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Sammanfattning/Abstract 
 
 
Vi lever i ett samhälle som genomgår stora förändringar på alla områden. Begreppet 24-
timmarsmyndighet eller e-government är något som flera statsförvaltningar i världen liksom i 
Sverige redan har börjat arbeta mot. Den grundläggande idén med 24-timmarsmyndighet är 
att myndigheten ska vara i medborgarens tjänst, det vill säga erbjuda en bra service till 
medborgarna, öppenhet och insyn i sin verksamhet. Tillgängligheten är en av principerna för 
bra service. 
 
Migrationsverket är en av myndigheterna i den svenska förvaltningen som har börjat arbeta 
mot det idealet. I vår uppsats använder vi oss av ELON-projektet på Migrationsverket där vi 
genom att studera användbarheten i en nyinförd webbtjänst undersöker hur denna webbtjänst 
påverkar Migrationsverkets tillgänglighet.  
 
I vårt forskningsarbete kom vi fram till att det finns flera faktorer som är avgörande för 
tillgängligheten. Uppsatsen berättar om hur de faktorerna står i relation mot varandra och vad 
en myndighet kan göra för att förbättra sin tillgänglighet i 24-timmarsmyndigfhetsanda.  
 
Den här uppsatsen har ambitionen att, genom att beskriva hur en svensk myndighet arbetar 
mot visionen 24-timmarsmyndighet, ge svar på frågan: Blir Sverige e-myndigt?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
We are living in a society that is changing a great deal in all areas. The concept 24/7 agency 
or e-government is something many central government administrations in the world as in 
Sweden already have begun to work towards. The fundamental idea of 24/7 agency is that the 
public agency shall be in the service of the citizen i.e. offer a good service for the citizens and 
openness and insight in their activity. The availability is one of the principles for good 
service.  
 
The Swedish Migration Board is one of the public agencies in the Swedish central 
government administration that has begun to work towards that ideal. In our essay we use the 
ELON-project at the Swedish Migration Board where we, by studying the usability of a newly 
introduced web service, examines how that affects the availability at the Migration Board.   
 
In our research we found out that there are many factors that is decisive for the availability. 
The essay describes how the factors relate to each other and what a public agency can do to 
improve their availability in the spirit of 24/7 agency.  
 
This essay has got the ambition to, by describing how a Swedish authority is working towards 
the vision of 24/7 agency, give answer to the question: Will Sweden be e-capable? 
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1 Inledning  
Uppsatsen ”Blir Sverige e-myndigt?” börjar med begreppet 24-timmarsmyndigheten och dess 
innebörd, sträcker sig över principerna för bra service till medborgare och företag 
(www.statskontoret.se, 2003e) och fortsätter vidare med fokus på elektroniska tjänster. Detta 
anser vi är ett aktuellt och högintressant område att utveckla kunskap om.  
 
I vår studie kommer vi att använda oss av ett projekt för elektroniska ansökningar (ELON-
projektet,2003) som genomförs på Migrationsverket. 
 
I arbetet kommer vi att utgå ifrån principerna för bra service till medborgarna 
(www.statskontoret.se, 2003e) och bygga vidare på den kunskap som Statskontoret och 
Migrationsverket utvecklat. Eftersom vi i vår studie kommer att använda oss av 
Migrationsverkets ELON-projekt kommer vi, i samarbete med dem, att utforska hur 
användarna (de sökande och de anställda) upplever Migrationsverkets tillgänglighet och sin 
egen roll i ansökningsprocessen före och efter införandet av den elektroniska 
ansökningsmöjligheten. 
 
Med detta vill vi visa hur medborgarna upplever tillgängligheten hos en myndighet i den 
svenska förvaltningen före och efter införandet av de elektroniska webbtjänsterna för 
självbetjäning.  
 
Resultat av denna studie ska hjälpa oss själva och instanserna i den svenska förvaltningen att 
förstå vikten av utvecklingen av sådana system som med sin utformning ska främja 
användningen av de elektroniska webbtjänsterna för självbetjäning. Dessutom skulle den 
eventuellt påpeka brister i tillämpningen av allmänna användbarhetsprinciper vilket kan leda 
till en utveckling av de webbaserade elektroniska tjänsterna som inte främjar myndighetens 
tillgänglighet.  

 

1.1 Trenden i omvärlden 

I regeringskansliets broschyr ”På väg mot 24-timmarsmyndigheten” kan man läsa om den 
trend i omvärlden som kallas e-government (www.finans.regering.se, 2003a). I broschyren 
beskrivs vårt samhälle som genomgår stora förändringar på alla områden. Traditionella 
gränser håller på att suddas ut och förflyttas och vi anpassar oss till att vara en del av världen- 
inte bara av ett integrerat Europa utan också av ett globalt samhälle. Rörligheten av 
arbetskraft, kapital och marknader ökar dramatiskt och den enskilda medborgaren förväntar 
sig att förvaltningen ska svara mot det övriga samhällets tillgänglighet, interaktion och 
samverkan.  
 
Begreppet 24-timmarsmyndighet är inte något svenskt påhitt. Flera statsförvaltningar i 
världen har redan börjat arbeta mot en vision som kallas e-government (e-myndighet, egen 
översättning).  
 
Till exempel har regionen Victoria i Australien, med Melbourne som största stad, arbetat med 
visionen sedan 1998-99 och kommit så pass långt att det torde ta Sverige två till tre år att nå 
deras position i utvecklingstrappan för en 24-timmarsmyndighet.  
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(www.24-timmarsmyndigheten.se, 2003a)   
 
Även Katalonien i Spanien har arbetat mycket mot visionen genom att  starta ett politiskt 
projekt ”The Open Administration of  Catalonia (AOC)” som syftar till att modernisera hela 
den katalanska förvaltningen och förbättra servicen till medborgare och företag där projektets 
kärna är ett webbaserat användargränssnitt. (www.24.timmarsmyndigheten.se, 2003b)  
 
Sydkorea är ytterligare ett land som har kommit långt med sitt framgångsrika projekt ”G4C – 
Government for Citizens” och kan nu mäta sig med vilket land som helst inom 
e-governmentsfären. (www.24.timmarsmyndigheten.se, 2003c) 
 
Inom den svenska förvaltningen har flera myndigheter påbörjat sin utveckling mot samma 
vision som här i Sverige fått namnet 24-timmarsmyndighet. Exempel på sådana myndigheter 
är CSN (www.csn.se, 2003) Skattemyndigheten (www.rsv.se, 2003) och Tullverket 
(www.tullverket.se, 2003). 
 
För många medborgare har det blivit en självklarhet att tjänster och varor ska finnas 
tillgängliga dygnet runt, överallt, oberoende av kontorstider och geografiska hinder. 
Förändringarna i samhället medför att myndigheter, landsting och kommuner måste vara 
öppna för att utvecklas. I hög grad handlar det om att börja se på verksamheten utifrån 
medborgarens och företagets perspektiv och anpassa verksamheten efter deras behov. 
(www.finans.regeringen.se, 2003a) 
 
Allt detta gör att den svenska förvaltningen står inför en av de största utmaningarna i modern 
tid: hur ska man gå tillväga för att utveckla en förvaltning som är bättre anpassad till den nya 
tidens krav och villkor? De initiativ som tas för att utveckla den offentliga förvaltningen till 
att bättre möta medborgares och företagares behov kan samlas i begreppet 24-
timmarsmyndighet. (ibid) 
 
Informationstekniken är en förutsättning och en viktig del av denna process eftersom en 
övergång till elektronisk information och självservice ger stora effektivitetsvinster och 
fördelar inom förvaltningen. Detta får dock inte betyda att andra fungerande kontaktvägar 
försvinner utan att medborgarna måste kunna använda de kontaktkanaler som passar dem 
bäst. Ledstjärnor för en 24-timmarsmyndighet är bra service, öppenhet och insyn. 
(www.statskontoret.se, 2003a) 
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Figur 1 Fenomen i studieområdet  
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1.2 Problemområde 

Myndigheternas arbete mot en förvaltning med 24-timmarsmyndighet som vision initierades 
med Statskontorets rapport ”24-timmarsmyndighet - förslag till kriterier för statlig elektronisk 
förvaltning i medborgarnas tjänst”(www.statskontoret.se, 2003b). Statskontoret har inte 
utvecklat några strikta instruktioner till myndigheter om hur man når det idealet men i sin 
rapport har de definierat och presenterat sina rekommendationer till myndigheterna. De har 
också en beskrivning av en utvecklingstrappa med de utvecklingssteg som en myndighet bör 
klättra på för att nå målet om en 24-timmarsmyndighetsvision.  
 
