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Sammanfattning 
I rapporten undersöks vad tjänsteorientering kan bidra med vid utveckling av 
kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur tjänstekataloger 
kan användas för att i kommunal miljö underlätta arbetet med att utveckla 
verksamheten och i förlängningen skapa e-tjänster riktade mot medborgare.  

Genom att utgå från tjänsteteori, litteratur om kommunal verksamhet och e-
government samt teori kring interaktion skapas en grund att stå på gällande 
tjänsteorientering inom kommunal verksamhet. En hypotes byggs upp och jämförs 
sedan med resultatet av en intervjuserie. 

En analys av de resultat som redovisats visar att alla de kommuner som 
medverkade redan idag i någon utsträckning arbetar tjänsteorienterat. Analysen 
visar även att både litteraturstudien och intervjuserien pekar på att 
tjänsteorientering kan bidra med struktur till arbetet med e-government inom 
kommunal verksamhet. 

Slutligen sammanställs en modell för kommunala e-tjänster baserad på tjänsteteori 
och den kommunala verksamhetens egenheter. En samling egenskaper för dels 
tjänster och dels e-tjänster presenteras även för att visa på vilka behov som finns. 
Ett antal utvärderingsmetoder och ett antal mätetal för både tjänster och e-tjänster 
finns också presenterade.  

Slutsatsernas innehåll visar vikten av att matcha kommunernas verksamhet mot 
medborgarnas kärnbehov samt kommunernas förutsättningar för att möta 
medborgarnas utökade behov. När det gäller medborgarnas kärnbehov visar 
slutsatserna att man från kommunhåll måste fokusera på vad som levereras medan 
medborgarnas utökade behov handlar om tillgänglighet, effektivitet och hur 
leveransen ska ske. Slutsatserna visar även på vikten av att erbjuda en 
valmöjlighet mellan olika gränssnitt. Slutligen presenteras effektmål som ett sätt 
att utvärdera hela tjänster. 
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Abstract 
In this report service orientation in the development of municipal operations is 
explored. The purpose of the report is to explore the possible benefits of using 
service catalogues in municipal settings with regard to the development of 
operations and the creation of e-services aimed at citizens. 

Starting from service theory, literature on municipal operations and e-government, 
and interaction theory a foundation is built for building municipal service 
orientation theory. A hypothesis is built upon this theory foundation and is 
complemented with a series of interviews. 

Analysis of the results shows that all the organizations represented in the study 
already work service oriented. The analysis also shows that service orientation in 
municipal operations can contribute to structuring the development of municipal 
e-government.  

In the end, a model of municipal e-services based on service theory and the nature 
of municipal operations is put together. A set of properties of services and e-
services is introduced to show the requirements on municipal e-services. A 
number of evaluation techniques and metrics for both services and e-services are 
presented.  

The conclusions state the importance of matching the citizens’ core needs with the 
municipal organization and the extended needs of the citizens with the municipal 
organization’s prerequisites. Regarding the core needs of the citizens, the 
conclusions show that the municipal organization must focus on what is delivered, 
whereas the extended needs are all about availability, efficiency, and how the 
service is delivered. The conclusions also show the importance of offering a 
choice of several interfaces. Lastly effect goals are presented as a way of 
measuring entire services. 
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Förord 
Ett examensarbete kan till en början vara överväldigande och verka vara en 
omöjlig uppgift, det handlar trots allt om ett projekt som sträcker sig över en hel 
termin. Åtminstone kände vi att det var en väldigt stor uppgift som låg framför oss 
när vi påbörjade arbetet med den här rapporten. Tur då att vi inte behövde klara 
oss helt ensamma utan att det har funnits ett antal personer som under arbetets 
gång hjälpt oss att hitta vägen då vi kommit vilse. 

Vi vill börja med att tacka vår examinator och handledare Alf Westelius. Utan din 
erfarenhet av att skriva akademiska rapporter skulle rapporten sannolikt blivit 
mindre läsvärd och den hade med säkerhet tagit längre tid att skriva. 

Vi vill även tacka vår opponent Andreas Andersson. Dina synpunkter har varit 
många och bra och har lett till att kvaliteten på rapporten ökat. 

Vi vill fortsätta med att tacka Per-Åke Andersson, vår handledare på Kerfi. Ditt 
engagemang kring uppgiften gjorde att vi redan från första dagen insåg att den 
uppgift vi fått var intressant på så många olika sätt.  

Sist vill vi tacka de personer som deltagit i vår undersökning. Utan er hjälp hade 
rapporten både varit fattigare och tunnare.  

 

Linköping 080509 

 

Olov Häggström  Magnus Salomonsson 
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1 Inledning 
Sveriges kommuner har idag krav på sig att erbjuda sina tjänster till medborgare via nya 
kanaler. Kraven kommer från regeringen som i sin tur påverkas av EU-direktiv Kraven 
innebär att kommunerna förväntas att erbjuda medborgarna (delar av) sin verksamhet via i 
första hand Internet. Dessa tjänster benämns e-tjänster. (Regeringskansliet, 2008) 

Anledningarna till att arbeta med e-government är många. De främsta skälen sägs dock vara 
att det bidrar med tillgänglighet för medborgarna och effektivitet internt för kommunen (se 
kapitel 5.2). Enligt SKL (2005) arbetar allt fler kommuner tjänsteorienterat vilket gör att det 
finns ett behov av att närmare jämföra kommunernas arbete med den tjänsteteori som finns 
(se kapitel 3). 

1.1 Vårt uppdrag 

Kerfi AB är en av Sveriges största leverantörer av IT-lösningar för svensk offentlig sektor. De 
tillhandahåller resurser och kompetenser för verksamhetsutveckling, BPM (Business Process 
Management), elektronisk ärende- och dokumenthantering, IT-drift, portaler och integration. 

En del av deras arbete mot offentlig sektor stavas tjänsteorientering och en ökad förmåga att 
utveckla, tillhandahålla och förvalta verksamhetsnära IT-tjänster; på Kerfi kallas detta för 
eGovernment Service Management. En komponent i detta område är den katalog av tjänster, 
den e-tjänstekatalog, som utgör grunden för självbetjäning, händelsestyrning och arbetet med 
ständig förbättring.  

I vår uppdragsbeskrivning från Kerfi finns följande exempelfrågeställning; 

Hur, med vilka attribut och egenskaper beskriver vi verksamhetsnära IT-tjänster i en 
kommunal verksamhet för att stötta utvecklingen av den medborgarorienterade 
serviceorganisationen? 

Detta exempel är en del bland flera som vi använder oss av för att, i nedanstående kapitel, 
formulera mål, syfte och slutligen våra frågeställningar.  

1.2 Mål 

Det långsiktiga målet är att med tjänstebeskrivningar som grund kunna bygga system som 
stödjer kommunerna i sitt arbete genom att i så stor utsträckning som möjligt förenkla de 
arbetsmoment som finns. Därtill finns ett behov av att ha enhetliga system som samtidigt är 
lätta att modifiera i samband med förändringar i verksamheten och vid nyidentifierade eller 
förändrade behov. Information som finns tillgänglig i databaser bör exempelvis i så hög grad 
som tekniken (och lagar inom området) tillåter direkt presenteras för handläggare. Mot 
medborgaren är målbilden att ha kommunportaler där all kommunspecifik information ska 
finnas samlad och medborgaren på enkelt sätt ska kunna ta del av denna och även få tillgång 
till de tjänster som kommunen erbjuder (exempelvis ansökningar). E-tjänsterna ska vara 
uppbyggda så enkelt som möjligt och bör i stor utsträckning använda information som finns 
tillgänglig i kommunens databaser för att minimera behovet av att mata in information. 
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1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att konstruera en modell för beskrivning av kommunala tjänster och 
undersöka hur en tjänstekatalog bör konstrueras för att i första hand stödja en effektivare 
kommunal verksamhet samt möjliggöra en ökad tillgänglighet för medborgarna. 

För att nå de långsiktiga målen krävs det att tjänster kan beskrivas. Ett strukturerat sätt att 
göra detta är att skapa en tjänstekatalog. I denna beskrivs de tjänster som finns inom en 
kommun med lämpliga egenskaper och attribut. Modellen för tjänstebeskrivning ska i så stor 
utsträckning som möjligt vara generisk för att på så vis tillåta att så många tjänster som 
möjligt beskrivs. 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur beskrivs kommunala tjänster i en tjänstekatalog? 

2. Hur beskrivs en kommunal e-tjänst utifrån en kommunal tjänst? 

1.5 Rapportens målgrupper 

Vi se två typer av intressenter för rapporten, dels de som arbetar med dessa frågor eller vill ha 
en introduktion till begreppen som avhandlas i rapporten. Detta innefattar personer på såväl 
kommuner, på alla nivåer och befattningar i verksamheten, som systemleverantörer. 

Den andra typen av målgrupp är studenter och lärare inom den akademiska världen som 
intresserar sig för informationssystem i offentlig verksamhet. 

1.6 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på informationslogiska aspekter gällande kommunala tjänster, e-tjänster 
och tjänstekatalogen. Vi har således avgränsat oss från den tekniska implementeringen. Vi har 
vidare fokuserat på kommunens operativa verksamhet och därmed valt bort de politiska 
aspekter som påverkar kommunens arbete. Vidare har vi valt att bara kort beröra juridiska 
aspekter som påverkar eller kan påverka hanteringen av personlig information. Ekonomiska 
och säkerhetsrelaterade aspekter är två andra perspektiv som identifieras, men inte utreds 
närmare. Vi har främst fokuserat på den medborgarnära delen av kommunen och de processer 
som rör denna del. 

1.7 Läsanvisningar 

Metod – tar upp hur vår undersökning har utförts samt information hur vi behandlat litteratur 
samt första- och andrahandsempiri. Riktar sig främst till den akademiska världen. 

Tjänstebegreppet – tar upp och definierar begreppet tjänst, tjänsteprocess, tjänstesystem 
samt e-tjänst ur såväl ett leverantörs- som kundperspektiv. Ligger till grund för hela 
rapporten. 

Kommunal verksamhet – innehåller en introduktion och presentation av den kommunala 
verksamheten i Sverige. Ligger till grund för identifiering av den kommunala verksamhetens 
särdrag. 
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E-government – innehåller en omfattande presentation av e-government i såväl Sverige som 
utlandet. Innehåller definition, direktiv, exempel och idéer som tas med till teorisyntesen. 

Interaktion – tar upp begreppet interaktion och presenterar modeller för att kartlägga 
medborgarens interaktioner med kommunen. Ligger till grund för kopplingen mellan 
medborgare och kommunala processer. 

Teorisyntes – sammanställning av de teorier och den andrahandsempiri som presenterats i 
tidigare kapitel. Visar på vilka delar som är viktiga när man utvecklar e-governmentlösningar 
som syftar till att inkludera både medborgare och kommuner. 

Hypotes – utgående från teorisyntesen och vår förstudie presenteras vår bild av svaren på 
frågeställningarna inför vår insamling av försthandsempiri. Det är utifrån hypotesen denna 
insamling har formats. 

Empiri – genomgång av den information vi fick under våra intervjuer med representanter 
från tre svenska kommuner. 

Analys och resultat – i detta kapitel slås vår hypotes och empiri samman. Kapitlet innehåller 
kvalitativa analyser av intervjuerna samt avstämning mot vår hypotes. 

Slutsats – i detta kapitel presenteras svaren på de frågeställningar rapporten syftar till att 
besvara. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi på vilket sätt vi har valt att arbeta med vår uppgift för att få ett 
tillförlitligt resultat. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två övergripande vetenskapsfilosofier; positivism och interpretivism, där den 
sistnämnde ofta kallas för hermeneutik. Vetenskapsfilosofin syftar till forskarens syn på 
kunskap och hur kunskap uppstår. (Saunders et al., 2003) 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att ha en överblick över de olika 
förhållningssätten för att kunna ta del av och kunna kritisera den forskning som bedrivs 
utifrån ett visst förhållningssätt. 

Saunders med flera (2003) menar att det finns en praktisk nytta i att, som forskare, reflektera 
över de förutfattade meningarna man har om kunskap, hur kunskap uppstår och hur man som 
individ uppfattar världen. De menar också att vetenskapsfilosofin beror mycket på de 
frågeställningar man vill ha svar på genom att de påverkar de metoder man använder för att 
hitta svar på sina frågeställningar (Saunders et al., 2003). 

Den som anammar ett positivistiskt synsätt försöker att skapa lagar och generaliseringar för 
att beskriva ett fenomen (Saunders et al., 2003). Arbetssättet är väldigt strukturerat för att 
skapa förutsättningar för upprepningar och resultaten bygger ofta på statistik och logiska 
slutsatser utifrån de upprepade experimenten (Saunders et al., 2003). Enligt Patel och 
Davidsson (2003) ska metoden utformas så att forskaren kan bytas ut, men resultaten bli 
desamma. Detta medför att forskarens förhållningssätt måste karaktäriseras av att forskaren 
står i en yttre relation till det som ska undersökas och därmed ska forskarens person, politiska, 
religiösa och känslomässiga läggning inte kunna påverka resultatet (Patel och Davidsson, 
2003). 

Författarna Wiedersheim-Paul och Eriksson (2006) menar att antagandet att verkligheten är 
objektiv och därmed lika för alla är karaktäristiskt för en positivistisk vetenskapsuppfattning 
och får medhåll av Patel och Davidsson (2003) som anser att fysiken är den ideala 
vetenskapen för positivister där naturlagarna påverkar alla på samma sätt och därmed ger en 
objektiv värld. De menar också att ytterligare ett kännetecken för ett positivistiskt 
förhållningssätt är tanken om reduktionism, det vill säga att man kan lösa ett problem genom 
att se till delarna av problemet och inte till helheten (Patel och Davidsson, 2003). 

Patel och Davidsson (2003) menar att interpretivismen (eller hermeneutiken) kan ses som 
positivismens raka motsats. Enligt Saunders med flera (2003) anser interpretivisten att 
människor och organisationer är alltför komplexa och unika för att kunna beskrivas med 
generella lagar och regler. Istället för att beskriva verkligheten med hjälp av sådana regler 
väljer interpretivisten, enligt författarna, att beskriva verkligheten som en social konstruktion 
som består av människor och dessa människors olika uppfattningar av den sociala 
konstruktionen. Den verklighet en människa upplever är skild från den verklighet en annan 
människa upplever på grund av den enkla anledningen att de är olika människor med olika 
värderingar och åsikter (Saunders et al., 2003). 
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Vi anser att vår uppgift är av sådan karaktär att en kombination av interpretivism och 
positivism är ett passande förhållningssätt. Detta då frågeställningarna griper över två olika 
områden. Dels ett tekniskt perspektiv där data flödar mellan maskiner och dels ett socialt, 
samhällsvetenskapligt, perspektiv där människor utbyter information och interagerar med en 
kommun. Där människor agerar kommer människors tidigare erfarenheter och kunskaper att 
spela in vilket gör det svårt att beskriva beteenden ur ett rent positivistiskt förhållningssätt. Å 
andra sidan kommer de praktiska slutsatserna vi presenterar att vara just regler och 
generaliseringar i form av modeller, vilket gör att vi inte heller använder oss av ett rent 
interpretivistiskt förhållningssätt. Inom de olika områdena finns mycket forskning, inom såväl 
datateknik som interaktions- och kommunikationsteori. De forskningsresultat vi använt oss av 
i vårt arbete mynnar ur såväl positivistiska synsätt som interprevitistiska, vilket ställer 
ytterligare krav på vårt förhållningssätt när resultaten av dessa två olika typer av forskning ska 
kombineras. 

Knox (2004) menar att det i metodlitteraturen alltför sällan tydligt framgår att ett visst 
vetenskapligt förhållningssätt inte innebär ett visst praktiskt arbetssätt. Han menar att det 
viktigaste är vilka metoder man använder och framförallt hur man underbygger de bevis man 
presenterar för sina slutsatser.  

2.2 Forskningsansats 

Vilket förhållningssätt man än väljer kommer forskningsarbetet att bestå av användandet av 
teori (Saunders et al., 2003). Enligt Patel och Davidsson (2003) är det forskarens uppgift att 
pröva och utveckla teorier som kan hjälpa oss att förstå verkligheten och att frågan hur man 
ska relatera teori och den empirin – data om den del av verkligheten som studeras – är ett av 
de verkligt centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete, De menar att 

[T]raditionellt sett är en teori ett system av antaganden eller satser som beskriver den del 
av verkligheten som är studieobjektet. En teori ska utgöra en sammanhängande helhet 
utifrån vilken vi kan förklara eller förstå en så stor mängd av existerande information 
som möjligt (Patel & Davidsson, 2003, s. 21-22) 

Författarna menar att det inom vissa vetenskaper, främst naturvetenskapen, går att konstruera 
sammanhängande teoretiska strukturer men att detta inom andra discipliner blir svårare, till 
exempel då studieobjektet är föränderligt över tid eller där olika teorier har lika stort 
förklaringsvärde rörande samma studieobjekt (Patel och Davidsson, 2003).  Ett sätt att 
åskådliggöra en teori, eller en del av teori, är användandet av modeller (Patel & Davidsson, 
2003). Modeller är enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (2006) beskrivningar av faktorer 
och samband utan att ange orsaker och verkan medan teorin tar upp även de två sistnämnda. 
Därmed har teorin, enligt författarna, ett mer generellt förklaringsvärde medan modellen har 
ett mer begränsat tillämpningsområde (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2006). 

För att ta fram sina teorier och modeller finns det tre huvudsakliga sätt att förhålla sig till 
empiri, nämligen induktion, deduktion (Saunders et al., 2003; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
2006; Patel & Davidsson, 2003) samt abduktion (Patel & Davidsson, 2003). Kort beskrivet 
innebär den deduktiva ansatsen att man utvecklar teorier och hypoteser utifrån befintliga 
källor och sedan undersöker huruvida de stämmer med verkligheten medan man i den 
induktiva arbetsgången samlar in sin empiri för att därefter bygga en teori utifrån det 
(Saunders et al., 2003). Abduktion beskrivs av Patel och Davidsson (2003) som en 
kombination av induktion och deduktion såtillvida att det abduktiva arbetssättet innebär att 
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man utifrån ett enskilt fall utvecklar en hypotes (induktion) och sedan använder deduktiva 
metoder för att utveckla eller generalisera den första hypotesen. 

Vi har valt att arbeta enligt den deduktiva metoden, vilket innebär att vi i ett första steg samlat 
in såväl teorier som andrahandsempiri för att i kombination med en kortare förstudie utforma 
en hypotes. Denna hypotes har sedan testats genom insamlandet av data genom intervjuer. 
Saunders med flera (2003) beskriver den deduktiva ansatsen som mer passande för att 
beskriva vad det är som händer medan den induktiva ansatsen passar sig vid beskrivning av 
varför något händer. Vårt arbete handlar om att beskriva vad som händer, vad som händer när 
en medborgare har bestämt sig för att utföra en e-tjänst. Vi ville dessutom kunna beskriva hur 
förloppet ser ut fram till att detta behov ska uppfyllas, det vill säga vad som händer i systemet 
för att hitta dessa medborgarbehov. 

Enligt Saunders med flera (2003) finns det ett antal viktiga egenskaper i den deduktiva 
metoden. Först och främst finns det egenskapen att söka lösa kopplingar mellan variabler för 
att hitta och bygga sin hypotes. Därefter ska hypotesen testas, vilket görs genom insamlandet 
av data inom vilken forskaren måste försöka hålla sig objektiv, försöka kvantifiera insamlade 
data, försöka reducera problemet till dess minsta beståndsdelar samt utforma sin undersökning 
så att resultaten är applicerbara på hela sin avgränsade målgrupp. (Saunders et al., 2003) 

För att hitta kopplingar mellan variabler har vi i denna rapport använt oss av såväl teori som 
första- och andrahandsempiri. Med hjälp av denna referensram utgick vi sedan från våra 
frågeställningar och skapade vår hypotes. Därefter utförde vi ett antal intervjuer för att testa 
och komplettera vår hypotes, vilket beskrivs mer ingående i nedanstående kapitel. 

2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Saunders med flera (2003) handlar forskningsstrategin om att skapa en plan för hur 
man ska besvara sina frågeställningar. De menar att denna plan syftar till att motivera varför 
man valt att undersöka ämnet på det sätt man gör. Yin (2003) presenterar en lätthanterlig 
modell, innehållande forskningsstrategier för samhällsvetenskaplig forskning, för att välja typ 
av forskningsstrategi utifrån sina frågeställningar. 

Om man ser till exempelfrågeställningen i vårt uppdrag, nämligen att skapa ”verksamhetsnära 
IT-tjänster i en kommunal verksamhet för att stötta utvecklingen av den 
medborgarorienterade serviceorganisationen” är vi av åsikten att den kommunala 
verksamheten utför många andra tjänster för medborgarna än rent IT-baserade. I själva verket 
utför kommunen inga rena IT-tjänster utan snarare tjänster där en delmängd av dessa helt eller 
delvis har valts att realiseras med stöd av IT. Detta ger att vi måste lyfta blicken för att se hur 
dessa IT-tjänster påverkar kommunen och medborgarna i form av till exempel 
organisationspåverkan och informationsutbyten. Vidare har vi avgränsat oss från den tekniska 
implementeringen och ämnar beskriva infologiska samband. Då ovanstående tankegångar 
ligger till grund för arbetet anser vi att en samhällsvetenskaplig syn passar utmärkt. 

Yin (2003) menar att det finns fem typer av forskningsstrategier, experiment, survey, 
(arkivanalys), historisk undersökning och fallstudie. För att kunna välja vilken eller vilka av 
dessa som passar för de frågeställningar man har presenterar han nedanstående matris. 
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Tabell 1 – Situationer för olika forskningsstrategier 

Strategi Typ av frågeställning Krävs kontroll av 
beteenden? 

Fokus på samtida 
händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey Vem, vad, var, hur många, hur 
mycket? Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur många, hur 
mycket? Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför? Nej Nej 

Våra frågeställningar består av två huvudfrågor, av typen hur: 

1. Hur beskrivs kommunala tjänster i en tjänstekatalog? 

2. Hur beskrivs en kommunal e-tjänst utifrån en kommunal tjänst? 

Dessa båda frågor har fokus på samtida händelser, och dessa passar då utmärkt att undersöka i 
vad Yin (2003) benämner som en förklarande fallstudie. 

2.4 Fallstudiedesign 

En forskningsdesign är logiken som kopplar ihop data som ska samlas in och de slutsatser 
som ska dras med arbetets frågeställningar (Yin, 2003). Enligt Yin (2003) kan man se 
designen som en ritning över forskningsarbetet som behandlar fyra problem – vilka frågor 
man ska studera, vilken data som är relevant, vilken data man ska insamla samt hur man ska 
analysera resultaten. Yin (2003) menar vidare att denna ritning inte endast är ett arbetsredskap 
utan ska säkerställa att man inte hamnar i en situation där de bevis man samlat in inte 
stämmer överens med, och kan besvara, de frågor man vill ha svar på. 

Yin (2003) presenterar fem punkter som är speciellt viktiga för forskningsplanen 

•  Frågeställningar 

•  Antaganden och förslag (om de finns) 

•  Enhet/enheter för analys 

•  Logisk koppling av data till antaganden och förslag 

•  Kriterium för tolkning av rönen 

Våra enheter för analys var från början tydliga och de motsvarar de områden inom vilka vi 
skapat våra arbetsfrågor. Dessa områden och tillika enheter för analys är kommunerna, 
medborgarna och tjänsterna i sig. En kommun har fler kunder än endast medborgarna, till 
exempel föreningar och företag i regionen samt andra myndigheter. Vårt uppdrag 
specificerade dock fokus på den medborgarorienterade organisationen. 

Vi presenterade tidigare våra frågeställningar. För att skapa dessa utgick vi från vårt uppdrag, 
våra tidigare erfarenheter från våra grund- och profilkurser vid universitetet samt en inledande 
ämnesorientering. Vi var och är båda två av åsikten att IT är ett verktyg och en möjliggörare 
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och att vårt intresse av IT ligger i hur man sätter i tekniken i en kontext och använder den, inte 
nödvändigtvis tekniken i sig  

Vi drevs därför av hypotesen att en e-tjänst är en IT-möjliggjord spegling av en hel, eller del 
av, en ”vanlig” tjänst och att dessa båda typer av tjänster således måste ha mycket gemensamt 
som till exempel behovet av interaktion och kommunikation. Vi ställde oss sedan frågan vad 
vi behövde undersöka för att se om detta stämde och hur man bör representera dessa likheter 
och beroenden i det som kallas den kommunala tjänstekatalogen. Dessa tankar formulerade vi 
sedan som arbetsfrågor, eller vad Yin (2003) kallar antaganden och förslag, vilka presenteras 
nedan. 

Tabell 2 – Förslag och antaganden 

Fråga Område Material 
Hur levereras en tjänst? Hur levereras en 
e-tjänst? A Tjänsteteori, Andrahandsempiri 

E-government 
Vilka krav ställer kommunal verksamhet 
på en tjänst?  A, B Första- och andrahandsempiri 

om kommunal verksamhet. 
Vilka typer av medborgarbehov behöver 
kommunerna uppfylla med hjälp av e-
tjänsterna respektive katalogen? 

C Tjänsteteori, andrahandsempiri, 
fallstudier och intervjuer 

Vad ställer behovstyperna för krav på e-
tjänsterna respektive tjänstekatalogen?  D Förstahandsempiri, Service 

Management 
Hur beskrivs en tjänst utifrån 
medborgarens respektive kommunens 
perspektiv? 

A, B, C Tjänsteteori, andrahandsempiri 
E-government 

Hur beskrivs en e-tjänst utifrån 
medborgarens respektive kommunens 
perspektiv? 

A, B, C, D Service Management, 
Tjänsteteori, interaktionsteori 

Vilka attribut och egenskaper krävs för att 
möta de olika kraven på e-tjänsterna 
respektive e-tjänstekatalogen? 

D Service Management, 
fallstudier, andrahandsempiri 

Utifrån de identifierade kraven, hur och 
med vilka mätetal kan e-tjänsternas nytta 
beskrivas?  

D Fallstudier, intervjuer, Service 
Management 

Vilka direktiv styrs kommunerna av och 
vad ställer detta för krav på e-tjänsterna 
och utvecklandet av dessa? 

B Statliga direktiv, lagar och 
riktlinjer 

Områden: 
A: Tjänsteteori och tjänsteleverans B: Organisation - kommun 
C: Användare – medborgare D: Information och data 

Vi valde att använda oss av en kvalitativt inriktad forskning, vilket enligt Patel & Davidsson 
(2003) innebär att forskningen använder sig av ”mjuka” datainsamlingsmetoder i form av 
djupare intervjuer och tolkande analyser. Orsaken till detta var att det under vår inledande 
orientering visade sig att svenska kommuner, generellt sett, inte kommit speciellt långt vad 
gäller att arbeta tjänsteorienterat. Därför visste vi att vår förstahandsempiri hade ett 
begränsande antal respondenter redan från början. Vårt val att använda färre respondenter 
med djupare undersökningar kändes därför naturligt. Under arbetets gång visade det sig att 
alla pusselbitar fanns tillgängliga, men att det inte var självklart hur de kunde fogas ihop. I 
Figur 1 – Rapportens uppbyggnad syns tydigt hur vi försökt sammanfoga fyra teoriområden 
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till ett. Inom samtliga av dessa teoriområden finns en stor mängd forskning och där 
kopplingar mellan kommunal verksamhet och e-government gjorts i en stor mängd akademisk 
litteratur. De två resterande områdena, tjänsteteori och interaktion, är också flitigt 
ihopkopplade i litteraturen medan kopplingen mellan de två block dessa hopparningar utgör 
beredde oss mest bekymmer. Det var dessa bekymmer vi försökte lösa med hjälp av 
arbetsfrågorna på föregående sida. 

2.4.1 Forskningsdesignens kvalitet 

Yin (2006) menar att då ”en forskningsdesign antas representera en logisk uppsättning 
påståenden, kan man även bedöma kvaliteten på en given forskningsdesign utifrån vissa 
logiska kriterier” (Yin, 2006 s. 54).  Yin (2006) presenterar fyra begrepp och tre av dessa 
presenteras i tabellen nedan. Det utelämnade begreppet är intern validitet som enligt Yin 
(2006) inte gäller för explorativa studier. 

Tabell 3 – Designkriterier och deras tillämpning i fallstudier. 
Anpassad från Yin, 2006, s. 54) 

Kriterier Fallstudietillämpning Aktuell undersökningsfas  

Använda flera källor när det gäller data 
och belägg Datainsamlingen 

Formulera en beviskedja Datainsamlingen Begreppsvaliditet 

Låta nyckelinformanter läsa utkast till 
forskningsrapporten 

Sammanställningen av 
rapporten 

Använda teori vid enfallsstudier Forskningsdesign 
Extern validitet Använda replikationslogik vid 

flerfallsstudier Forskningsdesign 

Använda regelverket för fallstudier Datainsamlingen Reliabilitet Utveckla en databas för fallstudien Datainsamlingen 

Begreppsvaliditet handlar om att utforma operationella mått för de begrepp som studeras. Yin 
(2006) menar att det forskaren ska undersöka måste tydligt definieras i den valda kontexten 
inklusive en tydlig beviskedja. Vårt sätt att säkerställa detta var att i vår litteraturstudie 
använda flera källor inom varje område och på sådant vis hitta en definition eller beskrivning 
som med störst sannolikhet stämmer överens med verkligheten. Den beviskedja som vi 
formulerade framgår i föregående kapitels genomgång av de arbetsfrågor vi använde oss av 
samt i kapitel 2.5. Vidare lät vi våra respondenter läsa igenom delar av rapporten och 
framförallt de delar av våra intervjuer som vi inkluderat i rapporten. Ytterligare en åtgärd för 
ökad begreppsvaliditet var den förstudie vi utförde som i mångt och mycket fokuserade på att 
diskutera begrepp som vi ställts inför och stämma av att vi uppfattat dessa på de sätt som de 
idag används i kommunal verksamhet. Vi anser att vi genom dessa uppnått god 
begreppsvaliditet. 

Reliabilitet handlar om huruvida samma tillvägagångssätt med en annan forskare resulterar i 
samma slutsatser och resultat (Yin, 2006). Reliabiliteten är svår att bedöma då vår, främst 
kvalitativa, ansats gör att våra kunskaper och åsikter speglas i de slutsatser vi dragit.  Vi har 
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dock i största möjliga mån använt oss av vår fallstudiedesign samt transkriberat våra 
intervjuer och sparat dessa rådata. Vidare har vi, för att ytterligare möjliggöra en ny tolkning 
av vår insamlade data, använt oss av tydliga referenser. 

Extern validitet rör, enligt Yin (2006), problemet att veta om resultatet från en undersökning 
kan generaliseras att omfatta mer än den aktuella fallstudien. Enligt Saunders med flera 
(2007) är detta speciellt viktigt då man gör en fallstudie i en eller ett fåtal organisationer, 
vilket är fallet för oss. Yin (2006) menar att fallstudier bygger på, som vi tidigare nämnt, 
analytiska generaliseringar och jämför detta med survey-undersökningar som bygger på 
statistiska generaliseringar. För att pröva en teori replikeras undersökningen på ett andra eller 
tredje område och sedan jämförs resultaten (Yin, 2006). Denna replikationslogik är, enligt 
Yin (2006) samma logik som ligger till grund för experiment. Vi har i vår undersökning 
studerat kommunal verksamhet. I kapitel 2.6 beskrivs skillnader och likheter mellan de 
kommuner vi undersökt. Vi har uteslutande undersökt och intervjuat personer på, jämfört med 
medelkommunen, stora kommuner vilket kan påverka vårt resultat. Vår undersökning har 
dock inte i första hand haft som mål att se hur organisationen ska förändras utan snarare vilka 
villkor som måste uppfyllas för att på ett effektivt sätt kunna arbeta tjänsteorienterat med 
medborgarnära tjänster. 

2.5 Litteraturgenomgång 

En stor del av forskning är styrd av tidigare teorier, det vill säga att forskaren gör härledningar 
till beteenden och händelser i verkligheten utifrån existerande teori. Dessa härledningar 
uttrycks vanligen i hypoteser som kan testas. Teorin tillhandahåller en ram för vilken 
information som ska samlas in och vad som ska observeras. Empirisk data används sedan för 
att förkasta eller bekräfta teorin. (Merriam, 1994) 

Våra grundkunskaper inför arbetet var främst våra profilkurser på universitetet där vi 
behandlat såväl förändringsprojekt, ekonomiska informationssystem och e-tjänster som 
informationssystem i offentlig sektor. För att orientera oss i ämnet höll vi inledningsvis 
kontinuerliga kontakter med såväl vår handledare på Kerfi som med vår examinator på 
universitetet. Parallellt med detta började vi med en övergripande litteratursökning i såväl 
vanliga sökmotorer och universitetets bibliotekskatalog som databaser för vetenskapliga 
artiklar. Vi använde sökord som ”Service Delivery Architecture”, ”Service Level 
Agreements” och ”Public e-services”. Allteftersom vi hittade och läste artiklar, böcker och 
undersökningar ökade vår förståelse av ämnet och uppgiften. Under tiden skapade och 
utvecklade vi våra frågeställningar, vår metod och våra avgränsningar. 

Utöver att söka litteratur baserat på nyckelord undersökte vi även de källor som användes i 
den litteratur vi läste. Detta gjordes genom att följa upp de källor som behandlade ämnen som 
troddes kunna vara till nytta för vår undersökning. Urvalet gjordes på ett samlat intryck av hur 
verket användes i den litteratur som refererar den samt den titel det refererade verket hade. 
Verk som refererades ofta följdes upp extra noga för att skapa en bild av den allmänna synen 
på ämnet, då dessa verk kan ses som tongivande inom sitt område. 

Under litteratursökningen växte en allt tydligare bild av vilken information som behövdes 
fram. Det som utkristalliserades var tjänstebegreppet, e-government, kommunal verksamhet 
och interaktion. Informationssökning inom dessa fyra områden ledde till att en bättre bild av 
respektive område växte fram och det tydliggjordes hur dessa ämnen hängde samman och 
kompletterade varandra. Nedan följer en genomgång av respektive område där den viktigaste 
litteraturen kommenteras. 
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Tjänstebegreppet är centralt för vår rapport. Det problem vi ställt upp för rapporten rör 
tjänsteleverans i kommunal verksamhet och det är därför naturligt att börja genomgången av 
litteratur med just teorin kring vad en tjänst är och hur en tjänst levereras. Detta gjordes med 
hjälp av klassisk tjänsteteori och tjänstemarknadsföring. Den bild som skapades genom 
studien av den här litteraturen skapade till viss del ramarna för vår undersökning eftersom vi 
efter att ha tagit reda på mer om tjänster kunde definiera tydligare vilka kunskapsbehov som 
fanns gällande de andra litteraturområdena. Under ämnesområdet faller även definitionen av 
en e-tjänst som är central för rapporten samt en genomgång av ITIL och närliggande tankar. 
Den litteratur som är central för beskrivning av tjänstebegreppet är framförallt artiklar från 
Christian Grönroos samt Bo Edvardsson där den förstnämnde är en auktoritet på området och 
flitigt citerad av andra forskare inom området.  

Sett till litteraturområdets stabilitet är vi av åsikten att tjänsteteorin är stabil. Åsikterna går 
isär gällande bland annat vilka sätt som bör användas för beskrivning av tjänster men de 
åsikter som finns genomgår evolution snarare än revolution – området utvecklas men inte i 
sådan utveckling att det äventyrar vår studie. 

Kommunal verksamhet följer naturligt efter tjänsterna. Det är av vikt att ta reda på vilken 
miljö undersökningen äger rum i. Detta kan kopplas till tjänsteteorin som säger att kund och 
leverantör är de aktörer som är aktiva under ett tjänsteförlopp. I kommunal verksamhet är 
medborgaren kund (enligt våra avgränsningar) och kommunen leverantör. Därför försökte vi 
ta reda på vilka egenheter som finns inom kommunal verksamhet. Med hjälp av en blandning 
av böcker som beskriver kommunal verksamhet och dokument från framförallt Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) skapade vi oss en bild av hur kommunens organisation ser 
ut, hur arbetet sköts och vilka tjänster en kommun erbjuder. Bilden kompletterades med 
dokument från Statskontoret och Verva.  

Gällande genomgången av kommunal verksamhet ser vi ingen förändring inom litteraturen. 
Så länge lagstiftningen kring vad kommuner ansvarar för är densamma kommer den litteratur 
som används för att beskriva den kommunala verksamheten att stämma överens med 
verkligheten.  

Efter genomgången av den kommunala verksamheten följer en presentation av e-government. 
I presentationen ingår en introduktion, tankar kring utveckling, direktiv, exempel på olika 
satsningar samt ett par exempel på e-tjänster. För att definiera begreppet används en samling 
vetenskapliga artiklar som visar på att definitionen är den samma hos många författare. Den 
bilden kompletteras med den definition som används i Sverige. Efter definitionen presenteras 
de skäl till att arbeta med e-government som presenteras i vetenskapliga artiklar och 
dokument från olika offentliga organisationer. I fokus finns Wimmer som med sitt holistiska 
ramverk presenterar en modell som täcker in stora delar av den problematik som finns 
gällande e-government. Wimmer är välrefererad i den litteratur vi läst. Wimmers texter 
kompletteras med idéer från andra författare. Efter utveckling kommer utvärdering. Här 
presenteras två olika modeller för utvärdering av e-tjänster. Trappmodellen som presenteras 
av Layne och Lee refereras av majoriteten av de författare som arbetar med e-tjänster och kan 
ses som en standardmodell. För att balansera den modellen och visa på att det finns kritik mot 
den tas även en modell som bygger på andra idéer upp. Efter detta presenteras ett antal texter 
som berör tjänsteorientering inom e-government och kommunal verksamhet. Dessa områden, 
från definitionen till tjänsteorienteringen, är till för att ge en bild av vad begreppet e-
government innebär. 
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E-government är ett område som är i stark utveckling. Det innebär att den litteratur som 
använts i den här rapporten snabbt kan bli föråldrad. Dock är det viktigaste som vi hämtat från 
litteraturområdet definitionen av vad e-government är och den definitionen tycks vara stabil. 
Den holistiska modellen är välrefererad vilket även gäller för trappan vilket gör att vi trots 
risken att de blir föråldrade väljer att använda dem.  

För att ge en mer praktisk bild av e-government följer sedan ett antal områden som tar upp 
ämnet i form av exempel. Det första området berör direktiv och tar upp direktiv och riktlinjer 
på EU-nivå och statlig nivå samt mål som satts upp av SKL. Direktiven ger en viss bild av 
vilka mål och motiv som finns. Efter genomgången av direktiv följer en genomgång av ett 
antal satsningar och initiativ. Urvalet har gjorts baserat på vilka initiativ som vi ser har värde 
för vår undersökning på olika sätt. Antalet initiativ som finns att välja bland är 
överväldigande men genom att titta på vilka initiativ som kan kopplas till den undersökning 
som gjorts valdes ett antal initiativ ut. Urvalet kan även ses som kopplat till hur refererade 
initiativen är genom att många av de artiklar som tas upp funnits i referenslistorna på annan 
litteratur vi läst. Invävt i texterna som rör svenska initiativ från Verva och SKL finns en del 
tankar rörande exempelvis risker som presenterats i deras respektive texter. Slutligen 
presenteras två exempel på e-tjänster som kan anses vara föredömen. Dessa e-tjänster är 
hämtade från tävlingen Guldlänken, som arrangeras av Verva, Vinnova samt Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Direktiv kan enligt vårt sätt att se det ses som stabila, även om de förändras över tiden. Det 
viktiga skälet att ha med dessa direktiv i rapporten är att ge en bild av hur synen på 
utvecklingen ser ut i skrivande stund, vilket de gör även om de i framtiden förändras. 
Detsamma gäller initiativ och exempel. 

Efter genomgången av e-government görs en undersökning av olika modeller inom området 
interaktion. Modellen GIM valdes som modell för beskrivning av de interaktioner som bygger 
upp tjänster. Detta eftersom Goldkuhls syn på vad som är viktigt med beskrivningar av den 
typen stämmer överens med vår samt att Goldkuhl själv använt modellen för att just beskriva 
kommunala tjänster.  

Synen på interaktion utvecklas och kommer med tiden antagligen bli mer detaljerad men de 
grundtankar som ligger bakom den teori som används i den här rapporten har under en längre 
period varit stabila vilket gör att den litteratur som används i rapporten med stor sannolikhet 
även fortsättningsvis kommer vara gångbar.   

2.6 Datainsamling 

Information som förmedlats via ord kallas för kvalitativ medan information som förmedlas 
via siffror kallas för kvantitativ (Merriam, 1994). Patton hävdar (enligt Merriam, 1994) att 
kvalitativa data består av detaljerade beskrivningar av situationer, människor, händelser, 
samspel och observerade beteenden, av direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, 
attityder, åsikter och tankar samt utdrag eller hela beskrivningar av dokument som protokoll, 
brev, register samt fallbeskrivningar (Merriam, 1994). Ur rådata uttolkas sedan information 
som ger en empirisk bild av verkligheten (Merriam, 1994). Enligt Yin (2006) finns det sex 
typer av datainsamlingsmetoder – personliga eller informella anteckningar, mer formella 
skriftliga källor (arkivmaterial), intervjuer, direkt observation, deltagande observation och 
fysiska artefakter. Han hävdar vidare att det finns tre övergripande principer för 
kvalitetssäkring som gäller för alla typer av datainsamling nämligen multipla källor, en 
databas för fallstudien, det vill säga en formell sammanställning av olika data och belägg som 
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är skiljd från den slutliga rapporten samt en beläggs- eller beviskedja, alltså explicita 
kopplingar mellan de frågor som formulerats, den data som samlats in och de slutsatser som 
dragits (Yin, 2006). 

Våra främsta källor för data har varit intervjuer med representanter för kommunen samt 
arkivmaterial i form av sekundärempiri som till exempel intervjuer och undersökningar från 
akademiska rapporter utförda i liknande miljöer. Att använda sig av flera metoder för 
insamling av data är enligt Yin (2006) ett sätt att öka begreppsvaliditeten och kallas av 
Merriam (1994) för metodtriangulering som menar att arbetssättet används för att täcka upp 
respektive datainsamlingssätts svagheter. 

Vår datainsamling påbörjades parallellt med litteraturstudien i vår orienteringsfas. Vår uppgift 
introducerade ett antal, för oss, nya begrepp såsom tjänstekatalog och tjänsteleverans. Då vi 
dessutom upptäckte att kombinationen mellan dessa begrepp och offentlig sektor var relativt 
outforskad på akademisk nivå var vi tvungna att använda oss av relativt mycket rådata. För att 
ytterligare få bilden att klarna hade vi informella samtal med såväl vår handledare som 
personer på Kerfi, vana att arbeta mot offentlig verksamhet med ITIL som är ett ramverk för 
leverans av IT-tjänster (ITIL tas upp i kapitel 3.6). 

Mot slutet av litteraturstudien, parallellt med författandet av teorisyntesen och inför 
författandet av vår hypotes, utförde vi en förstudie bestående av två stycken telefonintervjuer 
med representanter för två kommuner, Göteborgs Stad och Kommun 1. Urvalet gjordes 
baserat på storlek där båda kommunerna i sammanhanget kan räknas som stora men i en 
jämförelse med varandra kan räknas som stor respektive medelstor (493 247 respektive 
70 000-85 000 invånare (SCB, 2007)). Tanken var från början att använda oss av tre 
kommuner, det vill säga ytterligare en kommun som kan betecknas som liten men vi bedömde 
efter de två första intervjuerna att två kommuner var nog då skillnader och likheter tydligt 
framgick. 

Tanken med vårt urval var att mycket av kommunernas uppdrag är desamma, men att 
arbetssätten skiljer sig mellan olika kommuner. Kommuner som skiljer sig i storlek torde då 
på grund av en större organisation ha olika arbetssätt. Vi fick förslag på kommuner från vår 
handledare på Kerfi, vilket gjorde att urvalet skedde bland kommuner som dels arbetar med 
Kerfi och dels har påbörjat arbetet med tjänsteorientering, vilket gjorde att vi redan från 
början hade en kontakt på kommunerna. 

Enligt Yin (2003) är en förstudie det sista som utförs i förberedelserna för den huvudsakliga 
datainsamlingen och att urvalet kan ske på flera sätt – en organisation som är lätt att få 
kontakt med eller ligger geografiskt nära eller en organisation som är så lik det eller de tänkta 
studieobjekten som möjligt. 

2.6.1 Intervjuer 

Vi har utfört tre typer av intervjuer, telefonintervjuer, en videointervju samt intervjuer på 
plats. Som tidigare nämnts hölls de intervjuer som utgjorde förstudien av telefonintervjuer, 
dessa följdes sedan upp med ett antal intervjuer på plats. Övriga intervjuer bestod av 
informella samtal för att orientera oss i ämnet. Intervjuer av den sistnämnda sorten kallas av 
Saunders med flera (2003) för informantintervjuer och passar enligt författarna bra då man 
inte har några explicita frågor utan låter den intervjuade i mångt och mycket styra intervjun. 
Att ha ett tydligt mål om vad man vill ha ut av intervjun är dock viktigt (Saunders et al., 
2003). Dessa intervjuer spelades inte in utan anteckningar fördes av oss bägge två och 
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samtalet var fritt och handlade i främsta hand om kopplingen mellan tjänsteorientering och 
system, samt hur de intervjuade såg på begreppet tjänst. 

Vi har uteslutande använt oss av vad Saunders med flera (2003) benämner som kvalitativa 
intervjuer där informantintervjuerna var vad författarna benämner som ostrukturerade och de 
övriga intervjuerna utfördes som semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
innebär enligt Björklund och Paulsson (2003) att man på förhand har definierat ett antal 
ämnesområden och att nya frågor formuleras fortlöpande under intervjun. I vårt fall följde vi 
Yin (2001) och utformade ett antal frågor vi ville ha svar på utifrån våra arbetsfrågor och vår 
hypotes. Under intervjuerna använde vi detta dokument för att säkerställa att vi fick ut det vi i 
förhand tänkt oss med intervjun. Samtidigt gav ett sådant arbetssätt möjlighet att följa 
intressanta områden som lyftes fram av respondenten. En av oss ställde frågor medan den 
andre antecknade och på så sätt såg till att alla våra frågor på dokumentet avhandlades. 
Parallellt med detta spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas. 

Tabell 4 – Genomförda intervjuer 

Intervju med Arbetar som Typ av intervju Varför 

Per-Åke 
Andersson 

e-government-
ansvarig på Kerfi 

Ostrukturerad 
videointervju, 
informantintervju 

För att orientera oss rörande 
tjänstebegreppet 

Jonas 
Åkerman Projektledare, Kerfi 

Ostrukturerad, på 
plats, 
informantintervju 

Kopplingen mellan tjänster och 
system enligt ITIL 

Respondent 1 IT-strateg på 
kommun 1 

Semistrukturerad 
telefonintervju 

Kommun 1:s syn på tjänster, e-
tjänster, kommunala ärenden 
och kopplingen mellan dessa 
begrepp. Del av förstudie. 

