen. Syftet med detta är att minimera 

möjligheten för kommunerna i uppsatsen att ha haft ett direkt samarbete eller kontakt genom ex. 

läns- eller kommunsamverkan på samma vis som nämns i forskningen rörande policy transfer 

(Isaksson & Winblad 2013). Anledningen är att kunna se eventuella spår av policy transfer bland 

de utvalda kommunerna utan att de haft direkt kontakt tidigare. Detta ger möjlighet till att 

undersöka om en normativ påverkan går att återfinna hos de två kommuner som jämförs med 

Helsingborg kommun.  

 

3.3 Material 

Material som ligger till grund för uppsatsen utgörs av kommunernas egna styrdokument. Med 

styrdokument avses den senast beslutade budgeten med tillhörande plan för de nästkommande 
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åren samt strategiska dokument där kommunens vilja och avsikt för framtida utveckling, 

resursfördelning m.m. uttrycks. 

Eftersom kommunerna strukturerar dokumenten på sina egna sätt så har materialinsamlingen sett 

olika ut för de olika kommunerna. Från Helsingborg kommun var det tillräckligt med att se till 

totalt tre dokument varav två användes för att skapa en bild av organisationsstrukturen och det 

tredje dokumentet var budget och framtidsstrategi. Från Örebro kommun var tre dokument 

tillräckligt varav det första dokumentet var organisationskartan, det andra dokumentet var budget 

med tillhörande strategi och det tredje var deras strategi rörande digitalisering där planen för 

kommunens alla delar presenterades. I Umeå kommun var dokumenten mer utspridda på 

nämndnivå vilket medförde att ett större antal dokument var nödvändigt för att finna den 

eftersökta informationen som är likvärdig informationen som insamlats från de två andra 

kommunerna och totalt användes sju olika källor från Umeå kommun.  

 

4. Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och källkritik 

4.1 Validitet och reliabilitet 

I denna uppsats läggs fokus på kommuner. Jämförs kommuner med alltför varierande 

befolkningsmängd är risken att man i slutänden får en icke jämbördig jämförelse vilket gör att 

validiteten och reliabiliteten blir lidande. Som tidigare nämnts valdes befolkningsmängd som det 

vattenmärke urvalet baserades på för att ge mer rättvisande förutsättningar för respektive 

kommun i jämförelsen. Utöver detta iakttogs även en geografisk spridning för att minska risken 

att kommunerna haft en direkt påverkan på varandra genom ex. länssamverkan av olika slag. 

Detta ger även en välkommen bieffekt som är att både validiteten och reliabiliteten i uppsatsen 

stärks i viss mån genom att urvalet skett med så lite personlig inblandning som möjligt och 

därmed minimeras risken för Selection Bias (Halperin & Heath 2012, ss. 209-214). 

När man ser till validitet och reliabilitet generellt inom kvalitativa textanalyser så handlar det till 

stor del om säkerställning av att det som avses att mätas är det som faktiskt undersöks samt att 

tillräcklig noggrannhet och transparens iakttas för att studien skulle kunna göras om av andra 

forskare med samma material och resultatet skulle bli det samma (Bergström & Boréus 2012, ss. 
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40-42; Halperin & Heath 2012, s. 317). Validiteten förstärks av ett välformulerat och tydligt 

analytiskt ramverk där vad som ska mätas och hur detta ska gå till tydligt framgår (Esaiasson et 

al. 2012, s. 57). Ett sätt att stärka reliabiliteten utöver genomgående noggrannhet och transparens 

är att använda citat från det utvalda materialet för att styrka slutsatser eller påståenden med de 

textuella bevisen (Bergström & Boréus 2012, s. 406).  

 

4.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är till en början beroende av vilken typ av urval som gjorts. De två olika 

typerna av urval är Strategiska urval och Slumpmässiga urval (Esaiasson et al. 2012, ss. 154 & 

171). Det slumpmässiga urvalet används ofta inom kvantitativa studier för att med hjälp av ett 

stort antal analysenheter kunna säga något om en mycket större population, exempelvis ett lands 

befolkning och detta ger mycket goda förutsättningar för att generalisera (Ibid. ss. 171-174).  

Med ett strategiskt urval, vilket är aktuellt för detta arbete, ser möjligheterna att generalisera 

annorlunda ut. Eftersom det strategiska urvalet bygger på ett fåtal analysenheter som undersöks 

på ett djupare plan, vilket bidrar till en betydligt större åtgång av både tid och tankekraft, så blir 

antalet analysenheter som rimligen kan analyseras på djupet begränsat. Denna begränsning 

orsakar en lägre nivå av generaliserbarhet eftersom antalet analysenheter är förhållandevis få och 

därmed finns det inga garantier för att studien kan representera en större population (Ibid. ss. 

154-160). 

Ett tillvägagångssätt som nämns för att öka generaliseringsmöjligheterna med ett strategiskt 

urval är “[...] att göra om undersökningen, helst upprepade gånger.” (Ibid. s. 168). 

 

4.3 Källkritik 

En viktig faktor för alla studier är källors pålitlighet samt en källkritik som genomsyrar samtliga 

källval. Källors pålitlighet måste beaktas för att bygga trovärdighet gentemot studien som 

genomförs samt att bristande källkritik kan skada reliabiliteten (Bergström & Boréus 2012, ss. 

43-44; Esaiasson et al. 2012, ss. 278-289). Genom att göra en helhetsbedömning av en viss källa 

kan man få en grundläggande uppfattning kring det insamlade materialet. En viktig utgångspunkt 

är var materialet kommer ifrån. Material som kommer från exempelvis en kommun eller en 
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myndighet ses som ett mer tillförlitligt material. Både eftersom dessa kan utgöra en officiell 

ståndpunkt i en viss fråga samt att dessa ofta är underlag för hur man tar beslut i den offentliga 

verksamheten. Om det föreligger generella oklarheter kring en viss källa tillfrågas ytterligare 

källor alternativt skapas en djupare förståelse kring författaren för att kunna bedöma vad syftet 

bakom materialet är. 

 

5. Operationalisering 

Operationaliseringen av nedanstående begrepp syftar till att ge läsaren en förståelse för vad som 

avses med begreppen när de används. Begreppen utgår från teori och metod. Detta förtydligas 

under respektive begrepp. 

 

5.1 IT och Internet 

Informationsteknik förkortas IT och syftar till användandet av datorer och Internet för hantering 

av information (Cöster & Westelius 2016 ss. 11 & 38). IT och Internet är viktigt för att en 

digitaliseringsprocess överhuvudtaget ska ta plats; de skapar de tekniska förutsättningarna. 

Genom IT-stöd kan rutiner förändras eller försvinna (Andréasson 2015, ss. 1-2). Vår 

utgångspunkt i uppsatsen är att när man i styrdokument talar om IT så syftar detta till en teknisk 

förmåga. 