Mot bakgrund av Statskontorets rapport (www.statskontoret.se, 2003b), vars delar 
presenteras under punkten 2.1 24-timmarsmyndigheten, tycker vi att rapportens 
tyngdpunkt är rekommendationen till myndigheter för utveckling av webbtjänster med 
kanaler för ”en-till-en”-kommunikation. Enligt rapporten skulle en aktiv användning av 
sådana webbtjänster främja myndigheternas tillgänglighet. Dessa webbtjänster ger 
medborgarna möjlighet att få information, ställa frågor och uträtta ärenden när det 
passar dem.  
 
Att nå idealet innebär för varje myndighet en utveckling av egna eller köp av 
standardiserade informationstekniska lösningar som kan hjälpa myndigheten vidare i 
utvecklingstrappan mot en 24-timmarsmyndighet.  
 
Många interaktiva produkter, t ex publika webbtjänster är enligt Ottersten & Berndtsson 
(2002) sådana att användaren själv avgör om hon vill använda produkten. De anser det vara 
uppenbart att produkten bör vara enkel och behaglig att använda, annars tappar man 
användare.  
 
Enligt Nielsen (1999) är god användbarhet en förutsättning för att få en aktiv användning av 
en webbtjänst. När författaren talar om dålig användbarhet beskriver han detta som att ha en 
butik på 17:e våningen (dit ingen hittar) med öppettider på onsdagar mellan kl 15.00 och 
17.00 (så ingen hinner) och med en personalstab som inte vill tala med kunderna och 
dessutom är otrevlig (som gör att ingen vill handla där). 
 
Detta är anledningen till att vi det intressant att studera användbarheten hos en webbaserad 
elektronisk tjänst med en ”en-till-en”-kommunikationskanal. Detta gör att vi får kunskap om 
hur införandet av en elektronisk tjänst påverkar en myndighets tillgänglighet. 
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1.3 Forskningsfråga 

I vår uppsats ska vi försöka hitta svar på frågan: 
 
Hur har införandet av en elektronisk webbtjänst för självbetjäning i en myndighet, med 
bakgrund i ”24-timmarsmyndighetsbegreppet”, påverkat myndighetens faktiska 
tillgänglighet? 
 
Med tanke på den roll som användbarheten spelar vid användning av en webbtjänst enligt 
Ottersten & Berndtsson och Nielsen (se 1.2 Problemområde) anser vi att vår forskningsfråga 
kan besvaras genom en studie av användbarheten i webbtjänsten hos Migrationsverkets 
projekt för elektroniska ansökningar (ELON-projektet).  
 
I denna studie kommer vi att beröra den del av användbarheten som innehåller följande 
aspekter: 
 
• anpassning av programfunktionerna  
• användarvänlighet innefattande aspekterna åtkomlighet, förenlighet med människan, 

individualisering och hjälpresurser 
• användaracceptans 
• användarkompetens. 
 

1.4 Syfte och målgrupp  

Syftet med vår uppsats är att utveckla en kunskap av en karaktär som kan vara intressant för  
flera instanser i den svenska förvaltningen. Vår ambition är att skapa förståelse för hur en 
myndighet i sitt arbete med utveckling av en webbtjänst med kommunikationskanal ”en-till-en” 
kan påverka utvecklingen så att den nya möjligheten främjar en högre tillgänglighet som i sin tur 
leder till bättre service till medborgarna och ett steg närmare 24-timmarsförvaltningen. 
 
Genom sin deskriptiva karaktär ska uppsatsen beskriva den elektroniska 
ansökningsmöjligheten på Migrationsverket och bakgrunden till införandet av den. Dessutom 
ska den beskriva hur användarna upplever och utnyttjar den nya möjligheten. Uppsatsen ska 
också beskriva betydelsen av att arbeta dels efter de av Statskontoret definierade kriterierna 
för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst (www.statskontoret.se, 2003e) och 
dels efter övriga, i uppsatsen definierade, användbarhetsbegrepp.  
 

1.5 Avgränsningar 

Enligt Statskontorets rapport (www.statskontoret.se, 2003e) finns flera olika faktorer som är 
viktiga att ta hänsyn till när man arbetar mot 24-timmarsmyndighetsvisionen. De olika 
faktorerna är tillgänglighet, delaktighet, samverkan, insyn och öppenhet (se 2.1 24-
timmarsmyndigheten).  Av dessa har vi valt tillgänglighet att fokusera vårt arbete på. Detta 
betyder att vi i vår uppsats inte vill utveckla kunskap om hur införandet av de elektroniska 
webbtjänsterna för självbetjäning i en myndighet har påverkat användarnas delaktighet i 
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verksamheten, samverkan mellan olika myndigheter, användarnas insyn i verksamheten eller 
myndighetens öppenhet. 

1.6 Disposition 

Här följer en beskrivning av hur vi har disponerat innehållet i vår uppsats. 
 
Inledning Trenden i omvärlden och dess inflytande på den svenska 

regeringen, problemområdet i vår studie, forskningsfrågor som vi 
ska försöka hitta svar på, syftet med vårt arbete och den målgrupp 
som kan vara intresserad av studiens resultat. Dessutom innehåller 
den avgränsningarna i vårt arbete, disposition samt begreppslista 
där man kan hitta förklaringar till vissa begrepp som används i vår 
studie.  

 
Bakgrund Utgör vår referensram där vi presenterar 24-timmarsmyndigheten 

som Statskontorets vision med tillhörande rekommendationer till 
myndigheter och utvecklingstrappan som fungerar som ett mått på 
hur långt en myndighet har kommit i sitt arbete, Migrationsverket 
och dess arbete med 24-timmarsidealet i fokus som återspeglas via 
ELON-projektet. Vi kommer att presentera några samhällsforskare 
och deras syn på användbarhet i system samt ELON-projektets 
projektledare och hennes syn på användbarhetens roll under 
ELON-systemets utveckling. 

 
Metod Innehåller den teoretiska delen i vår uppsats där vi presenterar de 

vanligaste kunskapsteoretiska inriktningar inom 
samhällsforskning, angreppssätt med s k metodtriangulering och 
olika typer av undersökningsdesign enligt vilka samhälls-
vetenskaplig forskning utförs idag. Därefter skriver vi om olika 
forskningsmetoder för datainsamling och bearbetning. I slutet av 
kapitlet tar vi även upp kriterier för bedömning av 
samhällsvetenskapliga undersökningar samt alternativa sådana. 

 
Empirisk studie Här skriver vi om vårt val av de olika metoder som presenterades i 

föregående kapitel samt vårt sätt att gå tillväga i vår studie.  
 
Resultat Här presenterar vi en sammanställning av de svar som vi har fått 

genom intervju- och enkätundersökningar med våra respondenter. 
 