Maritha 
Enström 

Huvudprojektledare 
för projektet Leion-
net i Göteborgs Stad 

Semistrukturerad 
telefonintervju 

Göteborgs Stads syn på tjänster, 
e-tjänster, kommunala ärenden 
och kopplingen mellan dessa 
begrepp. Del av förstudie. 

Maritha 
Enström Se ovan Semistrukturerad 

intervju på plats 

Uppföljningsintervju för djupare 
förståelse samt matchning mot 
vår hypotes. 

Lennart 
Jonasson 

Kommundirektör på 
Nacka kommun 

Semistrukturerad 
telefonintervju 

Intervju för att jämföra 
skillnader och likheter gentemot 
de övriga intervjuade 
kommunerna. 

Fredrik 
Eriksson 

IT-strateg för 
Linköpings Kommun 

Semistrukturerad 
intervju på plats 

Intervju för att jämföra 
skillnader och likheter gentemot 
de övriga intervjuade 
kommunerna. 

Lars-Eric 
Rahm 

Stadsdelssekreterare, 
Göteborgs Stad 
Centrum 

Semistrukturerad 
telefonintervju 

Intervju för att få handläggarens 
syn på ett typiskt 
ansökningsärende för förskolan. 

2.7 Metodkritik 

Att skriva en akademisk rapport är ett hantverk. Vi hade under vår utbildning skrivit ett stort 
antal kortare rapporter, men en rapport med omfattning motsvarande denna utgjorde en 
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utmaning. Enligt Yin (2003) är fallstudien ett fritt sätt att forska men att detta bereder ett antal 
problem där ett av de största är hur man generaliserar sina resultat. Ett annat problem med 
fallstudien, i och med det fria upplägget, är att det krävs övning för att behärska tekniken. 
Vårt val av fallstudie som forskningsmetod kan ur det perspektivet ifrågasättas. När vi tog oss 
an uppgiften, och fortfarande idag, var vårt intryck av de svenska kommunerna att de har 
väldigt mycket gemensamt samtidigt som varje kommun i sig är unik. Det vill säga, de har 
samma obligatoriska uppdrag men en stor frihet att utforma sin verksamhet som de anser 
lämpligast. Därför ansåg vi att vi ville gå på djupet samtidigt som vi undersökte flera 
kommuner. Vi ansåg att ingen annan forskningsmetod gav oss den möjligheten. 

Vad gäller urval av kommuner har vi redan tidigare kommenterat att det idag inte finns många 
kommuner som aktivt arbetar med tjänsteorientering, vilket gjorde att urvalet blev begränsat. 
Ett alternativt urval hade varit att fokusera på en kommun, för att på så sätt få djupare inblick 
i det rent organisatoriska. Detta skulle förmodligen ha resulterat i ett mer djupgående resultat 
samtidigt som vi inte fått reda på hur generaliserbart resultatet verkligen är. Vårt urval av 
stora kommuner i södra Sverige lämnar naturligtvis sin prägel i rapporten. Tyvärr föll en 
mindre kommun, som var med från början, bort på grund av skäl utanför vår kontroll. Vi ser 
det som en brist att vi saknar mindre kommuner, men hur resultatet hade förändrats är svårt 
att sia om. 

På samma sätt som forskning kräver erfarenhet gör även datainsamling det. Vi har tidigare 
kommenterat vår litteraturgenomgång och andrahandsempiri och vad gäller 
förstahandsempirin såg vi inget annat val än just intervjuer. Vissa av intervjuerna gjordes per 
telefon, vilket vi anser är en brist då rösten inte är det enda kommunikationsverktyget. Detta 
innebar, indirekt, att vi gjorde prioriteringar mellan de olika kommunerna, vilket hade kunnat 
undvikas med samma intervjuförutsättningar för samtliga respondenter. Vad gäller urvalet av 
respondenter från kommunalt håll arbetar samtliga, med ett undantag, med strategiska frågor 
rörande e-tjänsternas påverkan på den kommunala verksamheten vilket kändes naturligt då 
vår rapport inte har huvudfokus på tekniken i sig. 

I vår fallstudiedesign valde vi ut ett antal teoriområden att utgå från, detta har naturligtvis 
effekter på vårt resultat. Det är svårt att spekulera i vilka alternativa områden som kunnat vara 
aktuella, givet uppgiftens upplägg. Vad som däremot, för oss, är tydligt är att mer djupgående 
förstahandsempiri rörande kommunal verksamhet hade varit att föredra och att vi, möjligtvis, 
kunde ha tagit fokus från litteraturgenomgången till fördel för nämnda förstahandsempiri. En 
sådan ökning av praktiskt fokus hade förmodligen även ändrat balansen mellan teori och 
praktik i rapportens avslutande delar. Med ett ökat fokus på förstahandsempiri hade vi 
dessutom kunnat prata mer med dem som dagligen möter medborgaren. Dessa två roller, 
handläggaren och medborgare, hade givit rapporten en extra dimension. 

Vi pratar genomgående i rapporten om vikten av att inkludera medborgaren. Man kan då ha 
invändningar på att vi inte haft med några medborgare, de som i slutändan ska dra nytta av 
tjänsterna, i vår insamling av förstahandsempiri. Detta är av två anledningar varav den första är 
svårigheten att hitta lämpliga representanter givet tidsbegränsningen. Den andra anledningen är 
kopplad till uppgiftens natur. Uppgiften handlar om hur man ska samla och beskriva 
kommunala tjänster och e-tjänster, inte att faktiskt göra det. Det vi presenterar är en 
beskrivningsmodell, inte färdiga beskrivningar. 
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2.8 Rapportens utseende 

Under metodkapitlets gång har rapportens upplägg till viss del beskrivits. Nedan beskrivs 
tydligare vad läsaren har att vänta sig och hur rapporten är uppbyggd. Läsaren ges även en 
förklaring till varför rapporten ser ut på det sättet.  

I Figur 1 kan en skiss av rapporten ses. I figuren ses dels att rapporten är uppdelad i tre delar 
som beskrivs mer ingående i början av respektive del. Delarna är sammansatta av de kapitel 
som rapporten består av. De kapitel som finns är till för att i slutet av rapporten knytas 
samman till svar på de frågeställningar som rapporten utgår från. 

 
Figur 1 – Rapportens uppbyggnad 

Arbetet med rapporten byggdes upp av de byggklossar som kan ses i Figur 1. Längst ner i 
figuren ligger de frågeställningar som rapporten tar har som grund. Över dessa står de 
arbetsfrågor som har fungerat som stöttepelare under arbetet. Överst ligger de teoriområden 
som vi ansett vara nödvändiga att studera för att kunna reda ut arbetsfrågorna. Teorin 
sammanfogas sedan till en helhet i teorisyntesen. Teorisyntesen tillsammans med förstudien 
ligger till grund för hypotesen som är ett första försök att ta sig an arbetsfrågorna. Hypotesen 
sammanfogas sedan med den empiriska undersökningen i analysen där arbetsfrågorna 
avhandlas. Analysen används sedan för att skapa slutsatser som svar på de frågeställningar 
som ligger till grund för rapporten. 
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Del 1 – Teori 

I den första delen av rapporten byggs en teoretisk grund upp som resten av rapporten sedan 
lutar sig mot. I Figur 2 nedan ses vilken del av rapporten som detta utgör utgående från den 
skiss över rapporten som tidigare presenterats.  

 

Figur 2 – Skiss över rapportens första del 

I kapitel 3, 4, 5 och 6 presenteras i tur och ordning tjänsteteori, kommunal verksamhet, e-
government och interaktionsteori. Dessa områden utgör rapportens teoretiska referensram. 
Dessa områden sammanförs sedan till en teorisyntes i kapitel 7. I teorisyntesen samlas den 
teori som sedan är central för att underbygga fortsättningen på rapporten. Teorisyntesen visar 
hur vi anser att de fyra olika teoriområdena ska sammanfogas till en helhet. Detta 
sammanfattas och tydliggörs sedan i del två.  
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3 Tjänstebegreppet 
En allt större del av Sveriges BNP utgörs av tjänster. Tjänster har alltid producerats, inom den 
offentliga sektorn till exempel i form av sjukvård, skola och polis och även inom den privata 
sektorn som till exempel transporter, hotell, och restauranger. En allt större del av tjänsterna 
innebär hantering av information. Denna karaktärsändring av tjänstebegreppet har vuxit fram 
parallellt med utvecklingen av informationsteknologin. En stor del av 
informationsteknologiska produkter och tjänster säljs till just tjänstesektorn. (Bergman & 
Klefsjö, 2002) 

Detta kapitel syftar till att beskriva begreppet tjänst och tjänstens egenskaper. Vi börjar 
kapitlet med att ställa oss frågan vad en tjänst är för att sedan fortsätta beskriva tjänstens 
egenskaper ur ett antal olika perspektiv. Vi fortsätter sedan med att beskriva vad som är 
speciellt med en e-tjänst och vad en sådan tjänst har gemensamt med de traditionella 
tjänstebeskrivningarna. Då begreppet ligger till grund för hela rapporten rekommenderas 
läsaren att läsa samtliga delkapitel. 

3.1 Vad är en tjänst? 

Tjänstebegreppet är långt ifrån entydigt och det finns många olika definitioner. Ett vanligt 
synsätt är att en tjänst är en del av de vidare begreppen produkt eller erbjudande. Tanken att 
producera innebär enligt Edvardsson och Larsson (2004) att skapa ett slags mervärde för 
företaget. Författarnas definition av mervärde innebär att få intäkterna från sålda produkter att 
överstiga kostnaden för att tillverka dem. En tjänst blir då i denna kontext något som erbjuds 
kunder för att skapa just mervärde för företaget. Tjänster är alltså en typ av produkter där 
andra typer kan vara varor eller halvfabrikat. (Edvardsson & Larsson, 2004) 

Grönroos (2001) menar att en tjänst är en process som leder till någon form av resultat via 
delvis simultana produktions- och konsumtionsprocesser, via en interaktion mellan producent 
och konsument. Detta skiljer sig från produkter av till exempel varutyp där produktionen 
föregår konsumtionen. Han menar vidare att resultatet syftar till att uppfylla ett kundbehov 
och att  

A need-satisfying, physical product exists before consumption starts. Products are 
outcomes of a production process. In a service context, in contrast, a need-satisfying 
equivalent of a product emerges gradually for the customer throughout the consumption 
process. (Grönroos, 2001 s. 1) 

Grönroos (1998) menar att när man talar om konsumtion av varor är det resultatkonsumtion, 
det vill säga man konsumerar resultatet av en tillverkningsprocess. I en tjänstekontext 
konsumerar man dels resultatet av tillverkningsprocessen men framförallt 
tillverkningsprocessen i sig. Han tar ett exempel med en snabbmatsrestaurang, där 
tjänsteprocessen resulterar i en vara (hamburgare) och menar att denna vara inte skulle 
existera utan tjänsteprocessen och därför ska ses som en del av den. (Grönroos, 1998) 

Edvardsson och Larsson (2004) beskriver tjänsteprocessen som en serie sekventiella och 
parallella aktiviteter som utförs genom interaktion mellan tjänsteleverantören och kunderna 
(med hjälp av externa resurser, exempelvis andra tjänsteleverantörer, andra kunder samt 
utrustning och apparater) i syfte att uppnå ett resultat som påverkar kunden eller något som 
kunden äger. De delar upp tjänsteprocessen i två delar, leverantörsprocess (den del 
tjänsteleverantören utför) samt kundprocess (den del av tjänsteprocessen som kunden utför). 
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De menar vidare att interaktionen mellan dessa två innebär att tjänsten som helhet egentligen 
inte existerar förrän kunden upplever den. (Edvardsson & Larsson, 2004) 

I och med tjänstens beskrivning som en process uppstår, enligt Edvardsson och Larsson 
(2004) och Grönroos (2001) ett antal egenskaper som ytterligare särskiljer produktion av 
fysiska produkter och tjänster: 

•  Tjänster är immateriella och förgängliga. Aktiviteter, interaktion och upplevelser 
skapas här och nu. Det är svårare att jämföra tjänster med produkter då tjänsten ännu 
inte uppstått för kunden som ämnar nyttja den. Man kan dock som kund hitta ledtrådar 
och skapa sig en uppfattning om tjänstens kvalitet och innehåll. 

•  Tjänster produceras samtidigt som de levereras och konsumeras. Tjänster kan alltså 
vanligtvis inte sparas eller lagras. Kunden är medproducent och utför vissa delar själv 
(Edvardsson & Larsson, 2004). Hoffman (2001) menar att kundens medverkan i denna 
samproduktion kan vara passiv eller aktiv, men att kunden alltid, i någon utsträckning, 
är delaktig. Om kunden inte vet hur denne ska delta materialiseras inte tjänsten. 
(Edvardsson & Larsson, 2004) 

•  Tjänster är heterogena eftersom kunden är medproducent. Varje kund har unika krav 
och deras beteende medför variation i både process och resultat. Detta gör det svårt att 
standardisera och styra tjänsteprocessen och därmed slutresultatet. Heterogenitet 
uppstår när kunderna vill utföra tjänsten på olika sätt. Kunderna kan också ha olika 
förmåga eller vilja att utföra sin del av tjänsten. Tjänster finns från väldigt 
standardiserade (Posten, Bilprovningen) till väldigt personligt utformade (exempelvis 
sjukvård eller universitetsutbildningar). (Edvardsson & Larsson, 2004) 

Hoffman med flera (2001) presenterar också ovanstående egenskaper, men menar att det just 
är immaterialiteten (fritt översatt från engelskans intangibility) som främst karaktäriserar en 
tjänst och att de övriga egenskaperna är en följd av detta. De menar vidare att distinktionen 
mellan varor och tjänster inte alltid är helt klar och att det är väldigt svårt att ge exempel på 
produkter som är en ren vara respektive en ren tjänst, men att varor består av objekt och 
fysiska ting medan tjänster består av utföranden, ansträngningar och prestationer. Ofta är en 
produkt en blandning av de två typerna. Som exempel på en ren vara anges salt medan 
utbildning eller konsulting ges som exempel på en ren tjänst (Hoffman & Bateson, 2001).  

3.1.1 Förutsättningar för tjänsten 

Då tjänster i stor utsträckning verkar vara konsumtion samtidigt som produktion uppstår 
frågan vad det egentligen är man kan förbereda. Bergman och Klefsjö (2002) menar att man 
måste ta hänsyn till skillnaderna mellan utformning och utförande och att dessa, i en 
jämförelse med ren produktion av varor, kan liknas vid konstruktion respektive produktion. 

Edvardsson och Larsson (2004) är av åsikten att kundresultatet är beroende av kundprocessen 
(kundens del av interaktionen i tjänsteprocessen), vilken i sin tur är beroende av 
förutsättningarna för tjänsten. Med förutsättningarna menar de tjänsteerbjudandet (vad som 
utlovats och kommunicerats till kunden), tjänsteprocessen som den är tänkt att fungera samt 
tjänsteleverantörens resurser och struktur. De menar således att tjänsteverksamheter inte 
tillhandahåller tjänster, utan förutsättningar till olika tjänster. Tjänsteverksamhetens mest 
centrala mål bör alltså vara att skapa de rätta förutsättningarna för väl fungerande 
kundprocesser och därmed attraktiva kundresultat. 
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3.1.2 Tjänster i offentlig verksamhet 

Edvardsson och Larsson (2004) menar att offentliga tjänster har mycket gemensamt med 
tjänster på en privatiserad, konkurrensutsatt marknad. Det finns emellertid några skillnader 
vad gäller kundens uppfattning av och om tjänsten samt krav på densamma (Edvardsson och 
Larsson, 2004). 

Enligt Edvardsson och Larsson (2004) är de offentliga tjänsterna i huvudsak 
skattefinansierade. I vissa fall, exempelvis bygglov, är tjänsterna dock avgiftsbelagda. Även 
de privata aktörer som agerar i offentlig sektor och skattefinansieras (exempelvis friskolor) 
har samma regelverk och krav som de ”rena” offentliga tjänsterna. I vissa fall är den 
offentliga tjänsteproducenten såväl myndighetsutövare som tjänsteleverantör. I dessa fall ska 
ändå myndighetsutövandet ske på ett kundorienterat (eller medborgarorienterat) sätt. 
Myndigheten är där för att hjälpa invånarna. (Edvardsson & Larsson, 2004) 

Edvardsson och Larsson (2004) tar upp ytterligare tre egenskaper där tjänster i privat 
respektive offentlig sektor skiljer sig, nämligen att offentliga tjänster är i huvudsak inte 
producerade i syfte att ge vinst eller åstadkomma tillväxt för en eller flera ägare. Fokus ligger 
istället på samhälls- och medborgarnyttan . 

Offentliga tjänster är demokratiskt styrda via politiska val. I ett privat bolag bestämmer 
styrelsen som är framröstad av ägarna. I offentlig verksamhet är det politiker som utses av 
medborgarna.  Beroende på politisk majoritet kan uppdraget och förutsättningarna för den 
offentliga verksamheten variera. (Edvardsson & Larsson, 2004) 

Kunderna till offentliga tjänster har inga reella valmöjligheter, även om detta inom vissa 
offentliga verksamhetsområden börjar luckras upp via ökade privatiseringar. EU:s principer 
om fri rörlighet för tjänster, varor, kapital och arbetskraft ökar trycket för detta, till exempel 
genom att man får tillåtelse att söka sjukvård i annat EU-land om patientens egna lands 
sjukvård inte kan erbjuda tillfredsställande vård inom rimlig tid. (Edvardsson & Larsson, 
2004) 

Edvardsson och Larsson (2004) menar att dessa skillnader inte innebär att offentliga tjänster i 
grunden är annorlunda än privata. I de flesta fall dominerar det som är gemensamt, och de 
bedömningsgrunder man använder för att värdera olika tjänster och deras kvalitet är 
desamma. Som exempel kan ges privatisering där även offentliga tjänster kan erbjudas i 
vinstsyfte. I det fallet, precis som i alla övriga fall har kunden samma förväntningar på 
bemötande, tillgänglighet per telefon och begriplig information oavsett om tjänsteleverantören 
är inom offentlig sektor, privat sektor eller en kombination därav. (Edvardsson & Larsson, 
2004) 

Edvardsson och Larsson (2004) behandlar i ovanstående exempel kundens perspektiv. Vi 
anser dock att det faktum att tjänsterna är skattefinansierade utan att medborgarna har några 
reella valmöjligheter men framförallt kombinationen av myndighetsutövning och 
tjänsteleverans är speciellt intressanta för de krav som ställs på tjänsterna sett från 
kommunens håll och får därför anledning att återkomma till detta. 

3.2 Tjänsten som kundresultat, kundprocess och förutsättningar 

Edvardsson och Larsson (2004) menar att det finns två huvudperspektiv att betrakta vid 
skapande och utvärdering av tjänster där det första är kundperspektivet. Ur detta perspektiv 
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ses tjänsten som dels ett kundresultat och dels en kundprocess, det vill säga de aktiviteter som 
kunden deltar i, passivt eller aktivt, vid uppbyggnad av tjänsten. 

Ur det andra huvudperspektivet, tjänsteleverantörens, kan tjänsten betraktas som 
förutsättningar, vilka beskrivs genom tjänstekonceptet, den generiska tjänsteprocessen och 
tjänstesystemets resurser (se Figur 3). Ur detta perspektiv, som de kallar 
managementperspektivet, handlar det om hur  

tjänsteproducenten analyserar och definierar kund- eller målgrupp för tjänsten och hur 
man utvecklar, organiserar och styr både de ”interna förutsättningarna” för tjänsten och 
kundernas förväntningar, beteenden och ytterst upplevelse av och uppfattning om 
tjänsten. (Edvardsson & Larsson, 2004 s. 38) 

 
Figur 3 - Tjänstens uppbyggnad ur leverantörens perspektiv. 

Baserad på Edvardsson och Larsson, 2004, s. 40 

Den sista delen rörande kundens upplevelse av och uppfattning om tjänsten formas ur 
kundperspektivet av vilka erfarenheter kunden får av tjänstesystemet under processen men 
även av resultatet. (Larsson & Edvardsson, 2004) 

Edvardsson och Larsson (2004) vill med begreppet kundprocess framhålla att kunden direkt, 
aktivt eller passivt, är delaktig i tjänsteleveransen, och slutligen påverkar resultatet gällande 
mervärde och kvalitet. Det är därför viktigt för tjänsteleverantören att tydliggöra kundens roll, 
delaktighet och ansvar. Edvardsson och Larsson menar att ju enklare det är för kunden att 
medproducera, desto färre fel torde uppstå i tjänsteprocessen vilket i sin tur leder till tjänster 
med högre kvalitet.  

Hoffmann och Bateson (2001) kommenterar kundens delaktighet på följande sätt: 

Their [kundernas] participation may be active or passive, but they are always there. If 
the customer is in the factory, it is clear that if the factory is changed, consumer behavior 
will have to be changed. Clearly, changes to the visible part of the service firm will be 
apparent to the customer. Moreover, the changes frequently demand that the consumer 
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changes his or her behavior to adapt to the new procedures (Hoffmann & Bateson, 2001, 
s. 135) 

Vad innebär då tjänstekonceptet? Vad innehåller tjänsten som vi erbjuder vår kund? Många 
forskare (Philip & Hazlets, 1997; Edvardsson & Larsson 2004; Grönroos 1990) använder sig 
av liknande modeller där man delar upp tjänsten i vad Edvardsson och Larsson (2004) har valt 
att kalla kärntjänst, bitjänst och stödtjänst.  

 
Figur 4 - Indelning av en tjänst. 

Anpassad från Philip och Hazlets, 1997, s. 274. 

 
Figur 5 – Tjänstekonceptet. 

Anpassad från Edvardsson och Larsson, 2004, s. 43. 

Kärntjänsten innebär, precis som det låter, tjänstens grundläggande egenskaper som exempel 
en resa mellan punkt A och B i en taxi. Bitjänsterna finns till för att kärntjänsten ska fungera 
på ett tillfredsställande sätt, i vårt exempel kan detta vara att taxichauffören har rätt 
utbildning, medan stödtjänsterna inte är nödvändiga utan snarare finns till för att göra tjänsten 
till en angenämare upplevelse, till exempel att chauffören hjälper oss med väskorna. 
(Edvardsson & Larsson, 2004; Grönroos, 1990) 

Dessa tre delar av den totala tjänsten matchas mot kundens behov som delas upp i sekundära 
och primära behov, där det primära behovet i vårt taxiexempel är att ta sig mellan plats A och 
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B och sekundära behov kan vara att inte behöva lyfta in sina egna väskor i bilen (Edvardsson 
& Larsson, 2004). 

3.2.1 Tjänster ur ett externt kundperspektiv 

Föregående kapitel avslutades med att beskriva en uppdelning av en tjänst i syfte att lättare 
skapa och utveckla en tjänst mot kundens behov. Enligt Grönroos (1998) vet inte alltid 
kunden själv vad dennes behov är i början av en tjänsteprocess vilket, av naturliga skäl, gör 
det svårt för kunden att kommunicera sitt behov. Grönroos (1998) ställer sig frågan hur man 
ska marknadsföra någonting som inte finns förrän kunden upplevt det. För att kunna beskriva 
tjänsten som något konkret presenterar han i artikeln Marketing services: the case of the 
missing product en modell som han kallar the service perception model eller, fritt översatt, 
tjänsteuppfattningsmodellen. Modellen beskrivs som en teoretisk modell för att förklara och 
beskriva uppfattad tjänstekvalitet ur ett kundperspektiv och är framtagen för att ersätta den 
vara som existerar i produktmarknadsföring men som saknas i tjänstemarknadsföring. 
(Grönroos, 1998) 

Seth med flera (2005) som i sin artikel Service quality models - a review går igenom 19 olika 
tjänstemodeller anger ett antal nyckelegenskaper för att öka tjänstekvaliteten, däribland:  

•  Tydligt marknads- och kundfokus 

•  Motiverad personal 

•  Tydlig uppfattning av koncept gällande tjänstekvalitet och faktorer som påverkar 
desamma 

•  Fungerande mät- och återkopplingssystem 

•  Fungerande implementeringssystem 

•  Effektivt kundvårdssystem 

De menar även att svagheterna i Grönroos (2000) modell finns i att den inte pekar ut hur man 
faktiskt mäter de kvalitetsbegrepp modellen tar upp. Grönroos (1999) själv menar dock att 
modellen inte är till för detta, utan snarare för att just presentera en uppdelning för att 
konkretisera begreppet tjänstekvalitet och att andra verktyg skulle användas för att 
utvärdering. 

Då vi anser att nedanstående modell från Grönroos (2000) i kombination med Grönroos 
(2000) modell rörande organisationens interna system (se separat kapitel) adresserar de 
nyckelområden Seth med flera (2005) tar upp presenterar vi nedan en genomgång av 
modellen. 
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Figur 6 Tjänsteuppfattningsmodellen. 

Från Grönroos, 2000. 

Modellen visar vilka företeelser som påverkar kundens upplevelse av en tjänst. I Grönroos 
(2001) ger författaren en kommentar på sin modell där han beklagar sitt ordval Quality i 
ovanstående modell. Han menar att han snarare borde ha valt ordet Feature (kännetecken). 
Han menar att hans första ordval gett upphov till missförståndet att modellen kunnat användas 
till att objektivt mäta kvaliteten på en tjänst då modellen egentligen är framtagen för att kunna 
beskriva vad som ingår i upplevd kvalitet. (Grönroos, 2001) 

Med detta i bagaget låter vi begreppet Technical Quality beteckna det som kännetecknar 
resultatet av tjänsten (vad) medan Functional Quality betecknar själva tjänsteprocessens 
kännetecken (hur). Dessa två kundintryck kommer att påverkas av organisationens image, 
vilka värderingar och egenskaper som förknippas med organisationen, för att slutligen som en 
helhet samlas i Experienced service (för kunden upplevd tjänst). För att sedan kunna tala om 
hur kunden uppfattar tjänsten som helhet måste man även ta i beaktning vad kunden hade 
väntat sig av tjänsten. Förväntan på tjänsten påverkas bland annat av kundens behov (uttalade 
eller outtalade), vad kunden hört och vilka löften som tjänsteleverantören kommunicerat. 
(Grönroos, 1998; 2001) 

Grönroos (1998) menar att hans och andras empiriska undersökningar med hjälp av 
tjänsteuppfattningsmodellen har visat att kunden värdesätter Functional quality minst lika 
mycket som Technical quality. Något annat som framkommit är att kundens förväntningar 
ändras under tjänsteleveransens gång, vilket påverkar den upplevda kvaliteten. 

Vid beskrivningen av modellen trycker Grönroos (1998) på att den är ett verktyg för att 
beskriva upplevd kvalitet av en tjänst vid en given tidpunkt, och inte över tid. Han menar 
därför att den inte passar sig för att beskriva kundnöjdhet då han anser att ytterligare faktorer 
tillkommer vid en sådan beskrivning, till exempel krav på kunden. Han menar vidare att 
upplevd kvalitet kommer först och därefter nöjdhet med kvaliteten, han menar därför att hans 
tjänsteuppfattningsmodell passar bra för att designa och utveckla tjänster ur ett 
kundperspektiv medan kundnöjdhet kan användas för att utvärdera dessa tjänster. (Grönroos, 
1998) 



Den kommunala tjänstekatalogen 

25 

Vi har tidigare presenterat en tjänst som bestående av en kärntjänst med tillhörande bi- och 
stödtjänster, där de sistnämnda finns till för att göra tjänsteerbjudandet mer attraktivt. 
Grönroos (1998) presenterar en modell som delvis bygger på kundens förväntningar på 
tjänsten. Förutom kundens upplevda kvalitet av tjänsten menar Bergman och Klefsjö (2002) 
att det finns en objektiv kvalitet som företaget objektivt kan mäta., de presenterar därför en 
modell skapad av Noriaki Kano som följaktligen kallas Kanomodellen. Modellen kan 
användas för att beskriva kundförväntningar och kundbehov både inom varu- och 
tjänstesektorn. 

 
Figur 7 Kanomodellen. 

Från Bergman och Klefsjö, 2002. 

Kanomodellen bygger på tre grupper av kundbehov – basbehov, uttalade behov och 
omedvetna behov (Bergman & Klefsjö, 2002): 

•  Basbehov. Basbehoven är nästan omedvetna då de ofta är så naturliga för kunderna att 
de vid förfrågan inte nämns. Om dessa behov inte uppfylls blir kunden missnöjd, 
samtidigt som det inte räcker att endast uppfylla dessa behov. 

•  Uttalade behov. Dessa behov är behov vi kan få reda på genom att fråga kunden vad 
den förväntar sig och vad den tycker är viktigt. 

•  Omedvetna behov. Som kund vet man inte alltid vad man har för behov och vad vi kan 
få uppfyllt. Detta gör att jag som kund inte kan uttrycka mina behov, behov som jag 
ändå har. Genom att hitta dessa behov och leverera lösningar kan ett företag eller 
organisation skaffa sig stora konkurrensfördelar. 

Genom att uppfylla basbehov uppnår man nödvändig kvalitet, medan om man uppfyller 
uttalade behov når förväntad kvalitet. Om man framgångsrikt lyckas hitta lösningar på 
omedvetna behov skapar man attraktiv kvalitet. Värdet av dessa olika kvalitetstyper återfinns 
i den tvådimensionella modell som är Kanomodellen. Efter X-axeln återfinns grad av 
uppfyllelse och på Y-axeln kundtillfredsställelse. Ibland används begreppen uttalade och 
outtalade kundbehov. Med outtalade behov menar man då behov som antingen är så självklara 
att kunden anser att de inte behöver kommuniceras eller att kunden i pratar om dessa behov 
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för att de inte vet om dem. I Kanomodellen representeras alltså dessa outtalade behov av 
basbehov och omedvetna behov. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

En annan viktig tanke i Kanomodellen är hur kunder snabbt anammar och gör om de behov 
som tidigare var omedvetna och tack vare utvecklingstakten görs om till basbehov eller 
uttalade behov. En gång i tiden var färg-tv något som var nytt och innovativt medan det idag 
är självklart att man vill ha en färg-tv när man besöker en tv-handlare. (Bergman & Klefsjö, 
2002) 

3.2.2 Tjänsten ur ett internt verksamhetsperspektiv – den 
tjänsteorienterade organisationen 

Tidigare beskrev vi hur tjänsten ur leverantörsperspektivet kan betraktas som förutsättningar, 
vilka beskrivs genom tjänstekonceptet, den generiska tjänsteprocessen och tjänstesystemets 
resurser (Edvardsson & Larsson, 2004). Enligt Grönroos (2001) har en tjänsteorganisation 
inga produkter, utan består av interaktiva processer. Denna interaktivitet kommer från kunden 
som medproducent. 

Tjänstekonceptet beskrevs tidigare som matchningen mellan primära och sekundära 
kundbehov och kärn-, stöd- och bitjänster. Men vilka resurser har tjänsteleverantören att 
tillgå? Hur ser den generiska tjänsteprocessen ut? Hur ska en organisation organisera sig för 
att kunna leverera sina tjänster? Detta försöker vi besvara i detta kapitel. 

Definitionen av en process är lika, om inte mer, fragmenterad än definitionen av en tjänst. 
Olika forskare har helt enkelt olika definitioner. Enligt Davenport (1993) är en process en 
strukturerad samling aktiviteter designade för att skapa utdata till en speciell kund eller 
marknad.  Edvardsson och Larsson (2004) menar att tjänsteprocessen består av tre olika 
aktörer, externa leverantörer, tjänsteleverantören och externkunder. De benämner 
externkunden som slutkunden, men har trots sina tankar om kunden som medproducent inte 
med denne i tjänsteprocessen (Edvardsson & Larsson, 2004).  

Grönroos (2000) presenterar en liknande modell där han förklarar vikten av att 
tjänsteprocessen byggs upp av interna tjänster. Han tar som exempel att en lastbilschaufför 
inte kan leverera på ett tjänsteorienterat sätt om lagerpersonalen packat fel gods. Kunden 
kommer inte att bli nöjd. För att en tjänst som helhet ska upplevas som kvalitativ måste alla 
steg i tjänsteprocessen vara kvalitativa. Varje intern tjänst har en beställare, en intern kund, 
som i sin tur kan vara intern leverantör till en annan intern kund. Grönroos (2000) menar att 
ett sådant förhållningssätt bidrar till att säkerställa tjänstens kvalitet då även de som normalt 
sätt inte ser slutkunden får en kund. (Grönroos, 2000) 

Såväl Edvardsson och Larsson (2004), Grönroos (1999; 2000) och Hoffman med flera (2003) 
talar om the line of visibility, synlighetsgränsen. Med detta menar de en gräns över vilka delar 
av tjänsteprocessen som en kund har direkt insyn i. Grönroos (2000) menar att denna gräns 
döljer olika mycket i olika organisationer, i en restaurang kan man till exempel ha öppet in till 
köket så kunderna kan se maten lagas, medan man vid Internetshopping endast interagerar 
med en webbsida. 

Synlighetslinjen är ett uttryck myntat av Lynn Shostack i hennes artikel Designing services 
that deliver från 1984.  I samma artikel presenterar Shostack begreppet blueprinting som ett 
verktyg för att, på ett systematiskt sätt designa och modifiera tjänster genom att teckna upp 
och visa flöden av processer. (Shostack, 1984) 
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Figur 8 Exempel på en blueprint.  
Anpassad från Shostack, 1984. 

I exemplet ovan visas ett exempel på en tjänst som erbjuds av en skoputsare. Shostack (1984) 
menar att de fyra stegen i att ta fram en blueprint är att först identifiera vilka processer som 
ska ingå, för att därefter ta reda på och isolera något som författaren kallar för fail points, 
processer där fel kan uppstå och hur dessa ska hanteras. I exemplet ovan representeras en fail 
point av att skoputsaren lägger på skokräm av fel färg. Detta måste hanteras och skoputsaren 
får således rengöra skorna och börja om med att lägga på ny skokräm. (Shostack, 1984) 

Viktigt att notera är, enligt Shostack (1984), att de processer som ingår i tjänsten kan brytas 
ned i så stora delar man anser rimligt. Hon menar att steget Buff (putsa) kan brytas ner i 
instruktioner och aktiviteter som beskriver hur detta skall gå till, men att behovet av detta 
beror på processernas komplexitet och att det viktigaste för den övergripande ritningen är att 
man ser till att inkludera den indata och utdata som steget och dess underliggande aktiviteter 
behöver. (Shostack, 1984) 

Steg nummer tre i Shostacks (1984) modell omfattar att sätta tider på de processer som man 
identifierat, att man anger hur lång tid en process får ta, för att därefter i steg nummer fyra 
räkna ut tjänstens totala lönsamhet. Såväl steg tre som fyra baseras på avvägningar som bland 
annat innefattar hur stora delar av tjänsten som ligger på den ”synliga” sidan, vilken 
upplevelse man vill ge kunden, vilka leveranssätt man väljer och grad av automation. 
(Shostack, 1984) 

Hoffman och Bateson (2001) tar upp blueprints som ett sätt för tjänsteorganisationen att 
tydliggöra interaktionen med kunden, att visa vilka kontaktytor kunden ska ha tillgång till. 
Författarna menar även att man kan dra fördel av att se kunderna som proaktiva snarare än 
reaktiva, det vill säga att se kunderna som individer som söker bekräftelse och ledtrådar på att 
de gjort rätt som anlitat just vår organisation snarare än att se dem som en grå massa som får 
saker utförda åt sig. 

Shostack (1984) säger ingenting om hur organisationen bör se ut runt de aktiviteter som utförs 
i tjänsten medan Grönroos (2000) presenterar en modell som han menar består av de resurser 
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som realiserar tjänsten, som producerar och konsumerar den. Han kallar det stadiet the 
moment of truth, sanningens ögonblick (Grönroos, 2000). Begreppet används även av andra 
forskare, till exempel Edvardsson och Larsson (2004), Hoffman och Bateson (2001), 
Bergman och Klefsjö (2003). Grönroos (2000) menar att kunden, i olika utsträckning, 
befinner sig inne i den stora rektangeln som medproducent och därför ska ses som en resurs. 
Det som däremot är synligt för kunden ligger till höger om synlighetslinjen och det är denna 
interactive part som ser till att kunden kan kommunicera med support part. 

 
Figur 9 Tjänstesystemet 

 från Grönroos, 2000, s. 319. 

Grönroos (2000) menar att vad kunden ser och inte ser kan ge upphov till missförstånd och 
problem. Om kunden inte ser stora delar av vad som faktiskt utförs kan detta medföra att 
kunden inte förstår vad som faktiskt utförs vilket kan påverka den upplevda kvaliteten 
negativt och göra det svårare för tjänsteleverantören att motivera det pris denne tar ut för sin 
tjänst. Det blir således vikigt att det som kunden ser, interaktionsdelen av tjänsten, förmedlar 
en helhet som ger kunden en känsla av att det utförs mer än vad kunden ser. Grönroos (2000) 
menar att detta ofta är svårt för tjänsteleverantörer att inse, då de ser hela systemet och 
därmed vet hur de interaktiva och stödjande delarna hör ihop. 

Med Systems and Operational Resources menar Grönroos (2006) den delen av interaktionen 
med kunden som sker via operativa och administrativa system samt rutiner för att interagera 
med dessa system, författaren tar som exempel kösystem, call-centersystem, samt hur man 
gör för att ta ut pengar i en uttagsautomat. Grönroos (2000) menar att dessa system kan vara 
mer eller mindre tjänsteorienterade i sig, till exempel kan en blankett som är svår att förstå 
hur man ska fylla i att försämra kundens upplevda kvalitet av tjänsten som helhet. 

Med Contact Persons menar Grönroos (2000) de anställda som möter kunden. Han menar 
vidare att dessa anställda (som kan vara vem som helst i organisationen som har kundkontakt, 
det vill säga även en chef) är den viktigaste resursen som tjänsteorganisationen har, det är 
dessa som kan möta kunden människa till människa, bedöma behov, ställa frågor och rätta till 
eventuella fel som uppstår i mötet med kunden. Detta medför att om det uppstår fel i tjänster 
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(eller delar av tjänster) som är designade för högre grad av automatisering kommer dessa fel 
att göra tjänsteprocessen i högre grad sårbar än de tjänster som hanteras människa till 
människa. 

Physical Resources and Equipment innebär alla resurser som används i tjänsteinteraktionen, 
till exempel datorer, dokument och verktyg (Grönroos, 2000). 

Technology and systems know-how, Managers and Supervisors och Support functions and 
support persons innehåller det stöd som den synliga delen av systemet behöver för att kunna 
realisera tjänsterna. Grönroos (2000) menar att cheferna här är det viktigaste stödet, det är 
dessa som ska se till att företagskulturen är av en tjänstevillig art. Att från detta perspektiv se 
de på andra sidan synlighetslinjen som interna kunder är också ett sätt att anamma ett 
tjänsteorienterat synsätt i organisationen. (Grönroos, 2000) 

Längst till vänster i modellen ligger så den helt osynliga delen som inte påverkar 
tjänsteerbjudandet eller tjänstens upplevda kvalitet. Som exempel på en sådan del tar 
Grönroos (2000) som exempel den interna bokföringen, men han tillägger också att man 
överraskande sällan stöter på helt osynliga delar av en organisation. 

Keen (1997) presenterar en liknande syn på en organisations processer. Han presenterar en 
processindelning bestående av fem processtyper. Keen (1997) använder sig sedan av dessa 
typer i en modell för att utvärdera vilka processer som motiverade för en organisation att ha 
kvar. 

En identitetsprocess är en process som definierar ett företag för sig självt, dess kunder och 
dess investerare. Det är identitetsprocesserna som särskiljer företaget från dess konkurrenter 
och som ligger till grund för företagets framgång. En annan processtyp som är starkt 
förknippad med identitetsprocesserna är prioritetsprocesser. Dessa processer är grunden till 
organisationens effektivitet och påverkar starkt hur väl identitetsprocesserna utförs och 
således hur företaget står sig mot sina konkurrenter. Som exempel på dessa två processtyper 
nämner Keen (1997) ett fraktbolag som kan förknippas med garanterade leveranstider, det vill 
säga vad som identifierar företaget. För ett sådant företag har processer som är förknippade 
med service och underhåll transportmedel högprioriterade. Dessa processer är enligt Keen inte 
identitetsprocesser då kunderna, i första hand, inte är intresserade av detaljer kring 
flygscheman och rutter utan att deras försändelser kommer fram i tid. Dessa 
prioritetsprocesser tenderar, enligt Keen, att vara osynliga för kunden men om de fallerar blir 
problemen omedelbara och synliga. I exemplet med transportföretaget skulle detta kunna vara 
ett plan som gått sönder med resultatet att försändelserna blir försenade. (Keen, 1997) 

Ytterligare processkategorier är enligt Keen (1997) bakgrundsprocesser, som är nödvändiga 
för att stödja de dagliga rutinerna exempelvis fakturabehandling, tvingade processer som 
finns till för att exempelvis lagstiftning kräver det samt slutligen traditionsbetingade 
processer som endast utförs av anledningen att de har utförts tidigare. Enligt Keen (1997) är 
den sista typen av processer alltid en belastning och bör tas bort så fort de upptäcks. 

Enligt oss säger Grönroos (2000) och Keen (1997) i grunden samma sak. Det finns en viss typ 
av processer som syns utåt och som ger organisationen dess identitet samt en annan typ av 
processer som finns till för att stödja den förstnämnda typen. Det Keen (1997) explicit lyfter 
fram och som är av intresse i vår kontext är, enligt oss, tanken om de traditionsbetingade 
processerna. Om man väljer att beskriva sin verksamhet i form av tjänster som en paketering 
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av processer bör en grundläggande tanke vara att onödiga processer inte bör finnas i det 
paketet. 

3.3 Sammanfattning och definition av en tjänst 

En tjänst uppstår via interaktionsprocessen mellan en eller flera tjänsteleverantörer och en 
eller flera kunder. Målet med tjänsteprocessen är ett behovsuppfyllande resultat som påverkar 
antingen kunden eller något kunderna äger eller en kombination av de båda. Tjänsteprocessen 
delas upp i kundprocess och leverantörsprocess där leverantörsprocessen bygger på 
förutsättningar för interaktionen som utformas utifrån kundens behov medan kundprocessen 
beskriver kundens roll i tjänsten vilken bygger på ett aktivt eller passivt deltagande från 
kunden. 

3.4 Vad är en e-tjänst? 

Interaktionsdelen av Grönroos (2000) ovanstående modell visar på olika sätt för kunden att 
interagera med en tjänsteleverantör, till exempel via personlig kontakt eller via olika system. 
En typ av sådant system är e-tjänster. Rowley (2006) har sammanställt befintlig litteratur 
inom området för att kunna definiera, och på sikt kunna skapa en forskningsagenda inom, 
begreppet e-tjänst. Rowley (2006) menar att e-tjänster främjas och möjliggörs via teknologi 
och menar att ett e-tjänstesystem är uppbyggt av leveranskanaler (till exempel en webbsida) 
samt två olika typer av e-tjänster: informationstjänster och självbetjäningstjänster. 

Gemensamt för dessa två ovanstående e-tjänster är definitionen enligt Rowley: 

E-service is deeds, efforts or performances whose delivery is mediated by information 
technology (including the Web, information kiosks and mobile devices). Such e-service 
includes the service element of e-tailing, customer support and service, and service 
delivery. (Rowley, 2006, s. 3) 

I tidigare kapitel tittade vi närmare på tjänsten ur ett kundperspektiv och därmed tjänstens 
upplevda kvalitet (Grönroos, 1999; 2000), vilket även Rowley (2006) adresserar. Hon kallar 
detta för The e-service experience eller e-tjänsteupplevelsen. Hon bygger definitionen av detta 
på ovanstående e-tjänstedefinition som: 

The e-service experience is the customer’s experience that results from purchase through 
or engagement with information technology mediated service delivery. (Rowley, 2006, s. 
4) 

Med denna definition försvinner det som Grönroos (2000) klassar som den viktigaste delen av 
kundinteraktionen, kontakten människa till människa, vilket även Rowley (2006) identifierar. 
Hon menar att e-tjänster ur ett sådant perspektiv ibland beskrivs som en fattigare tjänst, 
medan e-tjänsters egenskaper gör att de inte är lika beroende av plats och tid vilket gör dem, i 
någon mån, tillgängligare och således för över en del av kontrollen av tjänsten till användaren 
(Rowley, 2006). Hultgren och Eriksson (2005) framhåller vikten av att i en e-tjänstekontext 
interagerar tjänsteleverantören med informationssystemet som både tjänsteutförare och 
medium och att detta fortfarande är en social interaktion. 
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3.4.1 E-tjänsten som informationstjänst 

Rowley (2006) menar att synen på e-tjänsten som en informationstjänst bygger på att det som 
primärt utbyts mellan två parter som använder en e-tjänst för att kommunicera är information. 
Hon menar vidare att en stor del av människors användande av Internet går ut på att söka just 
information om varor och tjänster. Ju högre kvalitet denna information håller, både vad gäller 
tillgänglighet och presentation, desto bättre upplever kunden tjänsten. Hon menar också att 
litteraturen inom informationskvalitet tar upp att informationskvaliteten beror dels på hur den 
tas emot och används av kunden och dels vad kunden har för förväntningar på informationen. 
(Rowley, 2006) 

3.4.2 E-tjänsten som en självbetjäningstjänst 

De flesta forskare anser att e-tjänsteupplevelsen är detsamma som en självbetjänad 
upplevelse, även om det finns de som menar att en e-tjänst är en självbetjäningstjänst där man 
inte behöver förflytta sig fysiskt för att utföra e-tjänsten. Med det senare synsättet skulle till 
exempel en bankomat inte vara en e-tjänst då det inte går att ta ut pengar oberoende av plats 
där jag befinner mig. Rowley (2006) ansluter sig dock till det första synsättet och menar med 
e-tjänst alla tjänster som till största delen består utan interaktion med andra människor och där 
interaktionen sker via elektroniska medier. 

Självbetjäning är ett relativt begrepp (Rowley, 2006; Hoffman & Bateson, 2001) och bör ses 
på en skala. Definitionsmässigt medproducerar alltid en kund en tjänst, men när man pratar 
om självbetjäning menar man att tjänsten utförs utan, eller med begränsad, kontakt och 
interaktion med andra människor (Rowley, 2006). Med den minskade interaktionen med 
människor uppstår en rad konsekvenser, däribland att kunden måste lära sig ett nytt sätt att 
använda tjänsten vilket för tjänsteleverantören innebär att man måste lära kunden det nya 
användningssättet och dessutom förändra kundens förväntningar på tjänsten (Hoffman & 
Bateson, 2001; Grönroos, 2000). Grönroos (2000) menar dessutom att det är extremt viktigt 
att inte införa självbetjäning för att endast effektivisera de interna processerna hos 
tjänsteleverantören, utan att kunderna måste inse hur de drar nytta av det extra arbete de utför 
och dessutom blir belönade för detta arbete. Om man som tjänsteleverantör misslyckas med 
detta kommer kundens tjänsteupplevelse att försämras (Grönroos, 2000). 