Metodologiskt vill vi operationalisera detta begrepp eftersom det kan ha en avgörande betydelse 

för hur vi analyserar innehållet i kommunernas styrdokument. Hur man förhåller sig till IT kan 

förklara hur man förstår digitaliseringen vilket kopplas till vår frågeställning. 

 

5.2 Digitalisering 

Digitalisering är i sig ett tvetydigt begrepp. Det kan syfta till både informationshantering och 

samhällsutveckling (Cöster & Westelius 2016, s. 11). Båda betydelserna är viktiga för 

digitaliseringen som helhet. Den första betydelsen tillskriver vi mer till begreppet IT vilket syftar 

till de tekniska förutsättningarna för en samhällsutveckling. Den första betydelsen är viktig för 
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att samhällsutvecklingen överhuvudtaget ska kunna ske eftersom det skapa de tekniska 

förutsättningarna. När vi i uppsatsen använder oss av begreppet “digitalisering” syftar det främst 

till en samhällsutveckling snarare än till de tekniska förutsättningarna. Dock blir det en 

bedömningsfråga när det kommer till kommunernas användande av begreppet. Detta kopplar vi 

till kommunernas förståelse för digitaliseringen där den fullständiga användningen både ser till 

de tekniska förutsättningarna som till samhällsutvecklingen. En kommun som förstår 

digitaliseringen tar hänsyn till båda aspekter. 

Om en kommun strävar efter att digitalisera information så är det den specifika kommunens syn 

på digitalisering. För att urskönja kommunernas syn på digitalisering kommer den kvalitativa 

textanalysen med fokus på diskursen till användning för att söka efter implicita och explicita 

meningar i texterna.  

 

5.3 E-governance 

Vår bild av e-governance är att det fungerar som en teoretisering av digitaliseringen. Grunden i 

definitionen är att det handlar om policyförändring utifrån ett digitalt perspektiv, vilket också 

visar på förståelse för digitaliseringen från policyskaparnas håll (6 2004, ss. 16-17; Olsson & 

Åström 2006, s. 20). Vi använder e-governance i bred bemärkelse. Med detta menar vi att e-

governance har en sammanhållande funktion mellan e-demokrati, e-förvaltning och e-tjänster. 

De har ett inbördes förhållande där var del till en hög grad är beroende av en eller flera av de 

andra områdena, vilket även uttrycks i forskningen (6 2004, s. 17). Vi ser på e-governance som 

det område som lyfter upp digitalisering i ett större perspektiv eftersom det knyter an till 

politiken, policyskaparna och bidrar med en teori att koppla digitaliseringen till. 

Ur ett metodologiskt perspektiv kommer e-governance och dess relation till arbetet med 

digitalisering inom kommunerna att studeras med hjälp av den ovan nämnda kvalitativa 

textanalysen med fokus på diskursen. Syftet med metodvalet för denna del av uppsatsen är att 

skapa en metodologisk tillåtelse att på ett djupare plan i kommunernas texter söka efter 

eventuella underliggande meningar som i sin tur har relevans för de delar i uppsatsen som 

kopplas till e-governance.  
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5.4 Policy Transfer 

Själva kärnan av policy transfer är en policy eller ett handlingsprogram. Dessa sprids av olika 

anledningar, antingen genom ren efterhärmning eller genom en läroprocess då man ser till en 

specifik aktörs progression inom ett område och tar lärdomar från det arbetet för att sedan 

applicera en egen lösning med inspiration av den tidigare nämnda aktörens progression. Med 

detta i åtanke blir en enkel förklaring för policy transfer då likheter mellan olika aktörer.  

Om man sedan återkopplar detta till den potentiellt normativa effekten utnämningen “årets 

digitaliseringskommun” kan besitta så skulle likheter i arbetet med digitalisering mellan 

Helsingborg och de andra kommunerna tyda på att policy transfer kan ha förekommit. 

Vi ser också att det finns en outtalad koppling mellan policy transfer och teorierna gällande 

governance och e-governance eftersom de berör processer i samhället och att ingen kommun är 

en isolerad enhet. 

Metodologiskt används den kvalitativa textanalysen för att ytterligare genomlysa och strukturera 

slutsatserna för den första forskningsfrågan. Därefter bör belägg för huruvida policy transfer 

förekommit eller inte vara förhållandevis lätta att urskönja.  

 

5.5 Organisationsstrukturen 

Hur kommunens organisation är strukturerad har inverkan på den digitala utvecklingen inom 

kommunen. Med detta menar vi att det både visar på vikten av frågan digitalisering inom 

kommunen men även vilket strategiskt inflytande den kan ha över kommunen. Om det saknas en 

central styrning gällande den strategiska utvecklingen så innebär det sannolikt att det blir svårare 

för kommunen att upprätta en givande samverkan mellan kommunens olika delar av 

förvaltningen. En kommun som har en central styrning av den strategiska utvecklingen har 

sannolikt bättre möjligheter för att upprätta enhetliga lösningar för hela kommunens 

förvaltning.   

Denna aspekt är intressant ur perspektivet e-governance eftersom beroende på var i hierarkin en 

central styrning av utvecklingsarbetet placeras eller om en sådan centraliserad styrning saknas så 

ger det uttryck för hur stor dignitet den politiska makten i kommunen ger frågan och ämnet 

digitalisering. Aspekten spelar en roll under både fråga ett och två. 
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5.6 Kommunernas ansvarsområden 

Kommunerna har ett antal ansvarsområden men de som valts ut för detta arbete är skola, vård 

och omsorg samt plan och bygg. Anledningen till att just dessa valdes ut är att de är 

förhållandevis stora områden som berör många medborgare samtidigt som det finns goda 

förutsättningar att digitalisera funktioner och tjänster relaterat till dessa.  

Med de utvalda ansvarsområdena läggs även grunden för att studera hur kommunernas arbete 

inom dessa områden kan relatera till e-governance beroende på vilka avsikter som framförs i 

kommunernas dokument.  

Denna del spelar en central roll för båda frågeställningarna. 

 

5.7 Digitala lösningar 

Delen av empirin som benämns “Digitala lösningar” fungerar lite som ett fält där övrig 

information med relevans för både teorin kring e-governance och policy transfer kan placeras. I 

andra ordalag, information som har relevans för frågeställningarna men som inte kan 

kategoriseras in under de ovan angivna ansvarsområdena placeras under den del som benämns 

digitala lösningar. 
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6. Empiriskt underlag 

6.1 Helsingborg – Ta till vara på digitaliseringens möjligheter 

6.1.1 Organisation 

Helsingborg har en avdelning som har till uppgift att arbeta med digitalisering (Helsingborg 

kommun 2017a). Avdelningen är placerad inom stadsledningsförvaltningen som i sin tur är 

placerad under Helsingborgs kommunstyrelse. Denna digitaliseringsavdelning är sedan indelad i 

två enheter varav den första benämns “Strategisk IT-utveckling” och den andra “IT-driftenheten” 

(Helsingborg kommun 2017b). Arbetet med IT har centraliserats till en avdelning som har det 

övergripande ansvaret för området samtidigt som en enskild enhet inom avdelningen ges 

utrymme till att arbeta strategiskt med IT-utveckling. 