Diskussion Består av en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och 

resultat samt diskussion om tillgänglighetens beroende av några 
nya begrepp 

 
Reflektion Innehåller en övergripande jämförelse mellan vår forskningsfråga 

och begrepp som vi kom fram till under diskussionen, en kritisk 
granskning av metoder som vi använde vid våra undersökningar 
samt resultatens överförbarhet, förslag till vidare forskning och 
sammanfattning av genomförd studie. 
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Slutsats Ger svar på vår fråga: Blir Sverige e-myndigt? 
 

1.7 Begreppslista 

 
Användare Sökande, se nedan, och anställda på Migrationsverket som arbetar 

med elektroniskt inkomna ansökningar, se Handläggare och 
Assistent nedan  

 
Assistent Anställd på Migrationsverket som arbetar med att fördela 

elektroniskt inkomna ansökningar till handläggare 
 
ELON-system Databehandlingssystem på Migrationsverket som används för 

administration av ansökningar inkomna på elektronisk väg
   

Handläggare Anställd på Migrationsverket som arbetar med att ta beslut på 
elektroniskt inkomna ansökningar om uppehålls- och 
arbetstillstånd 

 
Inbox Elektronisk brevlåda i ELON-systemet där ansökningarna kommer 

in  
 
Sökande Personer som använder sig av den elektroniska 

ansökningsmöjligheten på Migrationsverkets webbplats  
 
Webbtjänst Elektronisk ansökningsmöjlighet för sökande som nås via 

Migrationsverkets webbplats 
 
Ärende Ansökan som kommer till Migrationsverket på elektronisk väg 
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2 Bakgrund 
Statskontoret har efter uppdrag från regeringen definierat begreppet ”24-timmarsmyndighet” i 
rapporten ”24-timmarsmyndighet - förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i 
medborgarnas tjänst” (www.statskontoret.se, 2003b) och utvecklat visionen vidare genom 
publikationer som kan hittas på Statskontorets webbplats (www.24-timmarsmyndigheten.se, 
2003d). På webbplatsen har Statskontoret också en omvärldsbevakning både nationellt och 
internationellt. 

2.1 24-timmarsmyndigheten 

Den 9 december 1999 gav Regeringen i uppdrag till Statskontoret att ta fram ett förslag till 
kriterier som skulle ligga till grund för begreppet 24-timmarsmyndigheten. I bakgrunden till 
uppdraget står det att:   
 

”24-timmarsmyndigheten har kommit att bli det vägledande begreppet i arbetet 
med att öka myndigheters tillgänglighet. För att uppmärksamma de myndigheter 
som arbetar aktivt för att göra sig mer tillgängliga och stimulera de myndigheter 
som ännu inte kommit långt i arbetet vill regeringen definiera begreppet för att 
kunna använda det i sin kvalitetsbedömning och styrning av myndigheter. Det 
skulle t ex kunna användas som ett underlag för jämförelse av myndigheter.” 
(www.statskontoret.se, 2003d) 

 
Den 4 maj 2000 redovisade Statskontoret  rapporten ”24-timmarsmyndighet- förslag till 
kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst” där det bland annat står  
 

”Statskontoret tolkar att begreppet 24-timmarsmyndighet skall stå för en 
kombination av åtgärder som alla syftar till att skapa myndigheter i medborgarnas 
tjänst. Myndigheten skall härvid medvetet implementerar [!] elektroniska tjänster i 
sin dynamiskt framväxande förändring mot nätverksmyndighet. ” 
(www.statskontoret.se, 2003c) 

 
Enligt Statskontorets rapport förväntas följande från en statsförvaltning:  
 

”En bra service till medborgare och företag: En förvaltning där myndigheter 
tillhandahåller de tjänster som medborgare och företag önskar och på ett sätt som 
passar dem. En sådan service bygger på tre principer: 
 
1. Tillgänglighet: Medborgare och företag kan få information, ställa frågor, 

uträtta ärenden när det passar dem. Som ett komplement till manuella tjänster 
erbjuds medborgare och företag elektroniska tjänster till självbetjäning. 
Deklarera, söka jobb och studiemedel etcetera. skall kunna göras elektroniskt. 
24-timmarsmyndighet skall bli ett vägledande begrepp. 
 

2. Delaktighet: Medborgare och företag känner till vilka tjänster som erbjuds och 
i vilka former det sker. De kan när så är möjligt välja tjänster och ges tillfälle 
till dialog och möjlighet att lämna synpunkter på den verksamhet de berörs av. 
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3. Samverkan: Medborgare och företag skall i det enskilda ärendet bara behöva 
ta kontakt med en myndighet. Detta ställer krav på myndigheterna att 
samverka och tillvarata informationsteknikens alla möjligheter för att 
tillsammans utföra olika uppgifter.  
 
Öppenhet och insyn: En förvaltning där alla medborgare erbjuds: 
 

4. Insyn: Alla medborgare kan på ett enkelt sätt få insyn i myndighetens arbete 
och ta del av allmänna handlingar 

 
5. Ansvarsutkrävande: Alla medborgare kan på ett enkelt sätt få klarhet i vem 

som ansvarar för vad på en myndighet.” (www.statskontoret.se, 2003e) 
 
I Figur 2 visas en översikt över de servicekanaler som möjliggör tillgänglighet oberoende av 
tid och rum, hämtad från Statskontorets rapport ”24-timmarsmyndighet - förslag till kriterier 
för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst”. 
(www.statskontoret.se, 2003c)  
 

Figur 2 Översikt över servicekanaler (www.statskontoret.se, 2003c) 
 
Enligt Statskontoret beskriver ovanstående bild relationen mellan de olika formerna av 
servicekanaler. Illustrationens 1-1 och 1-     syftar på att kommunikationen sker från en-till-en 
respektive från en-till-många. För att en servicekanal skall kunna betraktas som en del av ett 
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nätverk (se ovan Statskontorets förväntningar från en statsförvaltning) krävs att den är 
internetbaserad och möjliggör ”en-till-en”-kommunikation. (ibid) 
 
Statskontorets bedömning är att utvecklingen av kriterier för begreppet 24-timmarsmyndighet 
i ett första skede bör fokuseras på den dynamiska framväxten av elektroniska nätverkstjänster 
som bygger på området "Internet". (ibid) 
 
De har även definierat en utvecklingstrappa som enligt dem innehåller de utvecklingssteg en 
myndighet bör klättra upp mot en vision av 24-timmarsmyndighet:  

 
• steg1 : Webbplats som innehåller ”paketerad” information om myndigheten och dess 

tjänster 
• steg2 : Webbplats som innehåller ”interaktiv” information om myndigheten och dess 

tjänster 
• steg3 : Webbplats och kommunikationsfunktioner som tillåter besökaren att lämna och 

hämta personlig information 
• steg4 : Webbplats och nätverksfunktioner för samverkan med andra myndigheter och 

samhälleliga instanser. 
(www.statskontoret.se 2003e) 
 

I en naiv jämförelse mellan figur 2 och ovanstående utvecklingssteg finner vi att i de fall 
kommunikationen sker i form av en-till-många talar man om en webbplats som innehåller 
”paketerad” information om en myndighet och dess tjänster eller ”interaktiv” information om 
en myndighet och dess tjänster. 
 
Om kommunikationen däremot sker i form av en-till-en talar man om en webbplats: 
med kommunikationsfunktioner som tillåter besökaren att lämna och hämta personlig 
information eller med nätverksfunktioner för samverkan med andra myndigheter och 
samhälleliga instanser.  
 