Grönroos (2000) menar också att om man inte lyckas förbättra och stödja kundens ökade 
deltagande kommer också den tekniska kvaliteten av tjänsten bli lidande. Detta stöd handlar 
om att göra det tydligt för kunden vad som förväntas och att göra det enkelt att utföra de steg 
som krävs, till exempel via tydliga instruktioner och intuitiva användarsystem. Dessa tankar 
gäller inte bara självbetjäning, utan vid allt kunddeltagande. (Grönroos, 2000) 

3.4.3 E-tjänsten som en del av en tjänst 

En viktig aspekt är att e-tjänsten inte alltid omfattar eller, i många fall, ens kan omfatta en hel 
tjänst. Om jag till exempel är i behov av avfallshantering och beställer sophämtning kommer 
en del av tjänsteleveransen att bestå av min beställning, en annan del av den fysiska 
hämtningen av mina sopor och en annan del betalningen för tjänsten. Frågan som uppstår blir 
då hur tjänsteleverantören kan och bör dela upp leveranssätten. För mig som kund och min 
upplevelse av tjänsten, den nytta och det mervärde den ger upphov till kommer olika delar av 
leveransen uppskattas på olika sätt, beroende på mina värderingar, förväntningar och behov. 
Vidare kan man ställa sig frågan om man väljer de delar man väljer att realisera i formen av 
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en e-tjänst, hur delar jag in min e-tjänst? Är beställning och betalning del av samma tjänst? 
Uppfyller e-tjänsten alla kundens interaktions- och kommunikationsbehov med 
tjänsteleverantören? 

Rowley (2006) menar att i miljöer där flera interaktionskanaler används för att realisera och 
leverera en tjänst krävs att man inte bara vet hur kunden uppfattar e-tjänsteleveransen (som 
sker via det elektroniska mediet) utan även hur detta påverkar kundens totala upplevelse av 
tjänsten och således även utvärdering av densamma. Hon listar ett antal tänkbara 
uppdelningar mellan fysisk tjänst och e-tjänst och i de fall där dessa två är desamma. En 
tänkbar uppdelning är mellan information, relation och transaktion. En annan uppdelning 
bygger på hur resultatet av tjänsten levereras och en tredje bygger på uppdelning av kundens 
behov där man ser e-tjänsterna som antingen kärntjänster, tilläggstjänster eller 
problemlösningstjänster. Rowley (2006) menar att den spridda uppfattningen om 
uppdelningen av e-tjänster bygger på att det egentligen inte finns någon uppdelning som 
fungerar på alla typer av sektorer. 

3.5 IT Service Management 

I kapitel 3.2.2 presenterade vi Grönroos (2000) tankar om vikten av att i en tjänsteorienterad 
organisation hålla hög kvalitet i de interna tjänsterna, det vill säga att varje arbetsmoment som 
utförs har en intern beställare, kund, och en intern leverantör. En av många tillgängliga 
resurser i en organisation är deras IT. Tjänsteorienterad IT-leverans går under benämningen 
IT Service Management (ITSM) (Haverblad, 2007). 

ITSM har stora likheter med den tjänsteteori vi tidigare presenterat. Begreppet innebär 
service- och kundfokus och tjänsteorientering men även målstyrning, prestandamätning, 
kvalitetsledning och processorientering och begreppet sträcker sig från driftsättning till 
avveckling av IT-tjänster. (Haverblad, 2007) 

Tanken med ITSM, där kärnverksamheten är kunden och IT-verksamheten (extern, intern 
eller både och) är leverantör, är att gå från synsättet att leverera teknik med fokus på 
komponenter till att ha ett tjänsteperspektiv. Detta innebär att man paketerar processer, IT-
resurser och aktiviteter och beskriver detta med begrepp som kunden kan förstå, alltså i 
affärsnytta. Dessa tjänster levereras sedan till kunden enligt överenskomna villkor. Nyttan 
med ett sådant synsätt är att man kan utgå från kundens behov och krav samtidigt som man 
får förutsättningarna för att planera helheten i verksamhetens IT (såväl sin egen som kundens) 
och för att hålla kontroll på vad IT egentligen kostar. (Haverblad, 2007) 

Då vi i våra avgränsningar främjar oss från kommunens interna system kan man ställa sig 
frågan varför ITSM är intressant för denna rapport. Svaret är att en central del av vår rapport 
handlar om att koppla in medborgarna på kommunens interna IT-system, alltså paketera 
processer, IT-resurser och aktiviteter för att möjliggöra en högre grad av självbetjäning för 
medborgarna. För denna paketering använder vi idéer från ITSM och ramverket ITIL. 

3.6 IT Infrastructure Library (ITIL) 

Ett ramverk för ITSM är ITIL. Ramverket består av IT-processer av typen best practice för 
support, drift och förvaltning (Haverblad, 2007) samt för förändringshantering, strategi och 
design (OGC, 2007). 
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Figur 10 Översikt över ITIL v3 Core 

Från OGC, 2007a, s. 8. 

ITIL Core v3 (se Figur 10) består av fem volymer som var och en utgör en del i helheten och 
syftar till att påverka tjänsteleverantörens prestation. ITIL Core ses som en iterativ livscykel 
vilket syftar till att kompetens inom ett område leder till lärande och förbättringar inom andra 
områden. I princip samma bild beskriver livscykeln på en tjänst enligt ITIL-ramverket. (OGC, 
2007a) 

Som grund ligger Service Strategy, vilken innehåller processer och arbetssätt för att hantera 
tjänster och då inte bara som en organisatorisk kompetens utan som en strategisk tillgång. Tre 
av de begrepp som presenteras i volymen, och som således inom ITIL är grundläggande är 
tjänstelivscykeln, tjänstekatalogen och tjänsteportföljen. (OGC, 2007a) 

Volymen Service Design vägleder hur tjänster formges och utvecklas samt hur man tar fram 
tjänstehanteringsprocesser. Det handlar alltså om att omvandla de strategiska målen till 
tillgångar i form av tjänster och samlingar av tjänster samt hur man anpassar dessa tjänster vid 
strategi- och omvärldsförändringar. Service Transition handlar om hur man omsätter tjänster 
till operationer, det vill säga hur de tjänster man formgivit utifrån strategierna omsätts till drift 
och förvaltning. Hur dessa operativa uppgifter sedan utförs så effektivt som möjligt beskrivs 
av processerna i Service Operation. Continual Service Improvement beskriver sedan processer 
för att förbättra, utveckla och förändra tjänster. (OGC, 2007a) 

Då syftet med denna rapport handlar om hur man samlar kommunala e-tjänster, inte vilka 
fokuserar vi på tjänsteportföljen och tjänstekatalogen enligt ITIL ur ett operativt perspektiv, 
det vill säga med fokus på volymerna Service Transition och Service Operation. 

3.6.1 Tjänsteportfölj och tjänstekatalog 

Tjänsteportföljen representerar de åtaganden och investeringar tjänsteleverantören gjort sett 
till olika kunder och olika marknader. Där ingår överenskommelser, utvecklandet av nya 
tjänster och pågående tjänsteförbättringar. Portföljen innehåller även de tjänster från tredje 
part som tjänsteleverantören använder sig av för att antingen leverera dessa tjänster direkt till 
kund eller som en del av egen tjänst som levereras till slutkund. Vissa av dessa 
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tredjepartstjänster kommer således att vara synliga för slutkunden medan andra inte är det. 
(OGC, 2007a) 

Tanken med tjänsteportföljen är att den ska fungera som ett verktyg för tjänsteleverantören 
vid dennes prioriteringar av investeringar och förbättringar av resursallokering, alltså 
maximera värdet av tjänsterna och samtidigt hantera risker och kostnader. (OGC, 2007a) 

Figur 11 visar hur tjänsteportföljen är uppbyggd. I tjänsteportföljen finns tre faser; 
tjänstekatalog, tjänstepipeline och avvecklade tjänster. Tjänstepipelinen innehåller nya 
tjänster under utveckling och avvecklade tjänster de tjänster som inte längre är aktiva och 
således inte utnyttjar några av tjänsteleverantörernas resurser. 

 
Figur 11 Överblick över tjänsteportfölj, pipeline och tjänstekatalog (OGC, 2007a, s. 74) 

I tjänstekatalogen finns tjänster som kan levereras till nuvarande och framtida kunder. Dessa 
tjänster är de tjänster man beslutat att tillhandahålla utifrån kostnad för dessa tjänster, risker 
samt tillgängliga resurser som till exempel organisation, ledning, kunskap, processer, kapital 
och infrastruktur. (OGC, 2007a) 

Ovanstående del av tjänstekatalogen kallas i ITIL-ramverket för Technical Service Catalogue, 
den andra delen av tjänstekatalogen är den som presenteras mot kunderna, som fungerar som 
beställningskanal och som går under benämningen Business Service Catalogue. (OGC, 
2007a) 

I den sistnämnde presenteras priser, tjänsteåtaganden samt villkor för tjänsterna. Det är först 
vid införandet av en tjänst i tjänstekatalogen som man bryter ner tjänsten till dess 
komponenter, där tillgångar, processer och system byggs ihop för att skapa tjänsten. 
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Övergången mellan tjänstepipelinen och tjänstekatalogen behandlas av Service Transition. 
(OGC, 2007a) 

Något som beskrivs som centralt i ITIL är kommunikationen mot kunden, att uttrycka 
resultatet med tjänsten i affärsnytta samt väl definierade Service Level Agreements (SLA:er) 
(OGC, 2007b). SLA:er, eller servicenivåavtal är inget som är unikt för ITIL utan beskrivs 
också av bland annat Hiles (1993) och Haverblad (2007). Ett servicenivåavtal definieras av 
Hiles (1993) som en överenskommelse mellan tjänsteleverantör och kund som i sifferform 
anger minsta acceptabla service för kunden. I ITIL ges servicenivåavtalet en utökad betydelse 
då man från tjänsteleverantörens perspektiv ser servicenivåmålen som styrtal för den egna 
verksamheten (OGC, 2007b). Exempel på vad som kan ingå i servicenivåavtalen är enligt 
Haverblad (2007) pris, tillgänglighet, och supporttider. 

En av de största leverantörerna av tjänstekataloger är företaget NewScale. I en whitepaper 
från 2007 med namnet How To Produce an Actionable Service Catalog som baseras på ITIL 
v3 menar man att det viktigaste med tjänstekatalogen är att den är kundbehovsdriven och att 
tjänsteleverantören lyckas beskriva vilka kundbehov en tjänst uppfyller (NewScale, 2007a). 
De menar att så långt det är möjligt ska det tänkta resultatet av en tjänst knytas till kundens 
affärsmål och att gränssnittet mot kunden inte bara ska vara en lista på vilka tjänster som finns 
tillgängliga då detta snabbt blir ett stort oöverskådligt dokument som inte används. Istället ska 
länken mellan tjänstekatalogen och kunden vara en typ av portal där tjänster ska grupperas, 
presenteras och kunna beställas, det vill säga att tjänstekatalogen ska kunna utföra något. 
Denna portal ska vara utformad efter vad NewScale själva kallar för: ”’YADU’: Yahoo-like 
search and categorization, Amazon-like merchandising, Dell-like configuration and UPS-like 
tracking for services”. De menar att dessa fyra företag är världsledande på det de gör och att 
tjänstekatalogens kunder ska kunna beställa IT-tjänster på samma sätt som de är vana att hitta, 
beställa och erhålla andra varor och tjänster utifrån sina behov. (NewScale, 2007a) 

När en tjänst anropas eller beställs hanteras det, i normalfallet, inom ITIL av det som kallas 
för Request Fulfillment eller fullgörande av begäran (OGC, 2007c). NewScale menar i sin 
whitepaper Ten Best Practices for IT Request Management från 2007 att väl utformade 
processer för Request Fullfillment samt för tjänstekatalogshantering (Service Catalogue 
Management) är kritiskt för att lyckas med IT Service Management enligt ITIL. (NewScale, 
2007b) 

En sista gruppering av processer enligt ITIL vi ska presentera är Access Management eller 
åtkomsthantering. Dessa processer syftar till att säkerställa att endast de som har rätt till att 
beställa och nyttja en tjänst kan göra det. Åtkomsthanteringen baseras på att kunna identifiera 
berättigade användare och sedan hantera deras åtkomst till olika typer av tjänster beroende på 
deras roll i kundorganisationen. (OGC, 2007c) 

I bilaga 1 sammanfattas ett urval av egenskaperna för processerna i tjänstekatalogen, 
fullgörande av begäran samt åtkomsthantering enligt OGC (2007a) för den förstnämnda samt 
OGC (2007b) för de sistnämnda. Urvalet har gjorts baserat på vilka tankar vi kan ta med oss 
för att beskriva kommunala e-tjänster för medborgare. 
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4 Kommunal verksamhet 
Eftersom syftet med vår rapport är att undersöka e-tjänster för kommuner finns det behov av 
att redogöra för vad en kommun är och vad en kommun gör. Kapitlet börjar med en kort 
historik rörande dagens svenska kommunindelning och fortsätter med att bena ut vad 
kommunernas uppdrag består i. Därefter presenteras hur kommunal ärendehantering ser ut 
och hur sådana ärenden kan automatiseras. Såväl de grundläggande principerna i det 
kommunala arbetet samt ärendehantering är viktiga beståndsdelar i rapporten och läsare 
rekommenderas att läsa samtliga delkapitel. 

I Sverige finns idag 290 kommuner vilka ansvarar för att utföra samhällsservice på lokal nivå 
inom olika områden som exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg (SKL, 2007b). 
Kommunerna styr själva sin verksamhet inom de ramar som sätts upp av lagar och 
förordningar, i enlighet med de principer om lokalt självstyrande som finns (Verva, 2007a). 

4.1 Kommunindelningen 

Vid andra världskrigets slut var Sverige uppdelat i 2500 kommuner men sedan dess har 
antalet minskat väsentligt i strävan efter att effektivisera kommunernas verksamhet 
(Wetterberg, 2004). Som tidigare nämnts är Sverige idag uppdelat i 290 kommuner (SKL, 
2007b). Wetterberg visar i citatet nedan på att det finns stora skillnader mellan de kommuner 
som finns idag. 

Mediankommunerna den 31 december 2003 var Orust med 15 160 och Burlöv med 15 
257 invånare. Det betyder att en stor del av de svenska kommunerna är ganska små. 
Bara tolv kommuner har mer än 100 000 invånare, medan 74 kommuner har färre än 
10 000 invånare. Variationen när det gäller ytan är än större. Kiruna omfattar 19 447 
kvadratkilometer, Sundbyberg bara 9. Å andra sidan har Sundbyberg drygt 34 000 
invånare mot drygt 23 000 i Kiruna. (Wetterberg, 2004, s. 17) 

Faktumet att det finns en stor andel små kommuner är en viktig anledning till att mängden 
samarbeten på interkommunal nivå ökar. Staten uppmuntrar till samverkan eftersom detta 
sägs leda till att ett större ansvar kan läggas på kommunal nivå samt att kommunal 
verksamhet blir mer kostnadseffektiv. I en enkätundersökning genomförd av Gossas (2006), 
där alla de svenska kommunerna representerades, angav samtliga kommuner att de medverkar 
i någon typ av samverkan. (Gossas, 2006) 

Ansvarskommittén, som har gjort en översyn av den nuvarande kommunindelningen, påpekar 
att sammanslagning av små kommuner eller samverkan mellan kommuner är nödvändig för 
att nå nödvändiga effektivitetsnivåer. Kommittén anser att det krävs att staten arbetar för 
standardisering inom bland annat IT för att kommunernas kostnader ska minska. Kommittén 
framhäver även vikten av att kunna kartlägga de samarbeten som finns mellan kommuner 
eftersom det annars finns en risk att ansvarsfördelningen blir för komplex och oöverskådlig. 
(Ansvarskommittén, 2007a) 

Arbete med att göra all intern information tillgänglig för hela organisationen är något som en 
ökande andel av kommunerna arbetar med. Målet med sådan förvaltningsövergripande 
informationshantering är att information ska vara tillgänglig där den behövs ”oavsett var den 
lagras eller levereras från” (s. 1). Vidare vill man ”effektivisera kontaktvägarna till 



Den kommunala tjänstekatalogen 

37 

verksamheten, att utveckla e-tjänster samt att hantera information till och från externa 
organisationer elektroniskt” (s. 1). (SKL, 2005) 

4.2 Vad gör en kommun? 

Kommunens uppgifter styrs av de lagar och förordningar som finns. I Kommunallagen (SKL, 
2007a) finns följande stycke. 

Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat 
landsting eller någon annan. (SKL, 2007a, s. 13) 

Det här stycket sätter upp ramar för vilken verksamhet kommuner får ägna sig åt. Det finns 
även mer specifika lagar och regler för verksamhet som kommuner ska ägna sig åt. De största 
av de obligatoriska uppgifterna är vården, omsorgen och skolan som tillsammans står för 
omkring 80 % av kommunernas utgifter (Wetterberg, 2004). 

Sett till frivilliga uppgifter så är det vanligt att kommunerna engagerar sig inom områdena 
kultur och fritid (Wetterberg, 2004). Dock finns en stor bredd gällande vilka områden som 
kommunerna ser som intressanta att engagera sig inom. I bilaga 2 finns en sammanställning 
av obligatoriska åtaganden och vanliga frivilliga åtaganden för kommuner. Wetterberg ser 
dock inte bara frågan om vad kommunerna gör som intressant. 

Men självstyrelsen ligger inte bara i vad man väljer att syssla med. Den handlar också 
om hur man verkställer uppdraget, vilka verksamhetsformer man väljer och vilken 
kvalitet tjänsterna ska hålla. (Wetterberg, 2004, s. 12) 

För att lösa de åtaganden som finns krävs att kommunerna samverkar med en uppsjö av 
myndigheter. I bilaga 3 finns en genomgång av de myndigheter som har betydelse för 
kommunerna, dels hela kommunen och dels de viktigaste delarna av den kommunala 
verksamheten. Som synes i bilagan är det många myndigheter som kommunerna har kontakt 
med i sitt dagliga arbete. 

De tidigare nämnda obligatoriska åtaganden som kommunen har kan i många fall kopplas 
samman med begreppet myndighetsutövning. Myndighetsutövning innebär att det allmänna 
besitter ”ett maktförhållande gentemot den enskilde individen, när det kommer till avgörandet 
av vissa frågor som rör rättigheter och skyldigheter” (Eriksson & Larsson, 2006, s. 2). 
Författarna utvecklar sedan begreppet till ”befogenhet att bestämma om: Förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande” (Eriksson & Larsson, 
2006, s. 2). 

Krav ställs även på kommunen att behandla alla medborgare lika. I Kommunallagen finns 
följande formulering som visar detta krav (SKL, 2007a, s. 13). 

Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat. (SKL, 2007a, s. 13) 

4.3 Kommunens organisation 

I kommunen är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. 
Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker och det är kommunfullmäktige som 
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beslutar om exempelvis kommunens budget. Kommunfullmäktige beslutar även vilka 
nämnder som ska finnas. ”Nämnderna … ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen … 
förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige … genomför beslut som fattas i 
fullmäktige. --- I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i 
nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller 
att organisera äldreomsorgen.” Vilka nämnder som finns skiljer men exempel på nämnder 
som vanligen finns är miljönämnden och socialnämnden (SKL, 2007c) 

4.4 Kommunal ärendehantering 

För att påvisa att det finns många likheter mellan olika kommuner följer här en genomgång av 
hur ärendehanteringen i kommuner ser ut. Beskrivningen är hämtad från Danielson (2003) 
som visar hur informationsflödet vid kommunal ärendehantering fungerar. I Figur 12 visas de 
steg som genomgås från det att ärendet påbörjas till det att det arkiveras efter att det avslutats. 

 
Figur 12 – Informationsflöde. 

Baserad på Danielsson, 2003, s. 17. 

Det första som händer när ett ärende påbörjas är att handlingar inkommer till kommunen. 
Detta symboliseras i Figur 12 av begreppet Post men detta bör tolkas som att handlingar på 
något vis inkommer till kommunen, vare sig detta är via papperspost, e-post eller elektroniska 
formulär. De inkomna handlingarna registreras och samlas ihop till ärenden. Ärenden bereds 
och förbereds för beslut. Därefter fattas beslut. Beslutet sprids därefter under steget 
Beslutsexpediering. Här finns möjligheten att överklaga beslut. Ärendet avslutas när de 
dokument som så bör arkiveras. (Danielsson, 2003) 

Statskontoret beskriver en generell ärendemodell som är framtagen med fokus på nationella 
myndigheter men som även passar för kommunala ärenden. Modellen kan ses i Figur 13. I 
den här modellen är det första steget att möjliggöra ärendet genom att tillhandahålla olika 
typer av information. Det kan handla om allmän information om en tjänst. Det kan även 
handla om formulär, blanketter och dylikt. Efter detta tas handlingar emot och registreras 
samt en kontroll av de inkomna handlingarna görs. Det kan exempelvis röra sig om att de 
blanketter som tidigare gjorts tillgängliga nu fyllts i och skickats in. I nästa steg samlas sådan 
information som behövs för att kunna fatta beslut i ärendet in. Det kan röra sig om handlingar 
från den egna myndigheten eller andra myndigheter. (Statskontoret, 2004b) 

 
Figur 13 – En generell ärendemodell. 

Baserad på Statskontoret, 2004b, s. 10. 

När alla nödvändiga handlingar finns tillgängliga följer beredning av ärendet vilket innefattar 
beräkningar och bedömningar av det material som finns inom ärendet. Detta sker med 
utgångspunkt i de lagar och regler som finns för det ärende som behandlas. Efter detta fattas 
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beslut i ärendet varpå beslutet sprids. Ärendet avslutas när de handlingar som ska arkiveras 
har blivit det. (Statskontoret, 2004b) 

4.4.1 Automatisering av ärenden 

Statskontoret presenterar i samband med den modell för ärenden som visas i Figur 13 att det 
finns tre olika typer av ärenden gällande komplexitet. Enligt modellen är det under 
beredningen och beslutet av ett ärende som skillnader går att se i form av att kraven för 
manuell bearbetning skiljer. Övriga delar av ärendet kan automatiseras. (Statskontoret, 2004b) 

 
Figur 14 – Ärendeautomatisering beroende på komplexitet. 

Baserad på Statskontoret, 2004b, s. 12. 

Ett ärende av typ A kan automatiseras helt. Det följer alltså helt den övre (gröna) vägen 
genom flödesschemat. Här rör det sig om regelstyrda beslut som inte kräver avvägningar som 
inte kan göras av en dator. (Statskontoret, 2004b) 

Ett ärende av typ B kan i många fall automatiseras helt men komplicerade ärenden 
förekommer. Ärenden av typ B kan följa antingen den övre (gröna) eller den undre (röda) 
vägen. I de fall ärenden kan skötas helt automatiserat handlar det precis som vid ärenden av 
typ A om ärenden som inte kräver avvägningar mer avancerade än att de kan göras av datorer 
(så kallade gröna ärenden). Om ärendet istället behöver behandlas manuellt följer det den 
nedre vägen. Ett sådant ärende kan exempelvis ha mer avancerade bilagor eller ha andra 
egenskaper som gör det nödvändigt att behandla manuellt. Typ B kännetecknas med andra ord 
av att det inte på förhand går att avgöra huruvida det helt går att automatisera. (Statskontoret, 
2004b) 

Ett ärende av typ C följer alltid den nedre (röda) vägen och beredning och beslut ska alltid 
genomföras manuellt. Den här typen av ärenden kan exempelvis ha krav på att handlingar 
som inte kan tolkas av en dator bifogas. (Statskontoret, 2004b) 
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5 E-government 
Begreppet e-government är centralt för vår rapport och det är därför viktigt att reda ut vad vi 
egentligen menar med begreppet och varför det är viktigt.  

Many countries worldwide have set the realisation of e-government as one of their 
primary targets. The European Union … recognises that e-government – and also one-
stop government – could provide significant advantages to citizens, business and the 
public sector itself (Wimmer & Tambouris, 2002, s. 1) 

Wimmer och Tambouris pekar här ut ett antal skäl till varför det är intressant att titta närmare 
på detta och fortsätter med att peka ut ett antal saker att tänka på. 

One-stop government is, however, a complex and multifaceted domain with amongst 
others technological, organisational, legal and social implications. (Wimmer & 
Tambouris, 2002, s. 2) 

I det här kapitlet ges en förklaring till vad e-government är. Därefter presenteras motiven 
bakom e-government och tankar kring utveckling. För att ge en bild av hur arbetet med att 
utveckla e-government är strukturerat idag gör vi sedan en genomgång av direktiv som är av 
intresse och initiativ som på olika sätt är relevanta för vår rapport. Avslutningsvis ges ett par 
exempel på e-tjänster som kan anses vara utformade på bra sätt. Kapitlet är relativt 
omfattande och ett urval kan göras av läsaren. Kapitel 5.1 rekommenderas till samtliga läsare, 
medan 5.2 passar främst den intresserade från den kommunala sidan av rapportens målgrupp. 
I kapitel 5.3 till och med 5.5 presenteras ett antal begrepp som ligger till grund stor del som 
grund för den fortsatta rapporten medan resterande delkapitel är för den speciellt intresserade. 

5.1 Vad är e-government? 

Electronic government (härefter e-government) är ett samlingsnamn för modernisering av 
offentlig sektors arbete. Begreppet används i många olika sammanhang och innefattar i sin 
bredaste mening alla nivåer av införandet och användning av IT (informationsteknologi) och 
ICT (informations- och kommunikationsteknologi) inom offentlig sektor; från strategiska 
beslutsaspekter till operativa aspekter. (Wimmer, 2001) 

Goldkuhl (2006) framhäver att e-government handlar om att tillhandahålla tjänster digitalt – 
tjänsterna ska vara allmänt tillgängliga genom någon typ av användargränssnitt. Sett till de 
tjänster som erbjuds så innefattar begreppet både utveckling och tillhandahållande av dessa 
samt utförande mot kund (Goldkuhl, 2006 ; Wimmer, 2001). Med kund menas alla som kan 
beställa tjänster, vilket innefattar medborgare, företag och myndigheter (Wimmer, 2001; 
Ebrahim & Irani, 2006; Viborg Andersen, 2004).  

Wimmer och Tambouris sammanfattar i citatet nedan sin syn på e-government och visar på att 
det finns många olika aspekter. 

Electronic Government (e-government) refers to the application of information and 
communications technology (ICT) to innovate and modernise the field of public 
administration. Hand in hand with the technological change, an organisational change 
and reengineering of traditional processes have to take place, though. (Wimmer & 
Tambouris, 2002, s. 1) 
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I citatet framhävs teknikanvändningen men även organisationsutveckling nämns. Just 
utvecklingen av verksamheten framhävs av vissa som den viktigaste delen av e-government 
(Ebrahim & Irani, 2006) och många ser det som en betydande del (Wimmer & Tambouris, 
2002; Salhofer & Ferbas, 2007). Ebrahim och Irani (2006) betonar vikten av att utveckla 
strategin kring IT-användning, med utveckling av organisationsstruktur som den viktigaste 
delen. 

Ett begrepp som ofta förekommer i samband med e-government är one-stop government. 
Begreppet syftar till att ur kundens synpunkt samla alla offentliga tjänster som erbjuds till ett 
och samma ställe. Tidigare har fokus vid utveckling av e-governmentlösningar varit centrerad 
kring de olika myndigheterna som erbjuder dem men i och med att one-stop government sätts 
upp som mål läggs fokus istället på användaren. Innebörden är med andra ord att en 
användare får de tjänster som är riktade mot honom eller henne presenterade, utan att behöva 
veta vilken myndighet som faktiskt utför den. Samtidigt är det viktigt att internt (sett ur 
myndigheternas perspektiv) ha en tydlig uppdelning av vem som utför vad och vem som har 
ansvar för vilka tjänster. (Wimmer, 2002) 

Gouscos med flera (2002) presenterar tre olika krav som ställs (eller bör ställas) gällande e-
government: 

e-government service delivery must achieve (a) maximal benefits (quality and 
performance of the service, added value of the content), (b) maximal accessibility 
(simplicity of front-end logic, multi-linguality of user inter- faces, anywhere/anytime 
availability, provision of alternative channels, no demands for end-user IT skills) and (c) 
minimal costs (transportation, communication, document management) (Gouscos et al., 
2002, s. 264) 

Artikeln fortsätter sedan med att presentera one-stop government som en lovande kandidat till 
att kunna hjälpa till att bidra till alla dessa mål. Användningen av portallösningar för att 
realisera one-stop government ses av författarna som naturlig eftersom den typen av lösningar 
är passande då information från olika källor ska sammanfogas. Dock påpekas att det är mer 
komplext att skapa en fungerande lösning för one-stop government än att samla ett antal 
länkar. (Gouscos et al., 2002) 

Sett till den definition som ges av den svenska staten är skillnaderna små. Nedan ses den 
formulering som används. 

Sverige har kommit överens med övriga europeiska länder om följande definition av e-
förvaltning: E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta 
av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska 
förändringar och nya kompetenser. (Regeringskansliet, 2008, s. 4) 

5.2 Varför e-government? 

Frågan om varför det är intressant att arbeta med e-government är intressant att besvara för att 
få en bild av vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man arbetar med e-government.  
Statskontoret visar i citatet nedan att de åsikter som finns inom den akademiska världen 
gällande vad e-government är även delas av den svenska staten. Citatet visar även för vem e-
government är intressant: 
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Offentliga förvaltningar bör utveckla ändamålsenliga, effektiva och behovsanpassade 
system och processer som använder de nya e-teknologierna för att skapa en hög 
användar- och verksamhetsnytta. (Statskontoret, 2005, s. 2) 

Här visas att användningen av ICT ska medföra nytta både för användare och för 
verksamheten. I citatet ser man även att både verksamhetsutveckling och teknik ses som 
viktiga delar när den offentliga förvaltningen ska utvecklas. Salhofer och Ferbas (2007) kan 
nämnas som ett exempel på en artikel som i likhet med Statskontoret framhäver balansen 
mellan teknik och organisation samt balansen mellan medborgar- och verksamhetsnytta som 
viktigt. 

Ebrahim och Irani (2006) framhäver strategin kring IT-användning som central, med 
utveckling av organisationsstruktur som den viktigaste delen. Enligt författarna är 
utvecklingen av myndigheternas interaktion med medborgare och företag underordnad den 
interna utvecklingen; genom intern utveckling kan arbetet effektiviseras och samarbetet 
mellan myndigheter utvecklas, vilket leder till en mer kostnadseffektiv offentlig sektor. 
Goldkuhl med flera (2007) formulerar det som att en av följderna är att man kan ”Sänka 
kommunernas kostnader för den kommunala förvaltningen” (Goldkuhl et al., 2007, s. 2). 
Även Carelink, som arbetar med att samordna IT-användningen inom vården i Sverige, ser e-
government som ett viktigt verktyg för att kunna kostnadseffektivisera verksamhet (Carelink, 
2004). Axelsson sammanfattar de interna vinsterna med e-government i citatet nedan. 

Ur myndighetsperspektivet är målsättningen bl.a. tidsvinster genom att 
telefonförfrågningar, post- och pappershantering, sökning och sortering samt 
uppgiftsregistrering och dubbelarbete förväntas minska. För myndigheten handlar det 
även om möjlighet till ökad kvalitetssäkring, minskade kostnader samt mer tid för service 
och hantering av komplexa ärenden (Axelsson, 2006, s. 3) 

För kunderna anges ofta tillgänglighet som en viktig följd av att göra myndighetsfunktioner 
tillgängliga digitalt. Exempelvis påpekar Goldkuhl och Röstlinger (2007) att satsningar inom 
e-government ofta omfattar ambitioner om att myndigheter ska vara åtkomliga dygnet runt. 
Sett till vilket material som ska finnas tillgängligt anger författarna information kring tjänster 
och myndigheter, kontaktinformation och tjänster som sådana. Goldkuhl med flera (2007) 
uttrycker målet som att ”Förbättra kommunal service och tillgänglighet för medborgarna” 
(Goldkuhl et al., 2007, s. 2). Wimmer (2001) påpekar även att e-government ökar 
medborgares och företags aktiva medverkan i offentlig sektors verksamhet, bland annat på 
grund av ett snabbare informationsflöde och tillgång till mer (och bättre) information. 
Axelsson sammanfattar nedan de externa vinsterna med e-government. 

Ur medborgarperspektivet innebär e-tjänsten bl.a. en gränsöverskridande 
ärendefokusering som ska ge god överblick i ett ärende. E-tjänsten ska effektivisera 
handläggningsprocessen genom att medborgaren kan få besked om sitt tillstånd på en 
minut vid s.k. gröna ärenden. Ytterligare en del i medborgarnyttan är att e-tjänsten 
förväntas leda till ökad och för hela landet enhetlig kundservice samt bättre tillgänglighet 
och insyn i ärendehanteringen (Axelsson, 2006, s. 3) 

En annan tänkbar följd av arbetet med e-government som presenteras av Goldkuhl med flera 
(2007) är att det kan ”Bidra till en samordnad offentlig förvaltning” (Goldkuhl et al., 2007, s. 
2). Gouscos med flera (2002) är inne på samma spår i sitt resonemang kring one-stop 
government. Brüggemeier med flera (2006) ser en stor potential i att kunna koppla samman 
myndigheter i nätverk (i organisatorisk mening) och därigenom kunna underlätta 
informationsutbyte, vilket naturligtvis kan ses som en typ av samordning. 
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Den demografiska utvecklingen i Sverige påverkar mängden resurser som finns för att klara 
av den offentliga välfärden. Ansvarskommittén (2007a) förutspår att en åldrande befolkning 
medför större behov av resurser vilket kommer att utsätta systemet för press. Även SKL 
(2007e) påstår att en åldrande befolkning ökar behovet av service, omsorg och vård samtidigt 
som den produktiva delen av befolkningen minskar. Enligt rapporten kommer det krävas att 
fokus läggs på effektivisering för att kunna upprätthålla den standard som finns idag. 

5.3 Utveckling av e-government 

Wimmer presenterar i Integrated Service Modelling for Online One-Stop Government (2002) 
en modell för utveckling av one-stop government. Enligt författaren finns det ett behov av att 
ha en komplett modell för utveckling av e-government för att kunna överblicka de olika krav 
som finns på en lösning för myndighetsportaler. Detta eftersom modelleringsarbetet gällande 
offentliga e-tjänster kräver kunnande inom flera discipliner.  

Wimmer (2002) ser Life events och Business situations som lämpliga att bygga diskussionen 
kring e-government på. Dessa begrepp beskriver situationer där medborgare respektive 
företag har behov av att beställa tjänster från offentlig sektor. Exempel på en medborgarnära 
sådan Life event är, som anges i artikeln, giftermål. Ett exempel på Business situation är 
anställning. 

Life events och Business situations beskriver alltså olika situationer som en medborgare eller 
ett företag kan befinna sig i. Den nytta detta medför i sammanhanget e-government är att det 
erbjuder en naturlig sortering av de tjänster som erbjuds. Dessa typer av situationer ses i 
artikeln som bestående av Public services. Dessa offentliga tjänster är precis som de tidigare 
nämnda situationerna kundcentrerade. När dessa ska översättas till den tekniska lösningen är 
det framförallt i portalen som de är intressanta att placera. De offentliga tjänsterna kan enligt 
artikeln ses som uppbyggda av interna processer och mappningen mellan just de externa 
tjänsterna och de interna processerna ses som ett viktigt steg. Processerna ses som bestående 
av processteg och arbetsmoment. Processerna och deras delar ses som tekniskt bundna till 
interna IT-system. De kopplingar som här har beskrivits finns illustrerade i Figur 15. 
(Wimmer, 2002) 
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Figur 15 – Från Life events och Business situations till processer och teknisk mappning. 

Baserad på Wimmer, 2002, s. 151. 

Sacco (2007) anser att användningen av life events, även om den har fördelar, är för trubbig 
för att vara riktigt bra. Användningen av statiska kategorier kräver enligt författaren att 
användaren har en tydlig bild av vad den vill utföra, något som inte alltid är fallet. Istället 
förespråkas ett system av dynamiska egenskaper som kan kombineras för att beskriva en 
användares behov och situation. Exempel på egenskaper som kan vara av intresse att använda 
i ett sådant system är enligt artikeln kön, ålder och nationalitet. 

Guo och Lu tar i en artikel upp ett problem som de anser blir vanligare och vanligare, 
nämligen att för mycket information finns tillgänglig. Användare av e-tjänster kan enligt 
författarna behöva hjälp av så kallade rekommendationssystem (från recommender systems) 
vilket är ett samlingsnamn för olika tekniker som automatiskt väljer ut vilken information 
(exempelvis ett urval av tillgängliga e-tjänster) som ska presenteras för en given användare. 
Tre olika huvudtyper av rekommendationssystem identifieras i artikeln och författarna går 
igenom de olika systemen på en relativt hög nivå. Den första typen av system försöker 
förutspå vilken typ av information som en användare är intresserad av genom att jämföra 
information som användaren tidigare varit intresserad av med den information som finns 
tillgänglig. Systemet jämför olika attribut som finns hos olika informationsobjekt och väljer 
att presentera sådan information som liknar information som användaren tidigare varit 
intresserad av. Den andra typen av rekommendationssystem bygger på att hitta användare 
som har liknande intresse. Utgående från olika typer av användarpreferenser försöker 
systemet att välja ut information som användare med liknande preferenser använt. Den tredje 
typen av system bygger på att jämföra information om användaren med information om 
informationsobjekt. Genom att sätta upp regler för vilken typ av information som är intressant 
för en viss användargrupp kan systemet sedan välja ut vilken information som en viss 
användare tros vara intresserad av. (Guo & Lu, 2007) 

Lepouras med flera presenterar ett sätt att strukturera utvecklingen av e-tjänster, baserat på 
EU-projektet SmartGovs resultat. Utvecklingsmodellen utgår från att verksamhetsexperter 
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(från domain expert, vilket syftar på experter inom det verksamhetsområde som e-tjänsten 
utvecklas för) och IT-personal utvecklar e-tjänster tillsammans. Anledningen till att den här 
typen av samarbete förespråkas är till stor del att den förståelse för verksamheten som finns 
hos verksamhetsexperten behövs i lika stor utsträckning som den förståelse för vad som är 
möjligt att göra rent tekniskt och den förståelse för helheten för IT-systemen (vilket 
inkluderar att hålla de e-tjänster som erbjuds konsekventa gällande exempelvis språk) som 
finns hos IT-avdelningen. Genom att strukturera utvecklingen av e-tjänster på ett sätt som 
säkerställer att båda dessa grupper får chans att göra sig hörda menar författarna att chansen 
är större att nå önskade resultat gällande e-tjänster. (Lepouras et al., 2007) 

Fyra olika grupper av intressenter presenteras och det framhålls att det är viktigt att ta hänsyn 
till alla dessa under utvecklingen av e-tjänster. Intressentgrupperna som presenteras är 
ledning, verksamhetsexperter, IT-personal och slutanvändare. Ledningen syftar till de 
personer som är ansvariga för den strategiska planeringen av de e-tjänster som utvecklas och 
de bakomliggande system som möjliggör att dessa används. Verksamhetsexperter och IT-
personal är de grupper som gicks igenom i föregående stycke. Slutanvändare är de som är 
tänkta att nyttja de färdiga e-tjänsterna, vilket i många fall är medborgare. (Lepouras et al. 
2007) 

I artikeln presenteras även ett antal svårigheter som den här typen av utvecklingsmetodik 
medför. Bland dessa finns det faktum att det kan vara svårt att översätta de önskemål och 
verksamhetsmässiga specifikationer som verksamhetsexperterna har till specifikationer som 
IT-personalen kan använda för att utveckla e-tjänsterna. För att lösa detta problem föreslås det 
att dokument som kan användas av båda dessa grupper av utvecklare framställs och att 
utvecklingsprocessen tecknas ner.(Lepouras et al., 2007) 

Glassey (2002) presenterar tankar som ligger väl i linje med den metodik som presenteras av 
Lepouras med flera (2007). Enligt Glassey (2002) är det nödvändigt att verksamhetsexperter 
och IT-personal talar samma språk. Författaren förespråkar grafiska modeller som är 
tillräckligt enkla för att kunna användas av verksamhetsexperterna och tillräckligt detaljerade 
för att kunna vara till nytta när IT-personalen ska översätta de specifikationer som de får från 
verksamhetsexperterna till e-tjänster.  

5.3.1 Det holistiska ramverket 

Wimmer (2002) sammanfogar flera olika teorier till ett enligt författaren komplett ramverk för 
modellering av krav på one-stop government. Ramverket bygger på tre olika dimensioner 
vilka visar på olika aspekter som alla är viktiga att ta hänsyn till. Dessa aspekter är Progress 
of a public service, Different views och Abstraction layers. Modellen i sin helhet kan ses i 
Figur 16. Nedan gås de olika aspekterna som just nämnts igenom.  
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Figur 16 – Holistiskt ramverk för beskrivning av one-stop government. 

Källa: Wimmer, 2002, s. 153. 

Progress of a public service syftar till att en tjänst som en medborgare eller ett företag vill ha 
utförd genomgår olika faser. Kunden söker till en början information om tjänsten. Därefter 
kommer kunden och leverantören överens om vad som ska utföras, tjänsten utförs och övergår 
slutligen till uppföljningsskedet. Författaren påpekar att det inte är säkert att alla kunder väljer 
att utföra alla stegen som ingår i utförandet via portalen – det är upp till kunden själv att 
avgöra vilka steg, om några, som ska utföras via portalen. Däremot är det viktigt att när 
portalen skapas tänka på helheten. (Wimmer, 2002) 

Different views syftar till att det finns flera olika perspektiv att ta hänsyn till när 
medborgartjänster ska utvecklas. Användar-, teknik och juridikperspektiv är exempel på 
perspektiv som behöver tas i beaktning vid utvecklingen. I Figur 16 finns alla perspektiv 
angivna. (Wimmer, 2002) 

Abstraction layers syftar till att flera olika abstraktionsnivåer behöver tas med vid 
utvecklingen av medborgartjänster. Dessa nivåer innefattar allt från strategi till IT-
infrastruktur. Det handlar om att alla abstraktionsnivåer ska vara med i tankarna, exempelvis 
ska hänsyn tas till strategiska beslut och dessa ska genomsyra utvecklingen som följer. 
(Wimmer, 2002) 

Wimmer presenterar i en annan artikel, som också avhandlar den här holistiska modellen, 
varför detta är ett lämpligt tillvägagångssätt vid utveckling av e-government, se citatet nedan.  

The holistic development approach supports considerations on distinct levels of 
abstraction and from different targets. What is important is a smooth integration of these 
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distinct aspects and their mutual interdependencies. For example, technical developments 
… have to be accompanied with process investigations and developments of one-stop 
Government services. (Wimmer, 2001, s. 7) 

Även andra än Wimmer tittar närmare på vilka perspektiv som är intressanta. Hennes 
genomgång av vilka aspekter som spelar in vid utveckling har uppmärksammats av Shahkooh 
och Abdollahi (2007) som gjort en genomgång av den litteratur som finns gällande aspekter 
på e-government. I den genomgången ingår Wimmer (2002) och ett antal andra artiklar som 
försöker ta helhetsgrepp om utveckling av e-government. De sammanfattar genomgången 
med ett antal perspektiv som de anser speglar den bild som ges i litteraturen. Perspektiven är 
strategy, finance, management, legal issues, logistics, security, technology, marketing, culture 
samt information & data. 

Eftersom vi ser en nytta med att, istället för att som Shahkooh och Abdollahi (2007) 
sammanfatta alla aspekter som spelar en roll vid utveckling av e-government i en lista, göra 
som Wimmer (2002) och dela upp aspekterna enligt den kub som presenterades i Figur 16 
väljer vi att utgående från Wimmers (2002) different views ta fram en egen uppsättning 
perspektiv. Vi ser en nytta med att göra detta trots att Wimmer (2002) är en del av den 
undersökning som gjordes av Shahkooh och Abdollahi (2007), inte minst eftersom vi väljer 
att behålla Wimmers (2002) idé om att dela in aspekterna i olika områden. Genomgången av 
perspektiv kan ses i Tabell 5. 
 

Tabell 5 – Perspektiv att ta hänsyn till 

Wimmer, 2002 Shahkooh & Abdollahi, 2007 Vår modell 
Management 
Culture Organizational aspects 
Human resources 

Organisation 

Service perspective Logistics Tjänsteleverans 
Culture View on people (user) Technology (usefulness) Användare 

View on data and information Information and data Information och data 

Legal issues Legal issues Lagar och förordningar 

Technical viewpoint Technical infrastructure Teknik 
Culture Social and political aspects Strategy Strategi, mål och politik 

Security aspects Security Säkerhet 

Organizational aspects Finance Ekonomi 

Vissa perspektiv från respektive artikel finns i Tabell 5 med mer än en gång. Detta eftersom 
perspektiven från de olika artiklarna överlappar varandra. Vi har försökt hitta en uppdelning 
som täcker in de tankar som presenteras i båda artiklarna och som dessutom känns naturlig för 
vår uppgift.  



Den kommunala tjänstekatalogen 

48 

Wimmers (2002) genomgång av abstraktionsnivåer har stora likheter med den som gjorts av 
Schewe och Thalheim (2005). Schewe och Thalheim (2005) delar in arbetet i stegen strategic 
layer, business layer, conceptual layer, presentation layer samt implementation layer. Dessa 
motsvarar i stort de abstraktionsnivåer som återfinns i Wimmer (2002). Skillnaden är att 
Schewe och Thalheim (2005) delar upp implementeringsarbetet i två olika steg där det första 
steget handlar om konceptuell design och det andra handlar om den faktiska 
implementeringen. I Tabell 6 sammanförs de båda modellerna och vi namnger de steg som vi 
identifierar och väljer att använda oss av. Observera att Wimmer (2002) använder samma 
begrepp som vi för vissa abstraktionsnivåer men att begreppens innehåll skiljer. 

Tabell 6 – Abstraktionsnivåer 

Wimmer, 2002 Schewe & Thalheim, 2005 Vår modell 
Strategic framework Strategic layer Strategi 
Public services, processes and 
workflow Business layer Interaktion 

Interaction Conceptual layer Informationshantering 
Information technology Presentation layer Teknik 

Som man kan se i Tabell 6 skiljer sig vår användning av begreppet interaktion från den som 
används av Wimmer (2002). Vi använder begreppet interaktion för att beskriva att en 
medborgare på något sätt interagerar med kommunen. 