 

6.1.2 Skola 

Inom området skola återfinns ett par strategier som är kopplade till ämnet digitalisering. Det har 

beslutats att programmering ska testas i skolorna och att detta ska implementeras under 2017 för 

att utvärderas vid årsslutet.   

Med programmering i skolan kan barn ges möjlighet att på ett lustfyllt 

sätt och på egen hand upptäcka hur tekniken kan utnyttjas för att 

omsätta tanke till handling. Programmering kan användas som ett 

verktyg i skolundervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse. 

Därför bör programmering bli ett tydligare inslag i skolan inom till 

exempel teknik- och matematikundervisningen. 

(Helsingborg kommun 2016, s. 34) 

Den andra strategin som berör skolan handlar mer om att tillgängliggöra tekniken samt att se till 

att lärarna besitter rätt kompetens för att på ett givande sätt nyttja den nämnda tekniken. 

Helsingborgs stad ska arbeta för att alla elever ska få möjlighet att ta 

del av fördelarna som modern teknik för med sig. Det handlar om att 

tillhandahålla teknisk utrustning, men lika viktigt är att lärarna får stöd 
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och utbildning i hur tekniken ska användas för att göra undervisningen 

bättre. 

(Helsingborg kommun 2016, s. 20) 

 

6.1.3 Vård och omsorg 

För detta område återfinns de beslutade avsikterna i styrkortet för aktuell nämnd. Detta medför 

att den information som ges är förhållandevis kortfattad.  

Det första som återfinns är: “Fokusers1 på ny teknik i syfte att göra kunden självständig.” 

(Helsingborg kommun 2016, s. 35). Det som avses med uttrycket “kunden” i detta sammanhang 

är mottagare av hemtjänst samt hyresgäst inom “särskilt boende” (Ibid. s. 35). Det skrivs dock 

inte ut exakt vilken typ av ny teknik som avses.  

Nästa mål som sätts upp är: “Vara på arenor där ny teknik och vård och omsorg möts.” (Ibid. s. 

35). Detta ska realiseras genom att minst ett pilotprojekt ska startas per år.  

Utöver dessa mål uttrycks även att man ska: “Testa nya tekniska lösningar i arbetet och 

uppmuntra till innovativa lösningar” (Ibid. s. 36). Det som åsyftas med detta är att andelen 

kunder som har beslut om tillsyn via kamera respektive andelen kunder inom hemvården som har 

digitala nycklar ska öka med 5% per år.  

 

6.1.4 Plan och bygg 

Under denna kategori av ansvarsområden nämns att kommunen ska:  

Skapa förutsättningar för en ökad digital samverkan genom hela 

stadsbyggnadsprocessen. Ge ökad transparens kring verksamheterna 

med publicering av öppna data från samtliga verksamheter. Nyttja 

digitaliseringens möjligheter för att arbeta effektivare. 

(Helsingborg kommun 2016, s. 41) 

                                                 
1 Observera att felstavningen härrör från originaldokumentet. 
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Som ett led i detta arbete ska minst tre digitala servicelösningar, som underlättar för 

medborgarna, tas fram under år 2017 (Helsingborg kommun 2016, s. 41). 

 

6.1.5 Digitala lösningar 

Ett av de mer framträdande exemplen inom detta fält är Helsingborgs centralstation som 

benämns “knytpunkten” där ett digitalt servicecenter ska upprättas under 2017.   

Vi vill skapa ett digitalt servicecenter som möter besökare och 

invånarnas behov och är öppet och tillgängligt dygnet runt och året 

runt. Ett digitalt servicecenter ska göra det möjligt för stadens 

invånare att utföra enklare ärenden, prata med en digital receptionist 

eller använda stadens e-tjänster men också ge mervärde och 

inspiration till besökare och invånare om vad som finns att uppleva i 

Helsingborg. 

(Helsingborg kommun 2016, s. 79) 

Ett av målen som uttrycks i Helsingborgs kommuns strategi är att “Helsingborg stad ska vara 

ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter” (Helsingborg kommun 2016, s. 20). Nedan 

presenteras ett citat som i mångt och mycket fångar andemeningen av just detta.  

Helsingborg ska vara ledande när det gäller att ta vara på 

digitaliseringens möjligheter som i sin tur utvecklar innovationer, 

talanger, nya företag och företagsamhet bland invånarna. 

Helsingborgs stad ska ta ett samlat grepp för den digitala 

infrastrukturen. 

(Helsingborg kommun 2016, s. 20) 

Utöver ovanstående betonas att alla kommunens verksamheter ska arbeta för att ta tillvara på 

digitaliseringens möjligheter. Genom att tillgängliggöra kommunens data så bidrar det till insyn 

och transparens men det skapar också möjligheter för innovativa lösningar som kommer 

kommunens invånare och företagare till gagn (Helsingborg kommun 2016, s. 20).  

Även en digital dialog ska fortsätta att utvecklas:  
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Digital dialog ska fortsätta att utvecklas i Helsingborg. Ur en 

demokratisk synvinkel är det av stor vikt att alla invånare har 

möjlighet att följa samhällsutvecklingen och även bidra i den digitala 

dialogen på nätet. Stadens ska utveckla internetlösningar där 

allmänheten kan komma i kontakt med staden, få tycka till och 

påverka beslut. 

(Helsingborg kommun 2016, s. 20) 

 

6.2 Det fiberrika Umeå 

6.2.1 Umeå kommun - Organisation 

Umeå kommun har, vad de kallar, en IT-funktion som är placerad under verksamhetsområdet 

Tillväxt (Umeå kommun 2017b). Politiskt är det den tekniska nämnden som leder verksamheten 

(Umeå 2017c). Verksamheten har strukturerats in i tre grupper: strategiskt stöd, IT-tjänster och 

telefonitjänster (Umeå kommun 2015a, s. 1). Dessa gruppers uppgifter är:  

Strategiskt stöd “[...] levererar modeller, principer, tekniska plattformar, informationssäkerhet 

samt följer upp IT-verksamheten.” (Ibid. s. 1). IT-tjänster gör utredningar, processkartläggningar, 

förberedelse inför upphandling, förvaltning och systemutveckling, installation, installation och 

drift av verksamhetssystem, infrastruktur och arbetsplatsutrustning (Ibid. s. 1).Telefonitjänster 

levererar telekommunikation med tillhörande teknisk plattform sam telefonist och 

upplysningstjänst till kommunens verksamheter och bolag (Ibdi. s. 1).  