2.2 Migrationsverket   

Enligt information på Migrationsverkets webbplats (www.migrationsverket.se, 2003) är 
Migrationsverket Sveriges centrala utlänningsmyndighet och ansvarar för: 
 
• tillstånd eller visum för besök  
• tillstånd för bosättning i Sverige  
• asylprocessen, från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande 
• medborgarskap  
• stöd för frivillig återvandring  
• internationellt arbete inom EU, UNHCR och andra samverkansorgan  
• att alla berörda myndigheter samverkar på bästa sätt. 
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Enligt 2002-års verksamhetsplan skall Migrationsverket utveckla de elektroniska medierna för 
att förbättra service och tillgänglighet med 24-timmarsmyndigheten som förebild. Målet är 
att: 
 
• förkorta handläggningstiderna, vilket är positivt för den sökande och betyder mindre 

kostnader för svenska staten 
• göra en tidig sortering av de ärenden som skickas/lämnas till Migrationsverket  
• göra det lättare för de sökande att komma i kontakt med Migrationsverket via olika 

kommunikationskanaler t ex webbsidor, telefon, fax, e-post, brev samt traditionell kontakt 
mellan människor.  
(Projektplan – elektroniska ansökningar, 2002) 

 
Migrationsverket har i ett antal projekt och delprojekt utforskat och dokumenterat de 
sökandes behov av möjligheten till ”en-till-en” kommunikation genom webbaserade 
elektroniska kommunikationskanaler t ex  Dan-projektet (Möjligheten att ansöka via Internet, 
2002) och förstudier i ELON-projektet (Elektroniska ansökningar - verksamhets- och 
nyttoanalys, 2002). 
 
I vår uppsats t kommer vi att använda oss av kunskaper som Migrationsverket har genererat 
genom sitt arbete mot 24-timmarsmyndighetsidealet.  
 

2.2.1 ELON-projektet 

ELON-projektet är ett led i Migrationsverkets arbete med att utveckla de elektroniska 
medierna för att förbättra sin service och tillgänglighet med 24-timmarsmyndigheten som 
förebild. Projektets pilotverksamhet pågår under tiden september – december 2003. De 
ärenden ingår i pilotverksamheten är: 
 
• förlängningsansökningar för doktorander och gästforskare 
• förlängningsansökningar för arbetstillstånd 
• förstagångsansökningar från fem företag (IKEA, Tetra Pak, Accenture AB, Price 

Waterhouse Coopers och Ericsson) 
• ansökningar för medsökanden (make/maka, sambo, barn).  
 
Ärendemängden beräknas uppgå till cirka 450 ärenden per månad, vilket blir cirka 22 ärenden 
per dag. 7-8 personer arbetar med dessa ärenden.(PowerPoint presentation av ELON-
projektet, 2003) 
 

2.2.2 Projektledaren om ELON-projektet 

Den 26 november 2003 genomförde vi en intervju med projektledaren för ELON-projektet 
Ann-Catrin NyBerg. I denna intervju ställde vi frågor om kravet på användbarhet vid 
utvecklingen av webbtjänsten. Vi frågade också om kartläggningen av själva projektidén, om 
målgrupperna vid webbtjänstens utveckling, om kravspecificering, om kompetens och om 
utbildning av de anställda samt om funktionaliteten i systemet, se bilaga 1. 
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Ann-Catrin NyBerg berättade att de har arbetat med 24-timmars-myndigheten som förebild i 
ELON-projektet. De har utgått från en analys som gjorts av Migrationsverkets 
informationsenhet om hur långt Migrationsverkets webbplats har kommit på 24-
timmarsmyndighetstrappan. Statskontorets rekommendationer till myndigheterna har funnits 
med men projektgruppen har gjort vissa avgränsningar och har inte tillämpat dem fullständigt 
eftersom det handlade om ett tidsbegränsat pilotprojekt. 
 

Förberedande arbete 

I arbetet med att förbereda projektet fanns enligt Ann-Catrin inga krav från Migrationsverkets 
sida om att formulären i ELON-systemet skulle vara likadana som de som finns i 
pappersversion. Projektgruppen visste redan vid utvecklingen av webbtjänsten i vilket system 
de ansökningar som kom in elektroniskt skulle handläggas så att de kunde återanvända en del 
av material som redan fanns. I förarbetet fanns också klart formulerade krav från de sökande 
angående systemets funktionalitet.  
 
En stor del av det förberedande arbetet utgjordes av frågor kring sekretess i kommunikationen 
mellan de anställda och mellan anställda och de sökande. Även juridiska frågor gavs stort 
utrymme i denna del av projektet eftersom dagens lagar inte är anpassade till detta nya 
förhållningssätt där vi mer och mer går över till att kommunicera via e-post. ”/…/ det finns 
inte ett ord i våra lagar som handlar om att skicka e-post”, säger Ann-Catrin.   
 

Användbarhet i systemutvecklingen 

Om användbarhetens roll under systemutvecklingen berättade Ann-Catrin att för hennes del 
tycker hon att detta är ”jätteviktigt” men hon säger att det var svårt för henne att få sin vilja 
igenom eftersom det tekniska prioriterades. Hon beskriver sig själv som en informations-
människa som har jobbat mycket med grafisk formgivning och för henne är det naturligtvis 
viktigt hur ett system ser ut och hur det ska användas av de sökande.  
 
Vidare berättar hon att hon haft med en roll som användbarhetsexpert i sin kravspecifikation 
men att det har varit svårt att få tag i en sådan person. ”Den kompetensen finns inte inom 
husets väggar” som hon säger och detta är också en anledning till att tekniken har prioriterats. 
 
Idag (2003-11-26) finns en interaktionsdesigner engagerad för att se på systemet ur ett 
användarperspektiv och meningen är att man ska förbättra systemet innan det driftsätts efter 
pilotverksamheten i ELON-projektet. 
 

Målgrupp 

I arbetet med att välja ut målgruppen för projektet berättar Ann-Catrin om att de i en förstudie 
genomfört en verksamhets- och nyttoanalys och genom denna kommit fram till just den 
målgruppen som nu finns. De valdes ut på grund av  att de var datorvana, många i den här 
målgruppen är högskoleutbildade och använder datorer dagligen i sitt arbete.  
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En annan bidragande orsak var också att en del av målgruppen tidigare varit med i Dan-
projektet, ett projekt som berörde samma område som dagens ELON-projekt men i mindre 
skala. ”Att också börja i liten skala var viktigt för oss, att begränsa målgruppen”, säger Ann-
Catrin. 
 

Kompetens och utbildning av de anställda 

Ann-Catrin berättade om att personalen valt att vara med i projektet genom handuppräckning, 
det var alltså ett eget val och med detta menar hon att användaracceptansen också var väldigt 
hög eftersom det var frivilligt att gå med.  
 
På frågan om det är svårt för de anställda att lära sig att arbeta på det nya sättet svarar Ann-
Catrin både ja och nej. Hon tror att detta är så nytt, ett helt annat sätt att arbeta på så att det 
måste få ta tid innan det accepteras fullt ut på myndigheten.  
 
Hon berättar om att vissa tycker att det är jättebra att handlägga på skärmen men att vissa 
tycker att de vill läsa ansökningarna på papper och att de ( i projektledningen) har sagt att det 
går bra att göra så. 
 
Ann-Catrin betonar vid intervjun att hon tycker att det är viktigt att man inte glömmer bort de 
personliga mötena och att hon tycker att det har varit ganska lätt att förmedla information till 
den här gruppen på grund av  dess storlek, endast sju personer. Projektledningen har möten 
med gruppen varje vecka där de förmedlar information och tar emot synpunkter och förslag 
på förbättringar från de övriga projektmedlemmarna. 
 
Vidare berättar hon om att personalen vid ett antal tillfällen fått utbildning i systemet och även 
att de var med och godkände leveransen av systemet och då har fått goda chanser till att 
framföra sina synpunkter på systemet. 
    