5.4 Utvärdering av e-government 

För mätning av hur utvecklad en e-tjänst är finns det en uppsjö av olika modeller. Inom 
statliga satsningar brukar, enligt vår uppfattning efter att ha inventerat olika länders satsningar 
inom e-government, någon typ av modell utformad som en trappa användas. Sverige är inget 
undantag och den svenska modellen kan ses i Figur 17. Modellen är hämtad från Statskontoret 
(2000) som anger att en modell från e-governmentprojektet i Australien har stått för 
inspirationen. I vår rapport nöjer vi oss med att visa den svenska modellen som exempel på en 
nationell modell och konstatera att de skillnader som finns mellan trappor från olika länder är 
små. 
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Figur 17 – Modell för e-tjänsteutveckling presenterad av Statskontoret. 

Baserad på Statskontoret, 2000, s. 46. 

Den svenska trappan har (vilket även de flesta andra modellerna har) fyra steg av utveckling. 
Trappans steg baseras på hur utvecklad en tjänst är avseende två dimensioner. I fallet med den 
svenska modellen kallas dessa dimensioner servicehöjd och teknikhöjd. Steg ett i modellen 
har låga värden gällande båda dessa dimensioner. Steg två och tre har högre värden än steg ett 
och högst värden återfinns i steg fyra. Steg fyra ses som målet för e-tjänster – om en e-tjänst 
når upp till steg fyra på mognadsskalan kan den anses vara så pass utvecklad som den behöver 
vara. (Statskontoret 2000) 

Den svenska trappan ser i stort sett ut som den modell som presenteras av Layne och Lee 
(2001). Just trappan som Layne och Lee presenterar har vi under vår litteraturstudie uppfattat 
som den av de befintliga trappmodellerna som kan ses som standard – den är refererad i en 
stor del av de texter vi läst som på något sätt behandlar utvecklingen av e-tjänster, oavsett om 
författaren ser det som en bra modell och använder den som utgångspunkt vid utvärdering 
eller om författaren på något sätt kritiserar den specifika modellen (eller trappmodeller i 
stort). Baserat på dessa båda faktum (att den i allmänhet kan ses som den modell som används 
som referens och att den har stora likheter med övriga trappmodeller vi stött på) väljer vi att 
använda den modell som presenteras av Layne och Lee (2001) som referens gällande 
trappformade modeller. 

Modellen går ut på att e-tjänster kan utvecklas avseende dels teknisk och dels organisatorisk 
komplexitet och dels avseende integrationsgrad. Komplexitet avser hur avancerad en tjänst är 
gällande exempelvis utförande på nätet. Integrationsgrad avser exempelvis hur väl integrerad 
tjänsten är mellan olika myndigheter. (Layne & Lee, 2001) 

Enligt modellen finns det fyra olika nivåer för e-tjänster (se Figur 18). Dessa är Catalogue, 
Transaction, Vertical Integration och Horizontal Integration. Catalogue innebär att tjänsten 
presenteras på nätet, vilket innebär en låg grad av både komplexitet och integration. 
Horizontal Integration innebär att system hos olika myndigheter är sammankopplade till one-
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stop government, vilket innebär att en hög grad av komplexitet uppnåtts både gällande 
komplexitet och integration. De båda mellanliggande stegen är steg på vägen mellan dessa. 
Jämfört med den svenska modellen så stämmer de olika stegen väl överens. Första steget 
innebär i båda fallen att information presenteras och sista steget innebär att det är möjligt att 
beställa tjänster från mer än en myndighet. (Layne & Lee, 2001) 

 
Figur 18 – Dimensions and stages of e-government development.  

Baserad på Layne & Lee, 2001, s. 124. 

De båda dimensionerna som presenteras är technical and organizational complexity och 
integration (Layne & Lee, 2001). Jämfört med den svenska modellen kan man här se vissa 
skillnader. Den första av de två dimensionerna som presenteras av Layne och Lee, technical 
and organizational complexity, motsvarar snarast en kombination av de två dimensionerna 
som presenteras i den svenska modellen. Den andra dimensionen, integration, har inte någon 
riktig motsvarighet i den svenska modellen men delar av dimensionen servicehöjd 
sammanfaller delvis med den. Med andra ord finns det både likheter och skillnader gällande 
valet av dimensioner. Men med tanke på att de steg som presenteras är snarlika tolkar vi det 
som att likheterna är större än skillnaderna. 

Enligt modellen hänger utvecklingen av komplexitet och integration ihop så till vida att man 
inte i någon större utsträckning kan öka den ena utan att den andra påverkas. Exempelvis ses 
det i artikeln inte som möjligt att öka integreringen mellan myndigheter utan att samtidigt 
påverka systemet mot att bli mer komplext. (Layne & Lee, 2001) 

Just kopplingen mellan komplexitet och integrering ses som en stor brist i den här modellen. 
Bland annat Goldkuhl och Persson ser detta som problematiskt och föreslår istället att man 
bryter upp den modell som presenteras och bygger om det till tre polariteter som på ett (enligt 
författarna) bättre sätt visar hur väl utvecklad en e-tjänst är. De tre polariteterna som 
presenteras är Informative-Performative, Standardized-Individualized och Separate-
Coordinated. Modellen kallas för e-diamanten och kan ses i Figur 19. (Goldkuhl & Persson, 
2006) 
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Figur 19 – e-diamanten 

Baserad på Goldkuhl & Persson, 2006, s. 10. 

I den här modellen representeras one-stop government av en tjänst som hamnar på 
Performative, Individualized och Coordinated på de respektive polariteterna. Detta betyder att 
e-tjänsten kan utföra något, att presentationen är personlig och att tjänsten är koordinerad 
mellan myndigheter. (Goldkuhl & Persson, 2006) 

5.5 Tjänstesyn inom e-government 

Brüggemeier med flera anser att statens viktigaste uppgift är att garantera tjänster, inte att 
leverera dem. Det innebär att mindre fokus läggs på vem som producerar tjänsten och mer 
fokus istället hamnar på arkitekturen kring tjänsteleveransen. Den viktiga frågan blir hur en 
tjänst ska tillhandahållas och statens uppgift blir att se till att medborgare (och andra tänkbara 
tjänstebeställare) får tillgång till rätt tjänster och att dessa håller rätt kvalitet. Den faktiska 
leveransen behöver däremot inte staten sköta. (Brüggemeier et al., 2006) 

5.5.1 Tjänstesyn inom kommunal verksamhet 

Kommunernas främsta uppgift är att erbjuda sina medborgare (och andra tänkbara kunder) 
tjänster. Detta är inte nytt men det är sällan som kommuner uttryckligen presenterar sitt 
uppdrag på det sättet. Den här typen av fokus blir emellertid vanligare och det finns en del 
kommuner som aktivt arbetar med att införa tjänstetänkande i sin organisation (SKL, 2005).  

KKR och ESV tar upp det faktum att brukaren ofta även är medproducent när det handlar om 
tjänsteproduktion. Ett exempel som tas upp är rehabilitering där brukaren i hög grad påverkar 
resultatet av den tjänst som erbjuds. Detta ställs upp som en viktig aspekt att ha med vid 
planeringen av tjänsteproduktionen och ses även som en svårighet när det gäller att beskriva 
tjänster. (KKR & ESV, 2004) 

SKL ser att det blir allt vanligare att kommuner arbetar med att få hela organisationen att 
fungera i sin helhet och säger att 

ett ökande antal kommuner strävar efter en koncernövergripande informationshantering. 
De söker samverkan för att kartlägga administrativa processer och finna lösningar på 
mer generella tjänster, t ex elektronisk identifiering, standarder för informationsutbyte 
och nationell patientöversikt. (SKL, 2005, s. 1) 
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5.6 Direktiv och riktlinjer 

Genom att titta på de riktlinjer och direktiv som finns gällande utvecklingen av e-government 
kan man få en uppfattning om bakgrunden till det arbete som görs och om vad som kan väntas 
i framtiden. De direktiv som ska efterlevas kommer från EU-kommissionen och staten. De 
statliga direktiven baseras på EU-kommissionens och det är därför naturligt att börja 
genomgången med de direktiv som kommer från EU-kommissionen. 

5.6.1 EU-direktiv 

i2010 är kommissionens initiativ för informationssamhället och mediepolitiken. Den skall 
säkerställa att kommissionens politik avseende informationssamhället och medier är 
enhetlig och bidra till att stärka den viktiga roll som informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) spelar för våra ekonomiers prestanda (EU-kommissionen, 
2007, s. 3) 

Detta är EU-kommissionens egen presentation av vad i2010 är. I2010 lanserades 2005 och 
hade då tre uttalade mål (EU-kommissionen, 2005) Det mål som är av intresse för oss är: 

Ett informationssamhälle som är integrerat, tillhandahåller högkvalitativa offentliga 
tjänster och främjar livskvaliteten. (EU-kommissionen, 2005, s. 11) 

För att uppnå det här målet inledde kommissionen en översyn av det europeiska regelverket 
för elektronisk kommunikation, med avsikt att göra det mer samordnat (EU-kommissionen, 
2005). För närvarande går arbetet (inom de områden som är intressanta för den här rapporten) 
inom i2010 ut på att utveckla riktlinjerna kring interoperabilitet samt att följa upp de 
pilotprojekt som genomförts (EU-kommissionen, 2007). 

5.6.2 Svenska direktiv 

I den första presentationen av den svenska e-governmentsatsningen 24-timmarsmyndigheten, 
som gavs 2000, presenterar Statskontoret den trappa som ligger till grund för mätningen av e-
tjänster. Statskontorets modell innehåller fyra steg som går från information på den första 
nivån, via interaktion och kommunikation på mellannivåerna och slutar i samverkan i det sista 
och mest avancerade av stegen. Mer information om den här modellen finns i 5.4. Modellen 
målar upp en bild av den utveckling som Statskontoret vill se. Målet för den svenska 
satsningen på e-government är det som vi tidigare i rapporten definierat som one-stop 
government – att samla en så stor del av de offentliga e-tjänsterna som möjligt på en plats. 
Statskontoret anger även att webben är den kanal som man ser som mest intressant och det är 
även den som satsningen på e-government kretsar kring. (Statskontoret, 2000) 

År 2004 presenterade Statskontoret (2004a) visionen för e-government enligt nedan. 

Vår vägledande vision är en offentlig förvaltning med ändamålsenliga, effektiva och 
behovsanpassade system och processer som använder de nya e-teknologierna för att 
skapa en hög användar- och verksamhetsnytta. Sverige ska vara ett ledande e-samhälle, 
med en effektiv och tillgänglig infrastruktur som bygger på marknadsmässiga lösningar, 
och med bättre förutsättningar för att utveckla och använda elektroniska media och 
tillämpningar än i andra länder. (Statskontoret, 2004a, s. 2) 

Här kan man se att visionen innehåller både system- och processperspektiv. Nyttan för 
användarna såväl som för verksamheten framhävs. Visionen säger till och med att Sverige ska 



Den kommunala tjänstekatalogen 

53 

vara ledande i utvecklingen, vilket tyder på att ett starkt intresse från myndighetshåll finns för 
att utveckla en fungerande e-government. Senare i samma text finns följande textstycke att 
läsa. 

Morgondagens offentliga förvaltning kommer att kännetecknas av en ny tillgänglighet, av 
utbyggda självbetjäningstjänster, av en rationell informationshantering och av en 
omvandlad förvaltningsstruktur. Det nya informationssamhället medför nya möjligheter 
till utvecklade och förbättrade tjänster. (Statskontoret, 2004a, s. 5) 

Här betonas utvecklingen av de tjänster som erbjuds. Samverkan och informationshantering 
framhävs både här och i andra delar av dokumentet som viktiga faktorer för att nå 
tillgänglighet och interaktivitet för de tjänster som erbjuds via webben, vilken fortfarande är 
den informationskanal som sätts främst. (Statskontoret, 2004a) 

Idag är målen för den svenska satsningen på e-government i grunden desamma som dem som 
hittills presenterats. Vissa saker har tillkommit och förändrats. Tillkommit har att det som 
tidigare har benämnts som användare nu preciserats till medborgare och näringsliv. 
Begreppen kvalitet betonas mer i senare målformuleringar vilket kan tolkas som att 
utvecklingen går framåt. Tidigare låg fokus på att införa e-tjänster medan det nu rör sig mot 
att utveckla och förbättra de befintliga (även om det fortfarande ska införas fler). 
Rättssäkerhet och demokrati är två andra begrepp som får mer utrymme. (Verva 2007b) 

I Figur 20 kan man grafiskt se den målbild för e-government som i början av 2007 
presenterades av Verva. Medborgare kan i modellen nå samtliga e-tjänster genom en portal. 
Myndigheterna som utför de tjänster som beställs samarbetar i nätverk men utför i stort sina 
uppgifter på samma sätt som de gjort tidigare. Information som behövs för att utföra 
tjänsterna lagras i gemensamma databaser och kan sedan kommas åt av alla myndigheter som 
behöver den – en medborgare ska bara behöva ange en viss typ av information en gång, sedan 
ska den lagras och återanvändas. (Verva, 2007b) 

 
Figur 20 – "Målbild för ett nationellt informationssystem". 

Källa: Verva, 2007b, s. 59. 
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Begreppet 24-timmarsmyndigheten som tidigare nämnts har på senare tiden kritiserats och har 
numera ersatts av begreppet e-förvaltning (Verva, 2007c). Verva förklarar kort vad 24-
timmarsmyndigheten stod för. 

Begreppet illustrerade en vision där myndigheter var mer serviceinriktade. Service och 
information skulle ges via webben på tider och platser som passade individen. (Verva, 
2007c) 

Namnbytet motiveras av Verva med att det inte var tillräckligt tydligt vad begreppet innebar. 

Många tolkade det som att det bara handlade om att skapa nya e-tjänster, eller att 
myndigheter skulle vara bemannade dygnet runt. Att ordet myndighet fanns med i själva 
begreppet gjorde också att kommunerna inte kände sig omfattade. Det fanns till och med 
de som tolkade begreppet som att det stod för en särskild myndighet med namnet 24-
timmarsmyndigheten. (Verva, 2007c) 

Det nya begreppet ska enligt Verva (2007b) betona det faktum att kundkontakten är viktig för 
hela den offentliga sektorn. Förvaltningen ska effektiviseras och ytterligare fokus ska läggas 
på kunderna och det är ICT, organisationsförändring och kompetensutveckling som ska göra 
det möjligt. 

I samband med detta bör nämnas att e-förvaltning tidigare har stått för den del av e-
government som är myndighetsintern och handlar om effektivisering, det vill säga ”de 
administrativa systemen och processerna” (Svenska Kommunförbundet & 
Landstingsförbundet, 2002, s. 2). 

Regeringskansliet (2008) presenterar i ett styrdokument en ny serie mål som satts upp för 
utvecklingen av den svenska e-förvaltningen. Målet med satsningen på e-förvaltning 
sammanfattas som ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt” (Regeringskansliet, 
2008, s. 3). I dokumentet framhålls interoperabilitet som ett av de viktigaste målen. Rättsliga 
förutsättningar för att möjliggöra e-förvaltning framhålls också som viktigt. En samlad 
tillgång till individrelaterad information framhålls också som viktigt. I dokumentet framhålls 
även det faktum att den kommunala verksamheten utgör en stor del av den offentliga sektorn. 
På grund av detta ses det som viktigt att samordna det nationella arbetet med e-förvaltning 
med det kommunala.  

5.6.3 Mål hos svenska kommuner 

Sveriges Kommuner och Landsting gjorde 2005 en genomgång av vilka initiativ som finns, 
vilka hinder som måste övervinnas och vilka mål som bör sättas inom kommunal e-
governmentutveckling (SKL, 2005). I rapporten lyfts tre olika aspekter fram för den roll IT 
ska spela. Enligt rapporten ska IT: 

• Frigöra resurser från administration till kärnverksamhet. 

• Effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten i syfte att skapa ”mer tid för kund” 
genom att minska tiden för kringuppgifter. 

• Förenkla och effektivisera kontaktvägar till kommunen. (SKL, 2005, s. 1) 
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Fokus ligger även i dessa mål på en kombination av intern effektivisering och 
medborgarnytta. Även om dessa mål inte är lika formella som de som tidigare presenterats 
visar de att de mål som presenterats på nationell nivå i hög grad liknar de lokala målen. 

5.7 EU-initiativ 

Förutom att sätta upp mål och riktlinjer för arbetet med e-government inom unionen driver 
och finansierar EU även en del projekt inom området. Nedan finns projektet eGOV beskrivet 
vilket i viss mån liknar det vi vill åstadkomma i vårt projekt. 

5.7.1 eGOV 

Projektet An Integrated Platform for Realising Online One-Stop Government (eGOV) var ett 
projekt som drevs i 24 månader mellan juni 2001 och maj 2003. Målet med projektet var att ta 
fram en plattform för utveckling av one-stop government. Plattformen skulle vara omfattande, 
öppen och skalbar och samverkan mellan myndigheter (och i ett längre perspektiv länder) var 
ett viktigt mål med projektet. Österrike, Grekland och Schweiz samt ett antal företag och 
forskningscentrum var delaktiga i framtagningen och provandet av plattformen. (eGOV 
Consortium, 2001) 

Det tekniska målet med eGov-projektet var tredelat. För det första skulle ”the next generation 
of online one-stop governmental portals and the supporting network architecture” (s. 4) 
byggas. Portalen skulle ha stöd för att sorteras efter Life events, vara tillgänglig från flera 
olika elektroniska medier (till exempel PC och mobiltelefon) och använda avancerade 
funktioner för autentisering. För det andra skulle tjänsterna vara lagrade i olika service 
repositories och underhållas med hjälp av service creation environments (detta illustreras i 
Figur 21). En service repository var tänkt att innehålla beskrivningar av de tjänster som 
erbjuds. Tanken var att det skulle finnas en nationell uppsättning och ett antal uppsättningar 
hos olika myndigheter, kommuner och andra tjänsteleverantörer. En service creation 
environment var tänkt att fungera som verktyg för myndigheter att underhålla sina respektive 
uppsättningar av tjänster. Det tredje delmålet var att ett governmental mark-up language 
(GovML) skulle definieras för att skapa förutsättningar för informationsutbyte mellan 
myndigheter. GovML var tänkt att vara ett XML-derivat speciellt anpassat för att beskriva 
offentliga tjänster. (Wimmer, 2001) 



Den kommunala tjänstekatalogen 

56 

 
Figur 21 – Overview of the eGOV system. 

Baserad på Tambouris, 2001, s. 362. 

Arbetet med eGOV innefattade även en studie av processförändring i samband med införande 
samt en studie av de sociala följder som kunde väntas vid införandet. Projektet inleddes med 
att olika användargrupper intervjuades för att specificera de krav och behov som fanns. 
Projektet fortsatte med att de olika tekniska delarna designades och implementerades, 
inklusive GovML, samtidigt som processmodeller undersöktes. Projektet avslutades med en 
utvärderingsfas där de olika modellerna sågs över och utvecklades ytterligare. (Wimmer, 
2001) 

Den modell som projektet slutligen levererade följer den modell som presenterades i början 
av projektet och som kan ses i Figur 21. GovML utvecklades till ett språk som enligt eGOV 
Consortium på ett bra sätt kan beskriva de life events som det är tänkt att beskriva. 
Användningen av GovML delas in i två olika områden. Det första är beskrivningen av 
tjänsten – det vill säga beskrivning av den data som tjänsten behöver i formulär, beskrivning 
av de olika life events som finns med mera. Det andra är metadata vilket bland annat innebär 
information om tjänsten. (eGOV Consortium, 2002) 

Att standardisera informationen på det sätt som införandet av GovML som nationell standard 
medför har flera positiva effekter. Det blir lättare att presentera information på anpassade sätt 
vare sig den anpassningen avser målgrupp (olika grupper av användare har olika krav på 
information) eller medium (kraven på presentationen skiljer exempelvis mellan PC och 
mobiltelefoner). Användningen av life events (och business situations) tillför möjligheter att 
göra tjänsterna lättare att hitta och i förlängningen för att göra portalen lättare att använda. 
Mellan myndigheter skulle införandet innebära stora fördelar gällande informationsutbyte. 
(Kavadias & Tambouris, 2003) 
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5.8 Initiativ i andra länder 

I en genomgång av olika ramverk för interoperabilitet jämförs aktuella ramverk från 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, EU och USA. Det konstateras att fokus i alla 
dessa ramverk ligger på att först skapa förutsättningar för interoperabilitet genom att 
standardisera informationshanteringen med tekniska standarder. I första steget ligger de stora 
vinsterna i att myndigheter på enklare sätt kan utbyta information med varandra. När 
informationsutbyte sedan gjorts enklare kan fokus istället läggas på att samordna arbetet 
mellan de olika myndigheterna. Gemensamt för samtliga genomgångna ramverk är ett uttalat 
fokus på internet. (Guijarro, 2007) 

Eftersom det enligt Guijarro (2007) finns stora likheter mellan de olika nationella ramverk för 
interoperabilitet som finns väljer vi här att endast gå igenom det från Danmark. Utöver det 
danska ramverket för interoperabilitet går vi även igenom ett österrikiskt initiativ som har 
vissa likheter med den uppgift vi arbetar med. 

5.8.1 Danmark 

I Danmark går en stor del av arbetet med e-government ut på att bygga upp en gemensam 
informationsarkitektur. Samarbete över gränserna för de befintliga myndigheterna framhävs i 
arbetet med att ta fram ett ramverk för verksamhetsarkitektur. Ett centralt problem som 
presenteras är interoperabilitet mellan olika system. Effektivisering och digitalisering av 
processer med medborgaren i fokus är viktigt. (Ministry of science, technology and 
innovation, 2004) 

Ministry of Science, Technology and Innovation presenterar i sin White Paper on Enterprise 
Architecture (2003) den arkitektur för IT-system som utgör grunden för den danska strategin 
gällande e-government. Fördelarna som ses med att ha ett ökat fokus vid arkitekturen kring 
IT-system är många och innefattar en ökad flexibilitet och minskade risker med individuella 
projekt. Den fördel som ses som allra störst med att ha en arkitektur för IT-system är att en 
sådan underlättar när det gäller att skapa interoperabilitet. Just interoperabilitet framhålls som 
ett nyckelbegrepp. 

E-government is largely a matter of getting public sector IT systems geared to 
interoperability. (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2003, s. 3) 

System måste kunna kommunicera med varandra vilket kräver att data behandlas på samma 
sätt och att användare och säkerhet hanteras enligt en överenskommen standard. Den 
systemarkitektur som föreslås som en lösning definieras på följande sätt av Ministry of 
Science, Technology and Innovation. 

Enterprise architecture denotes the basic organisation of one or more IT systems, 
including principles for system design and development and for interoperability. The 
establishment of a common framework for enterprise architecture means that solutions 
are defined on the basis of a common conceptual framework and that individual IT 
solutions are organised so that they can interoperate with other solutions on a functional 
level. (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2003, s. 7) 

Fram tills idag har systemutvecklingen inom offentlig sektor varit centrerad kring funktion 
samtidigt som interoperabilitetsfrågan inte setts som viktig – de IT-system som köpts in har i 
många fall varit väl lämpade för att lösa den uppgift som de köpts in för att lösa men de olika 
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systemen har haft begränsade möjligheter att kommunicera med varandra. (Ministry of 
Science, Technology and Innovation, 2003) 

Den största förändringen som e-government tillför är att minska antalet kontaktytor en kund 
har med olika myndigheter. Det skifte som genomförs beskrivs som att gå från ett fokus på 
myndigheter och dessas arbete och ansvar till ett fokus på medborgare eller andra kunder och 
lägga fokus på hela behov eller ärenden, sett ur medborgarens perspektiv. (Ministry of 
Science, Technology and Innovation, 2003) 

5.8.2 Österrike 

I den österrikiska staden Graz påbörjades 2003 ett e-governmentprojekt som resulterade i att 
ett antal e-tjänster lanserades 2005. Projektets mål var att införa kvalitativa e-tjänster med 
minimala ingrepp i den befintliga verksamheten – att i det första införandet undvika att ändra 
de interna processerna. Ett starkt skäl till detta var att en stor del av de projekt som har som 
mål att förändra interna processer på olika sätt kan ses som misslyckanden. Trots att de 
bakomliggande processerna för tjänsterna inte skulle påverkas av satsningen var målet att nå 
upp till nivån transaction enligt den trappmodell som tidigare presenterats (se Figur 18). 
(Salhofer & Ferbas, 2007) 

När projektet påbörjades drevs de flesta satsningarna på e-tjänster som enskilda projekt – 
varje e-tjänst som skulle införas drevs som ett eget projekt. I Graz ville man istället skapa en 
plattform där enskilda e-tjänster var lätta att införa. Filosofin bakom projektet passar bra ihop 
med den definition av e-government som ges i artikeln, nämligen att e-government erbjuder 
ett elektroniskt gränssnitt till en förvaltnings interna processer. Detta illustreras i Figur 22. 
(Salhofer & Ferbas, 2007) 

 
Figur 22 – E-tjänsteplattform i Graz. 

Baserad på Salhofer & Ferbas, 2007, s. 184. 

De e-tjänster som skulle erbjudas är enligt det synsätt som presenterades ovan endast ett nytt 
sätt att tillgängliggöra redan befintliga tjänster – det faktiska arbetet utförs på samma sätt och 
av samma personer som tidigare. Vidare presenteras i artikeln att det under projektet 
identifierades två olika typer av interaktion som kan beskriva alla tänkbara fall. Dessa är 
beställning och leverans. Detta ställde tre krav på funktioner som de befintliga processerna 
behövde kompletteras med: 
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•  Elektroniska formulär och funktioner för att skicka dessa, inklusive bilagor 

•  Elektronisk identifikation 

•  Elektronisk leverans (Salhofer & Ferbas, 2007) 

Eftersom den modell för införande av e-tjänster som användes inte ställer krav på att de 
bakomliggande processerna kan beskrivas blir utvecklingen av enskilda e-tjänster relativt 
enkel. Det som behöver beskrivas är användarens interaktion med systemet och hur dessa 
interaktioner kopplas ihop med de interna systemen. Efter att detta gjorts är e-tjänsten redo att 
publiceras.  

Den arkitektur som presenteras består av tre olika lager. Gränssnittet består av alla 
komponenter som behövs för interaktion med antingen medborgare eller externa system. 
Affärsfunktionslagret innehåller all affärslogik som exempelvis hantering av dokument. 
Transaktionslagret sköter kopplingen mellan e-governmentplattformen och de interna 
systemen. Integrerat med alla dessa lager är säkerhetsfunktioner som exempelvis innehåller 
funktioner för identifikation. I Figur 23 illustreras arkitekturen. (Salhofer & Ferbas, 2007) 

 
Figur 23 – Lager i arkitekturen. 

Baserad på Salhofer & Ferbas, 2007, s. 185. 

Vid modelleringen av e-tjänsterna används teknologi och dataformat som skapats för att 
möjliggöra interoperabilitet. Anledningen till det är att individuella komponenter inte 
nämnvärt ska påverkas av ändringar. Målet är med andra ord att i så stor mån som möjligt ha 
en modulbaserad informationshantering. (Salhofer & Ferbas, 2007) 

Efter att en e-tjänst införts rekommenderas kontinuerliga förbättringar och i ett längre 
perspektiv förespråkas även förändring av de interna processerna. Anledningen till detta är att 
införandet av e-tjänster möjliggör att data i stor utsträckning behandlas eller hämtas 
automatiskt. Det betyder att många av de uppgifter som tidigare skötts manuellt har potential 
att automatiseras. I artikeln exemplifieras detta med kontrollen av huruvida en person som 
lämnat in en ansökan faktiskt är en medborgare i kommunen. Tidigare har detta varit en 
uppgift som skötts manuellt genom uppslagning i ett centralt register. Istället är det tänkbart 
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att låta systemet jämföra personnummer (eller andra data) mellan ansökan och registret. Detta 
sparar tid hos handläggaren. (Salhofer & Ferbas, 2007)  

5.9 Svenska initiativ 

Även i Sverige finns ett antal initiativ för att skapa e-governmentlösningar. I detta kapitel 
listas ett antal vi anser vara intressanta. 

5.9.1 Carelink 

Carelink är en organisation som bildades av bland annat Landstingsförbundet och Svenska 
kommunförbundet. Carelink arbetar med att effektivisera användningen av IT-stöd inom 
vården, både gällande befintliga system och vid införandet och valet av nya. Som en del i det 
arbetet ses standardisering som viktigt, detta för att underlätta informationsutbyte. Capgemini, 
2005) 

Carelink ser ett behov av att innan man skapar e-tjänster för medborgare skapa interna e-
tjänster. Anledningen till detta är att det inom vården ofta är flera olika offentliga 
organisationer inblandade för vården av en enskild individ. Innan det är intressant att skapa 
tjänster för medborgaren krävs det att informationsutbytet mellan dessa organisationer 
(exempelvis ett landsting och en kommun) förenklas jämfört med vad som är vanligt idag. För 
att det ska vara möjligt att ge en samlad bild av en medborgares vård genom e-tjänster måste 
först den som tillhandahåller e-tjänsten kunna skapa en helhetsbild, vilket i dagsläget inte är 
möjligt med någon högre grad av automatik. Det är därför viktigt att innan fokus flyttas till 
medborgaren och dennes behov av e-tjänster skapa en grund för detta genom att möjliggöra 
informationsutbyte mellan de vårdorganisationer som är inblandade. (Carelink, 2004) 

Carelink ser det som viktigt att ha medborgaren i fokus när e-tjänster skapas.  

Medborgarfokus är vitalt. Man utgår från att individen i en viss livssituation ska få stöd 
för kvarboende, egenvård och/eller få omsorg, hemtjänst, sjukvård eller andra tjänster 
och skapar rutiner, arbetssätt och IT-stöd som stödjer uppdraget. Då blir modellen 
oberoende av om det utförs i egenregi eller på entreprenad, om omorganisation av 
verksamheten sker eller ny politisk ledning tillträder. Då omfattas även den breda 
allmänheten som för tillfället inte är vård/ omsorgskonsumenter men som av andra skäl 
har behov av en gränslös sammanhållen elektronisk förvaltning och där medföljande 
tjänster. (Carelink, 2004, s. 6) 

5.9.2 Verva 

Verva (2007d) skriver i Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen 
att man under 2007 ska ta fram ett ramverk och en arbetsplan för framtagande av en 
referensarkitektur för ”en samverkande e-förvaltning” (Verva, 2007, s. 1). Ramverket måste 
enligt Verva innehålla information om hur processer för förändring och uppdatering ska 
utformas. Även processer för införandet av ramverket ses som viktiga.  
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Figur 24 – Arkitekturnivåer 

Baserad på Verva, 2007d, s. 5. 

I Figur 24 ses en bild av den modell som Verva (2007d) förespråkar. Verva utvecklar i första 
steget det övergripande ramverket som ”beskriver gemensamma, grundläggande principer 
utan tekniska referenser” (Verva, 2007d, s. 5). Referensarkitekturer utformas därefter av de 
myndigheter som väljs ut att ingå i referensgruppen och är tänkt att ge ”mer detaljerad 
vägledning, ur olika perspektiv, t.ex. genom att peka på standarder eller gemensamma 
kravspecifikationer” (Verva, 2007d, s. 5). Slutligen utvecklas de arkitekturer som ska 
användas i verksamhet, de konkreta lösningsarkitekturerna, ute i den organisation där den ska 
användas och dessa ”beskriver hur specifika lösningar konstrueras” (Verva, 2007d, s. 5). I 
dokumentet framhålls att det ramverk som tas fram bör följa den standard som tas fram på 
EU-nivå för informationsutbyte mellan medlemsländer. Verva tror att det går att omsätta det 
här informationsutbytet till svenska förhållanden där det istället handlar om samarbete mellan 
kommuner.  

Verva har utöver att publicera det här ramverket även gett ut ett antal guider och vägledningar 
rörande e-government. Även andra statliga verks dokument tas upp här.  

Verva tar i sitt dokument Vägledningen 24-timmarswebben (2006b) upp ”riktlinjer för 
utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor” (Verva, 2006b, Förord). Genom att följa 
vägledningen når myndigheten upp till nationella krav såväl som krav från EU. Kommuner 
rekommenderas att följa vägledningen även om den primära målgruppen är statliga 
myndigheter. Då vår rapport inte fokuserar på webbutveckling tar vi här inte upp några 
specifika riktlinjer utan nöjer oss med att konstatera att det är ett nyttigt dokument. 

I dokumentet Riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden för förenklat 
informationsutbyte med elektroniska standarddokument tar E-nämnden upp behovet av 
beskrivning av standardmeddelanden för att möjliggöra automatiserat informationsutbyte 
mellan myndigheter. XML ses som nyckeln till detta och standardscheman föreslås som en 
väg att gå. Valet av just XML motiveras med att det är en allmänt vedertagen standard som 
förutom just det faktum att det är standardiserat även erbjuder enkelhet, återanvändning och 
stabilitet. Förutom att informationsutbytet beskrivs med hjälp av XML presenteras även 
metadata som ett viktigt element vid beskrivning av informationsutbytet. (E-nämnden, 2005a) 

24-timmarsdelegationen säger i E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting 
(2005) att det går att dra nytta av stora delar av det juridiska arbete som utförts för att 
möjliggöra nationella satsningar även när man arbetar inom den kommunala sektorn. Vidare 
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konstateras att den kommunala verksamheten kännetecknas av omfattande 
sekretesslagstiftning vilket försvårar utvecklingen av e-tjänster. 

Den sekretessprövning som många gånger måste göras kan innebära hinder för 
direktåtkomst för den enskilde av uppgifter i myndigheternas databaser. Den enskilde har 
som huvudregel rätt att ta del av alla uppgifter om sig … Eftersom det finns undantag 
från dessa regler och det ofta i individrelaterade ärenden finns uppgifter, också 
sekretessbelagda, om andra än den som är sökande behövs det alltid göras en 
sekretessprövning innan utlämnande kan göras elektroniskt till den enskilde. (24-
timmarsdelegationen, 2005, s. 24) 

Detta medför en del svårigheter att införa automatiserade e-tjänster och ställer även krav på 
kryptering och andra tekniker för att försäkra att information som lämnas ut hamnar i rätt 
händer. (24-timmarsdelegationen, 2005) 

E-nämnden beskriver i Vägledning för hantering av inkommande elektroniska handlingar 
(2005b) vad som räknas som serviceskede och ärendeskede i e-tjänstesammanhang. Detta är 
av intresse eftersom det är viktigt att avgöra när ett ärende i laglig mening anses ha skickats in 
till myndigheten (eller i fallet med vår rapport kommunen). Så länge en handling anses vara i 
serviceskedet kan den kompletteras eller modifieras av användaren. När den sedan skickats in 
anses den istället vara i ärendeskedet och ärendet måste behandlas innan det kan skickas 
tillbaka till användaren eller på annat sätt kan modifieras av användaren. Enligt dokumentet 
bör inte ärendet anses vara inkommet (och därmed övergått i ärendeskedet) innan dess att det 
nått myndighetens mottagningsfunktion. 

Huvudregeln för inkommande handlingar bör tolkas så att en elektronisk handling anses 
ha kommit in när den har nått den funktion för automatiserad behandling som 
myndigheten har anvisat som mottagningsställe för försändelser av aktuellt slag 
(mottagningsfunktionen).  (E-nämnden, 2005b, s. 9) 

Detta medger enligt E-nämnden att handlingen kan kontrolleras avseende sitt innehåll i 
relativt stor utsträckning innan de anses ha skickats in till myndigheten. Detta medger att fel 
kan avhjälpas innan dokument anses ha lämnat serviceskedet, Däremot bör den anses ha 
inkommit om dokumentet ”granskas för att avgöra om det är undertecknat av en behörig 
person”. Dock är inte gränsen helt klar vilket leder till svårigheter att avgöra vad som 
egentligen kan anses vara i enlighet med lagar och regler. Detta medför att det är svårt att 
avgöra i vilken omfattning elektroniska dokument kan kontrolleras innan de skickas in och 
andra liknande problem. (E-nämnden, 2005b) 

Verva tar i sin Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen (2006a) upp samma 
problematik och konstaterar att reglerna kring när ett ärende kan anses inkommet till 
myndighet är snåriga. Verva nämner även att ett så kallat utökat serviceläge vore intressant att 
införa för offentliga e-tjänster, för att i högre grad kunna utnyttja de möjligheter som tekniken 
medför. 

Verva ser i Ett nationellt informationssystem inte de tekniska aspekterna för införandet av den 
här typen av system som ett hinder – tekniken som behövs finns redan idag. Ekonomiskt ser 
man att det kan krävas en relativt stor satsning men samtidigt ser man att lösningen med en 
nätverksbaserad portal, där den övergripande strukturen för myndighetsuppdelningen behålls 
intakt, är den mest kostnadseffektiva. Den ses till och med som mer kostnadseffektiv än det 
system som finns idag, det vill säga en helt decentraliserad modell. (Verva, 2007b) 
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Däremot ses det som kallas för rättslig interoperabilitet som ett problem. Det vill säga att det 
finns lagliga hinder för att exempelvis samla sådan information som anges vid beställning av 
en tjänst i en gemensam databas. Lagstiftningen tillåter helt enkelt inte att det som är tekniskt 
och organisatoriskt möjligt görs. Den här typen av problem är inte ovanliga och är naturligtvis 
inte snabbt avhjälpta. I dokumentet kommenteras särskilt personuppgiftslagen, som är en av 
de lagar som medför inskränkningar i vad som tillåts. (Verva, 2007b) 

För att myndigheter och andra aktörer ska kunna utbyta information om medborgare 
krävs en anpassning till personuppgiftslagen – PUL … Ytterst handlar det om att föra en 
samhällelig debatt kring frågan om personlig integritet och avvägningen mot att få 
bättre, enklare och effektivare service. Begränsningen sitter inte i tekniken utan i varje 
individ. (Verva, 2007b, s. 37) 

KKR och ESV väcker i Processbaserad verksamhetsstyrning i staten (2004) frågan om vilka 
uppgifter som är viktiga och vilket fokus kommunen (eller andra myndigheter) bör ha – det är 
viktigt att hålla en balans mellan kundfokusering och myndighetsutövning.  

Statlig verksamhet är differentierad och inrymmer såväl olika former av 
myndighetsutövning med höga krav på enhetlighet i rättstillämpning som rena 
servicetjänster där behovet av individuell anpassning och hänsyn kan vara stort. (KKR & 
ESV, 2004, s. 13) 

Det visar på att det finns behov av flexibla system där behandlingen av ett ärende är anpassat 
efter hur komplicerat det är.  

Styrningen av offentlig sektor i Sverige påverkar både kommuner och andra delar av den 
offentliga förvaltningen.  

Det som gör den svenska förvaltningen förhållandevis unik i ett internationellt perspektiv 
är den systematiska tillämpningen av mål- och resultatstyrning. Sverige har under 
efterkrigstiden gått från en central detaljstyrning av förvaltningen till en mål- och 
resultatstyrning som ger statsmyndigheter, kommuner och landsting ökad frihet att välja 
de bästa sätten att använda tillgängliga resurser för att nå de uppställda målen. 
Riksdagens och Regeringens styrning bygger istället på mål för verksamheten, på 
uppföljning av prestationer och resultat, och på utkrävande av ansvar. (Statskontoret, 
2004a) 

Detta påverkar enligt Statskontoret (2004a) utvecklingen av e-government negativt, sett till 
kommuner. 

Bristen på ett gemensamt utvecklingsarbete har varit särskilt uppenbar inom den 
kommunala sektorn, där alla kommuner och landsting var för sig hanterar likartade 
behov och utmaningar. (Statskontoret, 2004a) 

5.9.3 Sveriges Kommuner och Landsting 

SKL (2005) tar upp hinder och svårigheter som finns gällande e-government inom svenska 
kommuner. Internt ses ekonomi, sektoriserade befintliga IT-system och en tradition som 
präglas av motstånd mot både samverkan och förändring som de största hindren. För att råda 
bot på de problem som har med den interna traditionen att göra krävs enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting att kunskap sprids om fördelarna med IT och samverkan. De 
ekonomiska problemen och problemen med befintliga system löses enligt rapporten genom att 
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driva regionala och nationella IT-projekt som på ett för kommunerna kostnadseffektivt sätt 
råder bot på de tekniska hinder som finns. (SKL, 2005) 

Risken att tekniska lösningar införs utan att förändra de interna processerna vilket kan leda till 
att kommunen låses fast vid ineffektiva processer; om inte ett visst fokus läggs vid att se över 
(eller på annat sätt ta hänsyn till att det kan behöva göras förändringar i) de befintliga 
processerna riskerar man att det som åstadkoms är en asfaltering av kostigar. Interaktion och 
skalbarhet nämns som exempel på vad som kan gå förlorat om man inte tar hänsyn till de 
interna processerna. (SKL, 2005) 

De externa hinder som presenteras är av två olika slag: tekniska och juridiska. Bland de 
tekniska hindren presenteras bland annat problem med informationsöverföring mellan olika 
system och en brist på standardisering. Båda dessa problem kan lösas genom en ökad 
standardisering och staten ses som den som ska ta ansvaret för att sådana standarder tas fram. 
Priset för att använda dessa standardiserade tekniker ses också som något som måste ses över 
(e-ID nämns som ett exempel). Bland de juridiska hindren ser man ett behov av att se över 
Personuppgiftslagen. Lagen ses som föråldrad och behov finns av att se över den för att 
möjliggöra mer långtgående automatisering inom kommunal verksamhet. Även de regler som 
finns rörande samverkan ses som problematisk och försvårar och fördyrar samarbeten – ett 
mer dynamiskt system förordas. (SKL, 2005) 

För att kunna nå de mål för IT-användningen som SKL förordar ses ett behov av att samarbeta 
över kommungränserna (SKL, 2005). I rapporten ser man stora fördelar med att flera mindre 
kommuner samverkar för att på så vis skapa skalfördelar genom att kostnaderna för 
satsningen slås ut på flera kommuner. Större kommuner föreslås även ta ett regionalt ansvar 
för att utveckla användningen av IT. De större kommunerna har större möjligheter att axla 
kostnaderna för utveckling och kan genom samarbete med mindre kommuner dra med sig 
dessa i utvecklingen. Här ser alltså Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2005) samma 
behov av samverkan som den som presenterats av Ansvarskommittén (2007a). Även 
Statskontoret (2004a) håller med om att samarbete är viktigt och menar att det är nödvändigt 
att skapa nätverk för att kunna klara komplexa uppgifter. 

5.10 E-tjänsteexempel 

För att ge en bild av vad som kan ses som en bra e-tjänst ges nedan ett antal exempel på e-
tjänster som anses ligga i framkant gällande utveckling. Exemplen är hämtade från tävlingen 
Guldlänken. Guldlänken arrangeras av Vinnova, Verva samt Sveriges Kommuner och 
Landsting. Verva presenterar Guldlänken på följande sätt. 

Guldlänken är en tävling som belönar de mest innovativa svenska e-tjänsterna i offentlig 
sektor för medborgare och företag. (Verva, 2007e) 

Guldlänken kan med detta som bakgrund förhoppningsvis ge en bild av vilken typ av e-
tjänster som är av värde för medborgare (och företag). Genom att undersöka vinnarna från de 
senaste två åren hoppas vi kunna ge en bild av vad som kan anses vara bra e-tjänster. 

2007 vann Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet Guldlänken. E-tjänsten hjälper lantbrukare 
att söka jordbruksstöd. Ansökningsprocessen kan enligt motiveringen av vinnaren ses som 
avancerad vilket motiverar användningen av e-tjänsten. E-tjänsten är kopplad till kartsystem 
och olika databaser som medger att ansökan görs lättare för den som ansöker genom att dels 
erbjuda färdigifyllda blanketter och dels kunna kontrollera de uppgifter som lämnas. 
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Införandet av e-tjänsten har minskat arbetsbelastningen för handläggare eftersom de 
ansökningar som inkommer håller högre kvalitet jämfört med ansökningar som inkommit 
genom andra kanaler. (Verva, 2007f) 

E-tjänsten SAM Internet visar hur en e-tjänst kan underlätta avancerade ansökningsprocesser. 
Genom att använda information som redan finns lagrad hos olika myndigheter kan antalet 
felaktigt ifyllda ansökningar minskas. Detta ger som tidigare konstaterats enklare 
handläggning och bör även göra den till en attraktiv e-tjänst bland de tänkta användarna. 

2006 vanns Guldlänken av Skatteverket för e-tjänsten Inkomstdeklaration på Internet. 
Motiveringen lyder enligt följande. 

Inkomstdeklaration på Internet är ett klart lysande exempel på framgångsrik utveckling 
av en e-tjänst där nyttan för medborgaren satts i första rummet Genom att kombinera 
teknikens möjligheter med förbättrade arbetsmetoder har 2006 års vinnare förenklat 
vardagen för miljontals människor. (Verva, 2007g) 

E-tjänsten introducerades 2002 och har sedan dess utvecklats till att omfatta större delen av 
inkomstdeklaration. E-tjänsten finns idag tillgänglig via webben, telefon och sms. 2006 
deklarerade 2,7 miljoner svenskar elektroniskt vilket motsvarar 39 procent av de 
inkomstdeklarationer som gjordes. En av anledningarna till att den här siffran är så hög är en 
informationskampanj som resulterade i att majoriteten av de tänkta kunderna informerades 
om att e-tjänsten fanns. (Skatteverket & Kronofogdemyndigheten, 2007) 

Tack vare de kontroller som är möjliga att utföra när deklarationerna inkommer elektroniskt 
innehåller även de deklarationer som gjorts via e-tjänsten färre fel vilket minskar kostnaden 
för behandling av dessa. Skatteverket sparar mellan 15 och 300 kronor på varje e-deklaration. 
(Zingmark, 2006) 

Inkomstdeklarera på Internet visar på att e-tjänster utöver att effektivisera ärendehantering 
internt även har potential nå ut till stora delar av det svenska folket och förhoppningsvis i 
någon mån förenkla dessas vardag. Zingmark (2006) konstaterar att deklarationer ”är ett 
måste som ingen jublar över.” (Zingmark, 2006, s. 1) Hon fortsätter sedan med att konstatera 
att det numera åtminstone är relativt smidigt att deklarera. 
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6 Interaktion 
Som tidigare beskrivits anser vi att kommunikationen mellan kommun och medborgare är 
central för tjänsteproduktionen. I detta kapitel går vi därför igenom ett sätt att se interaktioner, 
ett synsätt vi finner lämpligt att anamma i tjänstebeskrivningarna då det ligger till grund för 
den modell vi senare i rapporten använder för att gruppera och åskådliggöra interaktioner 
mellan kommun och medborgare. Det första delkapitlet ger främst bakgrund till synsättet att 
kommunikation inkluderar handlingar och löften samt bakgrund till den interaktionsmodell 
som presenteras i kapitel 6.2. Denna interaktionsmodell anser vi vara ett bra sätt att 
strukturera serier av interaktioner mellan, i vårt fall, kommun och medborgare. Det är från 
detta slutkapitel vi tar med oss merparten av tankar för den fortsatta rapporten. 