Med andra ord har ingen del av Umeås IT-funktion har en uttalad strategisk utvecklingsroll 

vilket även problematiseras i kommunens IT-strategi. “Digitaliseringen och e-förvaltningsarbetet 

sker idag vanligtvis utspritt i respektive verksamhet, vilket kan försvåra för 

kommunövergripande satsningar.” (Umeå kommun 2017a, s. 6).  

 

6.2.2 Skola 

I sin strategi: IT-strategi riktad mot för- och grundskola nämner kommunen att de ska vara 

främst i landet när det kommer till att skapa en lärandemiljö som eleverna upplever som 
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meningsfull och detta ska uppnås med hjälp av digitala verktyg (Umeå kommun 2016, s. 2). 

“Visionen ska möjliggöras genom en skola som fokuserar på framtidskompetenser där digital 

kompetens är en grundsten.” (Ibid. s. 2). För att möjliggöra detta erhåller varje elev en ålders- 

och behovsanpassad “digital lärenhet” (Ibid. s. 3).  

Utöver detta återfinns ett webbaserat lärohjälpmedel som heter “Lärum” hos kommunen (Umeå 

kommun 2017d) vilket, baserat på information från kommunens hemsida, framstår fungera som 

en digital lärplattform där kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare upprätthålls.  

I kommunens IT-strategi beskrivs detta som: “ Med lärplattform avses en programvara som 

skapar ett virtuellt eller digitalt klassrum.” (Umeå kommun 2017a, s. 6). 

 

6.2.3 Vård och omsorg 

Umeå kommuns socialtjänst arbetar för att uppnå utvecklad informationsöverföring och 

samverkan med andra vårdgivare, utveckling av nya informations- och kommunikationskanaler 

samt utöka användandet av välfärdsteknologi i syfte att öka trygghet, aktivitet, självständighet 

och delaktighet hos mottagare av vård (Umeå kommun 2017a, s. 7).  

Genom att använda ny teknik i omsorgsverksamheterna effektiviseras 

verksamheten och gör att fler brukare kommer att kunna erbjudas vård 

och omsorg med fortsatt god kvalitet. Välfärdsteknik kan bidra till 

ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer 

med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

(Umeå kommun 2017a, s. 7) 

 

6.2.4 Plan och bygg 

För detta område har den information som återfunnits varit relativt skral. Det som hittats är: “För 

att beviljas bygglov skall byggherren redovisa hur bredband ansluts på samma sätt som el, vatten 

och avlopp.” (Umeå kommun 2015b, s. 11). Genom att kommunen är nyckelaktör gällande plan- 

och byggprocessen i kommunen så används denna position för att uppnå en utökad utbyggnad av 

bredband och mobiltäckning (Umeå kommun 2015b, ss. 9-10). 
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6.2.5 Digitala lösningar 

När det kommer till e-tjänster och digitala lösningar så synliggörs Umeå kommuns inställning 

relativt väl i detta citat: “Genom att använda IT i verksamhetsutvecklingen minskar den 

administrativa bördan i samhället.” (Umeå kommun 2017a, s. 9). Det kan låta enkelt men Umeå 

kommun lyfter en del av problematiken genom att betona vikten av att “[...] standardisera IT så 

att det inte utvecklas parallella lösningar som blir svåra och kostsamma att förvalta.” (Ibid. s. 5).  

En vidareutveckling av e-tjänster som nämns i Kommunens IT-strategi är att fler e-tjänster kan 

automatiseras i den bemärkelsen att enklare ärenden ska kunna handläggas automatiskt för att på 

så vis skapa effektivisering som sedan kan återinvesteras i tillväxt (Ibid. s. 5 & 9). Umeå 

kommun har också automatiserat en e-tjänst. Den automatiserade e-tjänsten är digitala 

aktivitetskort för de lokala idrottsföreningarna där de på digital väg kan fylla i dessa kort och per 

automatik skapas underlaget för hur mycket bidrag föreningen har rätt till (Ibid. s. 9).  

Umeå kommun betonar även vikten av öppen data samt dess viktiga roll i den digitala 

utvecklingen.  

Ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i 

kommunen bidrar till ökad delaktighet, demokrati och tillväxt. Öppen 

data spelar en viktig roll eftersom den skapar förutsättningar för ett 

digitalt ekosystem där ny teknik tillämpas och tjänster utvecklas. 

(Umeå kommun 2017a, s. 17) 

Det är inte bara IT som är nödvändig, saknas kompetensen för att nyttja de nya lösningarna så 

rinner nyttan ut i sanden.  

Umeå kommuns medarbetare i allmänhet behöver ha god digital 

kompetens för att verksamheten ska kunna ta till sig digitaliseringens 

möjligheter på bästa sätt. Umeå kommuns ledare i synnerhet behöver 

ha en god digital kompetens för att kunna leda 

verksamhetsutvecklingen. 

(Umeå kommun 2017a, s. 14) 
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Umeå kommuns strävan med digitalisering kan sammanfattas som följande: “Ambitionen är att 

effektivisera i kommunen med hjälp av digitalisering och göra så att invånaren får större nytta av 

skattemedlen.” samt “Digitaliseringen förväntas stödja Umeå kommuns fortsatta tillväxt och ger 

stöd för hållbar utveckling.” (Ibid. s. 7). 

 

6.3 Örebro – Med digitala förtecken 

6.3.1 Organisation 

I Örebro satsar man på att effektivisera, modernisera och digitalisera verksamheten (Örebro 

kommun 2017b, s. 27). I dagsläget finns en IT-struktur som varken bidrar till underlättat arbete 

för förvaltningen eller förbättrade möjligheter för medborgare att lösa enklare uppgifter själv. I 

kommunens digitaliseringsstrategi skriver man att: 

Ledning och styrning av IT och digitalisering ska interagera med 

kommunens övriga styrning. En tydlig struktur för styrning bidrar till 

att motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete och istället skapas 

förutsättningar för att arbeta strukturerat och innovativt. 

(Örebro kommun 2017c, s. 6) 

I Örebro kommun har man organiserat arbetet kring digitalisering under 

kommunstyrelseförvaltningen i en digitaliseringsavdelning (Örebro kommun 2017a). Politiskt är 

det kommunstyrelsen som är ansvarig nämnd.  

 

6.3.2 Skola 

Målsättningar kring arbetet med digitaliseringen återfinns i Örebro kommuns digitala strategi. 

Där står det att:  

 

Digitala verktyg är en naturlig del i det pedagogiska arbetet i förskola 

och skola. Alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital 

kompetens. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i 
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undervisningen och administrationen så att de digitala verktygen 

bidrar till att resultaten förbättras och att verksamheten effektiviseras. 