Funktionalitet 

När vi kommer in på frågan om funktionaliteten i systemet så berättar Ann-Catrin om att de 
har haft problem med brandväggar. Detta har bland annat lett till att ett av de fem inbjudna 
företagen inte har kunnat delta i pilotprojektet. Hon säger att det är beklagligt men att 
projektgruppen inte kan göra något åt det eftersom det på Migrationsverket finns generella 
regler för vilka brandväggsportar som får öppnas. Projektgruppen har lämnat denna fråga 
vidare till helpdesk som nu tittar på det. 
 
Något som Ann-Catrin från början trodde skulle bli ett stort problem var betaltjänsten men det 
visade sig att det var väldigt enkelt att lösa.  
 

Nyttan med ELON-systemet 

Nyttan med pilotprojektet beskriver Ann-Catrin på följande sätt: ”Vi vill ju förkorta 
handläggningstiderna, framför allt, och göra det lättare för våra sökande att hitta en kanal in 
till oss på tider och platser som passar just dem.” Tillgänglighet är det Ann-Catrin fokuserar 
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när hon berättar vidare om den förväntade nyttan av ELON-systemet. Att det ska gå enklare 
och smidigare för den sökande att lämna in sin ansökan till Migrationsverket. 

2.2.3 ELON-systemets användare på Migrationsverket 

Vid våra intervjuer med de handläggare och assistenter som arbetar i ELON-systemet fick vi 
information som vi har valt att presentera här som bakgrund i uppsatsen.   
 
De handläggare som arbetar med ELON-systemet har alla börjat som assistenter på 
Migrationsverket (dåvarande Statens invandrarverk) för mer än 15 år sedan. De har arbetat sig 
uppåt och trivs idag med sitt arbete. Anledningen till att de anmälde sig till ELON-projektet 
uppgav någon vara att ”det verkar  vara framtidens melodi”, en annan tyckte det var 
spännande och en tredje tyckte att det var ”intressant att ta hand om ett ärende från början till 
slut.  
 
Assistenterna har som regel arbetat kortare på Migrationsverket, men ändå längre tid än 2 år. 
De är också nöjda med sin arbetssituation och valde att vara med i pilotverksamheten på 
grund av  att de tycker att det är framtiden, kul och nytt. 
 

Att arbeta i ELON-systemet  

ELON-systemet är en del av Migrationsverkets ärendehanteringssystem (Vilma). All personal 
på Migrationsverket som arbetar med Vilma-systemet har fått en allmän utbildning i detta. 
Den personal som arbetar med ELON-ansökningarna har särskild behörighet för att kunna 
komma in i systemet.  
 
När ansökningarna skickas in elektroniskt av den sökande hamnar de i tillståndsenhetens 
inkorg och i samband med detta registreras ansökningen automatiskt som inkommen i 
systemet.  
 
Assistenterna som arbetar med dessa ärenden öppnar kontinuerligt inkorgen och fördelar de 
inkomna ansökningarna. De ansökningar som inte är betalda hamnar i en speciell inkorg som 
heter ”Ej betalda” och när betalningen har registrerats flyttas ansökningarna automatiskt från 
denna. 
 
Fördelningen av ansökningarna sker genom att handläggarna har en varsin vecka då de får 
samtliga inkommande ansökningar. Detta leder till att de inte själva kan bestämma hur många 
ansökningar de vill ta emot per vecka och att ansökningarna då blir fler än om de själva skulle 
hämta sina ärenden vilket är den normala rutinen.  
 
När ett beslut har fattats i en ansökan och det är dags för arkivering måste alla ansökningar tas 
ut i pappersform. Detta beror på att det ännu inte är tillåtet att lagra ansökningar elektroniskt. 
Eftersom ansökningarna ännu inte kan lagras elektroniskt måste alla tas ut i pappersform för 
att arkiveras. 
 
I försöksverksamheten var tanken att handläggarna skulle arbeta 50 % med ELON-ärenden 
och 50 % med sina ordinarie ärenden. 
 



Blir Sverige e-myndigt?  Bakgrund 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
15 

För assistenterna är arbetet i ELON-systemet helt elektroniskt. Endast i enstaka fall måste en 
ansökan registreras manuellt och det är när den sökande inte har kunnat genomföra hela 
ansökningsprocessen elektroniskt och då valt att skicka in sin ansökan per post. 
 

Ur den sökandens perspektiv 

När vi i våra intervjufrågor fokuserade på den sökandes situation beskrev samtliga användare 
på Migrationsverket att detta var bra för den sökande. Att lämna in en ansökan via ELON-
systemet  går snabbt och smidigt jämfört med förut när den sökande först var tvungen att 
kontakta en ambassad eller ett konsulat för att få ett ansökningsformulär och sedan lämna in 
densamma till ambassaden eller konsulatet för att de i sin tur skulle vidarebefordra den till 
Migrationsverket som sedan fattade beslutet.  

 
När den sökande genomfört sin ansökan visas ett meddelande direkt på skärmen om de 
kompletteringar som måste göras. Detta gör att många ärenden snabbt blir kompletta utan att 
handläggarna måste kontakta den sökande och att ett beslut snabbt kan fattas. 

 
En stor fördel för både den sökande och personalen är att möjligheten till personlig kontakt 
via e-post finns. Vid första kontakttillfället får den sökande kontakta Migrationsverkets 
upplysningstjänst som i sin tur slussar ärendet vidare till respektive handläggare. När den 
kontakten är etablerad kan den sökande själv snabbt och lätt kontakta sin handläggare. 
 

Systemutveckling, utbildning och funktionalitet  

Endast en av handläggarna var med i utvecklingen av systemet. Handläggaren fungerade som 
en informell representant för användargruppen och var en länk mellan handläggarna och 
projektgruppen både under systemutvecklingen och sedan försöksverksamheten sattes i drift. 
 
Samtidigt som pilotprojektet med de elektroniska ansökningarna startade togs ett nytt 
datasystem i drift på Migrationsverket. Benämningen på detta system är Vilma. ELON-
systemet ingår som en del i Vilma och nås av användarna genom att de tilldelas särskild 
behörighet till detta.  
 
Utbildningen i ELON-systemet har inte omfattat hela personalgruppen utan endast två 
handläggare och två assistenter. Utbildningen gick till på så sätt att personalen fick observera 
systemet och genomföra hela ansökningsprocessen med påhittade ansökningar. Övrig 
utbildning i systemet har personalen sett till att få genom att från hjälp från kollegorna. 
 
Precis i början av pilotprojektet flyttade Migrationsverket sin IT-verksamhet till nya lokaler. 
Detta innebar vissa driftstörningar för personalen i sitt arbete med ELON-ansökningarna. 
 
Brandväggar har också varit ett ganska omfattande problem för pilotprojektet. Bland annat har 
det inneburit att ett av de fem inbjudna företagen (IKEA) inte har kunnat delta i 
försöksverksamheten.   
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2.3 Användbarhet 

I följande kapitel beskriver vi olika synpunkter på hur begreppet användbarhet kan tolkas.  

2.3.1 Statskontorets rekommendation till myndigheter: Tillgänglighet för alla 

Följande avsnitt är hämtat från Statskontorets rapport ”24-timmarsmyndighet- förslag till 
kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst” som bland annat kan läsas 
på Statskontorets webbplats (www.statskontoret.se, 2003b).  
 
I regeringens propositioner "Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst" 
(www.finans.regering.se, 2003b) "Från patient till medborgare" (www.finans.regering.se, 
2003c) och "Ett informationssamhälle för alla" (www.finans.regering.se, 2003d) beskrivs 
åtgärder för att förhindra att enskilda eller grupper av medborgare hamnar i det digitala diket i 
samband med inträdet i informationssamhället. 
 