6.1 Language action perspective 

Language Action Perspective, (LAP), fritt översatt till språkhandlingsperspektivet bygger, 
som namnet antyder på två grundläggande principer nämligen språklig kommunikation och 
handlingar via nämnda kommunikation. (Winograd, 2006) 

Den språkliga kommunikationen är enligt LAP grunden för vad som händer i ett 
informationssystem. Enligt teorin är all information kommunikation, kommunikation som 
egentligen inte består av ettor och nollor utan möjligheter för människor att interagera. Den 
andra grundprincipen i LAP är att språket är handlingar, genom sina språkliga handlingar 
påverkar människor sin omgivning. I LAP ligger fokus på handlingar och inte 
informationsinnehåll. (Winograd, 2006) 

Språket används alltså inte bara för att utbyta information om världen, som exempelvis via 
rapporter och uttalanden, utan för att förändra världen genom löften, order och deklarationer. 
LAP framhåller hur människor kommer överens om saker och hur de koordinerar deras 
aktiviteter baserat på dessa överenskommelser. (Weigand, 2006) 

I kärnan för LAP ligger frågan: Hur kan IT anta en roll i att förbättra mänsklig 
kommunikation i organisationer och samhället i stort? Man menar att väl utförda handlingar 
alltid sker i en kontext baserad på konversationer. I dessa konversationer yttrar deltagarna 
uttalanden genom vilka de förbinder sig till och genererar handlingar. Expertbeteende bygger 
på att ta del av omgivningen och att veta vad man ska förbinda sig till. Weigand (2006) menar 
att datorer, eller beräkningsmaskiner, som behandlar symboler aldrig kan bli experter och att 
det således är människorna som måste instruera datorerna. (Weigand, 2006) 

Ingående i begreppet LAP är ett antal modeller rörande handling. Dessa gås här igenom för att 
ge en bild av vilka grunder som finns gällande LAP. 

6.1.1 Handling 

Cronholm och Goldkuhl presenterar en handling som en aktörs utförande av en aktivitet. Den 
här aktiviteten ger upphov till ett resultat, det vill säga det som aktören faktiskt får gjort i 
samband med den utförda aktiviteten. Handlingen ger upphov till effekter vilket är sådana 
följder av aktörens agerande som ligger utanför dennes direkta kontroll. I Figur 25 illustreras 
vad en handling är. (Sjöström & Goldkuhl, 2003) 
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Figur 25 – Handling. 

Baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 14. 

6.1.2 Den cykliska handlingsmodellen 

Cronholm och Goldkuhl beskriver en cyklisk handlingsmodell som belyser olika faser som 
mänskliga handlingar kan delas in i. Tre olika faser identifieras – förvärdering, ingripande 
och eftervärdering. Modellen finns återgiven i Figur 26. Under den första fasen gör aktören 
en värdering av de handlingsalternativ som finns, utgående från den världsbild han eller hon 
har (förvärdera). I den andra fasen gör aktören ett ingripande (utföra) samtidigt som den 
världsbild han eller hon har förändras (kontinuerlig varseblivning). I den tredje fasen 
observerar aktören de effekter handlandet medfört. Den tredje fasen innehåller reflektion 
kring huruvida aktörens mål med handlandet uppfylldes (eftervärdera). Efter att den tredje 
fasen genomgåtts kan en ny förvärdering påbörjas, varpå en cykel av handlande har skapats 
(Cronholm & Goldkuhl, 2006) 

 
Figur 26 – Den cykliska handlingsmodellen. 

Baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 20. 

6.1.3 Ett kommunikativt perspektiv på användargränssnitt 

Sjöström och Goldkuhl (2003) för fram sin syn på hur användargränssnitt kan ses ur ett 
kommunikativt perspektiv. För att på ett förståeligt sätt kunna beskriva den modellen krävs en 
viss förståelse för författarnas syn på kommunikation. 

Enligt författarna kan språklig kommunikation beskrivas med att meddelanden skickas mellan 
aktörer. En aktör kan antingen vara en talare eller en lyssnare. Talaren skapar ett meddelande 
som riktas mot en eller flera lyssnare. Lyssnaren tolkar det meddelande som skickas mot 
denne. Meddelandet är talarens formulering av det som han eller hon försöker förmedla till 
lyssnaren. Referenten är det som talaren omtalar. Meddelandet har olika förhållanden till 
talaren, lyssnaren och det omtalade. Meddelandet är ett symptom i relation till talaren, en 
signal i relation till lyssnaren och en symbol i relation till det omtalade. I Figur 27 visas hur 
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de olika aktörerna, referenten och meddelandet förhåller sig till varandra. (Sjöström & 
Goldkuhl, 2003) 

 
Figur 27 – Meddelandet i språklig kommunikation. 

Baserad på Sjöström & Goldkuhl, 2003, s. 4. 

Baserat på synen att ett meddelande skapas av en talare och tas emot av en lyssnare byggs en 
bild av den interaktion som pågår i informationssystemssammanhang upp. Enligt författarna 
är det viktigt att inse att när en användare använder ett informationssystem är den 
bakomliggande tanken att kommunicera – ett informationssystem är endast en teknisk lösning 
för att kommunicera med andra användare. (Sjöström & Goldkuhl, 2003) 

Gränssnittet är enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) en arbetsyta. Detta innebär att 
gränssnittet spänner upp de handlingsmöjligheter som användaren har – gränssnittet är 
användarens handlingsmedium inom informationssystemet.  

Författarna presenterar tre typer av kommunikation som kan utföras genom 
informationssystem, nämligen handlingsrepertoar, förutsättningar och resultat (se Figur 28). 
Handlingsrepertoaren innebär en kommunikation från systemets utvecklare till användaren. 
Systemutvecklaren skapar när systemet utvecklas meddelanden till användaren i form av de 
möjligheter för kommunikation som skapas. Användaren tolkar dessa möjligheter och skapar 
en egen bild av vilken handlingsrepertoar som systemet erbjuder. Förutsättningar innebär att 
en användare tar emot och tolkar meddelanden från andra användare. Detta kallas en 
läshandling. Resultat innebär att användaren skapar meddelanden till andra användare. 
(Sjöström & Goldkuhl, 2003) 

Utöver de olika typer av kommunikation som erbjuds av gränssnittet hos ett 
informationssystem så kan en användare även navigera (se Figur 28). Det kan ses som 
förberedelser inför de andra typerna av handlingar som finns tillgängliga för användaren. 
(Sjöström & Goldkuhl, 2003) 
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Figur 28 – Ett kommunikativt perspektiv på användargränssnitt. 

Baserad på Sjöström & Goldkuhl, 2003, s. 30. 

6.2 Interaktionsmodellen GIM 

En praktisk modell influerad av LAP är Goldkuhls (2006) GIM-modell (Generic Interaction 
Model). Denna modell beskriver interaktionen mellan kund och leverantör och baseras på 
Goldkuhls BAT-modell (Business Action Theory eller Business interAction and transaction 
framework) som presenteras i Nilsson och Olve (2006). 

Grundtanken med BAT är att beskriva en affärsinteraktion mellan leverantör och kund och 
indela dessa i fyra faser, vilka i sin tur består av sociala handlingar av olika typ (Goldkuhl, 
2004). BAT ämnar till att vara generisk, och kallas av författaren själv ”den affärsgeneriska 
modellen” (Nilsson och Olve, 2006). GIM-modellen baseras på BAT och används av 
Goldkuhl (2004) tillsammans med ”Kommunikationsmodellen för publika e-tjänster” samt 
”Cykliska modellen av mänskligt beteende” för att utvärdera en kravspecifikation för en e-
tjänst gällande ansökan om dagisplats hos en samling icke namngivna kommuner. För att 
kunna skapa GIM ändrar Goldkuhl (2006) några egenskaper hos BAT. För det första 
generaliserar han kontexten för att modellen ska passa bättre i både privat som offentligt 
sektor, dessutom lägger han till begreppet Environing infra structure som han menar till 
exempel kan vara lagar och normer, som han anser vara viktiga i offentliga kontexter. 
(Goldkuhl, 2006) 
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Figur 29 – GIM. 

Källa: Goldkuhl, 2006, s. 8. 

Till vänster i modellen återfinner vi leverantör och till höger kund. Modellen bygger på ett 
förhållande mellan en kund och en leverantör, även om resultatet kan påverka många. 
Modellen börjar längst upp med att kunden har ett behov och leverantören ett utbud. När de 
väl finner varandra (antingen att kund finner leverantör eller vice versa) påbörjas deras 
affärsrelation. I steg ett Förslagsfasen lämnar kunden en förfrågan och leverantören ett 
erbjudande, under denna fas kan det påbörjas förhandlingar, vilka kan fortsätta in och avslutas 
i nästa fas, Åtagandefasen. I denna fas ger leverantören ett löfte om vad som ska levereras och 
kunden lägger sin order, man kommer överens om vad som skall levereras. I det tredje steget, 
Fullgörandefasen realiseras affären och varan eller tjänsten levereras och kunden 
kompenserar leverantören. I den avslutande fasen Värderingsfasen utbyter kund och 
leverantör omdömen, vilka kan vara såväl positiva som negativa. Är sådana omdömen 
positiva ökar chanserna att transaktionen upprepas, vilket symboliseras av den pil som löper 
runt de fyra faserna. De affärsrelationer som finns inför och efter transaktionen utvecklas och 
ändras kontinuerligt både före, under och efter transaktionen och såväl leverantören som 
kunden har sina möjligheter och behov vilka ska uppfyllas. (Nilsson och Olve, 2006) 

Viktigt att påpeka är att de pilar som löper mellan leverantör och kund inte bara innehåller 
information utan snarare utsagor och deklarationer enligt LAP, det vill säga handling via 
kommunikation. (Goldkuhl, 2006) 
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Längst ner i modellen hittar vi Environing infra structure som påverkar hela interaktionen. 
Dessa är beskrivningar, riktlinjer, bedömningar, lagar och föreskrifter samt begränsningar i 
instrument. (Goldkuhl, 2006) 

Nedan ses resultatet av Goldkuhls (2006) undersökning av den planerade e-tjänsten med hjälp 
av GIM. E-tjänstens önskade funktionalitet var att föräldrarna skulle kunna få information om 
priser, att desamma skulle kunna ansöka och få placeringserbjudanden (via e-mail) och därefter 
kunna acceptera eller tacka nej till ett sådant erbjudande. Vidare funktionalitet innefattade 
schemaändringar och uppsägning av tjänsten. Goldkuhl (2006) menar att den överskådliga 
bilden av tjänsten som helhet låg därefter till grund för utvärdering av informationsbehoven och 
synen på information i varje steg i interaktionen. Goldkuhl (2006) menar att 
överenskommelsen mellan förälder och kommun ses som ett ramkontrakt och att lämning och 
hämtning av barnet är delprocesser som faller under detta kontrakt. 

 
Figur 30 – Interaktion mellan kommun och föräldrar. 

Översatt från Goldkuhl, 2006, s. 11 



Den kommunala tjänstekatalogen 

72 

Man kan ställa sig frågan huruvida hämta och lämna barn verkligen ska vara en del av e-
tjänsten, dessa aktioner är enligt inga av de ovanstående definitioner vi presenterat en e-tjänst 
och rent förståndsmässigt inte ens en självbetjäningstjänst. Vi hävdar dock att kärntjänsten är 
den fysiska, det vill säga barnomsorg och att det medför att det ska representeras i en 
uppdelning av den stödtjänst som ovanstående e-tjänst representerar. Genom att ta ett 
helhetsgrepp om tjänsten blir det dessutom möjligt att undersöka vilka delar som är passande 
att leverera via elektroniska kanaler och dessutom vilken information man vill inkludera. 

Tidigare i rapporten presenterade vi Grönroos (2000) tjänstesystem med tillhörande 
synlighetslinje. Detta förklarade vad organisationen visar mot sina kunder, men inte hur 
kunderna kommunicerar, eller snarare interagerar, med organisationen. Vår uppsats behandlar 
kommunala tjänster i allmänhet och kommunala e-tjänster i synnerhet. I kommande kapitel 
framgår tydligare vårt ställningstagande att e-tjänsten är ett av flera gränssnitt för 
medborgarna att interagera med kommunen. För att kommunen ska kunna välja vilka 
gränssnitt man ska göra tillgängliga i vilka stadier av tjänsteutförandet krävs det någon form 
av överblick över vilka interaktioner som finns tillgängliga. Till detta anser vi att LAP och 
GIM bidrar. 
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7 Teorisyntes 
I det här kapitlet sammanfattas och struktureras den teori som vi samlat och som vi nu tar med 
oss i det fortsatta arbetet. Denna sammanfattning inkluderar ett visst mått av oss gjorda 
ställningstaganden. Det är dock det efterföljande kapitlet innehållande vår hypotes som på ett 
mer kortfattat sätt sammanfattar vår bild av ämnet inför vår empiriska undersökning. Kapitlet 
rekommenderas att läsas, och då främst kapitlen fram till och med 7.2.3 Användare.  

Teorisyntesen är upplagd efter en struktur som är starkt influerad av Wimmers (2002) 
holistiska ramverk för utveckling av e-government. Wimmers ramverk finns illustrerat i Figur 
16. Ramverket utgår från tre olika aspekter av e-government och vi har valt att strukturera 
kapitlet efter dessa aspekter. De aspekter som Wimmer presenterar är tjänstens delar, 
perspektiv och abstraktionsnivåer. Vi har valt detta ramverk som utgångspunkt eftersom det 
speglar den bild vi fått av vilka aspekter som är viktiga samt att det är en modell som ofta 
refereras. Nedan följer en genomgång av dessa olika aspekter. 

7.1 Tjänsten 

Den första aspekten som Wimmer (2002) förespråkar att arbetet utgår från är tjänstens delar. 
Wimmer (2002) delar upp detta på ett sätt som i stor utsträckning liknar den uppdelning av en 
tjänst som görs av Goldkuhl (2006) och delarna skulle kunna kallas förslags-, åtagande, 
fullgörande respektive värderingsfas. Wimmer (2002) motiverar det här valet med att hela 
tjänsteprocessen ska tas i beaktning under utvecklingen. Även vi ser detta som viktigt men 
anser att dessa delar hellre ska presenteras som en del av abstraktionsnivågenomgången som 
vi återkommer till i kapitel 7.3. Istället ser vi först ett behov av att sammanställa teorin kring 
tjänster. 

Även utanför den rena tjänsteteorin finns det tankar som liknar det som presenterats ovan. 
Brüggemeier med flera (2006) anser att staten har som främsta uppgift att garantera tjänster. 
Uppgiften är alltså att tillse att tjänster av god kvalitet levereras till medborgare. SKL (2005) 
påstår att kommuner har som uppgift att erbjuda sina medborgare tjänster. Statens kvalitets- 
och kompetensråd och ESV (2004) ser att medborgare ofta är medproducenter och ger 
rehabilitering som ett exempel på en tjänst där det är tydligt att samspelet mellan tjänstens 
leverantör och kund är avgörande för resultatet. 

Vi definierade i kapitel 3.3 en tjänst som:  

En tjänst uppstår via interaktionsprocessen mellan en eller flera tjänsteleverantörer och 
en eller flera kunder. Målet med tjänsteprocessen är ett behovsuppfyllande resultat som 
påverkar antingen kunden eller något kunderna äger eller en kombination av de båda. 
Tjänsteprocessen delas upp i kundprocess och leverantörsprocess där 
leverantörsprocessen bygger på förutsättningar för interaktionen som utformas utifrån 
kundens behov medan kundprocessen beskriver kundens roll i tjänsten vilken bygger på 
ett aktivt eller passivt deltagande från kunden. 

Vår definition pekar på att tjänsten uppstår via en interaktion och ett möte mellan kund och 
leverantör i en tjänsteprocess. Enligt Edvardsson och Larsson (2004) samt Hoffman och 
Bateson (2001) kan kunden i detta möte vara aktiv eller passiv men att de alltid är med i 
någon utsträckning och skapar tjänsten. Kundperspektivet respektive leverantörsperspektivet 
tas upp nedan i 7.2.3 respektive 7.2.1. 
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Ytterligare något som är centralt för vår definition är matchningen mellan tjänsten ur 
leverantörens perspektiv och kundens behov. Enligt Edvardsson och Larsson (2004) består en 
tjänst ur leverantörens perspektiv av tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och 
tjänsteleverantörens resurser, Figur 3. Tjänstekonceptet innebär enligt Edvardsson och 
Larsson (2004) samt Grönroos (1990) en matchning mellan kundens primära och sekundära 
behov samt leverantörens kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Kärntjänsten innebär, precis som 
det låter, tjänstens grundläggande egenskaper. Bitjänsterna finns till för att kärntjänsten ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt medan stödtjänsterna inte är nödvändiga utan snarare 
finns till för att göra tjänsten till en angenämare upplevelse, se Figur 31. (Edvardsson och 
Larsson, 2004) 

 
Figur 31 Tjänstekonceptet enligt Edvardsson och Larsson (2004), s. 43 

En tjänst levereras via en tjänsteprocess (Edvardsson och Larsson, 2004) i tjänstesystemet 
(Grönroos, 2000) där en leveranskanal kan vara elektroniska medier. Vi har valt att definiera 
en kommunal e-tjänst som en del av, eller hel, tjänst där interaktionen mellan kommun och 
medborgare sker via elektroniska medier. Dessa interaktioner beskrivs av Goldkuhls (2006) 
GIM-modell som beskrivs i 6.2. Synsättet på e-tjänster som en interaktion vars 
kommunikation sker via elektroniska medier och som till största del sker utan interaktion med 
andra människor får stöd i Rowley (2006). Då vi i denna rapport har fokuserat på 
medborgartjänster ser vi medborgaren som kund och kommunen som leverantör.  

Vi har valt att beskriva ovanstående behov enligt Edvardsson och Larsson (2004) även i e-
tjänstekontexten. Detta då vi anser att oavsett om e-tjänsten är en del av eller utgör hela 
tjänsten kommer varje deltjänst att syfta till att uppfylla ett primärt behov som uppfylls med 
utbytandet av ny information och utnyttjandet av befintlig information. Bitjänsterna och 
stödtjänsterna, som hädanefter benämns utökade tjänster, representerar de sekundära behov 
som medborgaren har vid nyttjande av de kommunala e-tjänsterna. Där kärn-e-tjänsten 
uppfyller det primära behovet uppfyller tjänstekatalogen och e-tjänsternas utökade 
beskrivning de sekundära behoven. Synsättet får även stöd i Rowley (2006) där författaren 
menar att kärn-e-tjänsten beskriver e-tjänsteprocessen medan den utökade e-
tjänstebeskrivningen innehåller information om tjänsten samt information som 
tjänstekatalogen använder sig av. Den hela e-tjänsten och tjänstekatalogen utgör tillsammans 
en del av det kommunala e-tjänstesystemet. 

Enligt Grönroos (2000) påverkas kundens upplevelse av såväl vad som levereras som hur det 
levereras. Dessa två typer av upplevd kvalitet påverkas sedan av kundens förväntningar samt 
leverantörens image. I vår syn på e-tjänsterna syftar vad till kärn-e-tjänsten medan hur är 
starkare kopplat till den utökade e-tjänsten. Enligt Grönroos (1998) värdesätter kunden hur 
minst lika mycket som vad som levereras. Jämför man vad med dagens leveranskanaler som 
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till exempel postade ansökningar i pappersformat med samma ansökan i elektroniskt format 
inser man att detta vad inte skiljer sig nämnvärt. Gemensamt för dessa två typer av 
ansökningar är att medborgaren har ett behov, ansöker om en tjänst för att fylla detta behov 
och får ett resultat levererat – godkännande eller avslag. För att ge e-tjänsterna ett mervärde 
blir det således viktigt att undersöka kraven på den utökade e-tjänsten, det vill säga hur. 

I vår rapport fokuserar vi e-tjänster som levereras via en portal på Internet och därför främst 
används av medborgaren via en dator med Internetuppkoppling. Vi anser dock att en e-tjänst 
kan levereras via andra elektroniska medier såsom telefon eller mobiltelefoner vilket också 
uppmärksammas i Verva (2007b). Som vi ser det är detta en gränssnittsfråga och den lösning 
vi föreslår kan utökas med sådana gränssnitt. Viktigt att påpeka är att den ökade 
tillgängligheten enligt Rowley (2006) ska kompensera för det faktum att en e-tjänst blir ett 
fattigare medium än människa-till-människa interaktion. 

7.2 Perspektiv 

Den andra aspekten som Wimmer (2002) förespråkar som utgångspunkt för 
utvecklingsarbetet är perspektiv. Anledningen till att hon ser detta som centralt är att många 
vitt skilda perspektiv påverkar utvecklingen av e-governmentlösningar. Vi har tidigare 
presenterat dels Wimmers (2002) och dels Shakoohs och Abdollahis (2007) syn på vilka 
perspektiv som bör beaktas och för att tydliggöra likheterna slog vi tidigare samman de båda 
artiklarnas förslag till en egen uppsättning perspektiv. I Tabell 7 visas de perspektiv som vi 
valt att utgå från. 

Tabell 7 – Perspektiv att ta hänsyn till 

Wimmer, 2002 Shahkooh & Abdollahi, 2007 Vår modell 
Management 
Culture Organizational aspects 
Human resources 

Organisation 

Service perspective Logistics Tjänsteleverans 
Culture View on people (user) Technology (usefulness) Användare 

View on data and information Information and data Information och data 

Legal issues Legal issues Lagar och förordningar 

Technical viewpoint Technical infrastructure Teknik 
Culture Social and political aspects Strategy Strategi, mål och politik 

Security aspects Security Säkerhet 

Organizational aspects Finance Ekonomi 

Ett par av de identifierade perspektiven ligger utanför det område som vi undersöker. Dessa är 
säkerhet och ekonomi. Dessa kommer inte att beröras närmare utan vi väljer att bara 
kommentera att många av de rapporter vi läst ser ett nationellt system för identifikation som 
en förutsättning för att kunna utveckla mer avancerade e-governmentlösningar och att 
finansiering är en viktig fråga där samarbete över kommungränserna ses som en lösning 
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genom att samarbetet tänks leda till skalfördelar. Teknik samt lagar och förordningar är inte 
områden som vi fokuserar på men trots detta ser vi det som viktigt att kommentera dessa 
perspektiv eftersom de spelar en viktig roll i arbetet med att realisera en lösning för e-
government. Nedan följer en genomgång av de perspektiv som identifierats. 

7.2.1 Organisation 

I Sverige finns idag 290 kommuner som var och en ansvarar för att utföra samhällsservice på 
lokal nivå (SKL, 2007b). Verksamheten täcker in ett flertal olika områden vilket berördes mer 
under 4.2. Kommunen har i sitt dagliga arbete kontakt med många olika myndigheter och 
statliga verk vilket redovisas i bilaga 3. Många författare presenterar både behovet av 
samarbete och exempel på befintliga samarbeten mellan kommuner (Gossas, 2006; SKL, 
2005; Ansvarskommittén, 2007a). Samverkan dels mellan olika kommuner och dels mellan 
kommuner och myndigheter är med andra ord viktigt, och SKL (2005) rapporterar att antalet 
kommuner som standardiserar sina informationshanteringar enligt gemensamma riktlinjer 
ökar. 

SKL (2005) presenterar tjänsteleverans som den främsta uppgiften för kommuner vilket stöds 
av Brüggemeier med flera (2006) som går ett steg längre och påstår att kvalitetssäkring av 
tjänster är den främsta uppgiften för offentlig sektor. SKL (2005) ser att det blir allt vanligare 
att kommuner arbetar tjänsteorienterat. Det påpekas även att allt fler kommuner arbetar med 
att utveckla sitt arbete för att fungera som en helhet (SKL, 2005). SKL (2005) påpekar även 
att staten bör ta ansvar för standarder som underlättar tjänsteleverans. På senare tid har även 
staten tagit ett större ansvar genom att låta Verva ta fram ramverk och riktlinjer på nationell 
nivå som ska underlätta tjänsteleveransen inom hela den offentliga sektorn (Verva 2007d).  

Den kommunala ärendehanteringen styrs av lagar och de delar av ärendehanteringen som är 
intressantast för vår del är ärenderegistrering och meddelande av beslut, vilken berörs mer 
under 4.4. Den modell som presenteras av Statskontoret (2004b) för vilka delar av ett ärende 
som kan automatiseras är också av intresse. Enligt vad som kan ses i Figur 14är det stegen 
beredning och beslut som det kan finnas behov av att utföra manuellt, övriga delar av 
ärendehanteringen kan automatiseras oberoende av vilken tjänst det handlar om. 

En annan viktig aspekt gällande den kommunala organisationen är det faktum att 
verksamheten består både av utförande av tjänster och myndighetsutövning (Eriksson & 
Larsson, 2006) och att balansen mellan dessa är viktig (KKR & ESV, 2004). 

Inom offentlig sektor i allmänhet ligger fokus i verksamheten på den interna organisationen. 
Arbetet ordnas efter vilka myndigheter som finns. Dock sker ett skifte i fokus och brukaren 
blir allt oftare den som sätts i fokus. Utvecklingen mot one-stop government möjliggör att 
fokusskiftet kan göras i ännu större utsträckning och gränserna mellan olika myndigheter 
suddas på så vis till viss del ut. (Wimmer, 2002) 

Sveriges kommuner är i stort sett självstyrande men styrs av staten med så kallad målstyrning. 
Det innebär att mål sätts upp och verksamhetsområden bestäms för den kommunala 
verksamheten men att kommunerna själva sedan ansvarar för att uppfylla dessa mål. 
(Statskontoret, 2004a) 

Sett till hur vilka hinder till utveckling av e-government som kan härledas tillbaka till 
organisationen hos en kommun framhäver SKL (2005) två stycken. Dessa hinder är en 
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tradition av motstånd mot förändring och en systemflora som på grund av den fragmenterade 
offentliga sektorn är svår att koppla samman till en helhet. 

Ekonomiskt kan en viss skillnad i syn skönjas mellan Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL, 2005), som ser stora hinder med att lyckas införa system för effektivisering, och Verva 
(2007b), som ser att det finns kostnader men inte pekar ut detta som ett avgörande problem. 
Verva väljer istället att fokusera på att det efter införandet går att spara stora summor pengar. 

7.2.2 Tjänsteleverans 

I Sverige finns ett uttalat val gällande vilken informationskanal som ska prioriteras, nämligen 
webben (Statskontoret, 2000). Målet är att skapa en portal där medborgare kan nå samtliga e-
tjänster som erbjuds (Verva, 2007b). Detta ligger i linje med både Wimmer (2001; 2002) och 
Gouscos med flera (2002) som anser att portaler är rätt väg att gå för att skapa online one stop 
government. I andra länder finns exempel på mindre strikta riktlinjer gällande valet av 
informationskanal. Wimmer (2001) rapporterar exempelvis att det inom eGOV-projektet 
fanns som mål att e-tjänster skulle vara tillgängliga från flera olika media. 

Målet med den portal som är det långsiktiga målet (Verva, 2007b) för den svenska satsningen 
på e-government är att skapa en medborgarcentrerad tjänsteleverans till skillnad från den 
modell som används idag där myndigheter står i centrum (Carelink, 2004; Verva, 2007b). 
Dock ska inte myndigheternas uppgifter påverkas nämnvärt av detta (Verva, 2007b). Detta 
liknar i stort den danska filosofin där antalet kontaktytor mellan medborgare och myndigheter 
ses som viktig att minska (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2003). Detta är 
helt i linje med de tankar om one-stop government som presenteras av Wimmer (2002). 

Automatisering ses ofta som en viktig del av arbetet med e-government. Axelsson (2006) 
menar att medborgare bör få svar genast om ärenden tillåter detta. Salhofer och Ferbas (2007) 
anser att det under arbetet med e-government finns förutsättningar för att förändra och 
automatisera arbete med hjälp av den teknik som införs i verksamheten. Enligt Statskontoret 
(2004b) kan alla steg som ingår i ett ärende (se Figur 13) automatiseras utom beredning och 
beslut (se Figur 14), som i vissa fall kräver manuell behandling och bedömning. Detta pekar 
på att det finns en stor potential att lyckas automatisera stora delar av de kommunala 
ärendena. 

Sett till den funktionalitet som bör finnas inbyggd i en e-governmentlösning finns det flera 
texter som pekar på viktiga punkter. Salhofer och Ferbas pekar på att det som behöver finnas 
är elektroniska formulär och funktioner för att skicka dessa samt funktioner för elektronisk 
leverans. Cronholm och Goldkuhl (2006) ser behov av tre olika typer av funktionalitet inom 
ramen för ett informationssystem. Dessa är läsa, formulera och navigera (se Figur 28 för mer 
information om detta). Cronholm och Goldkuhl (2006) har med andra ord en mer generisk 
modell för vilken typ av funktionalitet som krävs jämfört med Salhofer och Ferbas (2007). 

Sett till vilka delar som ingår i en lösning för e-government finns det flera sätt att se det. 
Salhofer och Ferbas (2007) presenterar arkitekturen i fallet med projektet i Graz. Där sågs 
funktionaliteten som krävdes för att kunna tillhandahålla e-tjänster som uppdelat i flera lager 
enligt Figur 23.  

Wimmer (2002) påpekar att det inom e-government är viktigt att låta användaren avgöra vilka 
delar av en tjänst som ska utföras digitalt och vilka delar som ska utföras analogt. Gällande 
förhållandet mellan internt och externt visar Wimmer (2002) hur man kan se förhållandet 
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gällande e-tjänster och processer respektive portal och interna system (se Figur 15). Lägg till 
detta Grönroos (2000) tankar om att det är extremt viktigt att inte införa självbetjäning endast 
för att effektivisera de interna processerna hos tjänsteleverantören, utan att kunderna måste 
inse hur de drar nytta av det extra arbete de utför och dessutom bli belönade för detta arbete. 
Om man som tjänsteleverantör misslyckas med detta kommer kundens tjänsteupplevelse att 
försämras (Grönroos, 2000). 

Vi beskrev tidigare vårt ställningstagande om e-tjänsten och tjänstekatalogen som en del av 
det kommunala e-tjänstesystemet. För att klargöra hur detta hänger ihop med den övriga 
verksamheten använder vi oss av Grönroos (2000;2006) beskrivning av tjänstesystemet. 
Fördelen med att använda en modell som beskriver tjänsteleveranser snarare än e-
tjänsteleveranser är att man med en sådan modell kan se hur e-tjänstesystemet kompletterar 
verksamhetens övriga, fysiska tjänstesystem och vad det finns för likheter och skillnader 
mellan de två olika typerna. 

 
Figur 32 Tjänstesystemet. 

Från Grönroos, 2000, s. 319. 

•  Systems and operational resources. Med Systems and Operational Resources menar 
Grönroos (2006) den delen av interaktionen med kunden som sker via operativa och 
administrativa system samt rutiner för att interagera med dessa system. Idag sköts 
detta till exempel via snigelpost och personliga besök.  

•  Contact persons. Med Contact Persons menar Grönroos (2000) de anställda som 
möter kunden. Han menar vidare att dessa anställda (som kan vara vem som helst i 
organisationen som har kundkontakt, det vill säga även en chef) är den viktigaste 
resursen som tjänsteorganisationen har, det är dessa som kan möta kunden människa 
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till människa, bedöma behov, ställa frågor och rätta till eventuella fel som uppstår i 
mötet med kunden. Detta medför att om det uppstår fel i tjänster (eller delar av 
tjänster) som är designade för högre grad av automatisering kommer dessa fel att göra 
tjänsteprocessen i högre grad sårbar än de tjänster som hanteras människa till 
människa I e-tjänstesystemet är dessa kontaktpersoner fortsatt viktiga (se exempelvis 
Verva (2007b) och Figur 3 s. 53), men framförallt av den enkla anledningen att e-
tjänstesystemet kompletterar den fysiska tjänsteleveransen. Den kommunala 
tjänsteleveransen som helhet består av varierande stora delar e-tjänst och tjänst. Att 
lämna mitt barn på dagis kan jag inte göra via någon annan leveranskanal än att dyka 
upp på dagiset. Väl där kommer jag att mötas av personal som tar emot mitt barn 
vilket är en fysisk interaktion som inte kan ersättas av en e-tjänst. Det faktum att jag 
har lämnat mitt barn renderar dock information, till exempel vilken tid jag lämnade 
barnet. Denna information kan användas i e-tjänster kopplade till mitt barns 
dagisvistelse.  

•  Physical Resources and Equipment. Denna kategori omfattar alla tillgängliga resurser 
som tjänsteleverantören har tillgängliga för att leverera en tjänst (Grönroos, 2000).  

E-tjänstesystemet kompletterar det reguljära tjänstesystemet, och vice versa. Det vill säga, e-
tjänstesystemet öppnar ytterligare en kommunikationskanal in till kommunen samtidigt som 
information från tjänstesystemet behövs för att möjliggöra e-tjänsterna. I Interactive Part, 
alltså det kunden ser, kommer e-tjänstesystemet att bestå av den kommunala portalen som vi 
kan passa in under Systems and Operational Resources. Kvar finns då Contact Persons och 
Physical Resources and Systems där den sistnämnda kategorin kan omfatta till exempel 
offentliga terminaler eller säkerhetslösningar som smartcards tillhandahållna av kommunen. 
Då vi i denna rapport har avgränsat oss från den tekniska implementationen kvarstår således 
endast kategorin Contact Persons och hur denna del behandlas i e-tjänstesystemet. 

Portalen kommer att vara ett självbetjäningsgränssnitt. Enligt Rowley (2006) innebär 
självbetjäning att tjänsten utförs utan, eller med begränsad, kontakt och interaktion med andra 
människor. Grönroos (2000) menar att om man inte lyckas stödja kundens ökade deltagande 
kommer den tekniska kvaliteten (vad:et) av tjänsten bli lidande. Detta stöd handlar om att 
göra det tydligt för kunden vad som förväntas och att göra det enkelt att utföra de steg som 
krävs, till exempel via tydliga instruktioner och intuitiva användarsystem. 

Vårt förslag är att använda portalen för att delvis ersätta de uppgifter som Grönroos (2000) 
presenterar som kontaktpersonernas viktigaste i tjänstesystemet, korrigera felaktig 
information samt bedöma behov och för detta ser vi två huvudsakliga krav på e-
tjänstekatalogen.  

För det första måste man säkerställa att den information man får in är konsistent och korrekt, 
vilket i sin tur är en förutsättning för automatisering. Den lättaste metoden för detta är att 
använda kommunens egna samt andra, statliga, register. Detta ger dessutom ett minskat arbete 
för användaren (medborgaren) då arbetet med att fylla i omfattande formulär minskar. Det 
sistnämnda får stöd i Edvardsson och Larsson (2004) som menar att ju enklare det är för 
kunden att medproducera, desto färre fel torde uppstå i tjänsteprocessen. 

Vi definierade tidigare en e-tjänst att omfatta alla elektroniska kommunikationssätt. För att 
komplettera e-tjänstesystemet med möjligheten att ta direkt kontakt med en kontaktperson, det 
vill säga byta kommunikationssätt, måste den information som medborgaren lämnar från sig 
hamna på samma ställe oavsett om medborgaren använder portalens egna gränssnitt eller tar 
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kontakt med en handläggare via exempelvis en chattfunktion, telefon eller till och med ett 
personligt besök som förvisso inte är en del av e-tjänsten men väl av tjänsten. 

För det andra måste man se till att tjänstekatalogen kan matcha passande e-tjänster mot den 
inloggade medborgarens behov. För att lösa den ökande tillgången på information (Guo & Lu, 
2007) krävs det att olika tekniker för att hjälpa användare att hitta den information som är 
intressant för denne. Wimmer (2002) och Kavadias och Tambouris (2003) ser användningen 
av life events som en del av lösningen på det problemet. Life events erbjuder möjligheter att 
sortera information kring olika situationer och behov. Life events uppfyller vad NewScale 
(2007) benämner som Y (Yahoo like browsing) i sin YADU-modell och då det är medborgarna 
själva som letar sig fram ämnar Life events syftar till att uppfylla vad Kano (Bergman och 
Klefsjö, 2002) kallar för basbehov samt uttalade behov, vilket skapar nödvändig kvalitet.  

Guo och Lu (2007) presenterar så kallade rekommendationssystem som ett sätt att ge 
användare översikt över den tillgängliga informationen. Rekommendationssystem försöker 
förutspå användarens behov av information och presenterar sådan information som enligt den 
modell som används i rekommendationssystemet är mest passande för en viss användare. 
Denna metod söker alltså aktivt efter tjänster som passar den aktuella användaren och hittar 
därför vad Kano (Bergman och Klefsjö, 2002) kallar för uttalade och omedvetna behov, vilket 
skapar attraktiv kvalitet. 

Uppfyllda basbehov samt uttalade behov skapar nödvändig kvalitet vilket i kombination med 
uppfyllandet av omedvetna behov skapar attraktiv kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2002). Vår 
lösning syftar till att automatisera och, i e-tjänstekontexten, ersätta Contact Persons och vi 
föreslår därför en kombination av life events och rekommendationssystem där båda använder 
sig av målgrupper för att kategorisera användare. Denna kombination gör det möjligt att skapa 
vad Sacco (2007) förespråkar, nämligen dynamiska life events som kan ha flera alternativa 
beskrivningar beroende på användarens egenskaper. 

Precis som finns beskrivet i ITIL består tjänstekatalogen av två delar, en synlig för kunder och 
en som endast är synlig för tjänsteleverantören (OGC 2007a). Tjänstekatalogen som är 
beskriven ovan är den del som befinner sig bakom synlighetslinjen (kommuninternt), men 
som ligger till grund för att faktiskt presentera de tjänster kommunen kan erbjuda sina 
medborgare. Skillnaden mellan det som i ITIL kallas Technical (intern) respektive Business 
(extern) Service Catalogue (OGC, 2007a) är central för representationerna av såväl tjänsterna 
som e-tjänsterna och tjänstekatalogen. Enligt NewScale (2007a) bör en business view av en 
tjänstekatalog vara en typ av portal där tjänster ska grupperas, presenteras och kunna 
beställas. Vi anser därför att technical view av tjänstekatalogen består av 
tjänstebeskrivningarna samt kommunens interna resurser samtidigt som business view av 
katalogen utgörs av e-tjänsterna samt portalen. Dessa båda vyer utgör tillsammans den 
kommunala tjänstekatalogen. 

Grönroos (2000) menar att det är av stor vikt att inom tjänsteleverantörens egen organisation 
ha interna kunder och leverantörer av tjänster, att arbeta tjänsteorienterat även internt. Detta är 
något vi anser bör översättas till e-tjänstesystemet, att e-tjänster kan beställa och leverera 
information mellan varandra. Intern leverans innefattar e-tjänster som läser data från 
kommunens egna register och returnerar dessa data antingen till en medborgare via portalen 
eller till andra e-tjänster som behöver dessa data. Dessa register innefattar även data som 
genererats under utförandet av fysiska tjänster. Extern leverans är precis som ovanstående 
men data hämtas från externa e-tjänster eller register. Detta medför att e-tjänstekatalogen 
kommer att måsta agera orkestreringslager. På så sätt kommer man att vid implementering av 
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nya e-tjänster kunna hantera informationshämtningen för de interna och externa datakällorna 
på samma sätt.  

Viktigt för båda dessa typer är det som i ITIL kallas åtkomsthantering (OGC, 2007c), det vill 
säga att se till att rätt användare har tillgång till e-tjänster av viss typ. Men kanske framförallt 
för att säkerställa att man inte bryter mot lagen när det gäller känslig data och personuppgifter 
samt att man skyddar den personliga integriteten. 

7.2.3 Användare 

De användare som är intressanta för vår undersökning är medborgare. Vi har avgränsat oss 
från andra användargrupper såsom företag, anställda och myndigheter. Medborgare har 
identifierats som en av de centrala användargrupperna av många olika författare (Wimmer, 
2001; Ebrahim & Irani, 2006; Viborg Andersen, 2004; Verva, 2007b). 

Kommunerna måste enligt kommunallagen behandla sina medborgare lika. Detta innebär att 
kommunerna har små möjligheter att påverka kunderna gällande de tjänster som erbjuds. 
(SKL, 2007a) 

Den demografiska utvecklingen i Sverige är mot en allt äldre befolkning. Större behov av 
service och en mindre andel av befolkningen som är produktiv är den utveckling som väntas. 
(Ansvarskommittén, 2007a; SKL, 2007e) 

7.2.4 Information och data 

Enligt Brüggemeier med flera (2006) ska tjänster kunna utföras av olika myndigheter för att 
sedan kopplas samman till vad som för kunden ser ut som en sammanhängande helhet. Det 
ställer höga krav på informationsutbytet mellan olika myndigheter.  

Wimmer (2002) ser ett skifte gällande informationshantering från att tidigare varit centrerad 
kring myndigheter till att istället vara centrerad kring kundens behov. SKL (2005) pratar om 
en förvaltningsövergripande informationshantering. För att uppnå en sådan 
informationshantering är det viktigt att följa de riktlinjer för interoperabilitet som förespråkas 
av EU-kommissionen (2007). 

Wimmer (2001) samt Kavadias och Tambouris (2003) presenterar de tankar kring 
informationsutbyte som genomsyrade projektet eGOV. Wimmer (2001) rapporterar att e-
tjänster inom ramarna för eGOV beskrivs med XML-derivatet GovML. E-tjänsterna skapas i 
så kallade service creation environments och lagras i så kallade service repositories. Kavadias 
och Tambouris (2003) rapporterar att life events är ett centralt begrepp för att strukturera 
information. XML-scheman framtagna för bruk i offentlig verksamhet förespråkas även av E-
nämnden (2005a) som standard för informationshantering, dock utan närmare specificering av 
hur.  

SKL (2005) ser bristen på standardisering som ett stort hinder som måste övervinnas. 
Standardisering är också målet med många av de satsningar som görs inom e-government. 
Carelink arbetar med standardisering av IT-användning inom vården (Capgemini, 2005). För 
att kunna skapa e-tjänster inom det området ses det som en förutsättning att möjliggöra 
informationsutbyte mellan de olika vårdgivare som är inblandade i vården av en given patient, 
för att skapa en helhetsbild. I Danmark arbetar man med att skapa en informationsarkitektur 
och möjliggöra interoperabilitet (Ministry of science, technology and innovation, 2004). 
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Verva (2007d) presenterar ett ramverk för samverkan inom offentlig sektor. I Figur 20 visas 
Vervas (2007b) målbild för e-government i Sverige. Enligt denna målbild är interoperabilitet 
och delning av data och information centralt. Data och information kan i det här 
sammanhanget innefatta alla typer av data som kan tänkas lagras i offentliga register och även 
ärendeinformation. 

Salhofer och Ferbas (2007) identifierar de dataobjekt som behöver beskrivas för att kunna 
skapa e-tjänster enligt den modell som användes i den österrikiska staden Graz. Enligt 
författarna behövs möjligheter att beskriva formulär och möjlighet att leverera resultatet av e-
tjänsten. E-nämnden (2005a) ser utvecklingen av standardmeddelanden som en viktig del av 
möjliggörandet av e-government.  

7.2.5 Lagar och förordningar 

Ett hinder som i stort sett ligger utanför kommunernas inverkan är de lagar och förordningar 
som inverkar på vad som är tillåtet att göra gällande e-government. Dock sker arbete med e-
government på alla nivåer inom offentlig sektor vilket betyder att även lagstiftning ses över 
för att möjliggöra en väl fungerande e-förvaltning. 24-timmarsdelegationen (2005) anser att 
kommuner kan dra nytta av det juridiska arbete som görs på nationell nivå. Dock finns det 
hinder kvar vilket har observerats av både SKL (2005) och Verva (2007b). 

Sekretesslagstiftning medför att kommuner måste säkerställa att information får lämnas ut 
även om ett ärende berör en beställande medborgare (24-timmarsdelegationen, 2005). 
Personuppgiftslagen är en annan lag som försvårar hantering av data och som av SKL (2005) 
anses vara föråldrad. Personuppgiftslagen försvårar framförallt automatisering av behandling 
av personuppgifter.  

Ytterligare ett område för lagar och regler som ses som ett hinder för utveckling av e-tjänster 
är de regler som rör när ett meddelande kan anses vara inkommet till en kommun (Verva, 
2006a, E-nämnden, 2005b). Detta är av intresse eftersom det påverkar möjligheterna att 
automatisera datahantering. 

7.2.6 Teknik 

Egentligen har vi avgränsat oss från rent tekniska frågor, men eftersom teknik ställer krav på 
övriga delar av lösningen följer nedan ett antal tankar kring teknik. 

Verva tar i Vägledningen 24-timmarswebben (2006b) upp en del riktlinjer som kan vara 
nyttiga för att uppnå de mål för utveckling av portaler som finns. Sett till teknik konstaterar 
Verva (2007b) att den teknik som behövs för att kunna utveckla lösningar för e-tjänster och e-
government av typen one stop finns redan idag. SKL (2005) ser dock en brist på 
standardisering. 

Interna IT-system är en annan teknisk fråga som kan ställa till svårigheter. Enligt både 
Wimmer (2002) och Lepouras med flera (2007) är det viktigt att när man utvecklar e-tjänster 
och lösningar för e-government ta hänsyn till och ha förståelse för de interna IT-system som 
finns inom kommunen. Salhofer och Ferbas (2007) rapporterar att man i Graz byggde en e-
tjänstelösning ovanpå d befintliga IT-systemen vilket kräver att en förståelse för helheten och 
samspelet mellan de olika systemen finns. SKL (2005) rapporterar att det i Sveriges 
kommuner är vanligt med sektoriserade interna IT-system vilket gör det svårare att koppla 
samman dessa. Den interna systemutvecklingen framhävs som ett viktigt steg på vägen till en 
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fungerande e-government, där nytta för både användare och verksamhet betonas 
(Statskontoret, 2004a).  

Ett tekniskt område där det däremot inte finns någon diskussion om huruvida det finns en 
standard eller inte är informationslagring. XML nämns i olika former av i princip alla 
författare. XML nämns som en lösning för att möjliggöra interoperabilitet mellan svenska 
myndigheter (E-nämnden, 2005a). Även i projektet eGOV sågs XML som nyckeln till ett väl 
fungerande informationsutbyte och derivatet GovML skapades för att stödja de behov som 
sågs inom offentlig sektor (Wimmer, 2001; eGOV Consortium, 2002). Även i Graz sågs 
behov av att använda teknologi och dataformat som skapats för att möjliggöra 
interoperabilitet (Salhofer & Ferbas, 2007). 

7.2.7 Strategi, mål och politik 

Anledningarna till e-governmentsatsningar är många. Statskontoret (2005) framhäver att e-
government ska medföra nytta för både användare och verksamhet. Sett till interna följder av 
införandet av e-government framhålls tidsvinster, kvalitetssäkring och minskade kostnader 
(Axelsson, 2006). SKL (2005) ser de främsta målen för kommunerna som frigörandet av 
resurser från administration till kärnverksamhet samt mer tid för kund genom effektivisering 
av kontaktvägar. Verva (2007b) ser en mer kostnadseffektiv förvaltning som ett viktigt mål. 
Ebrahim och Irani (2006) menar att möjligheterna till intern utveckling och möjligheterna till 
samarbete mellan myndigheter är de största potentiella fördelarna med e-government. 
Kavadias och Tambouris (2003) tar upp det faktum att införandet av standardiserad hantering 
av information medför stora fördelar gällande informationsutbytet. Ministry of Science, 
Technology and Innovation (2004) framhäver samarbete över myndighetsgränserna som 
viktigt och hävdar att e-government är ett viktigt steg i utvecklingen. SKL (2005) påpekar 
samma sak. Införandet av en informationsarkitektur sägs kunna medföra ökad flexibilitet och 
minskade risker för individuella projekt (Ministry of Science, Technology and Innovation, 
2003). 