(Örebro kommun 2017c, s. 12) 

Inom skolan ska digitala verktyg ses som en naturlig del (Ibid. s. 12). En förutsättning för att 

verktygen används på ett korrekt sätt är personalens kompetens. Kompetensen är gränssättande 

för huruvida de digitala verktygen blir en tillgång för arbetet eller ett hinder. Digitala verktyg ska 

också skapa mer effektivitet inom administrationen.  

 

6.3.3 Vård och omsorg 

I digitaliseringsstrategin skriver man att: 

Framtidens välfärdsteknologi och kommunens service på e-

hälsoområdet är viktiga faktorer för en växande hållbar stad. Tillgång 

till digitala tjänster och service på lika villkor kommer att stå i fokus 

för förnyelsearbetet. Varje individ ska kunna ta del av alla uppgifter 

om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. 

(Örebro kommun 2017c, s. 11) 

Digitaliseringen ska ge medborgare möjlighet att få stöd utifrån sina individuella behov (Ibid. s. 

12). Verksamheterna ska använda digitala verktyg både i det dagliga arbetet som i det långsiktiga 

arbetet (Ibid. s. 11). Digitaliseringen kan användas för att hantera en åldrande befolkning och de 

ökande kraven från medborgarna.  

 

6.3.4 Plan och bygg 

I kommunens digitaliseringsstrategi skriver man att: 

En ökad digitalisering av stadens fysiska rum möjliggör ett ökat 

samspel mellan människor, teknik och platser. Digitaliseringen skapar 

nya möjligheter att förbättra människornas upplevelse av staden och 

det fysiska rummet. Social sammanhållning och samverkan mellan 
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människor ökar och smarta teknologier och innovationer underlättar 

rörelsemönster, navigation och känslan av trygghet. 

(Örebro kommun 2017c, s. 10) 

Tre begrepp som används är “den hållbara staden”, “den kommunikativa staden” och “ den 

smarta staden” (Ibid. ss. 10-11). Med “Den hållbara staden” vill man använda digitaliseringen för 

att minska miljöpåverkan. Exempelvis hoppas man att digitala tjänster ska kunna minska antalet 

resor som görs inom kommunen (Ibid. s. 10). “Den kommunikativa staden” innebär att man som 

medborgare ständigt ska kunna vara uppkopplad med en digital infrastruktur. Kommunen ska 

också kunna använda sig av detta för att samla in data som underlag till förbättringsarbete (Ibid. 

s. 11). Detta är även huvuddragen inom begreppet “Den smarta staden”, där data ska kunna bidra 

till bl.a. bättre trafikledning och stadsplanering (Ibid. s. 11).  

 

6.3.5 Digitala lösningar 

Digitaliseringen ger möjligheter för verksamheterna att skapa 

effekthemtagning genom smarta, automatiserade och förenklade 

arbetssätt som frigör resurser. Detta kommer systematiskt att följas 

och utvärderas. 

(Örebro kommun 2017b, s. 21) 

I sitt arbete med digitalisering utgår kommunen från regeringens avsiktsförklaring “Digitalt 

först” och samma sak ska gälla i Örebro kommun (Örebro kommun 2017c, ss. 3 & 6). Man gör 

detta genom fyra strategiska områden: “Utgå från medborgarnas behov och livshändelser”, 

“Digital samverkan för en effektivare förvaltning”, “Digitala tjänster för ökad delaktighet och 

innovation”, samt “Säkra digitala tjänster som skapar tillit” (Örebro kommun 2017b, s. 33). 

E-samhället är ett begrepp som man använder inom Örebro kommun (Ibid. s. 44). Begreppet 

omfattar både e-förvaltning och e-tjänster men även bredbandsutbyggnad och hantering av öppna 

data. 

Arbete för att möjliggöra fler e-tjänster och fördjupad e-förvaltning är prioriterat för kommunen 

(Örebro kommun 2017b, s. 33). Kommunen måste anpassa sig till medborgarnas behov och detta 
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gör man genom e-tjänster. En fördjupad e-förvaltning skapar man genom en förbättrad hantering 

av information både inom kommunen men även mot andra offentliga verksamheter. Respektive 

programområde är själva ansvariga för att finansiera och ta fram nya e-tjänster. 

Digitaliseringen ses som en möjliggörare för verksamhetsutveckling. Det ska leda till ökad 

transparens, delaktighet och tillit inom kommunen (Örebro kommun 2017b, s. 20). 

Utgångspunkten för digitaliseringsarbetet i kommunen är människor och deras behov. 
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7. Analys 

7.1 Analys Helsingborg kommun 

Organisatoriskt sett har Helsingborg en centraliserad enhet inom digitaliseringsavdelningen som 

arbetar med den strategiska utvecklingen av kommunens digitala arbete. 

Digitaliseringsavdelningen sorteras in som en förvaltning under kommunstyrelsen vilket ger 

avdelningen en stark position inom den kommunala hierarkin. Detta ger goda förutsättningar för 

införandet av enhetliga utvecklingssatsningar inom kommunen vilket underlättar arbetet med en 

strategisk utveckling inom det digitala området.    

Inom det utvalda ansvarsområdet skola har Helsingborg kommun valt att lägga fokus för den 

digitala utvecklingen på att tillgängliggöra den tekniska utrustningen för sina elever, lagt vikt vid 

att de lärare som ska undervisa och använda dessa tekniska hjälpmedel har tillräcklig kompetens 

för att använda hjälpmedlen på ett konstruktivt sätt. Om den digitala kompetensen saknas blir 

också de tekniska hjälpmedlen till ingen nytta. Utöver detta införs programmering i kommunens 

skolor vilket bidrar till att öka den framtida digitala kompetensen som sannolikt behöver vara 

stark i framtiden.  

När det kommer till ansvarsområdet vård och omsorg lägger Helsingborg sitt krut på att ta till sig 

nya tekniska lösningar och uppmuntra till innovativa lösningar i syfte att göra kunden mer 

självständig i sin tillvaro. Ett par av de tekniska lösningar som kommunen tagit till sig är tillsyn 

via kamera samt digitala nycklar inom hemtjänsten.  

Helsingborg kommun vill skapa förutsättningarna för en bättre digital samverkan inom hela 

stadsbyggnadsprocessen samt öka transparensen genom att publicera öppna data. Genom att ta 

tillvara på de tekniska möjligheterna eftersträvas en högre grad av effektivitet.  

Den slutliga delen i bilden av Helsingborg kommun är att de på digital väg vill tillgängliggöra 

kommunen för sina medborgare och besökare dels genom att upprätta ett digitalt servicecenter 

där enklare ärenden kan uträttas och kommunens e-tjänster finns tillgängliga. Kommunen vill 

även ta till vara på digitaliseringens möjligheter, nya innovationer och talanger som uppkommer. 