Detta förhållningssätt måste också gälla för varje enskild myndighet och dess serviceutbud. 
IT-produkter och IT-tjänster bör vara tillgängliga och användbara för alla människor, så långt 
det över huvud taget är möjligt. (www.finans.regering.se, 2003c) 
 
Myndigheter som erbjuder elektroniska självbetjäningssystem och andra system för 
interaktion med allmänheten bör ställa sig följande frågor om hur man åstadkommer bästa 
möjliga användbarhet och hur man säkerställer att system kan användas av största möjliga 
antal medborgare. (www.finans.regering.se, 2003d) 
 
Om dessa problem inte löses på bästa sätt blir följden att många medborgare inte vill eller inte 
kan använda självbetjäningssystemet på grund av att det tycker att det är besvärligt, krångligt, 
svårbegripligt eller helt enkelt inte möjligt att praktiskt hantera.  
 
I utformningen av system för självbetjäning och annan interaktion med allmänheten bör 
myndigheterna utgå från ett förhållningssätt som innefattar:  
 

• en insikt i att det är nödvändigt med en hög användbarhet för att medborgarna skall 
acceptera systemen och för att de ska vilja använda dem på avsett sätt, vilket i sin tur 
är en förutsättning för att de förväntade effektivitetsvinsterna skall kunna realiseras 

• en insikt i att det hos medborgargruppen finns en stor variation i förmågan att röra 
händer och fingrar, se, höra och förstå. En förutsättning för att medborgarna skall 
kunna använda systemen på avsett sätt är att de utformas för att ta hänsyn till denna 
variation, det vill säga har en hög grad av tillgänglighet för användarna. 

 
Statskontoret har utformat en checklista (www.statskontoret.se, 2003f) som hjälp för att 
avgöra i vilken utsträckning en webbplats följer de rekommendationer och råd som finns i 24-
timmarswebben. Innehållet i checklistan består av generella kriterier. Statskontoret vill 
framhålla att en fullständig självdiagnos inte bara måste innehålla en avstämning mot 
generella kvalitetskriterier utan att det också är viktigt med bedömning av kvaliteten hos den 
enskilda webbtjänsten. Det senare ändamålet, som innebär utvärdering av webbplatsers 
användbarhet, hänvisar de till och konsulttjänster och metoder som t ex expertgranskning och 
frågeformulär. 
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2.3.2 Användbarhet som kvalitetsbegrepp  

Enligt Ottersten och Berndtsson (2002) är användbarhet en kvalitetsegenskap hos interaktiva 
produkter. De anser att användbarhet inte är någon objektiv observerbar inneboende egenskap 
utan att det är en egenskap som uppstår i produktens användning. Ett begrepp som författarna 
använder är quality-in-use (användningskvalitet) där fokus står på användning av produkten 
istället för på produkten i sig. Ottersten och Berndtsson (2002) säger att när man vill skapa en 
användbar interaktiv produkt måste man ta hänsyn till:  
 
• det mänskliga systemet, det vill säga de egenskaper som bärs av individer som använder 

produkten 
• det fysiska, psykiska, sociala samt organisatoriska sammanhang som produkten ska 

användas i 
• den nytta som produkten förväntas ge till den som tillhandahåller produkten liksom till 

den som använder den. 
 
Författarna menar att användbarhetsbegreppet har utvecklats från att enbart fokusera det 
mänskliga systemet till att se produkten och dess användning i ett sammanhang. Även om en 
interaktiv produkt är välanpassad till det mänskliga systemet kan den inte anses vara en 
produkt med hög användbarhet om den inte uppfyller den förväntade nyttan, enligt dem.   
 
Enligt Ottersten och Berndtsson (2002) måste även ISO-standardens definition på 
användbarhet klargöra att man måste anpassa lösningen till målgrupperna, 
användningssituationen och den förväntade nyttan:  
 

”Usability is the extent to which a product can be used by specified users to 
achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 
specified context of use.” (www.usabilitynet.org, 2003) 

 
Vidare menar författarna att ISO-standardens definition verkar förutsätta att beställaren har 
definierat produktens syfte innan något utvecklingsarbete påbörjas. Men en tydlig beskrivning 
av den förväntade nyttan saknas oftast vilket leder till att produktens användbarhet förbises 
och då blir det, enligt Ottersten och Berndtsson (2002), mycket svårt att utforma produkten på 
ett bra sätt.  
 
Enligt författarna kan dålig användbarhet medföra att vissa uppgifter tar onödigt lång tid att 
utföra vilket medför kostnader, att onödiga fel uppstår, stress och i förlängningen ohälsa och 
otrivsel för användarna. Ibland  används produkten inte alls och då talar vi, menar Ottersten 
och Berndtsson (2002), inte längre om dåliga investeringar utan om bortkastade pengar.   
 
I syftet att framställa en interaktionsprodukt med så bra användbarhet som möjligt 
rekommenderar författarna (Ottersten & Berndtsson, 2002) några specifika aktiviteter som 
syftar till att samla krav och med detta definiera produktens syfte. Dessa aktiviteter är: 
 
• kartläggning av idé där beställarens ursprungliga idé om produktens nytta för 

verksamheten och målgrupperna fångas 
• målgruppsanalys där man samlar kunskap om målgruppernas arbetssituation, behov, 

kunskap, värderingar etcetera 
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• kravspecificering där man dokumenterar de krav som har framkommit hittills. Kraven 
detaljeras och beskrivs som användningsfall. 

2.3.3 Allwood om produktivitet och användbarhet 

Följande avsnitt är hämtat från Allwood (1998).  
 
I motsats till att tro att det bara är programmens tillräckliga funktionalitet som avgör 
produktiviteten i ett arbete är det lika viktigt att programmet har god användbarhet samt 
tillgodoser användarens informationsbehov.  
 
 

 

Figur 3 Faktorer som påverkar produktivitet (Allwood, 1998, egen bearbetning) 
 
Det är fyra olika faktorer som tillsammans är avgörande för ett systems eller ett programs 
användbarhet. Dessa är: 
 
Anpassning som innebär att programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt följer 
strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. 
 
Användarvänlighet som ofta används på ett ganska vagt och opreciserat sätt ges här en mer 
avgränsad betydelse. Begreppet användarvänlighet innefattar ett antal olika aspekter: 
 
• Åtkomlighet som t ex innebär tillgång till programmet för användaren, tillgång till en dator 

eller terminal att arbeta på, tillgång till stordator eller server samt att svarstiderna inte är 
orimligt långa. Åtkomlighet kan också gälla inom ett program genom hur effektivt det går 
att flytta sig från en del av programmet till en annan. 

• Förenlighet med människan beaktar aspekter som kan antas vara gemensamma för alla 
eller de flesta användare av ett program eller ett system. Exempel på detta är att den 
mängd information som användaren måste hålla aktuell i medvetandet vid ett visst tillfälle 
för att kunna interagera med programmet eller systemet inte bör överskrida vad 
användaren klarar att uppmärksamma vid ett givet ögonblick. 

• Individualisering innebär att programmet ger stöd åt olika typer av användare för att dessa 
ska kunna interagera med programmet. På detta sätt är chansen större att det också passar 
den enskilde användaren.  

Funktionalitet 
 
Användbarhet 
 
Informationsbehov 

Åtkomlighet 
 
Förenlighet med och stöd för 
människans mentala funktionssätt 
 
Individualisering 
 
Hjälpresurser  
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• Hjälpresurser är den sista aspekten på användarvänlighet. Hjälpresurser bör finnas 
tillgängliga när användaren råkar ut för problem och kan finnas i form av t ex 
pappersdokumentation, andra människor eller programmets hjälpfunktion.  

 
Användaracceptans innebär att användarna är välvilligt inställda till programmet och har 
hög motivation för att använda det. 
 