Externt ser Axelsson (2006) nyttan med e-government som gränsöverskridande ärendefokus, 
snabbare beslut, insyn och en över landet enhetlig kundservice. Gouscos med flera (2002) ser 
kvaliteten på de e-tjänster som erbjuds och tillgängligheten som de stora fördelarna med e-
government. Tillgänglighet framhävs även av andra (Goldkuhl & Röstlinger, 2007; Goldkuhl 
et al., 2007; Statskontoret, 2004) och kvaliteten på e-tjänsterna likaså (Goldkuhl et al., 2007; 
Statskontoret, 2004; Verva, 2007d). Att minska antalet kontaktytor som en kund har mot olika 
myndigheter ses som viktigt för Ministry of Science, Technology and Innovation (2003). 
Detta framhävs även av flera andra (Verva, 2007b; Gouscos et al., 2002; Wimmer, 2002).  

En viktig del av utvecklingen av e-government är verksamhetsutveckling (Ebrahim & Irani, 
2006; Wimmer & Tambouris, 2002; Salhofer & Ferbas, 2007). Vissa författare anser att 
verksamhetsutveckling och teknisk utveckling ska gå hand i hand, medan andra författare 
anser att det är mer förnuftigt att börja med utveckling av elektronisk tjänsteleverans och 
sedan utveckla de bakomliggande processerna. Exempelvis tycker Salhofer och Ferbas (2007) 
att den modell som användes i den österrikiska staden Graz är ett bra exempel. Där användes 
ett tekniskt ramverk för utveckling av elektroniska gränssnitt för att snabbt kunna skapa e-
tjänster och utvecklingen av processerna bakom gjordes i ett andra steg. Metoden medför 
enligt författarna mindre risker än om både teknisk och verksamhetsmässig utveckling görs 
från start. Verva (2007b) ser inte verksamhetsutveckling som centralt utan ser istället arbetet 
med att koppla samman olika myndigheter via exempelvis en portal är vägen som bör tas. 
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Som exempel på e-tjänster som är utformade på bra sätt har vi i rapporten tagit upp de senaste 
två vinnarna av Guldlänken (se Verva, 2007e). Vinnarna är SAM Internet (Verva, 2007f) och 
Inkomstdeklarera på Internet (Verva 2007g). Dessa båda exempel visar att e-tjänster som 
underlättar avancerade ärenden sett ur kundens perspektiv har potential att både effektivisera 
den interna ärendehanteringen och förenkla för kunden. Om kundens nytta är tillräckligt stor 
och myndigheten lyckas nå ut med information gällande tjänsten till de tänkta kunderna finns 
det goda förutsättningar för att tjänsten ska bli välanvänd.  

7.3 Abstraktionsnivåer 

Den tredje aspekten som presenteras av Wimmer (2002) är abstraktionsnivåer. Detta 
motiveras med att det är viktigt att ta hänsyn till flera olika nivåer av abstraktion för att kunna 
skapa en helhetsbild av en e-tjänst Detta ligger i linje med våra egna tankar kring utveckling 
av e-tjänster och vi har därför valt att strukturera arbetet med att hitta e-tjänster efter en 
modifierad version av Wimmers ramverk. I TABELL presenteras en sammanslagning av 
Wimmers (2002) samt Schewes och Thalheims (2005) tankar kring abstraktionsnivåer som 
tidigare presenterats. 

Vi väljer att använda de här abstraktionsnivåerna som utgångspunkt för presentation av vår 
utvecklingsmodell för e-tjänster där utgångspunkten är en tjänst eller ett behov som bryts ned 
till interaktioner. Interaktionerna analyseras sedan avseende informationsinnehåll och 
slutligen sker en implementering av e-tjänsten. På grund av våra avgränsningar begränsar vi 
innehållet i abstraktionsnivån teknik till att framförallt omfatta databehandling. 

För att ta fram de e-tjänster som ska bygga upp nyttan med tjänstekatalogen behövs flera olika 
saker. Som konstaterats tidigare i rapporten behövs både kunskap om verksamheten och 
förståelse för tekniska aspekter. Därför förespråkar Lepouras med flera (2007) att 
verksamhetsexperter och IT-personal tillsammans får utveckla e-tjänsterna. För att det ska bli 
möjligt för dessa båda grupper att förstå varandra förespråkas grafiska modeller som kan 
användas av båda dessa grupper (Lepouras et al., 2007; Glassey, 2002). Lepouras med flera 
(2007) påpekar även att de som har strategiskt ansvar för e-tjänsterna samt slutanvändarna ska 
tänkas på under hela utvecklingen. 

7.3.1 Strategisk nivå 

Salhofer och Ferbas (2007) rapporterar att projektet i Graz utgick från befintliga tjänster och 
gjorde dessa elektroniska. Inom projektet eGOV förespråkades att diskussionen kring e-
tjänster utgår från life events (Wimmer 2001).  

7.3.2 Processnivå/Interaktioner 

Lepouras med flera (2007) rapporterar att EU-projektet SmartGov kom fram till att det är 
viktigt att ta fram användningssituationer och de kommenterar även att det är viktigt att i det 
arbetet involvera både verksamhetsexperter och IT-personal. Därför föreslår författarna att 
grafiska modeller används vilka kan användas av båda dessa grupper, vilket får stöd av 
Glassey (2002). En grafisk modell som visar på vilka interaktioner som pågår mellan två 
aktörer är GIM (Goldkuhl, 2006).  

Wimmer (2002) menar att de life events som hon ser som en lämplig utgångspunkt för 
utvecklingen av e-tjänster kan brytas ned till public services, offentliga tjänster vilket kan ses 
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som en typ av interaktionsanalys. I Graz användes befintliga interaktioner mellan kommun 
och medborgare för att skapa e-tjänster. 

7.3.3 Informationsflöde 

Inom EU-projektet eGOV såg man en informationshantering i olika service repositories där 
tjänsterna fanns lagrade, beskrivna i det inom projektet framtagna XML-derivatet GovML 
(Wimmer, 2001). 

Salhofer och Ferbas (2007) presenterar att man i Graz valde att se e-tjänster som ren input till 
de bakomliggande processerna, som enligt den modell som användes är desamma som de som 
levererar den ursprungliga tjänsten. De enda dataobjekt som behövdes var formulär för att 
möjliggöra inmatning till systemet och dokument för leverans av resultat. 

Interoperabilitet framhävs av många som ett av de viktigaste målen inom ramarna för arbete 
med e-government (EU-kommissionen, 2007; Guijarro, 2007; Ministry of science, technology 
and innovation, 2004; Salhofer & Ferbas, 2007; Verva, 2007d). 

7.3.4 Teknologinivå 

Gällande datastandarder är olika XML-scheman utformade för användning inom offentlig 
sektor det format som förespråkas av de flesta (E-nämnden, 2005a; eGOV Consortium, 2001).  

Carelink (2004) ser första steget i arbetet med e-government som att införa tekniska 
förutsättningar för att skapa en helhetsbild av den situation som en patient har gällande vård. 
Även inom ramarna för eGOV sågs det som en förutsättning att skapa tekniska förutsättningar 
för utveckling av e-tjänster innan arbetet med faktiska e-tjänster påbörjas. 
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Del 2 – Hypotes och analys  

I den andra delen av rapporten byggs en hypotes upp där den tidigare presenterade teorin 
används för att försöka besvara de arbetsfrågor som presenterades i början av rapporten. Som 
stöd för det arbetet används även den förstudie som gjordes i samma skede av arbetet med 
rapporten. Efter att hypotesen presenterats redogörs för den intervjuserie som genomförts och 
som utgör rapportens empiriska undersökning. Tillsammans lägger hypotesen och den 
empiriska undersökningen grunden för den analys som sedan görs. I Figur 2 visas hur den 
andra delen av rapporten ser ut, baserad på den skiss som presenterades i början av rapporten. 

 

Figur 33 – Skiss över rapportens andra del 

I kapitel 8 presenteras hypotesen och förstudien. Hypotesen grundas på den teori som tidigare 
i rapporten presenterats och som sammanfattades i teorisyntesen i kapitel 7. Redan i 
teorisyntesen gjordes ett antal ställningstaganden. Dessa förtydligas och sammanfattas i 
hypoteskapitlet. Därefter redogörs för den empiriska studien i kapitel 9. 

Hypotesen ligger till stor del till grund för slutsatserna och i kapitel 10 utförs den analys av 
den empiriska studien som gjorts för att jämföra vår hypotes med verkligheten. Denna 
jämförelse och hypotesen går sedan in i den tredje och avslutande delen av rapporten och 
sammanfattas där i form av våra slutsatser. 
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8 Hypotes 
I det här kapitlet byggs en preliminär bild av den modell för kommunal tjänsteleverans upp 
som rapporten ska mynna ut i. Denna bild kommar att ställas mot och modifieras utifrån våra 
undersökningar i kommunerna. Kapitlet baseras på den teorisyntes som presenterats tidigare i 
rapporten samt den förstudie som genomförts.  

Förstudien presenteras kort varpå hypotesen presenteras. Presentationen är upplagd efter de 
arbetsfrågor som presenterades i det inledande metodkapitlet.  

8.1 Förstudie 

För att skapa en bild av hur verkligheten ute i Sveriges kommuner ser ut valdes två kommuner 
ut där fallstudier gjordes. En närmare presentation av kommunerna som undersökts finns i 
empirikapitlet. Under den inledande kontakten med dessa kommuner genomfördes 
telefonintervjuer med representanter för dessa. 

Telefonintervjuernas syfte var att ge en första bild av hur respondenterna såg de olika problem 
som behandlas i den här rapporten. Under byggandet av hypotesen användes den input som 
denna förstudie gav för att på ett tidigt stadium se huruvida vår modell passar för kommunal 
verksamhet. De huvudfrågor som behandlades hittas i bilaga 4. 

8.2 Hypotes 

Nedan presenteras den hypotes som byggts upp med grund i teorin som samlats och sedan 
sammanfattats i teorisyntesen samt den förstudie som gjorts. 

8.2.1 Kommunen 

Det grundläggande kravet som ställs på en verksamhet i en tjänstekontext är kundfokus mot 
såväl externa som interna kunder, det vill säga en tjänsteorienterad verksamhet, se kapitel 7.1 
och 7.2.2. 

En viktig egenhet för vissa kommunala tjänster är att de inte baseras på egentliga kundbehov 
utan kan ses som myndighetsutövning – tjänsterna som erbjuds baseras på krav som 
kommunen ställer på sina medborgare (se kapitel 7.2.1). För sådana tjänster kommer 
utformningen att ske utifrån kommunens krav på medborgarna snarare än ett medborgarbehov 
vilket gör att kommunen bör ställa sig frågan hur man ska hjälpa medborgarna att uppfylla 
dessa krav. Gemensamt för dessa typer av tjänster och tjänster som baseras på 
medborgarbehov är att utförandet ska ske med medborgarfokus. 

Kommunen har små möjligheter att påverka vilka som ska vara deras kunder då kommunen 
har krav på sig att behandla alla medborgare lika (SKL, 2007a), vilket gör att kommunen inte 
kan plocka bort tjänster som hör till kommunens obligatoriska åtaganden om de visar sig vara 
för dyra. På lång sikt innebär det att man inte kan lämna ett verksamhetsområde, utan 
egentligen bara ändra förutsättningarna för vem som ska få tjänsten och hur. Ändrade villkor 
gör att reglerna för tjänsterna måste ändras vilket måste kunna speglas i e-tjänsterna. 

Personuppgiftslagen och framförallt omfattande krav på sekretess som finns inom kommunal 
verksamhet ställer höga krav på att information som är allmän ska kunna skiljas från sådan 
som är skyddad. Detta ställer högre krav på funktionaliteten för registrering av ärenden då det 
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redan då ska avgöras vilken information som är skyddad. Under de inledande 
telefonintervjuerna pekade båda respondenterna på att det är en fråga om avvägning vilka 
ärenden som är officiella.  

Även om man anammar Brüggemeiers med fleras (2006) åsikt om att kommunen i första hand 
ska garantera tjänster och kan låta externa aktörer vara de som egentligen levererar dem är 
kommunen ytterst ansvarig för kvaliteten på tjänsten vilket ställer krav på att kommunen, trots 
att de inte är den egentliga leverantören, ska kunna stå för tjänstekvaliteten. 

Sett till kommunens organisation under arbetet med e-government bör både personer med 
kunskap om verksamheten och personer med förståelse för IT vara inblandade i arbetet. Detta 
för att få med förståelsen dels för det IT-system som e-tjänster och dylikt ska passa in i och 
dels för den verksamhet som e-tjänsten ska användas i. 

Kommuner arbetar i allt större utsträckning med tjänsteorientering. Detta har vi både sett i 
litteraturen och fått bekräftat av båda respondenterna. Det blir enligt litteraturen även allt 
vanligare att kommuner försöker arbeta över de interna organisationsgränserna.  

Antalet samarbeten på interkommunal nivå ökar. Detta eftersom det i många fall är en 
förutsättning för att kunna finansiera de satsningar som är aktuella gällande e-government. 

Den demografiska utvecklingen har tidigare nämnts som en utmaning för kommunerna. Det 
leder till större behov av service samtidigt som den produktiva delen av befolkningen 
minskar. 

8.2.2 Tjänsten 

En tjänst levereras av tjänsteleverantören genom de system och operativa resurser, 
kontaktpersoner samt fysiska resurser som står till tjänsteleverantörens förfogande. Tjänsten 
levereras samtidigt som den produceras vilket innebär att såväl tjänsteproducenten som 
kunden har en process. En tjänsts leverans är en del av tjänstens utförande och i utförandet är 
kunden alltid i varierande grad medproducent. För en mer utförlig genomgång, se kapitel 
7.2.2. Ser man till självbetjäningstjänster är flertalet forskare av åsikten att man som 
leverantör in kan införa dessa endast för att effektivisera den egna verksamheten och att 
kunderna måste belönas och se att de faktiskt får ut någon nytta för det arbete de faktiskt 
utför. 

Tjänstekatalogen är en samling tjänstebeskrivningar och beskrivningar av vilka resurser som 
behövs från kommunens sida respektive vilka interaktionskanaler som kan användas samt 
beskrivningar som gör tjänsten användbar sett från medborgaren, det vill säga technical view 
(kommun) och business view (medborgare) (OGC, 2007a)  

Kommunens resurser består av personal, data, fysiska resurser, verksamhetssystem, 
organisation och externa tjänsteleverantörer. Från medborgarens sida handlar det om att 
definiera hur tjänsten initieras. Tjänstebeskrivningen består av processbeskrivningar för den 
aktuella tjänsten vilket även kan ses som en samling deltjänster där varje processteg kan vara, 
men inte nödvändigtvis är, en deltjänst. För att beskriva detta närmare har vi valt att använda 
Edvardssons och Larssons (2004) beskrivning av tjänsten ur ett leverantörsperspektiv (Figur 3 
s. 21). Med andra ord en process i form av flöden av stödtjänster, som beskrivs med hjälp av 
blueprints (se Figur 8, s. 27) inklusive fördefinierade tider, kombinerat med kommunens 
resurser i form av tjänstesystemet enligt Grönroos (2000). 
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Med hänvisning till resonemanget till kommunernas myndighetsutövning ovan anser vi att det 
finns två typer av övergripande behov som ska uppfyllas av medborgartjänster inom den 
kommunala verksamheten – behov som uppstått på grund av kommunens krav samt rena 
medborgarbehov. För kommunerna spelar detta ingen praktisk roll men även de tjänster som 
innebär myndighetsutövning bör skötas kundcentrerat, 

Två egenskaper som ofta framhålls i samband med utveckling av e-government är 
tillgänglighet för medborgarna och effektiviserad förvaltning. Ökad tillgänglighet är ett 
viktigt mål med alla självbetjäningstjänster (Rowley, 2006) och respondent 1 uttryckte även 
tankar om att effektivisering av förvaltningen också ligger i medborgarens intresse då 
verksamheten i huvudsak är skattefinansierad. Vi anser därtill att effektivare förvaltning 
medför snabbare handläggning för medborgaren och därför bör vara ett ingående krav på 
tjänstebeskrivningen från medborgarhåll. I kapitlet nedan tas de tankar om Grönroos (2000) 
tjänsteuppfattningsmodell upp i en e-tjänstekontext. Vi anser dock att, då e-tjänsten är en 
interaktionskanal av många bör även Technical Quality (vad utförs?) samt Functional Quality 
(hur utförs det?) vara ingående krav i tjänstebeskrivningen. 

 
Figur 34 - Krav på tjänstebeskrivningarna 

8.2.3 E-tjänsten 

En e-tjänst levereras på samma sätt som en tjänst i stort. Vid interaktion via e-tjänster 
försvinner de kontaktpersoner som är en viktig del av leveranssystemet för tjänster och ersätts 
av det gränssnitt som används för att presentera och utföra e-tjänster. Detta ställer krav på 
gränssnittet att överta en stor del av den funktion som kontaktpersonen fyller, nämligen att 
fånga behov och rätta till fel. För detta ser vi ett stort behov av ökad användning av ”pålitlig” 
data som kommunens egna samt statliga, centrala, register. Detta kan dessutom förbättra 
användarens upplevelse då mindre tid går åt till att fylla i och lämna från sig information som 
kommunen redan har tillgång till. För att fånga medborgarens behov, det vill säga tjänster 
som denne är intresserad och har nytta av föreslås en rad tekniker i kapitel 7.2.2. 

Skillnaden mellan leverans av en e-tjänst och leverans av tjänster i stort är med andra ord bara 
valet av interaktionskanal, ett val som ger vissa följder. Denna syn delas av båda 
respondenterna som helt enkelt ser e-tjänster som tjänster med webben som 
kommunikationskanal. 
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För att beskriva de interaktioner som bygger upp en tjänst har vi valt att använda oss av GIM-
modellen (se kapitel 6.2). Detta innebär att varje interaktion enligt GIM mellan kommun och 
medborgare som sker via ett elektroniskt medium utgör vad vi kallar för e-tjänst. 

Den del av e-tjänsten som medborgaren kommer att se är gränssnittet, i vår rapport en portal 
men i verkligenheten finns som tidigare nämnts ytterligare gränssnitt. Vi anser att e-tjänsten 
ur medborgarnas perspektiv måste beskrivas med nedanstående punkter. 

•  In och utdata, vilken data som krävs för e-tjänsten. Dessa data kan vara för att 
informera eller för att skapa ifyllda formulär om e-tjänsten har performativa drag. 
Indata till e-tjänsten kan hämtas från kommunens egna system, externa system eller 
från medborgaren direkt. Till utdata hör anrop till externa system samt begäran om 
fullgörande från medborgaren som till exempel signering av ansökan. En mycket 
viktig aspekt i hanterandet av data är åtkomsthantering, det vill säga vilken användare 
av e-tjänsterna som får ta del av vilken information. Vid automatisering är det viktigt 
att data hålls konsistent vilket medför att data bör hämtas från databaser där korrekt 
data finns.  

•  Målgrupper, grundpelaren i sökandet efter medborgarbehov.  

Från kommunens operativa verksamhet kommer man egentligen aldrig att ”se” e-tjänsterna. 
Det man ser är beställningar från medborgarna det vill säga begäran om fullgöranden. 

För att ersätta den kontaktperson som försvinner då en tjänst översätts till e-tjänster finns 
behov av att införa relativt avancerad funktionalitet för navigering. Man måste alltså skapa 
möjligheter för att ge e-tjänsterna vad Grönroos (2000) kallar Functional Quality (hur?), 
vilket ställer krav på såväl e-tjänster som katalog, se kapitel 7.2.2. 

Ytterligare medborgarbehov, som är starkt förknippade med vad Grönroos (2000) kallar 
Technical Quality (vad?), är att få information samt att kunna utföra sina ärenden. Detta 
medför att e-tjänsterna måste vara såväl informativa som performativa. Värt att nämna är att 
”hur?” skiljer sig mellan olika gränssnitt medan ”vad?”, det vill säga kärnbehovet är 
detsamma. 

Utan att sätta de två som motpoler kan man från kommunens håll se e-tjänsten som ett 
verktyg för en rationell informationshantering, som en del i effektivisering av verksamheten, 
medan man från medborgarens håll kan se e-tjänsten som ett verktyg för ökad tillgänglighet 
(se kapitel 0). I vårt fall är e-tjänsterna en typ av gränssnitt. 

Vi har identifierat följande krav:  

E-tjänsterna 

•  ska vara av typerna informativa och performativa, de ska uppfylla ett avskilt 
kärnbehov. Detta behov kan således vara att medborgaren vill utföra något eller bli 
informerad om något, 

•  ska kunna hitta tänkta behov för att ersätta de kontaktpersoner som försvinner vid 
införande av självbetjäningstjänster, 
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•  ska vara säkra, det vill säga skydda den personliga integriteten och se till att ingen kan 
ta del av någon annans data, 

•  ska ligga till grund för medborgarens gränssnitt mot tjänstebeskrivningarna – portalen 
och således en del av business view av tjänstekatalogen. I vår rapport ser vi 
gränssnittet som en portal på webben. Som vi tidigare sagt spelar emellertid valet av 
presentationsmedium minde roll då flera olika gränssnitt kan användas utan att detta 
påverkar annat än hur e-tjänsterna presenteras. 

För medborgarna beskrivs tjänsten med hjälp av e-tjänsterna. Detta innebär att det alltid minst 
kommer att finnas en informativ e-tjänst som är en presentation av tjänsten. Denna e-tjänst 
ska innehålla beskrivningar av den medborgarnytta den ämnar skapa samt vad kommunen 
förbinder sig till och vilka krav detta ställer på medborgaren under tjänstens olika faser (se 
kapitel 7.2.2). Denna informativa tjänst beskriver alltså i klartext de regler och villkor som 
finns för att tjänsten ska få nyttjas, vad kommunens ansvar för tjänsten är i form av SLA:er 
och vilka interaktioner som ingår i tjänsten. Dessa interaktioner skapar sedan beskrivningen 
av den hela tjänsten i form av e-tjänster (se kapitel 7.2.2) . 

Där det är e-tjänster som bygger upp och beskriver tjänsten mot medborgarna är det 
deltjänster som bygger upp tjänsten mot kommunen. Respondent 1 betonar användandet av 
stödtjänster som delar av kärntjänsten. Kärntjänst kan vara exempelvis godkännande av 
ansökan. Detta kan kopplas till intern tjänsteleverans. På samma sätt som godkännande av 
ansökan har en medborgare som både beställare och leveransperson så har stödtjänsterna 
kärnprocessen som både beställare och leveransadress. Ett bra sätt att beskriva samband av 
detta slag är blueprints. 

Om man tittar på vilka delar av ett ärende som kan automatiseras har vi konstaterat att alla 
delar utom beredning och beslut alltid kan automatiseras medan dessa båda delar endast i 
vissa fall kan det. För vissa ärendetyper är det alltid möjligt att automatisera även beredning 
och beslut medan det för andra ärendetyper är omöjligt. Det som avgör huruvida det går eller 
inte är komplexiteten på beslutet. Helt regelstyrda beslut kan tas automatiskt medan beslut 
som kräver mer hänsyn till det specifika fallet inte kan det. Ytterligare en möjlighet är att 
beslut kan tas i vissa fall. Sådana ärendetyper skiljer sig märkbart från fall till fall.  
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Figur 35 - Krav på tjänstebeskrivningarna med e-tjänsten som gränssnitt 

8.2.4 Vilka attribut och egenskaper krävs för att möta de olika kraven på 
tjänsterna respektive e-tjänsterna? 

Tjänsterna, via tjänstebeskrivningarna, syftar till att uppfylla medborgarbehov. Dessa behov 
är enligt ovan; vad, hur, tillgänglighet och effektivitet. Detta ger, i kombination med 
kommunsidans ingående krav följande attribut och egenskaper som utgör 
tjänstebeskrivningarna: 

•  Villkor och regler i form av SLA:er. Detta inkluderar exempelvis vem som är 
berättigad till tjänsten 

•  Tjänsteprocessen med definierade in och utdata från dels leverantörsprocessen och 
dels medborgarprocessen. Detta inkluderar styrtal i form av kostnader och tidsfrister. 
Dessa processteg kan ses som deltjänster som utförs antingen av medborgaren eller 
internt på kommunen. Detta inkluderar information om de fysiska resurser som krävs 
för att leverera tjänsten. Tjänsteprocessen beskrivs som en blueprint och bygger på de 
interaktioner man hittat med hjälp av GIM. 

•  Ansvarig för tjänsteprocessen/processägare, det vill säga den förvaltning som ansvarar 
för tjänsten. 

•  Vilka interaktionskanaler som finns för tjänsten och hur detta påverkar processen. 

Den interaktionskanal man som medborgare väljer är gränssnittet mot tjänstekatalogen och 
kanalen vi i denna rapport fokuserar på är e-tjänsten. Denna har, utifrån tidigare kapitel, 
identifierats ha kraven att vara informativ, performativ, hantera in- och utdata och hitta behov. 
Den informativa egenskapen innebär att presentera de villkor och regler som finns i 
tjänstebeskrivningarna samt övrig information aktuell för den e-tjänst man använder. Är 
denna exempelvis en ansökan till barnomsorg kan detta vara lediga platser på olika förskolor. 
Detta leder oss in på nästa egenskap, in- och utdata. Indata kan vara medborgarinformation 
från interna och externa system eller från medborgaren själv i form av formulär. Exempel på 
indata kan vara den typ av som tidigare nämndes om lediga platser på en förskola, det vill i 
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informativt syfte. Utdata från e-tjänsten kan vara av typen att medborgaren initierar ett 
ärende, det vill säga utför ett steg i tjänsteprocessen beskriven i tjänstebeskrivningen. En 
sådan e-tjänst som utför ett steg i tjänsteprocessen är performativ. 

För att slutligen hitta behov, som beskrivet i kapitel 7.2.2 och tidigare i hypotesen, krävs det 
att man beskriver vilka målgrupper tjänsten riktar sig till. 

Egenskaperna för e-tjänsterna sammanfattas i Tabell 8. 
Tabell 8 - Egenskaper för e-tjänstens beskrivning 

Egenskap Uppfyller krav 
Presentera regler, villkor och SLA:er från tjänstebeskrivningen Informativ 
Prognos, det vill säga när ärendet kan vara behandlat. Detta baserar 
sig på de tidsmål som är satta för respektive deltjänst som krävs för 
leverans. 

Informativ 

Beskrivning i medborgarnytta Informativ 
Kontaktinformation för den ansvarige kontaktpersonen för tjänsten 
som e-tjänsten avser Informativ 

Gränssnitt för att utföra ett processteg i tjänsteprocessen (exempelvis 
digitalt formulär) Performativ 

In och utdatavariabler för såväl de informativa som de performativa 
egenskaperna inklusive var dessa hämtas 

Hantera in och 
utdata 

Målgrupp för e-tjänsten Hitta behov 

8.2.5 Utifrån de identifierade kraven, hur och med vilka mätetal kan e-
tjänsternas nytta beskrivas? 

När nu de egenskaper som är viktiga för tjänsterna och e-tjänsterna tagits fram riktas 
uppmärksamheten mot att mäta hur bra de mål som sätts uppfylls. Allmänt kan man för 
tjänsten säga att de SLA:er som sätts ska följas upp. Exempel på SLA:er som kan vara 
intressanta sett till en tjänst inom kommunal verksamhet kan tänkas vara  

•  svarstider vid förfrågningar 

•  handläggningstider för ärenden 

•  tillgänglighet i form av öppettider för kontor, telefontider och mål för hur ofta andra 
typer av kanaler ska vara tillgängliga  

•  vilken kapacitet kommunen har gällande  

Dessa SLA:er gäller även för e-tjänster, fast för dessa kan tillgängligheten mer konkret 
beskrivas med upptid. 

Sett till konkreta mätetal gällande tjänster har vi identifierat  

•  totalt antal ärenden 

•  antal ärenden i olika stadier (registrerade, under beredning, redan beslutade) 

•  snittid för behandling av ärenden 
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•  andel ärenden som behandlas inom tidsmål 

•  kundnöjdhet (i någon form) 

Eftersom en e-tjänst bara är en specifik interaktionskanal så bör mätetalen rörande dessa ha 
som mål att jämföra e-tjänsten med tjänsten som helhet. Exempel på sådana mätetal skulle 
utgående från de mätetal som presenterats för tjänsten kunna vara 

•  antal nyttjanden av e-tjänsten 

•  antal nyttjanden av e-tjänsten som en andel av det totala nyttjandet av tjänsten 

Det är även viktigt att följa upp hur väl tjänstebeskrivningen stämmer överens med 
verkligheten. Detta innefattar att följa upp SLA:erna, precis som redan nämnts, men också att 
undersöka exempelvis hur väl den definierade processen stämmer överens med det arbete som 
faktiskt utförs. 

Dessa idéer gällande mätetal behöver följas upp med hjälp av vår fallstudie och vår 
förhoppning är att efter att ha jämfört ovan presenterade förslag med resultatet av 
intervjustudien kunna ge en bättre bild av vilka mätetal som kan användas. 

8.3 Sammanfattning av hypotes 

Nedan presenteras en bild som sammanfattar vår modell med e-tjänsten som gränssnitt och 
där tjänstekatalogen innehåller alla tjänstebeskrivningar samt e-tjänstebeskrivningar. 

I detta kapitel har vi gått igenom kommunens del, tjänstens del och e-tjänstens del när det 
gäller att leverera en tjänst till medborgaren. Nedan visas dessa byggklossar från kommun via 
tjänst via ett gränssnitt (e-tjänsten) till medborgaren. 

 

Figur 36 - Sammanfattande bild över tjänstekatalogen 

Tanken med Figur 36 är att sätta in kommunen, medborgaren, Figur 34 - Krav på 
tjänstebeskrivningarna samt Figur 35 - Krav på tjänstebeskrivningarna med e-tjänsten som 
gränssnitt i ett sammanhang. Viktigt att nämna är att e-tjänsten inte är det enda gränssnittet 
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samt att medborgaren i så stor utsträckning som möjligt ska kunna välja gränssnitt utifrån sin 
utgångspunkt. 

Det är alltså ovanstående figur tillsammans med de bilder som vi refererade ovan som utgör 
grunden för nästa kapitels förstahandsempiri och analysen av denna. 



Den kommunala tjänstekatalogen 

96 

9 Empiri 
I detta kapitel presenteras den förstahandsempiri som används för att analysera vår hypotes 
och således är en del av den triangulering som diskuteras under kapitel 2. 

Indelningen på frågorna utgår från rubrikerna i hypotesen och frågor från respektive intervju 
finns som bilagor. 

9.1 Göteborgs Stad 

Göteborgs kommun hade vid 2007:s utgång 493 502 invånare och är därmed Sveriges näst 
folkrikaste kommun (SCB, 2008). Under 2006 fattades beslut om och under 2007 påbörjades 
arbetet med att skapa en 24-timmarskommun där medborgare genom ett kommunkonto på 
webben ska kunna överblicka och beställa tjänster (Göteborgs Stad, 2007). 

Arbetet går under namnet Leion-net och är indelat i två etapper. Etapp 1, som avslutas första 
kvartalet 2008 omfattade effektkartläggningar, konsolidering och samordning av 300 
kommunala webbplatser samt en ny teknisk plattform för att möjliggöra dynamisk 
informationspublicering. Etapp 2 av Leion-net omfattar bland annat att skapa en 
grundläggande arkitektur för e-tjänsteleveranser, prioriteringar och ett gemensamt ramverk 
för hur kommunens tjänster ska nyttovärderas. Etapp 2 beräknas vara färdig den sista oktober 
2008 (Göteborgs Stad, 2008). 

Enligt Maritha Enström har Göteborgs kommun 21 olika stadsdelar som själva ansvarar för en 
stor del av den verksamhet som bedrivs i den stadsdelen. Kommunen har ett 40-tal olika 
förvaltningar (däribland de olika stadsdelsförvaltningarna) som ansvarar för verksamhet inom 
olika områden. Kommunen har ungefär 45 000 anställda. 

9.1.1 Göteborgs Stad – Huvudprojektledaren för Leion.Net 

Maritha Enström arbetar som huvudprojektledare för Leion-net och är anställd av Intraservice 
i Göteborg, vilket är kommunens internservice. 

I Göteborg har man fram till nu, enligt Enström, låtit olika verksamhetsområden utveckla e-
tjänster efter eget huvud. Detta innebär att man har e-tjänster som ser väldigt olika ut. Vissa 
av dessa e-tjänster är i hög grad automatiserade medan andra kräver mer manuell hantering då 
man inte har lyckats koppla ihop verksamhetssystemen med processen. 

Enström menar att nyttan med tjänstebeskrivningar från kommunens sida är att de krävs för 
att kunna göra bedömningen om vad som skulle kunna vara lämpligt att göra som 
självbetjäningstjänster. Enström menar att tjänstespecifikationer är det enda sättet att se vilka 
steg i utförandet som kan automatiseras och vilka som måste fortsätta vara manuella. Vidare 
kan tjänstebeskrivningar göra att man ser vilka processteg som kan kapas bort då arbetssätt 
kopplade till en tjänst har vuxit fram under åren och inte nödvändigtvis behöver innebära att 
de är mest effektiva. 

Medborgaren i sin tur kommer aldrig att se en tjänstekatalog på det sättet, utan nyttan för 
medborgaren ligger i att tjänsterna kan presenteras på webben utifrån sitt sammanhang. 
Enström berättar att man under den första fasen i Leion-net har kategoriserat all information 
på de tidigare spridda hemsidorna för att just kunna presentera de tjänster man levererar 
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utifrån sitt sammanhang, inte sin organisationstillhörighet, och menar vidare att det även är så 
man kommer att presentera e-tjänsterna. Detta innebär att medborgaren inte behöver bry sig 
om hur tjänsten är organiserad eller vad den tillhör för myndighet utan kan fokusera på att 
konsumera tjänsten. 

Den lösning Göteborgs Stad valt bygger på att man sorterar in den informationen om de 
tjänster kommunen erbjuder under totalt 14 olika kategorier (tio för medborgare och fyra för 
företag) vilka kan komma att ändras, exempelvis Bygga och Bo. En tjänst kan höra till flera 
kategorier samtidigt. Vidare kommer den sökmotor som är kopplad till webbplatsen att i 
standardinställningen filtrera bort politiskt material som protokoll då detta inte i första hand är 
vad medborgarna vill ha. Om medborgaren vill kan denne själv välja att inkludera politiskt 
material. 

Gällande roller i tjänsteverksamheten menar Enström  att det tillhör etapp två av Leion-net 
och att man där ser kartläggning av processerna som första steget för att kunna se vilka roller 
som är knutna till tjänsten, vilka som utför, samt vilka system som är knutna till vilka för att 
hämta uppgifter och hålla dessa uppdaterade. I dessa processflöden kan medborgaren vara en 
roll och då utföra ett eller flera processteg. 

Organisationsmässigt ser man från Göteborgs Stad inget behov av att förändra den fysiska 
organisationen. Som det ser ut idag har Göteborgs Stad 21 stadsdelar och ett 20-tal 
fackförvaltningar vilket gjorde att man tidigare hade ungefär 300 olika webbplatser där varje 
stadsdel beskrev verksamheter, exempelvis barnomsorg, på sitt sätt. I och med införandet av 
tidigare nämnda kategorier har man skapat 10 kategoriredaktioner (ännu bara för 
invånaringången) som fungerar som virtuella organisationer där medlemmarna fortfarande är 
anställda av sin förvaltning (stadsdel respektive fackfövaltning). Som exempel tar Enström  
upp en tänkt kategori som hon kallar ”Förskola och utbildning”, vilken kommer att innebära 
representation från alla stadsdelar, vuxenutbildningen och utbildningsförvaltningen vilket 
sammanlagt ger 23 förvaltningar.  Då detta innebär ett stort antal anställda skulle det vara 
svårt att få dessa att samsas om vilken information som är viktigast. För att hantera detta har 
man i förhand gjort effektkartläggningar som bygger på intervjuer med chefer och 
förvaltningsdirektörer. Man har då frågat vilka utmaningar de ser för sin förvaltning och hur 
webbplatsen kan bidra med att minska dessa utmaningar. Detta har gett en 
prioriteringsordning på informationen på hemsidan som man använda för att förankra 
informationspresentationen i den virtuella organisationen. Den mer rationella 
informationspresentationen kopplas sedan samman med de e-tjänster man i fas två väljer att 
realisera. 

Idag arbetar man i Göteborgs Stad med externa tjänsteleverantörer där Enström tar upp 
gymnasieskolan som exempel. Vem som utför tjänsten spelar mindre roll, utan alla tjänster 
som är offentligt finansierade ska finnas med både på nätet och i de kontaktcenter man, om 
beslut fattas i kommunstyrelsen, ska bygga upp. Det är dock fortfarande kommunen som har 
ansvar för resultatet gentemot medborgaren. 

Det huvudsakliga medborgarbehovet som bör uppfyllas av e-tjänsterna är oberoende av tid 
och rum, att öka tillgängligheten. Den minskade interaktionen med människor till fördel för 
smarta självbetjäningstjänster kan i kombination med det mer standardiserade arbetssättet ge 
en mer likvärdig behandling i medborgarens möte med kommunen. 

På frågan om vilka prioriteringar man har mellan vilka e-tjänster som ska realiseras svarar 
Enström att detta är något oklart då man är i början av etapp 2, men tanken är att man 
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tillsammans ska utforma dessa prioriteringar samtidigt som förvaltningarna ska få göra sin 
röst hörd. Man tar i dagsläget pengar ur en central pott för att utforma ett ramverk och 
riktlinjer att följa då förvaltningarna skapar e-tjänster. Vid dessa beslut är det ett antal 
parametrar att ta hänsyn till – vem som tjänar på e-tjänsten, om det är både medborgaren och 
kommunen samt vilket system som ligger till grund för processen idag. Många av de äldre 
grundsystemen har inte de tekniska möjligheterna för att göra de kopplingar som krävs, vilket 
kan göra att kostnaden för en e-tjänst blir för hög. Det görs ingen skillnad på om tjänsten som 
e-tjänsten kopplas till är ett för kommunen obligatoriskt eller frivilligt åtagande. Vissa 
förvaltningsdelar som exempelvis miljöförvaltningen utför myndighetsutövning, men tar 
betalt för de inspektioner som de utför medan mycket som rör föreningsliv och idrott är gratis 
för medborgarna samtidigt som det är något kommunen tillhandahåller frivilligt. Detta gör att 
respektive nämnd måste utgå från sitt uppdrag samtidigt som man försöker se till vad som är 
det bästa för medborgarna och tjänstemännen. Någon prioritering mellan e-tjänster kopplade 
till myndighetsutövning, frivilliga eller obligatoriska åtaganden görs således inte. 

Enström beskriver tjänsten från kommunens håll som en process, med en övergripande 
processansvarig som då ansvarar för saker som utförs inom en annan förvaltning. Ett exempel 
på detta är tankar om ett kontaktcentrum som medborgarna kan ringa som fungerar som en 
portal där man samlar tjänster. Exempelvis skulle detta kontaktcenter få befogenhet att 
godkänna enklare bygglov, även om det fortfarande är stadsbyggnadskontoret som ansvarar 
för bygglovet och att regeländringar meddelas. 

Ett grundläggande krav är enligt Enström en gemensam, nationell inloggningslösning, vilket 
har diskuterats i många år men ännu inte tagit praktisk fart. Något annat som Enström 
efterlyser är lägre kostnader för att göra uppslagningar i nationella register. 

Övriga krav som ställs är de direktiv från exempelvis Verva, som man i Göteborg noggrant 
följer. Detta innebär rent praktiskt bland annat kontroll av hur applikationer kodas. 

För medborgaren menar Enström att e-tjänsten beskrivs som något som gör det möjligt att 
konsumera en tjänst utan att behöva bry sig om vem som levererar den (exempelvis 
kommunen, landstinget eller regionen) medan man från kommunens sida ser en e-tjänst som 
ett, i varierande grad, automatiserat ärende där den huvudsakliga informationskanalen är 
webben. 

Största nyttan med e-tjänster från kommunens sida blir enligt Enström en effektivisering. Idag 
sitter många handläggare och utför väldigt enkla, rutinartade arbetsuppgifter och svarar på 
samma frågor om och om igen istället för att fokusera på det de är utbildade för. Enström 
anser att stora delar av tjänsteproduktionen sker på ett omodernt sätt idag och mycket går att 
automatisera helt och hållet, tjänster som är så regelstyrda att ingen behöver kontrollera dem. 
Exempel på detta är boendeparkering. 

På samma sätt som man har använt sig av effektkartläggningar för att strukturera 
informationsinnehållet på webbplatsen kommer man att sätta upp effektmål även för e-
tjänsterna. Ett exempel på ett sådant effektmål för informationsinnehållet är att man inom ett 
visst antal minuter ska kunna hitta svaret på de tio vanligaste frågorna inom ett område. För 
att ha en utgångspunkt i sina mätningar använder man sig av webbenkäter. Enström menar att 
det inte är någon exakt vetenskap, utan att det är ett sätt att få en känsla för vad medborgarna 
vill ha. 
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Vid utvärdering bland de e-tjänster som finns idag ser man mycket till antalet användare. 
Enström menar att man försöker öka användningen genom att exempelvis erbjuda rabatt på 
vattenräkningen om man rapporterar sin egen vattenmätarställning via en e-tjänst. 

9.1.2 Göteborgs Stad - Barnomsorgshandläggaren 

För att få en bättre bild av hur ett kommunalt ärende kan se ut och få handläggarens bild av 
den kommunala verksamheten valde vi att prata med Lars-Eric Rahm som jobbar på 
stadsdelsförvaltningen i Göteborg Centrum. Rahm jobbar som stadsdelssekreterare för 
Förskola och Skola, vilket innebär daglig medborgarkontakt och stor erfarenhet av 
handläggning av ärenden. 

Att vi valde att prata med en handläggare för just barnomsorg motiveras med att både 
respondent 1 och Maritha Enström ansåg att just barnomsorg är en tjänst (eller ett 
verksamhetsområde) som på ett bra sätt speglar kommunens verksamhet i stort. Barnomsorg 
innehåller komplexa interaktioner mellan kommun och medborgare och är även en tjänst som 
nyttjas av många användare. Även i teorin finns det belägg för att barnomsorg på ett bra sätt 
representerar kommunens verksamhet. 

I Göteborgs Stad sker kontakter med barnomsorgen främst via blanketter och telefonsamtal 
men även via e-post. Man har även inom förvaltningen Centrum en egen hemsida för 
barnomsorgen. Inför intervjun skickades en kortare inledning till vårt arbete, vår syn på 
interaktionerna mellan kommun och medborgare ut i form av en GIM samt ett antal frågor ut 
via e-mail. Svaren är indelade på frågorna som låg till grund för intervjun och som skickades 
ut i förväg. Intervjuns upplägg med tydliga och avgränsande frågor och svar som direkt kunde 
härledas till en specifik fråga gör att vi presenterar svaren indelat under respektive fråga. 

Utgående från ovanstående modell (anm. BAT-modell s. 71), finns det några ytterligare 
interaktioner du skulle vilja inkludera? 

Förutom det som presenterades i modellen saknades interaktionen köbekräftelse. Det vill säga 
att föräldrarna får veta att de har fått en köplats. Ytterligare en interaktion som saknades var 
att man efter medborgarens acceptans skickar ut ett placeringsbeslut. 

En viktig aspekt som inte framgår i modellen är att kommunen också kan säga upp en plats. 
Vidare saker att ta hänsyn till är förändringar i medborgarnas livssituation under 
handläggning. Det vill säga att reglerna ser annorlunda ut för olika sysselsättningar (arbete, 
studier, arbetslöshet och föräldraledighet). 

Vid ett inkommande ärende idag, hur hämtas eventuell medborgarinformation som 
krävs och som inte finns med på ansökan? 

Egentligen inte, utan det handlar snarare om kontroll av adresser och vilka vårdnadshavare 
som finns. 

Hur kontrolleras medborgarens ifyllda information? Hur stor del av detta hämtas från 
kommunens interna system och hur mycket hämtas från externa system? 

Man har dels KIR – kommunens koppling mot folkbokföringen och det är där kontroll av 
adress och vårdnadshavare görs. Man behöver inte vara skriven i en kommun för att ha rätt 
till barnomsorg, utan det räcker att vara ”stadigvarande vistandes”. 
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Beräkning av avgift, som utgår från barnets familjs sammanlagda inkomst bestäms först när 
familjen tackar ja till ett placeringserbjudande. Det man kontrollerar är uppgifter som lämnas 
om att familjen uppbär ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd). Dessa 
familjer är avgiftsbefriade. I övrigt litar man på att de uppgifter man får in är korrekta. Intyg 
begärs dock in vid arbetslöshet eller studier. 

Vilket är det vanligaste problemet med ansökningarna? 

Det allra vanligaste problemet är att ansökningarna kommer för tidigt. I Göteborg har man 
som regel att man inte får ansöka tidigare än fyra månader innan man vill ha platsen. Det 
finns en uppfattning hos medborgarna om att köerna är långa och att man därför måste vara 
ute i god tid. 

Ett vanligt problem överhuvudtaget är bristen på kunskap om hur köreglerna ser ut. Dom Lars 
Eric pratar med har generellt bättre kunskap än de som har sökt sin information på annat håll. 

Ett annat vanligt fel är att det saknas underskrifter från båda vårdnadshavarna. 

Lars Eric anser att blanketten för inkomstredovisning har brister. Ett fel som uppstår ofta, om 
inte oftast, med den blanketten är att den som ansöker inte fyller i från vilket datum 
uppgifterna eller förändringarna av uppgifterna gäller. Även på den blanketten kan det saknas 
namnunderskrifter. 

Vilken, om någon, information sparas för att användas av någon annan än 
handläggaren och hur sparas denna? 

Det kan man inte säga, det är bara handläggarna som ser ansökningarna men viss information 
som exempelvis önskemål om modersmålsträning kan sökas fram i systemet. Namn, adress 
och telefonuppgifter skickas vidare till förskolan som kontaktar föräldrarna. Det är i den 
kontakten och under inskolningen förskolan får reda på speciella önskemål om till exempel 
kost. 

Utöver det sparas data från blanketterna för statistik och mätningar. 

Hur kontrolleras tillgängliga resurser för exempelvis beredande av förskoleplats? Hur 
regel- eller processtyrt är detta idag? 