En digital dialog ska upprättas inom kommunen som syftar till att öka medborgarnas möjligheter 

till kontakt och inflytande i kommunen.  
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Eftersom de olika delarna inom e-governance teorin är starkt beroende av andra delar så blir det 

svårt att peka exakt på vilken del olika tilltag riktar sig mot.  

Avsikterna inom området skola går att koppla till e-förvaltning i den bemärkelsen att kommunen 

betonar vikten av att lärarna besitter tillräcklig kompetens samtidigt som tillhandahållandet av 

teknisk utrustning är en av grundförutsättningarna för delen e-tjänster.  

Inom området vård och omsorg återfinns samma ambivalens. Kommunen ska fokusera på att 

testa och nya tekniska lösningar i syfte att göra kunderna mer självständiga samt uppmuntra 

innovativa lösningar och båda delarna skulle gå att koppla till vilken som av de olika 

inriktningarna inom teorin beroende på om det finns fler bakomliggande syften eller inte. 

Exempelvis så går det att koppla till e-förvaltning om man förväntar sig vinna effektivitet av den 

nya teknologin, det går även att knyta till e-demokrati om ett bakomliggande syfte är att göra det 

lättare för kunderna att få kontakt med kommunens personal för att göra påpekanden o.s.v. 

Kopplingen till e-tjänster är nog den aspekten med tydligast koppling då man kan anta att 

kommunens strävan är att skapa digitala hjälpmedel som underlättar kundernas vardag samt ökar 

deras kontaktmöjligheter med kommunen. 

Området plan och bygg, kopplas starkast till e-demokrati och e-förvaltning eftersom den syftar 

till att skapa bättre förutsättningar för kommunen att samarbete invärtes samt skapa ökad 

transparens och effektivitet i förvaltningen.  

Den sista delen av empirin för Helsingborg kommun går egentligen att knyta till alla aspekter av 

e-governance. Kommunen vill upprätta ett digitalt servicecenter vilket kopplas till e-tjänster och 

e-förvaltning. Kommunens vilja att skapa en digital dialog med medborgarna är tydligt kopplat 

till e-demokrati medan kommunens avsikt att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, talanger 

och innovationer inom det tekniska området kan passa in var som helst i teorin beroende på vad 

de nya lösningarna och talangerna syftar till.   

 

7.2 Analys Umeå kommun 

På ett organisatoriskt plan saknar Umeå kommun en central styrning gällande den digitala 

utvecklingen. Denna utveckling bedrivs främst inom respektive verksamhet och det skapar 

problem när det kommer till att genomföra kommunövergripande satsningar. Vikt på detta läggs 
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även senare i empirin då en vilja att standardisera IT för att undvika att kostsamma parallella 

lösningar nämns. 

Inom ansvarsområdet skola lägger Umeå vikt vid att eleverna ska ha tillgång till digitala verktyg 

samt att lärarnas digitala kompetens måste vara stabil för att dra nytta av de digitala verktygen. 

Umeå kommun har även en digital lärplattform som heter Lärum och verkar fungera som en 

digital kommunikationskanal mellan vårdnadshavare, elever och lärare.  

Inom området vård och omsorg strävar kommunen efter att utveckla informationsöverföringen 

och samverkan med andra vårdgivare samt att betoning läggs vid att utveckla nya informations- 

och kommunikationskanaler och öka användandet av välfärdsteknologi i syfte att öka 

mottagarnas upplevda trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet. Inom detta område 

nämns även att ny teknik ska användas för att effektivisera verksamheten. 

På området plan och bygg var det en förhållandevis tunn information som återfanns men det som 

hittades för området var att vid nybyggnationer ska, den så kallade, byggherren redovisa för hur 

byggnaden ska anslutas till bredband på samma vis som anslutningarna el, vatten och avlopp 

måste redovisas.  

I den sista delen av empirin för Umeå kommun framgår att IT ska användas i verksamheterna för 

att skapa en effektivare förvaltning och minska den administrativa bördan. Ett led i detta är 

automatisera e-tjänster vilket avlastar förvaltningen men ger också medborgaren snabba svar. 

Kommunen ska även tillhandahålla öppen data för att främja ökad delaktighet, demokrati och 

tillväxt i kommunen. Publiceringen av öppen data ska också bidra till tillväxt. Den digitala 

kompetensen ska stärkas inom hela kommunen, inte bara inom skola, för att få ut maximal nytta 

av de satsningar som görs. Kommunen uttrycker att man vill effektivisera kommunen med hjälp 

av digitaliseringen.  

Om man ser till området skola ur ett e-governance perspektiv så verkar kommunen luta mot e-

förvaltning i bemärkelsen att den digitala kompetensen ska stärkas samt att genom 

tillhandahållandet av digitala verktyg tas första steget i delen e-tjänster av teorin.  

Inom ansvarsområdet vård och omsorg läggs del av tonvikten på att utveckla 

informationsöverföring och samverkan med andra vårdgivare vilket lutar mot e-förvaltning. 

Utvecklingen av ny informations- och kommunikationskanaler och en ökande användning av 
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välfärdsteknologi för att öka mottagarnas upplevda trygghet, självständighet, delaktighet och 

aktivitet. Detta kan man anse luta mot både e-förvaltning då förbättrade informations- och 

kommunikationskanaler beaktas men att målet ligger inom e-tjänster och eventuellt också inom 

e-demokrati beroende på vilken innebörd kommunen tillskriver ordvalet delaktighet. Att ny 

teknik ska användas för att öka verksamhetens effektivitet placeras relativt oproblematiskt under 

e-förvaltning.  

För ansvarsområdet plan och bygg finns egentligen inte mycket utifrån e-governance att ta på då 

det som sägs gäller hur nybyggen ska anslutas till bredband. Bredband utgör en 

grundförutsättning för en digital utveckling så det är inte irrelevant men det utgör grunden för e-

governance och alla dess delar och kan därför inte kategoriseras in djupare.  

I den sista delen av Umeås empiri läggs den största vikten mot e-förvaltning då de tänkta 

handlingarna innefattar att använda IT för att underlätta administrationens arbetsbörda samt 

automatisera fler e-tjänster, som kommunen tillhandahåller, av samma anledning. 

Tillhandahållandet av öppen data kan sorteras in under alla tre av kategorierna inom e-

governance beroende på vad slutprodukterna är.  

 

7.3 Analys Örebro kommun  

Den digitala utvecklingen är viktig inom Örebro kommun. Det framgår tydligt i den politiska 

viljan. Orsaken är främst av ekonomisk anledning men för att detta ska ske måste en 

effektivisering ske inom och mellan kommunens verksamheter. Att effektivisera är en del i att 

digitalisera som går att koppla till begreppet e-förvaltning.   