Användarkompetens innebär att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga 
färdigheter för att kunna samspela med datorn på ett effektivt sätt.  
 
De vanligaste problemen i systemutvecklingsprojekt som kan ha med användbarheten att göra 
är, förutom problem med tidsplaneringen, avsaknad av verksamhetsanalysen i projektet, 
oförmåga hos personalen att ta del av forskningsresultaten inom relevant område, problemet 
med användarmedverkan i projektet.  
 
Ett problem kan vara att representanter för slutanvändarna ofta inte har samma arbetsuppgifter 
som den personal de representerar. Detta beror på att projektledningen väljer personal som har 
erfarenhet från andra systemutvecklingsprojekt som projektmedlemmar eftersom detta kan 
underlätta kommunikationen i projektet. 
 
Ett annat problem är att det i större projekt är svårt att låta alla berörda användare delta i 
systemutvecklingen. I de fall någon av dem inte direkt medverkar i utvecklingsprocessen kan 
de en få känsla av att de saknar inflytande. 
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3 Metod  
I följande kapitel beskriver vi olika områden som ingår i begreppet metod. De olika områdena 
är forskningstraditioner, angreppssätt, undersökningsdesign, forskningsmetoder, kriterier för 
bedömning av samhällsvetenskaplig forskning och alternativa kriterier för bedömning av 
kvalitativ undersökning.  

3.1 Forskningstraditioner  

Två grundläggande forskningstraditioner idag är positivism och hermeneutik. Enligt Lundahl 
och Skärvad (1992) ligger positivismen till grund för kvantitativt angreppssätt medan 
hermeneutiken utgör basen för det kvalitativa angreppssättet.   
 

3.1.1 Positivism  

Patel och Davidson (2003) menar att positivismen har sina rötter i en 
empirisk/naturvetenskaplig tradition och är en reaktion mot filosofisk spekulation, metafysik 
och ”ovetenskap”.  
 
Enligt positivismen är vetenskapens uppgift att fastställa fakta och att klargöra hur någonting 
är och inte att värdera hur det bör vara (Lundahl & Skärvad, 1992). Samma författare menar 
också att det är viktigt att forskaren är neutral och opartisk och fungerar som en observatör 
samt att fakta och värderingar måste särskiljas för att uppnå objektivitet. 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) tillhör positivism forskningen som arbetar utifrån ett 
naturvetenskapligt forskningsideal med inriktning på förklaringar och förutsägelser. 
Författarna menar att fokus inom positivismen ligger på kvantitativa metoder och dessa 
tillsammans med logiska resonemang används ofta för att beskriva och förklara.  
 
Danermark m fl (1997) säger att den positivistiskt orienterade vetenskapen försöker fastställa 
principer för hur en teori ska testas (verifieras eller falsifieras) mot empiriska data genom en 
deduktiv forskningsprocess. Enligt samma författare börjar en deduktiv forskningsprocess 
med en etablerad teori och genom deduktionen härleder man hypoteser ur den teorin, för att i 
nästa steg testa dem mot ett empiriskt material.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att idag används positivismen som ett sätt att forska eller 
förstå praktisk forskningsverksamhet. 
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3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och kan sägas vara positivismens raka motsats. 
Enligt Patel och Davidson (2003) är den numera en vetenskaplig inriktning där man studerar, 
tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.  
 
När Lundahl och Skärvad (1992) talar om denna forskningstradition, som är mer heterogen än 
positivismen, menar de att hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. 
Vidare säger de att enligt denna är det omöjligt och inte ens önskvärt att bedriva opartisk 
forskning samt att fakta- och värdeomdömen inte alltid kan skiljas åt.  
 
Enligt Green (1996) är det grundläggande för hermeneutiken i praktiken är att man som 
forskare växlar mellan helhet och del vid studie av ett visst socialt fenomen vilket betyder att 
förståelse av enskilda delar leder till förståelse av helheten. Författaren säger också att en av 
huvudtankarna i hermeneutiken är att innebörden hos en del endast kan förstås om den ses 
tillsammans med helheten.  
 
Inom hermeneutiken tillämpas teorier som tolkningsramar men även de induktiva strategierna 
för att generera teorier ur empiriska data. Den induktiva forskningsansatsen karakteriseras av 
att forskningen börjar med relativt förutsättningslösa observationer av verkligheten, utan 
förankring i en specifik teori. Efter datainsamlingen utvecklar forskaren successivt olika 
kategorier och begrepp ur insamlade data. (Danermark m fl1997)    
 
Enligt Patel och Davidson (2003) tillämpas hermeneutiken idag inom många olika 
vetenskapliga discipliner men främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. 
 

3.2 Angreppssätt 

Enligt Lundahl och Skärvad (1992) brukar man med utgångspunkt i undersökningens typ av 
data skilja mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Samma författare säger också 
att kvantitativa undersökningar grundar sina slutsatser på data som kan kvantifieras det vill 
säga anges som mängd eller sättas siffervärden på. Vidare menar författarna att däremot 
baserar de kvalitativa undersökningarna sina slutsatser på data som är ej kvantifierbara eller 
åtminstone svårkvantifierbara.  
 
Båda angreppssätten är inriktade på att ge ökad förståelse och det finns principiellt sett inget 
konkurrensförhållande mellan dem, säger Holme och Solvang (1991). De säger dock att båda 
angreppssätten har olika fördelar och nackdelar och att valet av angreppssätt beror på vilket 
som passar bäst för att belysa undersökningens problemområde.  
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3.2.1 Kvalitativ metod 

Enligt Danermark m fl (1997) är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som 
står i förgrunden inom kvalitativa metoder. Holme och Solvang (1991) säger att kvalitativa 
metoder kan ses som en samlingsbeteckning på ett antal icke-kvantitativa metoder och att som 
den kvalitativa forskningens teoretiska grund nämns ofta hermeneutiken. 
 
Danermark m fl (1997) menar att arbetet inom det kvalitativa angreppssättet bedrivs genom 
att samla riklig information om få enheter, att forskaren går på djupet. De säger också att ett 
utmärkande drag inom den kvalitativa forskningen är fokuseringen på enstaka fall - ett eller 
flera. Holme och Solvang (1991) menar att inom det kvalitativa angreppssättet är det 
intressanta det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande och att man intresserar sig för 
sammanhang och strukturer. De säger också att begrepp som oftast kopplas ihop med 
kvalitativa metoder är ”upptäckt” och ”hypotesgenerering”.  
 
Holme och Solvang (1991) menar att kvalitativa studier präglas av flexibilitet och i en sådan 
undersökning kan uppläggningen ändras under själva genomförandet av undersökningen.  
 
Enligt Patel & Davidson (2003) finns det sällan några enkla procedurer eller rutiner att 
tillämpa inom det kvalitativa angreppssättet. De anser att varje kvalitativt forskningsproblem 
kräver sin unika variant av metod. 
 
Enligt Bryman (2001) är en annan egenskap som är karakteristisk för kvalitativt angreppssätt, 
i motsats till det kvantitativa, att forskare är mer benägna att ta upp mängder av detaljer när de 
presenterar resultatet av sin studie. Samma författare säger också att en huvudsaklig anledning 
till detta är att de forskare som arbetar med kvalitativa studier brukar betona vikten av en 
kontextuell förståelse av det sociala beteendet, det vill säga att beteenden, värderingar eller 
annat som är aktuellt måste tolkas i ett sammanhang.    
 

3.2.2 Kvantitativ metod 

Danermark m fl (1997) säger att när arbete bedrivs med kvantitativa metoder omvandlas 
information till mängder och siffror för att sedan analyseras med statistiska och matematiska 
tekniker och på så sätt nå den säkra kunskap som söks. Enligt Holme och Solvang (1991) sker 
datainsamlingen genom att man samlar ringa information om många enheter, arbetet går på 
bredden och Lundahl och Skärvad (1992) säger att begrepp som kopplas till de kvantitativa 
metoderna är ”kontroll”, ”bevisning” och ”hypotesprovning”. 
 