Det är i stadsdel Centrum rektorernas ansvar att planera verksamheten för att den ska kunna 
hålla en god kvalitet. Rektorerna meddelar alltså hur många barn som ska finnas på varje 
avdelning. Utifrån föräldrarnas prioriteringar är det sedan handläggarens uppgift att fördela 
platser vid önskade datum. 

Om föräldrarna står först i kön och det finns en plats ledig ska den platsen erbjudas. 

Lars Eric tycker att reglerna är klara – föräldrarna ska erbjudas en plats så högt prioriterad 
som möjligt så snart som möjligt efter man har önskat en plats. Den som står högst i kö där 
det blir en plats ledig ska erbjudas den platsen. Om man sedan vill acceptera denna plats är 
upp till den eller de som ansökt. Ett bra underlag i detta beslut är vad handläggaren tror om 
framtiden, om det inom en snar framtid kommer att bli en annan plats ledig, en plats som man 
i ansökan prioriterat som högre. Man försöker då kommunicera med föräldrarna och ge råd 
utifrån hur man som handläggare bedömer situationen 
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Tittar man på intensiva perioder som exempelvis augusti ökar kraven på handläggaren. Denne 
vet hur många platser som finns lediga, men det kan vara svårt att uppskatta hur långt ner i 
kön dessa räcker då man inte vet hur många som tackar ja och som tackar nej till ett 
platserbjudande. Detta innebär att handläggaren ibland måste chansa och erbjuda platser man 
inte kan vara helt säker på kommer att finnas kvar. Eller att man till exempel erbjuder ett 
tredjehandsalternativ direkt då man inte tror att det kommer att finnas platser på första- eller 
andrahandsalternativet. Regelverket är tydligt, men handläggaren kan vara olika skicklig i 
sådana ovan beskrivna bedömningar. 

Hur hittar man medborgares obligatorier/livssituationer som exempelvis skolstart idag? 

Inte när det gäller förskoleplats i sig. Men det år ett barn som inte har förskoleplats fyller fyra 
år skickas det ut information om den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 15 timmar 
per vecka eller 425 timmar per år. 

Vad, om något, mäts idag inom barnomsorgen för presentation internt respektive 
externt? Hur mäts i så fall detta? 

Man skickar ut enkäter till föräldrar, barn och anställda som besvaras, mätningar som sedan 
presenteras både internt och externt. Tanken med att, som idag, presentera denna data på 
webben i form av balanserade styrkort är god, men kanske inte ger en bra bild för 
medborgaren i valet mellan olika förskolor. 

Finns det några mättal/styrtal för hanteringen av ansökningar? 

Man för statistik på hur många som finns i kö samt hur många som har väntat mer än fyra 
månader. Denna statistik finns tillgänglig både internt och externt. I denna statistik redovisas 
dels hur många barn som anmälts till förskola och som ännu inte har någon placering och dels 
hur många av dessa som väntat mer än fyra månader. 

Vad ser ni för fördelar och nackdelar med att införa e-tjänster som en del av er 
verksamhet? 

En fördel är att det går snabbare och man som handläggare sparar tid. Lars Eric menar att de 
som man har direkt kontakt med generellt sätt är bättre informerade än de som har sökt upp 
informationen själva. Ju mer man automatiserar desto större blir risken att informationen om 
tjänsten blir sämre. 

9.2 Nacka kommun 

I Nacka har vi pratat med Lennart Jonasson som är kommundirektör och arbetar aktivt med e-
förvaltningen. Jonasson arbetar även med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg. 
Han anser att alla dessa frågor i huvudsak inte är en IT-fråga utan en organisationsfråga. 

Nacka har 84 303 (SCB, 2008) invånare och har arbetat aktivt med e-förvaltning en längre tid. 
Ett huvudfokus i Nacka kommun är enligt Jonasson att försöka effektivisera och 
tillgängliggöra information och man anser själva att man ligger i framkant. Ett aktuellt projekt 
som Jonasson berättar om är att man just nu inför ett nytt ärende- och 
dokumenthanteringssystem baserat på Microsoft Sharepoint 2007. Jonasson anser att det är 
centralt att befintliga system anpassas efter de mål som finns. Han menar att kommunen, på 
sikt, kommer att lägga in många system i Sharepoint vilket kommer att leda till färre 



Den kommunala tjänstekatalogen 

102 

databaser medan antalet metadatabaser ökas. Man arbetar aktivt med att öppna upp de 
befintliga systemen för att kunna uppnå just detta. På detta vis kan kommunen få in externa 
leverantörer och medborgarna i de kommunala processerna. 

Jonasson berättar även om Anna-projektet som är ett samarbete med Upplands Väsby och 
Täby där man arbetar med e-tjänster i socialtjänsten och vill kunna koppla ihop kommun, 
landsting och privata vårdgivare. 

Jonasson ser det som väldigt viktigt att lyfta fram kundens del i värdeskapandet. Om kunden 
aktivt deltar i värdeskapandet skapar det en känsla av delaktighet vilket enligt Jonasson är 
positivt. Dessutom kan pengar sparas om kunden kan förmås att utföra moment under 
värdeskapandet som annars skulle utföras av någon på leverantörssidan. 

Jonasson ser webben som en bra informationskanal. E-tjänster kan i allmänhet göras billigare 
än tjänster som nyttjar andra kanaler. De kan även bidra till att förenkla människors vardag. 
Jonasson anser att de förluster som kan anses vara en följd av att webben är en fattigare 
informationskanal än vissa andra medier vägs upp av den tillgänglighet som den tillför. 
Jonasson framhåller även att webben är bäst lämpad för enklare uppgifter medan andra 
kanaler kan vara bättre lämpade för komplexa uppgifter. Dock ska inte kanaler stängas utan 
webben blir ett alternativ till befintliga kanaler. 

Jonasson ser det som viktigt att e-tjänster byggs bortom organisationsgränser. Precis som för 
tjänsteleverans i stort anser Jonasson att medborgarfokus är centralt.  

Jonasson berättar att ansökan om barnomsorg i Nacka sker via webben, vare sig man själv 
använder e-tjänsten, går till ett kontaktcenter och får hjälp eller ringer till kundtjänst. E-
tjänsten låter medborgaren läsa på om de valmöjligheter som finns, se platstillgång, läsa 
omdömen skrivna av föräldrar samt göra ansökan. Medborgaren får sedan information om hur 
ärendet kommer att handläggas och information ges sedan under ärendets gång. När plats 
finns informeras medborgaren via e-mail. 

Jonasson berättar även om att det sedan införandet av en e-tjänst för skolval skett en stor 
ökning i andelen elever som aktivt väljer skola. Även hanteringen av valen har effektiviserats 
och tiden det tar att fördela platserna har kortats med tre månader. Detta underlättar 
rektorernas planeringsarbete.  

Jonasson ser tre huvudsakliga kategorier av funktioner inom en kommuns organisation. Den 
första är politiken som ska ta en så liten del av de kommunala resurserna som möjligt. 
Jonasson ser färre nämnder som ett sätt att åstadkomma besparingar. Jonasson påpekar även 
att det är viktigt att göra det tydligt för medborgarna vad de olika nämnderna egentligen gör. 
Den andra kategorin är sådana som inte kan konkurrenssättas, som exempelvis strategiska 
funktioner och myndighetsuppgifter. De här funktionerna har bland annat hand om 
myndighetsutövning vilket är ett exempel på sådana uppgifter som inte kan utföras av externa 
aktörer. Den tredje kategorin är produktionen. Det är i den här kategorin som det egentliga 
värdeskapandet sker. Funktioner som hör till den här kategorin ska enligt Jonasson 
konkurrenssättas. Sett till målen med de tre typerna av funktioner så ska de två första typerna 
kosta så lite som möjligt medan den tredje ska skapa så mycket värde som möjligt för 
kunderna. 

Johansson anser att det krävs en riskbedömning när medborgare och leverantörer ska släppas 
in i kommunens IT-system. Dock ses inte dessa risker som stora även om det i fallet med vård 
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och omsorg kan handla om känslig information. Den nytta som e-tjänster medför överväger 
de risker som finns.  

Jonasson framhåller att målet för kommuner är att få en så god kvalitet som möjligt på de 
tjänster som kommunen tillhandahåller till ett så lågt pris som möjligt.  

Sett till prioriteringar mellan obligatoriska och frivilliga åtaganden så ser inte Jonasson att det 
är någon skillnad. Alla delar av den kommunala verksamheten ska effektiviseras. Om 
prioritering mellan olika områden krävs prioriteras det område som skapar mest värde. 

Jonasson definierar myndighetsutövning som sammanställning av information samt beslut. 
Dessa delar kan inte läggas ut på externa aktörer. Det kan däremot framtagandet av det 
material som sedan ska bearbetas. Jonasson ser även att det är viktigt att se kundfokuserat 
även på myndighetsutövning och även att effektivisera den så mycket som möjligt. Som 
exemplen nämner han att man i Nacka har börjat arbeta med att samordna olika typer av 
inspektioner. Om en restaurang exempelvis ska inspekteras på tre olika områden skickas 
istället för tre inspektörer, som antagligen skulle komma vid olika tidpunkter, en inspektör, 
som utför alla de tre inspektionerna. Därmed blir det enklare för restaurangägaren på samma 
gång som kommunen bara behöver skicka en inspektör. 

Jonasson anser inte att nationella direktiv gällande e-förvaltningen påverkar kommunens 
arbete nämnvärt. Jonasson ser ett behov av mer praktiskt arbete från statens sida med att 
exempelvis ta fram standarder för identifikation.  

Jonasson ser att det i vissa fall kan bli dyrare för kommunen att bli bättre på det man gör. Han 
tar som exempel att kommunen får lägga mer resurser på äldreomsorg när sjukvården blir 
bättre och befolkningen blir allt äldre. Jonasson säger att detta i grunden är bra men att det 
förändrar förutsättningarna för kommunens arbete. 

Jonasson anser att tillgänglighet är en av de viktigaste följderna när e-tjänster införs. I 
begreppet väver Jonasson in ett antal olika saker. En av de viktigaste fördelarna är att e-
tjänsterna är tillgängliga dygnet runt. För att uppnå tillgänglighet nämner Jonasson även 
språk, utformning och handikappanpassning som viktiga aspekter. Om en medborgare inte 
kan fylla i en blankett anser Jonasson att det är kommunens fel, inte medborgarens. Att kunna 
använda flera olika kanaler ses som viktigt, för att låta medborgare komma åt den information 
som de behöver. Webben är emellertid huvudkanal eftersom den är bäst rent kostnadsmässigt 
samt att den tillåter åtkomst dygnet runt. Webben ska även användas av handläggare när de 
hjälper medborgare. Ytterliggare ett krav som ställs är att webblösningen ska vara stabil. 

Jonasson framhäver även informationsinnehåll som viktigt. Det är viktigt att exempelvis 
kunna jämföra och ställa olika verksamheter mot varandra.  

För att kunna uppfylla de behov som medborgaren har är det viktigt att fokus flyttas från 
organisationen till medborgaren. Jonasson tar tillsyn som exempel. Om fem olika kontroller 
ska utföras hos en restaurang borde dessa kunna samordnas till ett och samma tillfälle. 
Jonasson ser möjligheter att korta ledtider och förenkla för företagare och medborgare. 
Paketering av de tjänster som utförs bör hamna mer i fokus i framtiden. 

Sett till definitionen av en e-tjänst anser Jonasson att endast performativa e-tjänster räknas. 
Rent informativa e-tjänster finns inte utan då bör någon annan term användas. Däremot kan e-
tjänster innehålla element som är rent informativa – i många fall krävs det att medborgare 
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inhämtar information innan det är aktuellt att exempelvis skicka in en ansökan. Jonasson 
anser även att det krävs att ett flöde är helt digitaliserad för att det ska vara en e-tjänst. 
Medborgaren ska i princip inte behöva något material på papper, allt ska kunna skötas digitalt. 

Enligt Jonasson slår kommunen upp en hel del information själva istället för att fråga 
medborgare efter informationen. Detta gäller bland annat information som hämtas från 
kommuninvånarregister. Bestämmelser gällande samkörning av register sätter vissa gränser 
men Jonasson ser personlig integritet som viktigt och betonar att det är viktigare att 
medborgaren respekteras än att kommunen tillåts att fritt använda de register som finns. 
Däremot anser Jonasson att det med medborgarens medgivande borde vara tillåtet att göra 
mer kontroller än vad som idag tillåts. Han tror vidare att det alltid lönar sig att spela med 
öppna kort. Medborgare blir sura när de får för lite information, inte tvärtom.  

Jonasson ser mätning som centralt. Det som mäts blir enligt Jonasson gjort. Kommunen gör 
nyttovärderingar för de satsningar som görs och efter att en satsning gjorts jämförs de faktiska 
följderna med de tänkta. Detta görs både ekonomiskt och i form av nytta. Exempel på saker 
som mäts är användning. Man analyserar även vilka grupper som nyttjar e-tjänster, bland 
annat utgående från olika bostadsområden. Enkäter används flitigt både bland medborgare 
och anställda.  

Jonasson anser att det är svårt att skatta nyttan med tillgänglighet och insyn. Exempelvis ser 
Jonasson jämförelse av skolor som en viktig funktion men anser samtidigt att det är svårt att 
avgöra hur mycket den funktionen får kosta.  

Jonasson anger även att kommunen ser upptid för e-tjänsterna som viktigt. 

9.3 Linköpings Kommun 

Linköpings kommun hade 140 367 invånare vid utgången av 2007 (SCB, 2008). Vi har pratat 
med Fredrik Eriksson som är IT-strateg på kommunen och har som huvudområde 
investeringar inom kommunens IT. Han berättar att man i kommunen har oerhört stora 
informationsmängder, där den mesta informationen ligger i verksamhetssystemen som således 
inte bara kan ryckas ur. Man arbetar idag i Linköpings Kommun aktivt med att konsolidera 
ner sin IT-miljö och ett exempel på detta är att man inom socialtjänsten ersätter de åtta till nio 
system man har idag till att omfatta endast ett. 

Linköpings Kommun har ett e-program där visionen är att man ”med hjälp av e-tjänster ska 
kunna underlätta för alla att leva och verka i kommunen”. Ett av målen är att man inte ska 
behöva känna till kommunens organisation, utan de tjänster kommunen erbjuder ska vara 
behovsanpassade och tillgängliga. Alla av de fem förvaltningarna i Linköping har egna mål 
knutet till detta e-program och ett exempel på ett gemensamt mål är det kontaktcenter som 
beskrivs närmare nedan. Totalt handlar det om ett 50-tal målsättningar. 

Man har i Linköping ett starkt fokus på e-tjänster och man har som mål att mellan 70 % och 
80 % av kommunens medborgartjänster 2010 ska hanteras av e-tjänster. Man ser trots detta 
som e-tjänster som ett komplement till den nuvarande pappershanteringen. 

Enligt Eriksson kräver tjänsteorientering att man i verksamheten arbetar processbaserat. Detta 
innebär i många fall en relativt stor förändring av kommunens verksamhet eftersom arbetet 
idag ofta är baserat på de olika verksamheterna som finns – i många fall är organisationen 
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uppdelad i stuprör som är bra på att utföra de uppgifter som de är vana att göra men som ofta 
svåra att få att samarbeta med andra delar av organisationen. 

Att det krävs flera olika kanaler som medborgare kan välja mellan i sin interaktion med 
kommunen ser Eriksson som en självklarhet. Att vissa gärna använder e-tjänster medan andra 
hellre pratar direkt med en riktig person via telefon eller vill träffas fysiskt ser han som ett 
faktum.  

Eriksson ser att oavsett vilken kanal medborgaren använder finns det möjlighet till förbättring 
genom användande av IT och lösningar som kan kopplas till e-government. Eriksson kopplar 
detta till att man även via telefon eller personlig kontakt kan skapa lösningar som ger 
medborgare en kontaktyta mot kommunen. I fallet med personlig kontakt arbetar kommunen 
med medborgarkontor dit medborgaren kan komma och träffa flera olika 
myndighetsfunktioner såsom arbetsförmedling, polis och försäkringskassan. Medborgare kan 
också få hjälp med olika kommunala frågor. I fallet med telefon ska ett kontaktcenter startas 
till vilket medborgare kan ringa för att få hjälp med ansökningar, svar på frågor och hjälp på 
andra sätt. I båda dessa fall är det tänkt att webben ska användas av de anställda som 
medborgaren har kontakt med. 

Eriksson poängterar att de satsningar som kommunen gör på att få en kontaktyta mellan 
kommun och medborgare medför att medborgaren inte behöver veta hur kommunens 
organisation ser ut vilket är ett av de mål kommunen har i sitt arbete med att utveckla sin 
verksamhet. 

Eriksson ser även det faktum att man beroende på vilket ärende man har hos kommunen 
passar olika kanaler för interaktion olika bra. Som exempel nämner han att om man har frågor 
som rör ens föräldrars äldreboende är chansen stor att man vill prata med någon via antingen 
telefon eller att träffas personligen. Om man däremot vill ta reda på mer om vilka servicehus 
som finns tillgängliga för ens föräldrars äldreomsorg kan det tänkas att många istället ser 
webben som det bästa alternativet eftersom det ger möjlighet att läsa och i framtiden kanske 
även läsa andra medborgares omdömen gällande aktuella enheter. Eriksson ser att sådana 
omdömen skulle medföra en slags konkurrens mellan olika servicehus som gör att det blir 
lättare att se vilka enheter som kan behöva förändras på olika sätt. På så vis medför sådan 
feedback en effektiv utvärdering av kommunens verksamhet.  

Eriksson ser det som viktigt att undersöka hur nya kanaler för interaktion kan användas och 
leta efter nya sätt att använda befintliga kanaler. Exempelvis ser han det som en intressant 
möjlighet att låta politiker vara tillgängliga för chatt med medborgare under vissa bestämda 
tider. Det skulle kunna bidra med att nya idéer och nyttig feedback fås från medborgare som 
annars inte skulle kontakta kommunen. Eriksson drar paralleller till att programledare på tv 
finns tillgängliga för chatt efter sändningar av program. 

Eriksson anser att en e-tjänst är direkt kopplad till ett ärende – Det måst vara en del av en 
återkommande rutin, en del av en process, där medborgaren aktivt bidrar. Eriksson anser 
också att en e-tjänst ska vara helt elektronisk. Blanketter som finns tillgängliga för utskrift är 
inte e-tjänster utan det krävs mer. Information kan ingå som en del av en e-tjänst men kan inte 
i sig själv ses som en e-tjänst. Gällande information bör webben anses vara en 
informationskanal som vilken som helst. 

Enligt Eriksson arbetar kommunen med att skapa ett informationslager där alla ärenden som 
pågår inom kommunens verksamhet finns samlade. Detta gäller oavsett vilket internt system 
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det behandlas i. Detta är en viktig del i arbetet med att skapa en samlad kontaktpunkt för 
medborgare. Om alla ärenden finns samlade kan medborgaren på samma ställe ges 
information om dennes ärenden oavsett vilken typ av ärende det kan handla om, allt från 
bygglovsansökan till barnomsorg. Det här samlandet av information är inte bara till gagn för 
medborgare som nyttjar e-tjänster direkt. Det kontaktcenter som tas fram ska exempelvis 
också utnyttja de e-tjänster som finns och den samlade informationen. På så sätt får även 
medborgare som väljer att använda andra interaktionskanaler än webben nytta av att e-tjänster 
utvecklas och information samlas. 

Kopplat till samlingen av information ser Eriksson att kanaler kan användas tillsammans. Om 
en medborgare exempelvis har problem att fylla i en ansökan bör exempelvis denne kunna 
ringa till kontaktcentret och där få hjälp av en anställd på kommunen som genom e-tjänsten i 
samförstånd med medborgaren fyller i ansökan. Därefter kan medborgaren komma åt det 
ifyllda formuläret på webben och signera den elektroniskt. Alternativt skriver den 
kommunanställde ut blanketten och skickar en fysisk kopia till medborgaren för underskrift. 
Detta ger enligt Eriksson både en bättre service till medborgaren och en ökad tillgänglighet. 
Kommunen tjänar på att den ansökan som fås in är bättre ifylld än den hade varit om 
medborgaren inte hade fått hjälp att fylla i den vilket minskar arbetet med att få ansökan 
kompletterad.  

Eriksson ser en möjlighet för kommunen att spara pengar om medborgaren själv kan förmås 
att göra en del av det arbete kommunen skulle få göra om det inte fanns en e-tjänst eller 
närvaro på webben. Information kan exempelvis inhämtas av medborgaren, utan att någon 
kommunanställd behöver hjälpa till att hitta den, om den finns tillgänglig på webben. Annars 
går en stor del av handläggares tid åt att svara på samma frågor gång på gång. Om detta kan 
undvikas kan deras tid användas på sätt som mer bidrar till att tillföra medborgare nytta och 
kommunens pengar kan läggas på att utveckla kommunens verksamhet. Dock påpekar 
Eriksson att det är en lång väg dit.  

Vissa beslut behöver enligt Eriksson inte behandlas av handläggare utan är så enkla att de kan 
skötas med hjälp av regler direkt i en e-tjänst. Exempelvis är boendeparkering bara beroende 
av information som kan slås upp. Det finns inga krav på bedömning av det enskilda fallet. Det 
är helt enkelt en matchning av information som krävs.  

Dock tror inte Eriksson att det finns så många e-tjänster som kan göras helt automatiska. I de 
flesta fallen krävs det att en bedömning av det enskilda fallet görs, vilket gör det omöjligt att 
helt ta bort den mänskliga handläggningen. Eriksson ser det också som problematiskt att ha 
som mål att rationalisera bort människor från processer med hjälp av e-tjänster. Istället ser 
han e-tjänster som komplement. 

Enligt Eriksson är service till medborgare och näringsliv i fokus för kommunen. När 
investeringar ska göras inom IT fokuseras det på service och försöker vara konkreta med hur 
investeringen kommer till nytta. 

Eriksson ser förutom utveckling av e-tjänster även kommunens arbete med att skapa 
förutsättningar för samarbete över organisationsgränserna som en viktig del av arbetet med e-
förvaltningen. Traditionellt ser Eriksson att det inom kommunal verksamhet innehåller 
mycket stuprör. 

Eriksson säger att kommunens befintliga systemflora har en stor påverkan på arbetet både 
med att skapa och införa e-tjänster i verksamheten och med att utveckla en 



Den kommunala tjänstekatalogen 

107 

processorganisation. Därför är det enligt Eriksson nödvändigt att många av de system som 
idag används inom kommunen byts ut. Kommunen arbetar enligt Eriksson med att införa ett 
nytt dokument- och ärendehanteringssystem som ska bli kärnan i e-tjänsteplattformen.  

Den största utmaningen ser dock inte Eriksson i systemen utan i organisationen. Det krävs att 
kommunen lyckas skapa kontinuitet i sitt utvecklingsarbete. Efter att införandeprojektet 
avslutas ska en förvaltningsorganisation ta över ansvaret för arbetet med tjänsteorientering 
och i förlängningen även med kontinuerlig utveckling av organisationen. Kommunen är enligt 
Eriksson redan idag bra på att utse ansvariga för olika delar av verksamheten men att lyckas 
förändra verksamheten över tiden kräver enligt Eriksson mer. En organisation som klarar av 
att stimulera samverkan mellan de förvaltningar som finns inom kommunen är enligt Eriksson 
en nödvändighet.  

Sett till roller inom organisationen ser Eriksson att en process- och tjänsteorganisation ställer 
andra krav än de som tidigare varit vanliga inom kommunen. Eriksson ser ett behov av att ha 
personer som sitter utanför den linjeorganisation som hittills varit vanlig, exempelvis 
processledare och projektledare. Eriksson framhäver även det han kallar för metodstöd. Med 
det säger sig Eriksson mena personer som har förståelse för de nya arbetssätten och som på så 
sätt kan komplettera de sakkunniga som redan finns representerade inom organisationen. 
Exempel på roller som kan ingå i ett sådant metodstöd är personer som kan leda en 
arbetsgrupp och personer som kan gå igenom arbetsprocesser, förbättra dessa och i 
förlängningen kanske till och med utveckla e-tjäsnter utifrån dem. 

Eriksson ser det som en intressant möjlighet att låta medborgare tillföra information till 
kommunens webbplats i stil med en wiki. Han poängterar att det inte handlar om att släppa 
informationsinnehållet fritt utan om att låta medborgare komma med feedback, förslag och 
kommentarer. Han drar paralleller till e-demokrati som han menar har mycket att göra med att 
låta medborgare påverka kommunen och att göra dem delaktiga.  

Eriksson ser ingen skillnad mellan de åtaganden som är obligatoriska och de som är frivilliga. 
Beslut om vad som ska satsas på fattas av respektive förvaltning. Fokus ska istället ligga på 
att skapa mervärde menar Eriksson. 

Staten bör enligt Eriksson arbeta mer med att skapa förutsättningar. Idag kommer många bra 
idéer från nationella direktiv och utredningar men Eriksson ser ett behov av mer praktiskt 
arbete från statens sida. Exempelvis har ett nationellt e-ID efterfrågats av många under en 
längre tid men inte mycket har hänt på området. Det finns inget bra alternativ som fungerar 
för alla. Att hämta ID från sin bank är enligt Eriksson inte den bästa lösningen. Han ser ett 
behov av ett billigt alternativ till detta. Som exempel på en situation där det behövs en ny 
lösning nämner Eriksson att kommunen tittar närmare på att låta skolungdomar välja kurser 
genom en e-tjänst. Detta kräver att de har e-ID vilket de inte kan få från bank förrän de är 18. 
Om kommunen skulle betala för lösningar med e-ID på kort till alla elever skulle kostnaden 
bli för hög, 100 till 150 kronor per kort till 20 000 elever. Det Eriksson efterfrågar är att staten 
reagerar snabbare på de behov som uppstår, idag hinner behoven ofta bli akuta innan en 
lösning kommer.  

Kommunen tar för närvarande fram en ny webbplats. Enligt Eriksson är den nya webbplatsen 
mer målgruppsbaserad. Målet med den nya webbplatsen handlar inte bara om e-tjänster utan 
en stor del av målet med den nya webbplatsen är att sprida information. Det handlar också om 
att få in information från medborgare. Det kan handla om at låta medborgare skriva 
kommentarer om den skola som de går på. Det kan handla om att betygsätta den skolan för att 
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möjliggöra för andra medborgare att läsa vilka åsikter som finns gällande kommunens 
verksamhet. Betygsättning av skolor och kanske till och med handläggare som man har 
kontakt med för att underlätta för andra medborgare att göra val inom kommunen och för att 
låta kommunen se hur väl verksamheten fungerar sett ur medborgarens ögon. Eriksson 
kommenterar även att en viktig följd av arbetet är att medborgare lättare ska nå politiker och 
handläggare.  

Den stora nyttan med att införa e-tjänster är enligt Eriksson tillgänglighet. 

Eriksson säger att kommunen inte använder sig av någon tjänstekatalog i sitt arbete men ser 
möjligheter att internt göra det tydligare vad kommunens tjänster går ut på. Dock arbetar 
kommunen mycket med processkartläggning och processutveckling samtidigt som det arbete 
som utförs mot medborgare alltmer börjar ses som tjänster och nyttan för medborgare är i 
fokus i arbetet. 

Eriksson ser det som viktigt att uppnå en tillräcklig tydlighet för vad e-tjänster och andra 
objekt på webben egentligen innebär. Det ska inte finnas några tveksamheter om huruvida 
medborgaren har eller inte har kontakt med en människa när olika funktioner på webben 
nyttjas. Som exempel nämner Eriksson den medborgarassistent som finns att tillgå på 
kommunens hemsida. Medborgare kan ställa frågor till den och få svar. Dock anser Eriksson 
att det i många fall inte går att få svar på den fråga man har. I vissa fall har medborgare även 
trott att det är en människa som sitter på andra sidan, medan det i själva verket är en dator 
som tolkar frågan och ger ett svar. Den här förvirringen har lett till att medborgare i vissa fall 
reagerat mycket starkt på de opersonliga svar eller den brist på svar som getts. Detta är enligt 
Eriksson ett allvarligt problem. 

Eriksson ser en risk med att låta beslutsprocesser inom den kommunala verksamheten bli 
datorstyrda. Det faktum att besluten ofta är komplexa gör att Eriksson ser det som osannolikt 
att en övergång till datorstyrda beslut i större omfattning sker. Många beslut kommer enligt 
vad Eriksson tror även i fortsättningen fattas av människor.  

Eriksson ser det som en viktig möjlighet att med hjälp av e-tjänster göra blanketter lättare att 
läsa. Genom att införa ett visst mått av interaktivitet där de val som görs påverkar vilka 
möjligheter som finns och vilken information som finns att läsa ser han en potential att förmå 
medborgare att i högre mån ta till sig den information som ges och inse vilka fält på 
blanketten som måste fyllas i. Blanketter som är lätta att förstå skulle även kunna minska 
mängden frågor som kommunen får gällande just hur blanketter ska fyllas i, en frågetyp som 
idag är vanlig.  

Det faktum att man inför ett datoriserat flöde som är samma oavsett hur ett ärende kommer in 
till kommunen ger enligt Eriksson möjligheter att mäta tiden det tar att handlägga ett ärende. 
Detta kan vara intressant både internt och för medborgare. Internt kan ledtider mätas. 

Eriksson ser enkäter som en viktig del av mätningen av vilka effekter e-tjänster har. Det är ett 
sätt att få feedback och åsikter gällande hur de fungerar vilket är viktigt, det viktiga när e-
tänster skapas är hur medborgarna tycker att de fungerar och inte hur de som är anställda tror 
att medborgarna tycker. Genom att använda enkäter kan även förslag på vidareutveckling och 
alternativ fås. Eriksson ser det som betydligt svårare att mäta nyttan med en tjänst än att mäta 
exempelvis ledtider. Det viktigaste är enligt Eriksson att ta reda på vad medborgare vill ha 
och sedan se till att de börjar använda de tjänster som skapas.  
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Eriksson ser det som viktigt att hitta former av enkätundersökningar som gör att så många 
som möjligt svarar. Massiva enkäter har använts men då är det svårt att få folk att ställa upp. 
Enligt Eriksson finns det mer potential i att ställa enstaka frågor på webben. Det leder till att 
fler tar sig tid att svara vilket i sin tur leder till att kommunen kan få en bättre uppfattning om 
vad medborgare anser. Eriksson ser även en möjlighet att bland de svar hitta nya 
infallsvinklar och idéer som inte hade kommit fram om inte medborgare hade fått göra sig 
hörda. Eriksson ser stora skillnader i hur människor i olika ålder och med olika kulturell 
bakgrund har för syn på saker, vilket kan leda till att väldigt bra förslag fås. 

Eriksson ser det som intressant att se hur många ärenden som släpps från det kontaktcenter 
som planeras till personal som sitter längre in i organisationen. Om många samtal kopplas 
vidare till andra delar av organisationen innebär det att kommunen misslyckats med att skapa 
ett sådant kontaktcenter som var tänkt, då är det ju helt enkelt en telefonväxel. Om så visar sig 
vara fallet får lösningar hittas för att utbilda personalen eller för att flytta personal från andra 
delar av organisationen till kontaktcentret.  

Eriksson ser det som intressant att låta medborgare konkurrenssätta de olika enheter som finns 
genom att tillåta betygsättning på webben. På så vis kan medborgare engageras i arbetet med 
att ta reda på hur bra kommunen sköter sina uppgifter. 
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10 Analys och resultat 
I detta kapitel jämför vi de svar vi fått under ovanstående intervjuer med den hypotes som 
återfinns i kapitel 8. Rubrikstrukturen i detta kapitel och hypoteskapitlet är densamma. 
Nedanstående analys ligger sedan till grund för våra slutsatser. 

10.1.1 Kommunen 

I vår hypotes såg vi kundfokus som ett grundläggande krav för alla organisationer som arbetar 
tjänsteorienterat. Kommuner är inget undantag från detta och det är därför intressant att se vad 
respondenterna i våra intervjuer hade att säga om just kundfokus.  

Rahm ser det som viktigt att förbättra medborgarnas kunskap om de regler som finns inom 
kommunen. Detta är viktigt eftersom en stor del av den interaktion som sker mellan kommun 
och medborgare är i form av ansökningar och andra liknande interaktioner vilka i hög grad är 
regelbaserade. Det medför att kommunen på något sätt behöver nå ut med sådan information 
till medborgarna.  

Jonasson ser det som viktigt att låta medborgaren få insyn i vad kommunens olika nämnder 
arbetar med eftersom det ger förståelse för vad kommunen arbetar med i stort. Jonasson anser 
även att det är viktigt att ge medborgare förståelse för hur ärenden hanteras.  

Gemensamt för dessa åsikter är att de ser ett värde i att ge medborgare ökad insyn i hur 
kommunen fungerar. Rahm ser det som viktigt att belysa vilka regler som finns vilket kan 
kopplas till Jonassons åsikt gällande insyn i ärenden. Jonasson drar det ett steg längre än 
Rahm och säger att medborgaren även bör ha en förståelse för kommunens organisation.  

Eriksson ser det som ett mål att istället för att förmå medborgaren att förstå kommunens 
interna arbete försöka skapa en tjänsteorganisation där medborgaren inte hade behov av att 
veta kommunens interna organisation. Där finns med andra ord en skillnad. Jonasson vill att 
medborgaren förstår kommunens organisation medan Eriksson istället ser ett värde i att 
medborgaren inte ska behöva göra det.  

Enligt vår hypotes är myndighetsutövning något som särskiljer kommunal verksamhet från 
andra typer av verksamhet. Jonasson ser myndighetsutövning som sammanställning av 
information och fattande av beslut. De här uppgifterna kan inte konkurrenssättas utan måste 
utföras internt på kommunen. Samlandet av information ser Jonasson däremot som möjlig att 
konkurrenssätta och lägga ut på externa aktörer. Jonasson ser att det precis som för allt annat 
ska myndighetsutövning effektiviseras. Den uppfattningen delas av oss. Vi ser att 
myndighetsutövning är regler och processteg som alla andra. 

Vi identifierade i vår hypotes att likabehandling är ett krav som ställs på kommunen. 
Kommunen får inte särbehandla sina medborgare om det inte finns starka skäl till det. Under 
våra intervjuer framkom inte detta på annat sätt än genom resonemang kring kanalstrategi. 
Enström, Jonasson och Eriksson såg det som nödvändigt att tillåta andra kanaler än webben 
för kommunikation mellan kommun och medborgare. Eriksson berättade även om 
kommunens arbete med medborgarkontor där man fysiskt kan träffa kommunpersonal. Detta 
arbete med att underlätta för medborgaren att få kontakt med kommunen kan ses som 
exempel på arbetet med att ge samtliga medborgare samma möjligheter att kommunicera med 
kommunen.  
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I hypotesen identifierade vi ett krav på att kommunen ska hålla sin verksamhet konstant över 
tid. Kommunen kan ändra de förutsättningar som finns för en tjänst men alla de obligatoriska 
åtaganden som finns kan inte bara överges. Istället får prioriteringar göras gällande vilken 
verksamhet som ska satsas på. För att kunna göra den här typen av avvägningar berättar 
Enström att de i kommunen intervjuat chefer och förvaltningsdirektörer för att med deras 
hjälp kunna skapa en prioriteringsordning som möjliggör att satsningar kan vägas mot 
varandra. Jonasson påpekar att så god kvalitet som möjligt måste uppnås till ett så lågt pris 
som möjligt. Jonasson ser även att det är viktigt att prioritera de satsningar som medför mest 
nytta för kommunens medborgare. Dessa båda respondenters åsikter kan ses som en slags 
bekräftelse på det vi skrev i hypotesen. Kommunen får hitta olika sätt att antingen 
effektivisera eller prioritera sin verksamhet. Dock ser varken Enström, Jonasson eller 
Eriksson att de obligatoriska åtaganden som kommunen har ska ha en högre prioritet. Det är 
upp till de nämnder och förvaltningar som finns att prioritera mellan dessa.  

Enligt vår hypotes är en viktig aspekt gällande kommunal verksamhet de bestämmelser som 
finns gällande informationshantering. Detta beror på den omfattande sekretess som finns 
gällande de ärenden som behandlas i kommunen. Det beror också på personuppgiftslagen som 
begränsar kommunens rätt att behandla personuppgifter. Jonasson bekräftar till viss del detta 
genom att säga att kommunen måste bedöma vilka risker som finns gällande 
informationsdelning när e-tjänster införs. Detta beror på att kommunen i någon mån öppnar 
sina interna system för medborgare och företag vilket gör att en bedömning av vilka risker det 
medför måste göras. 

I hypotesen såg vi att kommunens uppgift inte nödvändigtvis är att leverera tjänster utan även 
kan vara att garantera kvaliteten på dem. Detta får även stöd i våra intervjuer. Enström drog 
paralleller till gymnasieskolan där det redan idag finns externa aktörer. Enström ser precis 
som vi att det i sådana fall är kommunens uppgift att kvalitetssäkra de tjänster som levereras 
av dessa aktörer. Enström ser även ett behov av att sprida information gällande dessa tjänster 
på samma sätt som de tjänster som levereras av kommunen. Jonasson ser konkurrenssättning 
som viktigt. Enligt Jonasson ska så många områden inom den kommunala verksamheten som 
möjligt konkurrenssättas för att på så sätt få en så effektiv kommunal förvaltning som möjligt. 

Under våra intervjuer har det framkommit att ett antal roller och funktioner ses som viktiga 
när man pratar om att införa en tjänsteorienterad organisation eller en processorganisation i en 
kommun. Även tankar kring organisationsförändring framkom.  

Enström ser inget behov av att förändra kommunens organisation. Personalen ska arbeta inom 
samma förvaltningar som tidigare men det ska skapas virtuella organisationer som ett 
komplement. Däremot ser Enström att det är nödvändigt att likrikta kommunens verksamhet 
både gällande verksamhet och gällande IT. Detta för att kunna skapa ett bättre utbyte av 
information mellan de olika delarna av kommunen. Enström ser, under arbetet med att 
kartlägga kommunens processer, att det är nödvändigt att definiera vilka roller som är knutna 
till tjänsten. Enligt Enström kan även medborgare ha roller i processerna och dessa ska också 
definieras.  

Jonasson ser tre olika funktioner som är viktiga för kommunen. Funktionerna är politik, 
uppgifter som inte kan konkurrenssättas samt produktion Här är huvudfokus på de två första 
funktionerna att de ska göras så kostnadseffektiva som möjligt och huvudfokus på den 
sistnämnda att bidra med så mycket nytta som möjligt. Gällande organisationen ser Jonasson 
ett behov av att minska antalet nämnder för att på så vis kunna effektivisera kommunen.  
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Eriksson ser det som viktigt att skapa förutsättningar för arbete över organisationsgränserna. 
Det är en av de viktiga uppgifterna som finns när kommunen arbetar med e-förvaltningen. 
Eriksson anser att ett sådant arbete kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och ser just det 
som den största utmaningen med e-förvaltningen. Eriksson säger att det krävs metodstöd för 
att klara av det, det vill säga personer med förståelse av verksamhetsutveckling och 
förändringsarbete som kan stödja de sakkunniga i arbetet. Detta kan kombineras med det i 
hypotesen identifierade behovet av att ha förståelse för både verksamhet och IT 
representerade i den grupp som utvecklar e-tjänster. Sammantaget har med andra ord tre 
områden identifierats som bör täckas in av den grupp som arbetar med det IT-relaterade 
förändringsarbetet. Dessa områden är metod-, verksamhets och IT-förståelse. 

Vi får av alla respondenter stöd för det behov av att arbeta över de inre 
organisationsgränserna som identifierades i hypotesen. 

Gällande nationella direktiv finns en skillnad i respondenternas syn. Enström såg att 
nationella direktiv påverkar arbetet mycket. Jonasson såg att det inte märkbart påverkade 
arbetet. En sådan stor skillnad i syn är överraskande men det är svårt att se vilka faktiska 
följder en sådan skillnad i åsikt har.  

Däremot var respondenterna överens om att mer praktiskt arbete från statens sida är 
nödvändigt. Som exempel tar Enström, Jonasson och Eriksson upp e-ID som är en 
nödvändighet för att kunna utveckla mer avancerade e-tjänster. De tre respondenterna anser 
att det behövs en bättre lösning än att skaffa ett ID från sin bank. 

Eftersom alla respondenter som deltagit pratar om tjänster och utveckling av en 
tjänsteorganisation ger det ytterligare stöd för att kommuner i allt större utsträckning arbetar 
tjänsteorienterat, något som vi identifierade i vår hypotes.  

Enligt Jonasson samarbetar Nacka och ett antal andra kommuner i arbetet med att ta fram e-
tjänster inom socialtjänsten. Detta kan kopplas till vår hypotes där vi identifierade att 
samarbeten mellan kommuner är en nödvändighet. 

Enligt Jonasson kan kommunen få förändrade förutsättningar i och med att befolkningen blir 
allt äldre. Kommunen får då lägga mer resurser på äldreomsorg. Detta identifierades även i 
hypotesen där den demografiska utvecklingen sågs ha som följd att kommunerna får krav på 
sig att leverera mer service till lägre kostnad. 

10.1.2 Tjänsten 

Vi hävdade i vår hypotes att en tjänst levereras av tjänsteleverantören genom de system och 
operativa resurser, kontaktpersoner samt fysiska resurser som står till tjänsteleverantörens 
förfogande. Vi hävdade vidare att en tjänsts leverans är en del av tjänstens utförande samt att 
kunden alltid, i varierande grad, är medproducent. 

Om man ser till leverantörsprocessen ser samtliga respondenter behov av att arbeta 
processbaserat, det vill säga horisontellt i organisationen istället för vertikalt över de 
befintliga organisationsgränserna, och att processtegen i högsta möjliga grad ska 
automatiseras. En av respondenterna ser det som väldigt viktigt att lyfta fram kundens del i de 
värden tjänsten skapar, dels för att skapa en känsla av delaktighet hos medborgaren och dels 
för att spara pengar hos kommunen då arbetsbelastningen minskar, vilket får stöd i teorin.  
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Enström från Göteborg menar att tjänstebeskrivningar krävs för att kunna göra bedömningen 
om vad som är lämpligt att realisera i form självbetjäningstjänster, då det är i 
tjänstebeskrivningarna det framgår vad som går att automatisera och vad som måste fortsätta 
vara manuellt. 

Som vi tidigare nämnt kan en tjänst ha många interaktionskanaler. Det är något som 
uppmärksammas av alla respondenter. I Nacka lägger man huvudfokus på webben då den är 
kostnads- och tillgänglighetsmässigt bäst, även om den lämpar sig bäst för enklare uppgifter. 
Dessa e-tjänster ska även användas av handläggare då de hjälper medborgare som valt ett 
annat kontaktsätt. Ett sådant tankesätt har man även i Linköping där man vill skapa ett 
kontaktcenter dit medborgare kan ringa och där personalen använder sig av webbtjänster för 
att utföra det medborgarna vill ha hjälp med. Man ser det som självklart att medborgarna ska 
ha valfrihet bland interaktionskanaler, men att det oavsett kanal finns stora möjligheter till 
organisationen med stöd av IT. Man trycker dock på att det ska finnas en kontaktyta för varje 
tjänst, oavsett vilken del av organisationen som arbetar med ärendet. Man arbetar även i 
Linköping med ett medborgarkontor där man vill samla fler offentliga tjänster än bara 
kommunen och göra det möjligt för medborgarna till personliga möten. Även i Göteborg ser 
man ett behov av att skapa kontaktcenter och ser gärna att handläggarna på dessa 
kontaktcenter kan bli delegerade att fatta beslut direkt när det gäller enklare ärenden, det vill 
säga att det inte måste vara någon på ansvarig förvaltning som fattar beslutet om exempelvis 
ett enklare bygglov. 

Enligt vår hypotes finns tjänster beskrivna i en tjänstekatalog. Från kommunens sida beskrivs 
de med en tjänstebeskrivning där arbetet som ingår i tjänsten presenteras i form av en process 
beskriven med en blueprint, i vissa fall med deltjänster snarare än processteg. Inkluderat i den 
beskrivningen är de resurser som behöver nyttjas för leverans av tjänsten. Gentemot 
medborgaren beskrivs tjänsten framförallt med en definition av hur tjänsten initieras.  

Enström ser, på samma sätt som vi, att en tjänst från kommunens sida beskrivs med en 
process. Hon ser det som viktigt att ha en processansvarig för att hålla samman arbete över 
förvaltningsgränserna. Eriksson säger att kommunen inte använder sig av någon 
tjänstekatalog i sitt arbete men ser möjligheter att tydliggöra tjänsterna internt. 
Processkartläggning arbetas det däremot mycket med. Kommunen börjar enligt Eriksson 
också alltmer se det arbete som sker gentemot medborgare som tjänster.  

Jonasson ser webben som en kanal som vilken annan som helst. En viktig egenhet som 
webben har jämfört med andra kanaler är att det går att göra tjänsterna mer kostnadseffektiva. 

Sammantaget kan vi konstatera att även om tjänstekataloger som sådana inte används i någon 
större utsträckning inom kommunerna så har de bakomliggande tankarna fått fäste vilket ger 
stöd för valet att använda tjänstekataloger inom kommunal verksamhet. 

Ytterligare en kommentar från våra intervjuer är att Rahm anser att trots att regler finns 
gällande hur platser inom barnomsorgen ska fördelas skiljer sig arbetet mellan olika 
handläggare åt beroende på hur skickliga handläggarna är. Detta visar på att det även om det 
finns tydliga regler kan skilja om det går att beskriva en tjänsts leverans med hjälp av en 
processkarta.  

I hypotesen presenterar vi tre huvudområden för de medborgarbehov vi identifierat. Det första 
av dessa var att det finns rena medborgarbehov samt behov som uppstått på grund av 
myndighetsutövning och att båda dessa typer bör skötas kundcentrerat. Jonasson i Nacka 
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menar att myndighetsutövning innefattar sammanställning av information och beslut samt att 
det är något som måste skötas internt medan övriga funktioner kan och bör 
konkurrensutsättas. Han menar vidare att det är kommunens uppgift att hjälpa människor att 
uppfylla de krav kommunen har, inte bara att kontrollera. Han tar som exempel att man i 
Nacka paketerar inspektioner av exempelvis restauranger, så företagaren får flera inspektioner 
för alla sina tillstånd utförda vid ett och samma tillfälle av färre inspektörer som kan hjälpa till 
med helheten. 

10.1.3 E-tjänsten 

I vår hypotes ansåg vi att leveransen av en e-tjänst sker på samma sätt som leveransen av en 
tjänst, och den stora skillnaden mellan dessa två typer var valet av interaktionskanal vilket i 
sin tur ger upphov till att man förlorar de två största fördelarna med kontaktpersoner i 
tjänstesystemet. Dessa två är att fånga och upptäcka kundbehov samt rätta felaktig 
information. 

Ser man till val av interaktionskanaler ser man från samtliga respondenter, med undantag för 
handläggaren som inte var tillfrågad, från de undersökta kommunerna e-tjänsterna på webben 
som ett komplement till övriga interaktionskanaler. Man talar i samtliga kommuner om vikten 
av tillgänglighet såväl i form av tid, där e-tjänster presenterade på webben är tillgängliga 
dygnet runt, och i form av kontaktcenter för dem som inte vill eller kan använda webben. 