Viljan framgår även genom att man har skapat en avdelning på strategisk nivå som har ansvaret 

för att skapa förutsättningar för digitaliseringen i kommunen. Att man tagit steget för att skapa en 

specifik avdelning visar på att man tar steg mot att digitalisera; det är inte något som man bara 

säger att man ska göra, utan man vidtar åtgärder. Det är denna avdelning som blir ansvarig att 

praktiskt genomföra den effektivisering som politiken vill få igenom.  

Inom området skola jobbar man med att digitalisera. Arbetet är proaktivt och man vill skapa 
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förutsättningar för att digitala verktyg ska vara en del i vardagen samt att man ser digital 

kompetens som en del i elevernas utveckling. Det handlar både om att använda tekniken men 

också att förstå tekniken. Personalens digitala kompetens är gränssättande för att detta ska 

fungera vilket framgår i digitaliseringsstrategin. Att man tar upp kompetens som en viktig del 

tyder på att man har förståelse för att tekniken i sig inte kommer att effektivisera. Man måste 

veta hur man ska nyttja tekniken för att den ska kunna förbättra utbildning och det administrativa 

arbetet. Inom skolan jobbar man mot en tydligare e-förvaltning där arbetssätten förändras utifrån 

digitaliseringens krav och förutsättningar. Genom användandet av teknik hoppas man få en bättre 

undervisning men också en bättre administration. Det kan även omfatta en bättre kontakt med 

exempelvis vårdnadshavare vilket kan bidra till en bättre insyn i hur skolarbetet fungerar.  

Välfärdsteknologi framhålls som en viktig faktor för en växande hållbar stad. Detta är i stor del 

kopplat till e-tjänster men även till e-demokrati. Genom e-tjänster ska man som individ få bättre 

vård och bättre insyn i de ärenden som rör en själv. Det kan medföra att individen känner att 

denne har större inflytande och makt över sin egen vård. Digitalisering inom vården handlar både 

om att skapa långsiktiga förutsättningar för kommunen som helhet men också till att synliggöra 

individen och att göra denne mer delaktig. 

Människan ska vara en del av staden. Genom tekniken hoppas man att människor ska kunna 

interagera mera genom att skapa förutsättningar för kommunikation och uppkoppling i staden. 

Stor del av detta handlar om att tillhandahålla service genom e-tjänster. Kommunikation sker 

idag till stor del genom Internet. Man kan också kommunicera med kommunen, vilket stärker e-

demokratin. För kommunens del skapar detta möjligheten att samla in data från de personer som 

använder sig av uppkopplingen. På detta vis kan man ta bättre och mer underbyggda beslut 

eftersom man kan mäta exempelvis beteenden. Det kan stärka e-governance. 

För Örebro kommun handlar digitaliseringen om en effekthemtagning. Politiken vill att 

digitaliseringen ska strukturera och likrikta kommunen. Den stora frågan handlar om att skapa 

mer för mindre och det är där effekthemtagningen kommer in. Begreppet tyder på att det finns 

någon del i verksamheten som man behöver ta kontroll över. Den lösning man ser är 

digitalisering, vilket man förhåller sig till precis som regeringen gör “Digitalt först”. Kommunen 

vill skapa en gemensam bild där medborgaren är i fokus och där den digitaliserade förvaltningen 

skapar demokratiska värden genom utnyttjandet av bl.a. e-tjänster. Hantering av information är 
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också en viktig del för att en e-förvaltning ska fungera. Detta får man genom att skapa öppna 

strukturer där förvaltningen själv är delaktig i förnyelsearbetet men även genom att se till vad 

medborgarna vill. Utifrån sina styrdokument är Örebro kommun på god väg att digitalisera 

verksamheten. Politiken ser det som en viktig fråga, det finns resurser inom förvaltningen för att 

genomföra omställningen och det finns en strategisk plan. Hur det genomförs faller nog tillbaka 

på att man inom kommunen vill ha kontroll över processen där effekthemtagning är målet. 

 

8. Slutsatser 

8.1 Hur ger de utvalda kommunerna uttryck för digitalisering utifrån de enskilda 

ansvarsområdena och går detta att relatera till e-governance?  

Helsingborg kommun ger uttryck för digitalisering genom att tillgängliggöra tekniska hjälpmedel 

och att arbeta för att säkerställa den digitala kompetensen för lärare. Vidare lägger de vikt på att 

testa nya och innovativa lösningar med förväntan att man ska vinna effektivitet genom detta. 

Man vill även stärka demokratiska värderingar genom att ytterligare tillgängliggöra e-tjänster 

genom ett offentligt servicecenter. Inom Helsingborg kommun tycks digitalisering tillskrivas en 

innovativ roll och med hjälp av den ska avståndet mellan medborgare och förvaltning minska.  

Umeå kommun lägger vikt på att den digitala kompetensen inom hela kommunen måste stärkas. 

Man arbetar aktivt för att tillhandahålla digitala verktyg och utvecklar bättre informations- och 

kommunikationskanaler inom kommunen men även utåt. Kommunen vill automatisera fler e-

tjänster för att skapa mer effektivitet i verksamheten och för att avlasta administrationen. Umeå 

kommun verkar se digitalisering som ett verktyg för att effektivisera sin förvaltning och minska 

den administrativa bördan. Själva bredbandsutbyggnaden ges ett tydligt utrymme i kommunens 

dokument och bredband utgör ryggraden av en digital utveckling.  

Örebro kommun ger e-tjänster ett stort utrymme i digitaliseringsarbetet eftersom man anser att 

det skapar demokratiska mervärden. I kommunens digitaliseringsarbete är medborgaren i 

centrum och man skapar detta genom förvaltningarnas eget arbete. Särskilt för skolan är 

kompetensutveckling ett viktigt område för att kunna utnyttja digitaliseringen helt. Inom Örebro 

kommun ser man digitaliseringen som ett sätt att effektivisera verksamheten. Man kan genom 



36 

 

digitaliseringen skapa en mer likriktad förvaltning och genom e-tjänster kan man fördjupa 

relationen till medborgaren. Digitalisering i Örebro kommun handlar om att anpassa sig till 

samhällsutvecklingens krav, vilket i slutändan handlar om att skapa bättre kontroll över 

kommunen. 

Det finns tydliga spår av teorin e-governance inom samtliga kommuner oavsett om detta skett 

medvetet eller inte från kommunernas sida. Alla kommuner jobbar för att digitalisera sina 

förvaltningar, de vill skapa bättre relation till sina medborgare och det genom e-tjänster. En stor 

del i kommunernas digitaliseringsarbete handlar om att skapa en mer demokratisk och 

transparent verksamhet. Som ett teoretiskt verktyg har e-governance varit väldigt användbart för 

att systematisera studierna av kommunernas digitaliseringsarbete samt skapa något att hänga upp 

kommunernas olika tilltag på.  

  

8.2 Finns det likheter mellan kommunernas förhållningssätt till digitalisering som antyder 

att policy transfer kan ha förekommit? 

Alla kommuner använder ett liknande språk när de talar om digitalisering. E-förvaltning, e-

tjänster och demokrati är centrala begrepp som regelbundet återkommer i kommunernas 

dokument. Värt att poängtera är att likheterna i språkbruket förekommer trots att begreppet 

digitalisering är vagt i sin betydelse och det är i mångt och mycket helt upp till kommunerna att 

fylla det med en betydelse.  

Flera rent praktiska likheter förekommer också; exempelvis att alla kommunerna betonar att 

digital kompetens bland personalen är nödvändig för att digitaliseringen ska lyckas. Alla 

kommunerna tillhandahåller tekniska hjälpmedel till sina elever, även om de tekniska 

hjälpmedlen inte uttrycks i klartext så är ett rimligt antagande att det handlar om datorer, 

surfplattor och eventuellt digitala plattformar av olika slag. Även inom vård och omsorg finns 

flera likheter mellan kommunerna, exempelvis att alla strävar efter tekniska lösningar och 

välfärdsteknologi som ska öka mottagarnas självständighet.  

Samtliga kommuner ser e-tjänster som användbara verktyg men av lite olika anledningar. 

Helsingborg och Örebro kommun tycks se e-tjänster som ett sätt att komma närmre och bli mer 

tillgänglig för medborgaren medan Umeå verkar se e-tjänster som ett sätt att minska 
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administrationen och därmed öka effektiviteten. Minskad administration och ökad effektivitet är 

sannolikt väntade biprodukter inom de andra kommunerna också men sådana skillnader i sättet 

att uttrycka sig skapar ändå ett visst avstånd i innebörden i kommunernas dokument.  

Även organisatoriskt sett finns det skillnader bland kommunerna. I både Örebro och Helsingborg 

har digitalisering getts ett tydligt utrymme genom att centrala enheter i kommunen har givits 

ansvaret för att leda det strategiska utvecklingsarbetet. I Umeå kommun har en sådan 

centraliserad avdelning inte upprättats vilket orsakar svårigheter när det kommer till 

kommunöverspännande satsningar.  

Slutsatsen blir att policy transfer tycks ha förekommit hos de utvalda kommunerna. Det är dock 

väldigt oklart varifrån likheterna härstammar. De likheter som återfunnits hos kommunerna kan 

ha startat från någon helt annan aktör än en kommun, exempelvis SKL eller regeringen som kan 

ha utfärdat riktlinjer eller strategier för hur vissa områden bör utvecklas och att det är från den 

källan likheterna härrör. Avsikten med frågan har inte heller varit att ta reda på varifrån 

eventuella likheter härstammar utan att undersöka om det förekommer tydliga likheter mellan 

kommunerna. 

 

9. Diskussion, reflektion och förslag till fortsatt forskning 

9.1 Diskussion och reflektion 

Denna uppsats genomfördes som en komparativ fallstudie genom kvalitativ textanalys och så fort 

man säger ordet fallstudie känns det som att generaliserbarheten flyr ut genom fönstret. 

Huvudsyftet med uppsatsen har inte varit att skapa en grund för att generalisera utan att se om 

det finns belägg för teorierna samt skapa en grundläggande bild av hur kommunerna ser på 

digitalisering. Ett tillvägagångssätt som nämns för att öka generaliserbarheten är att repetera 

undersökningen flera gånger, det är av naturliga anledningar tyvärr uteslutet för detta arbete. Bra 

generaliserbarhet skulle kunna uppnås om en kvantifierbar studie genomfördes med helst större 

delen av Sveriges kommuner som deltagare.  
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I retrospektiv har uppsatsen inte bara använt teorin e-governance utan också testat den inom 

kontexten för arbetet samt att belägg för policy transfer som helhet eftersöktes och anses ha 

funnits.  

Om man ser till validitet och reliabilitet anser vi att dessa två delar uppfyllts förhållandevis väl. 

Genom att försöka tydliggöra syftet, frågeställningarna, metod och hur teorierna kopplas till 

dessa bör en god validitet ha uppnåtts. Reliabiliteten är svår att säga något klart om men genom 

att aktivt arbeta med att återge information på ett så ärligt sätt som möjligt och att använda gott 

om citat så bör en godtagbar reliabilitet ha uppnåtts.   

Digitaliseringen är svår att hitta inom forskningen. Stor del av den forskning som görs utgår från 

exempelvis e-governance men det finns lite forskning som knyter an till just 

samhällsutvecklingen och begreppet digitalisering. Det finns en stor del statsvetenskaplig 

forskning som gjorts på området men det är inte där som problemet ligger. Det vi ser som 

problematiskt är att det inte finns någon konsensus kring vad som betyder vad när man ska 

förhålla det till digitaliseringen. Om man ska forska på hur digitalisering sker inom stat, kommun 

eller förvaltning så behövs det gemensamma förutsättningar för att skapa likhet mellan studier. 

Det vi efterfrågar är en sammanhållande teori där digitaliseringen som begrepp är i centrum. 

Större tydlighet gällande begreppet digitalisering och dess relation till statsvetenskaplig 

forskning behövs för att likrikta användandet av begreppet både inom den offentliga sektorn men 

också inom forskningen.  

Digitalisering är inte ett eget politikområde. Det skulle vara som att säga att utveckling är ett 

politikområde. Den digitala utvecklingen är en samhällsförändrande kraft, kanske på samma sätt 

som industrialiseringen eller när tryckpressen kom. Utveckling som en förändrande kraft 

kommer nog alltid att skapa motstånd inom samhället men de grupper och aktörer som tar till sig 

förändringarna kommer att driva på utvecklingen oavsett om samhället i stort vill det eller ej. När 

det kommer till digitaliseringen sker förändringen på helt andra sätt än hur det tidigare skett i vår 

historia. Informationen färdas snabbt genom digitala nätverk och är tillgänglig för i princip alla 

som har uppkoppling till det. Att försöka hindra denna utveckling skulle kanske kunna liknas vid 

att försöka släcka en skogsbrand med ett glas med vatten.  
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9.2 Förslag till fortsatt forskning. 

En intressant fortsättning gällande forskning på detta område skulle vara kvantitativa studier. 

Genom kvantitativa studier skulle en högre generaliserbarhet kunna uppnås samtidigt som en 

mycket större bild produceras. Detta är inte bara intressant utan skulle också kunna förtydliga 

begreppet genom att se till hur den offentliga sektorn eller kommuner definierar begreppet i 

dagsläget och eventuellt i slutänden likrikta användningen av begreppet.    

Förslag på en annan studie är att försöka spåra de olika influenserna som kan förekomma inom 

detta område för att undersöka eller kartlägga hur nätverken ser ut både vertikalt och horisontellt. 

Detta innefattar även att se till vilka aktörer som spelar en nyckelroll i den digitala utvecklingen 

dels inom Sverige men det går att göra mycket större. 
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