I Linköping och Nacka ser man webbtjänsterna som det naturliga verktyget även för 
handläggare och från Nackas håll menar man att e-tjänsterna ska vara helt digitaliserade. I 
Göteborg ser man e-tjänsten i framtiden som automatiserade processer, där vissa tjänster som 
exempelvis Ansökan om boendeparkering är väldigt regelstyrda och därför helt kan 
automatiseras. Fram till etapp två av Leion-net har man i Göteborg låtit varje förvaltning 
utveckla egna e-tjänster, vilket medför att de idag ser väldigt olika ut och processerna 
kopplade till dessa e-tjänster är allt från mycket automatiserade till bestående av helt manuell 
hantering. Det är en tanke man delar i Linköping, där man dock ser helt automatiserade 
tjänster som ganska sällsynta. Handläggaren av barnomsorg i Göteborg menar att reglerna för 
de ärenden han handlägger är tydliga, men att man som handläggare ofta måste pussla och 
ibland chansa för att tillsätta barnomsorgsplatser så snabbt som möjligt. Han menar vidare att 
de som han pratar med oftast är bättre informerade än de som söker sin information på annat 
håll. Detta kan kopplas till de fall som identifierades i hypotesen där olika ärendetyper i olika 
utsträckning kan automatiseras. För vissa ärendetyper måste beredning och beslutsfattande 
skötas manuellt medan andra ärendetyper tillåter att de uppgifterna sköts automatiskt. Övriga 
delar av ett ärende kan alltid automatiseras. 

För att fånga och upptäcka behov i en e-tjänstekontext föreslog vi tidigare användandet av 
recommender systems, life events samt uppfyllandet av Yahoo-like categorization i begreppet 
YADU. Ser man till det medborgarens självbetjäningstjänster via webben ser man i Göteborg 
en typ av life events som lösningen, då man skapat ett antal kategorier där information om 
kommunens tjänster presenteras i sitt sammanhang och där man kan hitta länkar till de 
performativa delarna av e-tjänsten. Respondenten från Göteborg menar att mycket av 
handläggarnas tid i dag går åt till att svara på samma enkla frågor om och om igen vilket är ett 
problem man ser även i Linköping. Man menar dock att det är lång väg till att hitta en 
informationspresentation som helt kan stävja detta, även om man precis som i Göteborg 
jobbar med en hemsida baserad på målgrupper. 
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Man ser i Linköping e-tjänsten som direkt kopplad till ett ärende och att de flesta ärenden 
kräver någon typ av mänsklig bedömning vilket i sin tur gör att man anser att det är svårt att 
rationalisera bort människor ur processerna och att e-tjänsten därför blir ett komplement. 

När det gäller att se till att den information som går in i systemen menar Enström från 
Göteborgs Stad att det är svårt att öppna de gamla systemen för informationsdelning inom 
kommunen eller presentation mot medborgaren och att kostnaden för uppslagningar i statliga, 
centrala, register kan bli ett problem. Handläggaren från Göteborgs Stad lyfter fram att 
vanliga fel med de ansökningshandlingar han tar emot, som idag sker via blanketter och post, 
är att de inkommer för tidigt, att det saknas underskrifter och att datum när förändringar träder 
i kraft saknas. I Linköping arbetar man med att ta fram ett informationslager som kan plocka 
fram information ur alla delar av verksamhetssystemen samtidigt som man försöker minska 
antalet system. Detta är något man arbetar med i Nacka också, där man just nu inför ett nytt 
ärendehanteringssystem då man anser att det är centralt att befintliga system anpassas efter de 
mål som finns. Jonasson från Nacka menar att kommunen, på sikt, kommer att lägga in många 
system i det nya ärendehanteringssystemet vilket kommer att leda till färre databaser medan 
antalet metadatabaser ökas. Man arbetar aktivt med att öppna upp de befintliga systemen för 
att kunna uppnå just detta. På detta vis kan kommunen få in externa leverantörer och 
medborgarna i de kommunala processerna samt få en bättre kontroll över data och 
information. 

I hypotesen identifierades tre huvudområden för medborgarbehov. Det andra av dessa 
huvudområdet omfattar tillgänglighet och effektivisering. Samtliga respondenter uttrycker 
detta som mål med e-förvaltningen, där Göteborg menar att det huvudsakliga 
medborgarbehovet är ökad tillgänglighet, oberoende av tid och rum. I Nacka ser man 
tillgänglighet på ett antal olika sätt, däribland oberoende av tid, språkmässiga aspekter, 
handikappanpassning och utformning på tjänsten. I Linköping ser man också tillgänglighet 
som centralt. Respondenten i Nacka framhöll vikten av en effektiv hantering av ärenden, dels 
på grund av att det sparar tid för medborgaren och dels för att om man sänker kostnaden för 
den kommunala verksamheten kan man även sänka skatten, tankar som också framkom under 
vår förstudie. 

Det tredje och sista huvudområdet handlar om uppdelningen mellan vad tjänsten levererar och 
hur den levereras som uppfattat av medborgaren. Vi gick i föregående kapitel genom hur och 
menade i vår hypotes att vad som levererades ställde kravet att e-tjänsterna måste vara såväl 
informativa som performativa, att det som levererades via e-tjänsten antingen var information 
eller ett resultat. I Nacka menar respondenten att e-tjänsten i sig är performativ men att det 
krävs en viss del information för att medborgaren ska kunna utföra något med e-tjänsten, 
vilket ligger i linje med Linköpings synsätt där en e-tjänst är direkt kopplad till ett ärende. I 
Nacka ser respondenten informationsinnehåll överlag som viktigt då det måste vara möjligt att 
jämföra olika alternativ med varandra. Fredrik Eriksson i Linköping ser det som en viktig 
möjlighet att med hjälp av e-tjänster göra blanketter lättare att läsa. Genom att införa ett visst 
mått av interaktivitet där de val som görs påverkar vilka möjligheter som finns och vilken 
information som finns att läsa ser han en potential att förmå medborgare att i högre mån ta till 
sig den information som ges och inse vilka fält på blanketten som måste fyllas i. Blanketter 
som är lätta att förstå skulle även kunna minska mängden frågor som kommunen får gällande 
just hur blanketter ska fyllas i, en frågetyp som idag är vanlig. Brist i blanketter är något som 
även identifieras av handläggaren Rahm i Göteborg. Han säger att medborgarna ofta missar 
att fylla i vissa fält. 
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Vi beskrev i hypotesen e-tjänsten som ett verktyg för kommunen att effektivisera 
verksamheten via en rationell informationshantering samtidigt som det för medborgaren 
möjliggör ökad tillgänglighet. Vidare föreslog vi att det är e-tjänsterna som är ett tänkbart 
gränssnitt mot kommunens tjänstekatalog. I kapitel 9.2 presenterade vi Jonassons syn på de 
många aspekterna av begreppet tillgänglighet samt de olika synerna på vad som levereras med 
en e-tjänst och hur. 

E-tjänsterna 

•  ansåg vi i hypotesen ska vara av typerna informativa och performativa, att de ska 
uppfylla ett avskilt kärnbehov samt att detta behov kan vara att medborgaren vill 
utföra något eller bli informerad om något. Denna syn delas till viss del av 
respondenterna där Jonasson anser att en e-tjänst till sin natur är performativ och att 
den kompletteras av information, medan man i Linköping ser en e-tjänst som direkt 
kopplad till ett ärende, 

•  ansåg vi i hypotesen ska kunna hitta tänkta behov för att ersätta de kontaktpersoner 
som försvinner vid införande av självbetjäningstjänster, där de idéer om life events till 
viss del delas av respondenterna från Göteborg och Linköping samt av samtliga 
respondenter i form av kontaktcenter där man fortfarande har möjlighet till en 
kontaktperson, 

•  ska vara säkra, det vill säga skydda den personliga integriteten och se till att ingen kan 
ta del av någon annans data, 

•  ansåg vi ska ligga till grund för medborgarens gränssnitt mot tjänstebeskrivningarna. 
Från Nackas håll ser man webben som överlägsen kostnadsmässigt och fokuserar 
huvudsakligen på denna kanal.  

I Göteborg ser man Vervas riktlinjer för e-förvaltningen som viktiga och följer dessa 
noggrant, medan man i Nacka går sin egen väg och Jonasson anser att det krävs mer praktisk 
handling för att nå resultat. En viktig del i denna praktik är att flytta fokus från organisationen 
till medborgaren, och från Nackas håll anser man att paketering av tjänster bör hamna i fokus 
i framtiden för att ytterligare sätta medborgaren eller företagaren i fokus. 

Ett viktigt krav enligt Eriksson är att uppnå en tillräcklig tydlighet för vad e-tjänster och andra 
objekt på webben egentligen innebär. Detta innebär att det inte ska finnas några tveksamheter 
om huruvida medborgaren har eller inte har kontakt med en människa när olika funktioner på 
webben nyttjas. 

10.1.4 Vilka attribut och egenskaper krävs för att möta de olika 
kraven på tjänsterna respektive e-tjänsterna? 

Vi beskrev i hypotesen tjänstens uppgift att uppfylla fyra typer av medborgarbehov: vad, hur, 
tillgänglighet och effektivitet. Detta ger i sin tur upphov till ett antal egenskaper för 
tjänstebeskrivningarna, nämligen att de ska innehålla de regler och villkor som tjänsten 
innehåller i form av SLA:er, det vill säga det kommunen lovar medborgaren och det 
medborgaren förbinder sig till genom att använda tjänsten. Vi har under våra intervjuer inte 
funnit något som sagt emot detta, och vi anser att de är en självklarhet för att kunna hantera 
förväntningar på tjänsten för såväl kommunen som medborgarna. 
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Vi menade vidare att tjänsteprocessen med definierade in- och utdata ska beskrivas, vilket får 
stöd av samtliga respondenter där de ser behov av att arbeta processbaserat och över de 
befintliga organisationsgränserna. Detta ger även stöd åt de idéer vi förde fram att 
processtegen kan ses som deltjänster. Jonasson förde även fram tankar om vikten av att lyfta 
fram medborgarens del i de värden de är med och skapar. Detta går väl ihop med de tankar 
om att släppa in medborgaren som en resurs i processen. Johanssons tankar om att 
konkurrensutsätta allt som inte är myndighetsutövning, det vill säga beredning av information 
och beslut, talar också för att låta medborgaren vara en resurs, även om Jonasson menar att 
det medför risker att öppna upp systemen för medborgarna. 

Vi ansåg vidare att det behövdes en processägare vilket även Enström anser är viktigt då 
processen ska röra sig genom flera delar av verksamheten. 

Den sista egenskapen vi i hypotesen såg som viktig för tjänstebeskrivningen är vilka 
interaktionskanaler som finns för vardera processteg och samtliga respondenter såg behov av 
att låta medborgaren välja hur denne ville interagera med kommunen, även om e-tjänster på 
webben ligger i huvudfokus. Val av kanal påverkar uppfyllandet av de fyra typerna 
medborgarbehov. De fyra huvudegenskaper som i e-tjänsten påverkar dessa och som vi 
presenterade är att e-tjänsten ska vara informativ, performativ, kunna hantera in- och utdata 
samt att den ska kunna hitta medborgarens kärnbehov. Dessa krav har behandlats i tidigare 
analyskapitel och vi gällande de egenskaper vi tidigare, utifrån teorin och vår 
andrahandsempiri, listade ser vi ingen anledning till att ta bort eller lägga till egenskaper. 

De huvudsakliga krav på tjänster i allmänhet och e-tjänster i synnerhet som identifierats i 
hypotesen är tillgänglighet och effektivitet. För att veta om dessa krav uppfylls är det 
nödvändigt att på olika sätt mäta hur tjänsterna och e-tjänsterna fungerar. 

Enström säger att kommunen i framtiden kommer att använda sig av effektmål för att avgöra 
vilka e-tjänster som ska realiseras. Efter införandet kommer dessa effektmål jämföras med 
den faktiska effekten. Enligt Jonasson gör kommunen nyttovärderingar innan satsningar görs 
och dessa följs sedan upp, gällande både ekonomi och nytta. 

Enligt Jonasson mäts nöjdheten hos medborgare gällande skolan med ett 
betygsättningssystem på webben. Genom att tillåta betygsättning av olika enheter på webben 
ser Eriksson en möjlighet att låta medborgare utvärdera kommunens verksamhet, vilket sedan 
kan användas för att se på vilka områden förändringar behöver göras. 

Enkäter används enligt Jonasson flitigt. Nyttan är enligt Jonasson svår att mäta och därmed 
också att väga mot kostnaden. Enkäter är en viktig mätmetod när effekter av exempelvis e-
tjänster ska mätas. Det är viktigt att veta vad medborgare faktiskt tycker. Det är också viktigt 
att arbeta för att medborgarna ska börja använda de e-tjänster och de funktioner som skapas. 
Enkäter bidrar här med feedback, åsikter och till och med förslag på förbättringar. För att 
locka så många som möjligt att svara på enkäter ser Eriksson det som en bra metod att 
publicera enstaka frågor på webben. Skillnaden mellan åsikter från personer i olika situationer 
i livet är enligt Eriksson stor. Rahm ser enkäter till föräldrar, barn och anställda som ett viktigt 
sätt att mäta hur bra barnomsorgen sköts. Han säger att mätningarna sedan presenteras både 
internt och externt. Rahm säger att resultat presenteras i balanserade styrkort vilket enligt 
honom kanske inte är det bästa sättet att presentera resultat för medborgare.  

En typ av mätning som enligt Enström redan idag görs är antalet användare som nyttjar 
tjänsten. Upptid är enligt Jonasson en sak som mäts. Eriksson ser att ett datoriserat system 
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som hanterar flöden gör att man lättare kan mäta handläggningstider för medborgare och 
ledtider internt. Som exempel på saker som i framtiden ska mätas nämner Eriksson antalet 
ärenden som inte kan lösas i det kontaktcenter som utvecklas. Jonasson ser mätning som 
viktigt då hans syn är att det som mäts blir gjort. Enligt Jonasson mäts användning och 
analyseras både totalt och efter olika användargrupper. Statistik förs över hur läget i 
barnomsorgskön är och hur många som väntat längre än fyra månader vilket är den tid som 
satts som mål. 

Sammantaget kan de framkomna utvärderingsmetoderna sammanfattas som 

•  effektmål som sedan följs upp 

•  nöjdhet hos medborgare som mäts genom betygsättning 

•  mätningar med enkäter  

Den första av dessa kan liknas vid SLA:er där effekter av tjänster beskrivs. De båda andra har 
ingen motsvarighet i vår hypotes utan kan ses som rena tillskott. Utöver metoderna har ett 
antal konkreta mätetal framkommit. De mål som rör tjänsten i stort är  

•  antal användare (totalt och i användargrupper) 

•  handläggningstid 

•  ledtid 

•  antal lösta ärenden (sett till den som tar första kontakten med medborgare i ett 
kontaktcenter) 

•  antal ärenden som inte når tidsmål 

Specifikt för e-tjänster identifierades 

•  upptid 

Från hypotesen har vi med oss alla dessa mätetal i någon form. Dock är mätning av användare 
utgående från olika användargrupper och antal ärenden som löses i och med första kontakten 
mer specifika än de mätetal som vi har med oss sedan tidigare. Från hypotesen tar vi förutom 
de mätetal som här nämnts med oss 

•  antal ärenden i olika stadier (registrerade, under beredning, redan beslutade) 

•  kundnöjdhet (i någon form) 

•  antal nyttjanden av e-tjänsten 

•  antal nyttjanden av e-tjänsten som en andel av det totala nyttjandet av tjänsten 

De ovan presenterade metoderna och mätetalen ger en övergripande bild av hur uppföljning 
av målen med tjänster och e-tjänster kan göras. 
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Del 3 – Slutsats  

I den tredje och avslutande delen av rapporten presenteras de slutsatser som nås. Dessa 
slutsatser bygger uteslutande på hypotesen och den jämförande analys som gjordes i del två.  

Efter detta ges även ett exempel på en process där de slutsatser som dragits visas. I Figur 2 
visas hur den tredje delen av rapporten passar in i helheten, i enlighet med den skiss över 
rapporten som presenterades i början av rapporten. 

 

Figur 37 – Skiss över rapportens tredje del 

I kapitel 11 presenteras de slutsatser som dras. Dessa baseras, som tidigare nämnts, på 
hypotesen och den analys som gjordes i kapitel 10. Målet med dessa slutsatser är att ge svar 
på de frågor som ligger till grund för hela rapporten. I kapitel 12 ges slutligen ett exempel på 
hur resultatet av rapporten kan tillämpas.  
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11 Slutsats 
För att redovisa våra slutsatser besvarar vi de frågeställningar som vi formulerade i början av 
rapporten. 

11.1 Hur beskrivs kommunala tjänster i en tjänstekatalog? 

 
Figur 38 - Modell av en tjänst. 

Medborgarfokus har under rapporten framkommit som en viktig del av arbetat med att 
utveckla offentlig sektor. Det är därför naturligt att även den modell för tjänster som blir 
resultatet av rapporten har ett fokus som ligger på medborgaren. I Figur 38 visas den modell 
av en tjänst som byggts upp under den här rapporten och nu sammanfogas till en helhet. 
Denna bild visar matchningen mellan medborgarens behov och vad kommunen kan erbjuda. 
Ett sätt att leverera det matchningen ger upphov till visas i Figur 36 - Sammanfattande bild 
över tjänstekatalogen som konceptuellt inte förändrats efter vår empiriska undersökning samt 
analys av denna. Inte heller de bilder som Figur 36 hänvisar till har förändrats under 
analysarbetet. Figur 38 ska därför betraktas i kombination med hypotesens tre figurer. Syftet 
med Figur 38 är att tydligt kunna visa vilka egenskaper hos tjänsten de olika perspektiven ger 
upphov till. 

Som framgår Figur 38 i är det centrala för medborgaren ett kärnbehov. Det behovet är det 
som är centralt att fånga och leverera i form av en tjänst – den nytta som tjänsten levererar. 
Kärnbehovet är kopplat till medborgarens vad-behov, som berör just vad som genom tjänsten 
levereras till medborgaren. Från kommunens sida motsvaras detta av den kommunala 
verksamheten som är kopplad till kommunens vad. När medborgarens och kommunens sidor 
förs samman fås tjänsten och tjänstebeskrivningen med alla de interaktioner som ingår i 
tjänsten via en gemensam tjänsteprocess. Tabell 9 visar vilka egenskaper som identifierats på 
vad-nivå 
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Utöver medborgarens kärnbehov finns utökade behov. De är kopplade till medborgarbehoven 
hur, tillgänglighet och effektivitet och berör de delar av medborgarens behov som har att göra 
med tjänstens utförande. Detta motsvaras på kommunens sida av de förutsättningar som finns 
för utförandet av tjänster. Kopplade till dessa är kommunens behov som är de samma som 
behoven som medborgaren har. Tjänsteprocessen påverkas av dessa utökade behov och 
interaktionerna ökar. Dessa kopplingar mellan kommun och medborgare består av en samling 
egenskaper enligt Tabell 9. 

Tabell 9 – Vad-egenskaper på en tjänst 

Process, tydliggörande av ingående interaktioner 
Villkor, regler, SLA:er 
Processägare 
Beskrivning av medborgarnyttan 

Kopplat till hur, tillgänglighet och effektivitet är, både för medborgare och för kommun, 
gränssnitt. Valet av gränssnitt påverkas av dessa behov och valet av kanal är viktig. Vilket 
gränssnitt som är bäst beror på vad syftet med tjänsten är, vem medborgaren är samt hur 
avancerade bakomliggande ärenden är. Precis som för behoven kopplas medborgare och 
kommun samman med hjälp av en samling egenskaper.  

Utöver detta finns även effektmål med i vår modell. Dessa är viktiga för att se åt vilket håll 
arbetet bör gå, de för organisationen övergripande målen. Både för medborgare och kommun 
är det viktigt att ha klart för sig vilka effektmål som gäller.  

Tabell 10 – Hur-egenskaper på en tjänst 

Tillgängliga interaktionskanaler 
Prognoser 

De egenskaper som vi identifierat på denna nivå finns i Tabell 10. Mätning är också viktigt 
och ett antal metoder för utvärdering har identifierats i rapporten. De är effektmål som följs 
upp, nöjdhet mätt med betygsättning och enkäter. Aktuella mättal för denna nivå finns i 
Tabell 11. 

Tabell 11 – Mätetal för tjänster. 

Antal användare (totalt och i användargrupper) 
Handläggningstid 
Ledtid 
Antal lösta ärenden (sett till den som tar första kontakten med medborgare) 
Antal ärenden som inte når tidsmål 
Antal ärenden i olika stadier (registrerade, under beredning, redan 
beslutade) 
kundnöjdhet (i någon form) 

11.2 Hur beskrivs en kommunal e-tjänst utifrån en kommunal tjänst? 

E-tjänster har i rapporten identifierats som en interaktionskanal. Därav följer att e-tjänster har 
samma behov av beskrivning som kommunala tjänster i allmänhet. Vi anser att e-tjänster kan 
vara antingen informativa eller performativa. Egenskaper som identifierats för e-tjänster finns 
samlade i 
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Tabell 12. 
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Tabell 12 – Egenskaper för e-tjänster. 

Information från tjänstebeskrivning 
Gränssnitt för att utför processteg i tjänsteprocessen 
In- och utdata variabler för både informativa och performativa tjänster 
Målgruppsbeskrivningar 

En viktig aspekt gällande e-tjänster är att det inte finns någon kontaktperson inblandad i 
interaktionen mellan medborgare och kommun. Det innebär att gränssnittet behöver bidra 
med de två viktigaste egenskaperna som kontaktpersoner bidrar med, att kunna hitta 
medborgarens behov avseende e-tjänster och att kontrollera data. Av dessa ställer den 
förstnämnda, att hitta medborgarbehov, störst krav på tjänstekatalogen. Vi anser att man med 
hjälp av målgruppsbeskrivningar baserade på recommender systems och dynamiska 
egenskaper kan bidra med förslag som medborgaren kan ha nytta av. Utöver detta krävs det 
att medborgaren på olika andra sätt kan navigera i portalen.  

Mätning är viktigt även för e-tjänster och därför finns en samling mätetal som specifikt rör e-
tjänster i Tabell 13 

Tabell 13 – Mätetal för e-tjänster. 

Upptid 
Antal nyttjanden av e-tjänsten 
antal nyttjanden av e-tjänsten som en andel av det totala nyttjandet av tjänsten 

11.3 Exempel 

För att illustrera hur våra resultat kan användas praktiskt följer här ett kortare exempel. Då vår 
rapport främst syftar till framställande av en modell för kommunala tjänstebeskrivningar ska 
nedanstående exempel ses som ett pedagogiskt grepp för att tydliggöra våra resultat snarare 
än en färdig tjänstebeskrivning. På grund av tidsbegränsningen använder vi oss av en tjänst 
som vi tidigare gjort oss bekanta med i teorikapitlet som avhandlade interaktionsteori, 
nämligen barnomsorg. 
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Figur 39 - Modell av en tjänst. 

Detta exempel syftar inte till att planera den operativa verksamheten, och således är det 
barnets föräldrar som är kunderna. Om vi utgår från dessa existerar ett kärnbehov, behovet av 
barnpassning. På kommunens sida motsvarar detta exempelvis en förskoleplats. 
Medborgarens behov och kommunens förutsättningar tydliggörs därefter med hjälp av 
interaktionsmodellen GIM. 
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Figur 40 – Interaktion mellan kommun och föräldrar. 
Översatt från Goldkuhl, 2006, s. 11 

Dessa interaktioner ger upphov till tjänsteprocessen. Detta innebär en leverantörsprocess och 
en kundprocess. Detta innebär i sin tur att kommunen måste ställa sig frågan vilka processer 
som ska ligga nära kunden, vilka synliga processer som ska finnas och vilka stödprocesser 
detta kräver. Dessa beslut ligger sedan till grund för de villkor och regler som ska gälla för 
tjänsten beskrivet som SLA:er. Just SLA:erna blir väldigt viktiga då det är i dessa det anges 
den lägsta servicenivån man som kund kan vänta sig. Det är alltså i dessa SLA:er som 
kärntjänsten definieras. Kärntjänsten består exempelvis av en förskoleplats vardagar mellan 
kvart i åtta och kvart över fem, med ett visst antal måltider och en viss mängd schemalagda 
aktiviteter. 

Ser vi till medborgarnas utökade behov handlar detta om hur tjänsten ska levereras samt 
vilken grad av tillgänglighet som ska finnas. I vårt exempel med barnomsorgen kan ett utökat 
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behov vara att utöka tiden som förskoleplatsen finns tillgänglig så det även omfattar kvällar 
samt att barnet erbjuds språkundervisning. Dessa tillägg i tjänsten presenteras också i 
SLA:erna där det tydligt framgår att dessa poster är en utökning av kärntjänsten och vad detta 
kostar. Nästa steg i framtagandet av tjänsten blir att besluta vilka interaktionskanaler som ska 
finnas i varje steg i tjänsteprocessen. 

Givet våra exempelinteraktioner finns det möjligheter för kommunen att relativt fritt välja 
bland olika gränssnitt för medborgarnas interaktion med kommunen. Detta måste naturligtvis 
grundas i vilka behov medborgarna har när det gäller tillgänglighet. De enda interaktioner där 
gränssnitt inte fritt kan väljas är ”Lämna barn” och ”Hämta barn”. Denna interaktion måste 
skötas fysiskt. Däremot kan man från kommunens sida, givet att det finns ett 
medborgarbehov, exempelvis erbjuda hämtning och lämning i hemmet som en del av den 
utökade tjänsten. Vidare kommer dessa två interaktioner att ge upphov till information som 
kan speglas i exempelvis en e-tjänst. 
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Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion rörande våra resultat. 

12.1 Extern validitet 

Vi har tidigare, i kapitel 2.4.1, nämnt vad vi gjort för att öka på studiens externa validitet eller 
generaliserbarhet. För att kommentera slutsatsernas generaliserbarhet tror vi att dessa i stor 
utsträckning är generaliserbara inom den givna kontexten, det vill säga svenska kommuner. 
Detta grundar vi på att det tydligt framgår i analysen att tre geografiskt spridda kommuner 
utan direkt samarbete har liknande organisation samt liknande förhoppningar och lösningar 
rörande e-government. Man kan då ställa sig frågan om detta inte är tack vare vårt urval av 
kommuner. Som vi tidigare nämnt är ämnet nytt och de kommuner vi talat med arbetar aktivt 
med dessa frågor. Med tanke på att dessa kommuner har kommit till, i princip, samma 
slutsatser oberoende av varandra tror vi att urvalet har spelat liten roll. 

En svensk kommun har en väldigt bred verksamhet och erbjuder medborgarnära tjänster på 
många områden. Vår modell syftar inte till att kunna användas inom hela den kommunala 
verksamheten utan främst då man vill skapa en kontaktyta mot medborgaren. I exemplet med 
barnomsorgen passar modellen inte för att den operativa verksamheten, det vill säga en 
specifik förskolas dagliga drift, utan snarare hur man från den operativa verksamheten ska 
kommunicera och interagera med medborgaren. 

Vi har under arbetets gång läst en stor mängd litteratur, även sådan litteratur som går utanför 
våra avgränsningar och inte stött på något som motsvarar det arbete vi gjort. Med andra ord så 
är det, oss veterligen, första gången ett arbete med vår ansats utförs. Därför är det väldigt 
svårt att uttala sig om resultatets praktiska användbarhet. 

12.2 Reliabilitet 

Vi är av åsikten att forskarens egna värderingar och inställningar färgar arbetet. De 
diskussioner vi haft kring arbetet har varit många och långa, både gällande sakfrågor och 
rapportupplägg och under arbetets gång har många beslut tagits – beslut som lett till att 
information fallit bort, och i vissa fall kommit till. Som vi tidigare nämnde i vår 
fallstudiedesign har vi skapat förutsättningar för att upprepa arbetet. Om någon skulle följa 
vår fallstudiedesign för att försöka upprepa arbetet skulle den mest troliga förändringen vara 
valet av teoriområden och synen på tjänstens definition samt tjänstesystemet. Med dessa 
förändringar skulle sannolikt resultatet se annorlunda ut. Detta är något vi har varit medvetna 
om under hela arbetet och stort fokus lades därför på att läsa en stor mängd litteratur för att 
säkerställa att den teori vi har använt oss av är gångbar. 

12.3 Fortsatt forskning 

Ett forskningsresultat kan alltid utvecklas och slipas på. En väg för den intresserade att ta är 
att utvärdera vår modell teoretiskt genom att utföra ett empiriskt arbete på andra kommuner 
för att pröva modellens egentliga generaliserbarhet, det vill säga, pröva modellen på bred 
front. En annan väg att ta är att testa modellen på djupet genom att använda sig av samma 
kommuner men intervjua människor i andra roller än våra respondenter. Den tålmodige 
forskaren kan tänkas gå båda vägarna. 
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Vi skulle, emellertid, gärna se forskning på hur modellen fungerar praktiskt. Detta skulle 
innebära studier på hur modellen används av kommuner som arbetar med att bli mer 
tjänsteorienterade och framförallt hur väl modellen fungerar praktiskt. 
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Bilaga 1 – Sammanfattning av egenskaper hos aktuella 
områden av ITIL 
Tjänstekatalog 

Syfte och mål 

Syftet är att tillhandahålla en central källa med konsistent information om alla förhandlade 
tjänster. Målet är att se till att tjänstekatalogen produceras, underhålls och ständigt innehåller 
korrekt information om de tjänster som kan levereras och de som förbereds för leverans. 
Informationen ska presentera status, beroenden, interface och aktuella detaljer som körs 
aktivt. 

Värde för kund 

En överskådlig vy över vilken nytta en viss tjänst ger för kunden, hur tjänsten är tänkt att 
användas, vilka behov tjänsten kan fylla och vilka servicenivåer kunden kan förvänta sig av 
tjänsten. 

Grundläggande koncept, policys och principer 

Varje organisation bör utveckla en egen policy över såväl tjänsteportfölj som tjänstekatalog 
som relaterar till de tjänster de ska innehålla, vilka detaljer som måste beskrivas samt vem i 
organisationen som har ansvar över vilka delar. 

Det finns två aspekter av tjänstekataloger, den del som riktar sig till och används av 
tjänsteleverantören och den del som är synlig för och används av kunderna. 

Processaktiviteter 

Hanteringen av tjänstekatalogen bör innehålla: 

•  Att komma överens om en tjänstedefinition med alla inblandade parter och 
dokumentera denna. 

•  Att se till att hanteringen av tjänsteportföljen (innehållande alla tjänster i 
tjänstekatalogen plus tjänster under utveckling) och tjänstekatalogen fungerar ihop för 
att hålla informationen i tjänstekatalogen konsistent och kunna återanvända redan 
utvecklade tjänster. 

•  Att interagera med kunden för att kunna ställa dennes behov i relation till tjänsterna i 
tjänstekatalogen samt kartlägga beroendeförhållanden på kundens sida. 

•  Att kartlägga beroendeförhållanden mellan olika delar av tjänsteleverantörens 
organisation som tredjepartsleverantörer och stödjande processer som och spegla detta 
i tjänsteleverantörens vy över katalogen. 

Triggers, input/output och kopplingar till andra processer 

Det finns en mängd källor för informationsinput till processen för tjänstekatalogshantering, 
däribland: 
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•  Affärsinformation från tjänsteleverantörens egen organisation rörande IT-strategi, 
affärsstrategi, finansiella planeringar och information rörande framtida krav från 
tjänsteportföljen. 

•  Analyser av affärspåverkan utifrån information om påverkan, prioritet och risk som 
varje tjänst eller förändring av tjänst ger upphov till. 

Triggers kan vara förändringar eller nyuppkomna kundbehov, eller möjliga nya tjänster. Detta 
påverkar såväl som befintliga, nya och avvecklade tjänster. 

Informationshantering 

Nyckelinformationen för tjänstekatalogshanteringen kommer från tjänstekatalogen självt. 
Input för denna information kommer från tjänsteportföljen (nya tjänstekoncept) eller feedback 
kunder (nya tjänstebehov) baserat på bland annat SLA:erna. 

Nyckeltal 

De två viktigaste nyckeltalen för tjänsteportföljen och hanteringen av denna är: 

•  Hur många procent av de tjänster som finns i tjänstekatalogen och som faktiskt 
levereras. 

•  Antal upptäckta differenser mellan informationen i tjänstekatalogen (som idealt sett 
ska beskriva verkligheten) och verkligheten. 

Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker 

Kritiska framgångsfaktorer omfattar: 

•  Informationskonsistens i tjänstekatalogen 
•  Kundernas vetskap om tjänsterna som kan levereras 
• Tjänsteleverantörernas kunskap om vad som levereras 

Risker omfattar, förutom att inte uppnå acceptabel nivå av ovanstående: 

• Ej nog utförlig information om krav och behov från kunder 
• Fel information om krav och behov från kunder. 

Fullgörande av begäran 

Syfte och mål 

•  Att tillhandahålla en kanal för användare att beställa och erhålla tjänster där processer 
för godkännande och kvalicering finns. 

•  Att tillhandahålla information till användare och kunder om en tjänsts tillgänglighet 
och hur de erhåller dem. 

•  Att leverera de komponenter som ovanstående tjänster består av. 
•  Att hantera generell information, klagomål och kommentarer. 

Scope 
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Processen för att fullgöra en begäran varierar beroende på vad det är som begärs, men kan 
oftast brytas ner till en serie aktiviteter och skapa arbetsflöden att utföras för olika delar av 
organisationen. 

Värde för kund 

Värdet ligger i att snabbt kunna leverera den begärda tjänsten, då rutiner för leveransen finns 
uppbyggda. I bästa fall kan dessa rutiner medföra att onödig byråkrati försvinner, vilket också 
sänker kostnaden för dessa tjänster. 

Grundläggande koncept 

Många begäranden kommer att upprepas ofta så ett flöde kan med fördel fördefinieras och 
implementeras i berörd tjänst under utformandet av en ny tjänst. Eftersom dessa begäranden 
upprepas ofta blir det en förutsättning att detta flöde fungerar väl för att man ska kunna 
komma upp i de överenskomna servicenivåerna. Ärendet ägs av Service Desk, som är 
organisationens kontaktpunkt mot användarna. Det är Service Desk som ger support och 
initierar ärenden kopplade till tjänsterna som exempelvis felrapportering. 

Processaktiviteter 

Det finns fyra grundläggande områden av processer. 

•  Urval från meny 

Idealet är att ha en webbaserad självbetjäningsmeny där användarna själva kan välja 
tjänster ur ett fördefinierat urval. Lämpliga förväntningar bör kommuniceras genom att 
presentera måldatum för leverans, matchat mot målen i SLA:erna. 

•  Godkännanden 

Varje begäran om fullgörande innebär att ett antal godkännanden finns på plats. Dessa kan 
vara exempelvis finansiella godkännanden där bland annat betalning för tjänsten ingår. 
Processen för fullgörande av ett begärande måste ha möjlighet att kontrollera alla de 
godkännanden som krävs för en tjänst. 

•  Fullgörande 

Det faktiska fullgörandet beror på tjänstens natur. Vissa tjänster kräver specialgrupper 
medan andra lätt kan lösas av enskilda medarbetare. Vissa tjänster kräver 
tredjepartsleverantörer. Hur tjänsten än levereras bör fortskridandet övervakas och kunden 
bör uppdateras. 

•  Avslut 

När fullgörandet är komplett går ärendet tillbaka till Service Desk för avslut. Detta 
innefattar feedback från användaren huruvida denne är nöjd med resultatet. 

Triggers, input/output och kopplingar till andra processer 

De allra flesta begäranden om fullgörande triggas genom att användaren kontaktar Service 
Desk via antingen telefon eller självbetjäning via ett webbinterface. Starka kopplingar till 
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processer för resurshantering är centralt. För att kunna ge användaren och kunderna klara 
besked om leveranstid krävs det att Service Desk har översikt över hur tillgången till resurser 
ser ut. 

Informationshantering 

Begärandena innehåller information om: 

•  Vilken tjänst som begärs 
•  Vem som begär och vem som gav tillåtelse till beställningen 
•  Vilken process som används för att fullgöra beställningen 
•  Vem som ges uppdraget att fullgöra och vilka aktioner som vidtas 
•  När begärandet inkommer samt när aktionerna vidtogs 
•  Information från avslutningsprocessen 
•  Eventuell begäran om förändring 
•  Säkerhetspolicies för att klargöra huruvida användaren är berättigad att begära tjänsten 

Mättal 

För att mäta effektiviteten föreslås följande mättal: 

•  Totala antalet begäranden (som ett kontrollmått) 
•  Antalet begäranden i olika stadier (exempelvis antal loggade, stängda och så vidare) 
•  Antalet begäranden som väntar på behandling 
•  Snittiden för att behandla varje typ av begärande 
•  Antalet och procentandelen av begärandena som behandlats inom de överenskomna 

måltiderna 
•  Snittkostnaden för varje typ av begärande 
•  Någon form av kundnöjdhet med behandlingen av begäranden 

Utmatningar, Kritiska framgångsfaktorer och risker 

Utmaningarna omfattar dokumentering av arbetsflöden samt att skapa det webbaserade 
gränssnittet för självbetjäning. Dessa två utmaningar ingår även i de kritiska 
framgångsfaktorerna tillsammans med: 

•  Kostnaderna för de tjänster som kan begäras 
•  Kontaktpunkterna mot användarna, vilka består av personlig kontakt med Service 

Desk, kontakt med Service Desk via självbetjäningsgränssnittet samt direkt kontakt 
med systemet för fullgörande av begäran. 

Riskerna innefattar: 

•  Oklarhet över ansvarsområden och omfattning 
•  Dåligt designade gränssnitt 
•  Dåligt designade eller använda back-endprocesser som inte klarar av en viss typ av 

begärande eller volymen av begäranden 
•  Dåligt stöd för insamling av mätdata 

Åtkomsthantering 
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Syfte och mål 

Åtkomsthanteringen används för att ge rätt till användare eller grupper av användare att nyttja 
en tjänst. Åtkomsthanteringen baseras på kundorganisationens säkerhetspolicy. 

Värde för kund 

•  Skyddar organisationens data samtidigt som användare får rätt nivå av rättigheter 
•  Minskad risk för fel vid datainmatning, då åtkomsthanteringen innehåller 

kontrollsystem även för detta 
•  Förmåga att kunna granska användande och spåra missbruk av tjänster 
•  Förmåga att kunna begränsa en användares tillgång, vilket är viktigt för 

informationssäkerheten 
•  Kan behövas för att tillmötesgå externa krav såsom lagar 

Grundläggande koncept 

Åtkomsthanteringen är den process som gör det möjligt för användare att komma åt de 
tjänster som finns i tjänstekatalogen. Denna process består av följande grundläggande 
koncept: 

•  Tillgång: syftar till grad och utsträckning av en tjänsts funktionalitet och data en 
användare har rätt att nyttja 

•  Identitet: syftar till informationen om användarna som skiljer dem från varandra som 
individer och som verifierar deras status inom organisationen. 

•  Rättigheter: vilka typer av aktioner en användare får utföra på en tjänst, eg. läsa, 
skriva, exekvera, ändra eller ta bort 

•  Tjänster eller grupperingar av tjänster: handlar om att gruppera tjänster som erbjuds 
till användare eller grupper av användare för att bespara arbete. 

•  Katalogtjänster: är en typ av verktyg för att hantera åtkomst och rättigheter 

Processaktiviteter 

De processer som ingår i åtkomsthanteringen är: 

•  Begära åtkomst, vilket kan köras bland annat då fullgörande av begäran körs. 
•  Verifiera att användaren som begär tjänsten verkligen är den som den utger sig för att 

vara samt att de verkligen har rätt till en tjänst. 
•  Tillhandahålla rättigheter utifrån säkerhetspolicys 
•  Övervaka och kontrollera identitetsstatus, till exempel förändringar som pensionering 

och jobbyten 
•  Logga och spåra tillgång till tjänster för att upptäcka missbruk av tjänster och kunna 

bevisa detta 
•  Ta bort eller minska rättigheter 

Triggers, input/output och kopplingar till andra processer 

Begäran om fullgörande samt en begäran om förändring i en tjänst är två processer som 
påverkar och triggar tillgångshanteringen. 

Informationshantering 
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Information som hanteras i under åtkomsthanteringen är personlig information om 
användarna som till exempel namn, kontaktuppgifter, gruppering och arbetsuppgifter. Att 
gruppera användarna är ett sätt att förenkla hanteringen av åtkomsträtter. En användare kan 
tillhöra flera grupperingar och dessutom ha en speciell roll i någon gruppering vilket gör att 
de har större tillgång till tjänsterna än de övriga gruppmedlemmarna. 

Mättal 

Exempel på mättal för att mäta effektiviteten hos åtkomsthanteringen är: 

•  Antal begäranden för åtkomst 
•  Antal begäranden som godkänts per tjänst, per användare, per gruppering, och så 

vidare 
•  Antal fel som uppstått på grund av felaktiga åtkomstinställningar 

Utmatningar, Kritiska framgångsfaktorer och risker 

Förutsättningar för lyckat införande av åtkomsthantering omfattar möjligheterna att: 

•  Identifiera användare 
•  Identifiera godkännande part 
•  Verifiera att användaren har tillgång till tjänsten som begärs 
•  Länka multipla åtkomster för varje användare 
•  Fastställa status på användaren, att kunna avgöra huruvida användaren fortfarande har 

tillgång till systemen när denne loggar på 
•  Ändra användares åtkomstmöjligheter 
•  Blockera tillgång för oauktoriserade användare 
•  En databas över alla användare och de rättigheter de har blivit tilldelade 
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Bilaga 2 – Kommunala åtaganden 
Från Ansvarskommittén, 2007b 

Typ av åtagande Verksamhet 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola 
Kommunal vuxenutbildning 
Svenska för invandrare 
Socialtjänst, inkl individ- och familjeomsorg 
Omsorg om äldre och funktionshindrade 
Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende 
Stadsplanering och byggfrågor 
Hälso- och miljöskydd 
Renhållning och avfallshantering 
Räddningstjänst 
Vatten och avlopp 
Bibliotek 
Krisberedskap 
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) 

Obligatoriska åtaganden 

Bostadsförsörjning 
Öppen förskola 
Fritidsverksamhet 
Byggande av bostäder 
Energi 
Hälso- och viss sjukvård i hemmet 
Sysselsättning 
Näringslivsutveckling 

Exempel på frivilliga åtaganden 

Kultur 
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Bilaga 3 – Myndigheter av betydelse för kommunen 
Från Ansvarskommittén, 2007b 

Kommundel Myndighet 
Valmyndigheten 
Riksdagens ombudsmän (JO) 
De allmänna förvaltningsdomstolarna 
Statistiska Centralbyrån (SCB) 
Kammarkollegiet 
Konkurrensverket 
Datainspektionen 
Skatteverket 
Arbetsmiljöverket 
Jämställdhetsombudsmannen 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

Hela kommunen 

Arbetsdomstolen 
Länsstyrelsen 
Socialstyrelsen 
Handisam 
Handikappombudsmannen 
Barnombudsmannen 
Statens institutionsstyrelse (SiS) 
Polismyndigheterna 
Kriminalvården 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Kronofogdemyndigheten 

Socialtjänst och vård 

Konsumentverket 
Statens skolverk 
Myndigheten för skolutveckling 
Sameskolstyrelsen 
Specialpedagogiska institutet 
Specialskolemyndigheten 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 

Skola 

Vetenskapsrådet 
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 Bilaga 4 – Intervjufrågor 
I de intervjuer som gjorts under vår undersökning har dessa frågor använts som grund. 

1. Vilka krav ställer kommunal verksamhet på en tjänst?  

Vilken nytta ser ni med tjänsteorientering för kommunens respektive medborgarnas håll? 

Vilka behov måste uppfyllas? 

Vad ställer detta för krav på beskrivningarna av medborgarnära tjänster? 

Vad måste ingå i beskrivningarna för att uppfylla dessa krav? 

Vilka roller finns det i tjänsteorganisationen? 

Vilka organisationsförändringar behövs respektive önskas? 

Hur ser du på leveransen av tjänsten, sker denna via utförande av interna deltjänster? 

Hur ser ni på kommunens roll i samarbete med externa tjänsteleverantörer? 

2. Vilka typer av medborgarbehov behöver kommunerna uppfylla med hjälp av e-
tjänsterna respektive katalogen? 

Vilken nytta ser ni med medborgarnära e-tjänster från kommunens håll/för medborgarna? 

Vilka medborgarbehov ser ni? 

Hur ser prioriteringarna mellan ovanstående behov ut? 

 Hur prioriteras de obligatoriska åtagandena kontra de frivilliga? På vilka 
grunder sker dessa prioriteringar? 

Vilka problem anser du kan uppstå vid användande av e-tjänster snarare än personliga 
besök och telefonsamtal? 

 Hur ska dessa eventuella problem hanteras? Vad behövs? 

3. Vad ställer behovstyperna för krav på e-tjänsterna respektive tjänstekatalogen?  

Vilken koppling ser du mellan tjänstebeskrivningar och e-tjänster? 

(Vad vill ni ha ut med e-tjänsterna?) 

Vilka krav ställer detta på e-tjänsterna? 

Vad behöver då beskrivas? 

Vilka roller finns det i e-tjänstebeskrivningarna? 

Vad mäts och utvärderas gällande e-tjänster idag? 



Den kommunala tjänstekatalogen 

 10 

Hur mäts och utvärderas e-tjänster idag?  

Vilka leveranskanaler finns? Vilka är intressanta? 

4. Hur beskrivs en tjänst utifrån medborgarens respektive kommunens perspektiv? 

Tas upp under fråga 1. 

5. Hur beskrivs en e-tjänst utifrån medborgarens respektive kommunens perspektiv? 

Vid ett inkommande ärende idag, hur hämtas den information som krävs? 

 Hur kontrolleras medborgarens information? 

Hur stor del hämtas från interna system och hur mycket hämtas från externa 
system? 

Hur kontrolleras tillgängliga resurser för utförande av kärntjänsten? 

Hur hittar man medborgares obligatorier/livssituationer exempelvis skolstart idag? 

6. Vilka attribut och egenskaper krävs för att möta de olika kraven på e-tjänsterna 
respektive tjänstekatalogen? 

Anser du att e-tjänsterna kan vara av typen rent informativa eller handlar e-tjänster bara 
om utföranden? 

7. Utifrån de identifierade kraven, vad bör mätas för att beskriva e-tjänsternas nytta? 

Vilket behov av mätetal ser ni? 

8. Vilka direktiv styrs kommunerna av och vad ställer detta för krav på e-tjänsterna och 
utvecklandet av dessa? 

Hur mycket påverkas ert arbete av statliga direktiv? 

Hur mycket påverkar era befintliga system ert arbete med e-förvaltningen? 