Lundahl och Skärvad (1992) menar att det kvantitativa angreppssättet intresserar sig för det 
gemensamma, det genomsnittliga eller representativa och det intressanta är åtskilda variabler.  
 
Det som kallas för kvantitativt angreppssätt eller kvantitativ metod vilar oftast på en 
positivistisk teoretisk bas. Kvantitativa metoder försöker standardisera uppläggningen av 
undersökningen genom att dels skilja klart och tydligt mellan utveckling av problem och 
teorier å ena sidan och den konkreta informationsinsamlingen å den andra, dels genom att alla 
undersökningsenheter får samma frågor och samma svarsalternativ, t ex i form av en 
enkät.(ibid) 
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3.2.3 Metodtriangulering 

Enligt Danermark m fl (1997) går det inte i ett praktiskt forskningsarbete att i förväg utesluta 
en viss typ av metod. De menar däremot att det går bra att med fördel kombinera de olika 
metoderna och att namnet för en sådan multistrategisk undersökning är metodtriangulering.  
 
Författarna säger att syftet med metodtriangulering kan variera, men de vanligaste är:  
 

• att söka validera ett resultat. Man kan finna indikationer på samband och förhållande 
med hjälp av kvalitativa metoder och vill kontrollera dessa med hjälp av kvantitativa 
metoder  

• att använda kvalitativa metoder som en första steg i en undersökning. På detta sätt 
prövas undersökningsinstrument ut, forskaren lär sig mer om fenomenets olika 
aspekter etcetera  

• att parallellt använda kvantitativ och kvalitativ metod i syfte att så detaljerad och 
allsidigt som möjligt belysa ett fenomen 

• att  undersöka hur vanligt förkommande är fenomen som man har studerat kvalitativt, 
det vill säga hur empiriskt generellt det är 

• teoriutveckling. En multistrategisk ansats ger en djupare förståelse för studieobjekt 
eftersom den kvantitativa metoden kan ge indikationer på samband och förhållande 
som inte framkommer i kvalitativa analyser, vilket bör befrämja en teoretisk 
utveckling.   

  

3.3 Undersökningsdesign 

Enligt Lundahl och Skärvad (1992) kan vetenskapliga undersökningar vara upplagda efter 
olika angreppssätt och  med fokus på detta skiljer man på två viktiga undersökningstyper som 
anses representera kvalitativt respektive kvantitativt angreppssätt.  
 

3.3.1 Fallstudie 

Nedanstående stycke är baserat på Lundahl och Skärvad (1992). 
 
Fallstudie är vanligt förekommande vid kvalitativt upplagda studier inom det 
samhällsvetenskapliga området där människor och deras handlingar på arbetsplatser, i skolor, 
i bostadsområden och de sammanhang i vilka de ingår står i fokus. Ett fall kan vara en 
individ, en grupp, en händelse, ett utbildningsprogram, en reklamkampanj eller liknande. 

 
Vad som är ett relevant fall bestäms i hög grad av forskningsfrågan. I de flesta studier väljer 
man att studera typiska fall, det vill säga de som anses ha hög representativitet. Ofta vill man 
också studera avvikande fall det vill säga framgångsrika fall eller särskild problematiska fall.  
 
Med en fallstudie brukar man mena en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal 
fall, som kan studeras mera detaljerad och i flera dimensioner. Val av antalet fall i en 
fallstudie är en avvägningsfrågan mellan bredd och djup i studien. Då man väljer att studera 
ett enda fall finns det bästa förutsättningar att göra en djup och aspektrik studie. Nackdelen 
med detta är att det fall som studeras kan vara alltför specifik för att vara intressant för andra 
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aktörer i andra situationer. Å andra sida kan jämförelse med andra fall vara en bra 
arbetsmetod för att upptäcka det verkligt intressanta i ett fall. 
 
Fallstudier genomförs ofta i syfte att formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier, 
exemplifiera och illustrera. Datainsamlingsmetoder genomförs oftast med hjälp av flera olika 
metoder t ex intervjuer, enkäter, utredningar och studium av övriga handlingar som är 
tillgängliga för forskarna. 
 

3.3.2 Survey 

Enligt Lundahl och Skärvad (1992) kan surveyundersökningar vara undersökningar som 
syftar till att beskriva ett fenomen och undersökningar som syftar till att förklara. De menar 
att i båda fallen handlar det om ett kvantitativt angreppssätt.  
 
Lundahl och Skärvad (1992) säger också att grundtanken vid surveyundersökningar är att den 
information som samlas in ska vara standardiserad, det vill säga alla respondenter ska ta 
ställning till samma frågor. De menar att detta är en förutsättning för att de svar som man får 
ska vara jämförbara och kunna bearbetas statistiskt. Samma författare säger också att om 
undersökningspersonerna får svara på samma frågor under likartade omständigheter skapas 
goda förutsättningar för en kvantitativ bearbetning och analys av svaren.  
 
Enligt samma författare är de vanligaste metoderna för datainsamling personliga intervjuer, 
telefonintervjuer och enkäter. 
 

3.4 Forskningsmetoder 

Enligt Lundahl och Skärvad (1992) är det gemensamma för en forskare i forskarsamhället 
(universitet, högskolor, forskningsinstitut mm) som genomför en vetenskaplig undersökning 
och utvecklar kunskap och en praktisk utredare eller uppsatsskrivande student är behov och 
krav att lägga upp arbetet på ett vetenskapligt sätt. Samma författare säger att på ett förenklat 
sätt kan man säga att en vetenskaplig undersökning är inriktad på att ge ett teoretiskt bidrag 
samt att den är upplagd och genomförd med vetenskapliga arbetsmetoder. 
 
Cuff och Payne (1992) säger att en utredning som gör anspråk på att vara vetenskaplig måste 
också bygga på ett explicit förhållande mellan idéer och empiriska observationer. Lundahl och 
Skärvad (1992) säger samma sak med andra ord, nämligen att varje vetenskapsman strävar 
efter att i någon mening grunda sina analyser, tolkningar och slutsatser på empiriska data 
 

3.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Lundahl och Skärvad (1992) säger att vid alla empiriska undersökningar är valet av metoder 
för datainsamling ett viktigt beslut. De menar att datainsamling kan göras genom intervjuer, 
enkäter, observation, användning av material som andra samlat in och på Internet.  
 
Nedan beskrivs några av de vanligaste forskningsmetoderna för datainsamling. 
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Intervjuer 

Enligt Patel och Davidson (2003) är personliga intervjuer det man vanligtvis menar när 
intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun. De säger dock också att 
intervjuer kan genomföras via ett telefonsamtal.  
 
Enligt Bryman (2001) har en intervjuare i ett samhällsvetenskapligt sammanhang som mål att 
från den intervjuade (respondenten) få fram information om de olika attityder, normer, 
värderingar, åsikter och beteendemönster den har. Författaren säger också att man kan 
utforma intervjuer på olika sätt men att de vanligaste intervjuformer är: 
 

• strukturerad intervju, som ibland kallas för standardiserad intervju och 
kännetecknas av att en intervjuare ställer frågor till respondenten utifrån ett i förväg 
fastställt intervju- eller frågeschema. Målet är att kontexten för samtliga intervjuer ska 
vara densamma, det vill säga att respondenternas svar kan sammanställas på ett 
jämförbart sätt. Frågorna är mycket specifika och ger respondenterna ett antal 
svarskategorier. Detta är den vanligaste intervjuformen i surveyundersökningar.  

• ostrukturerad intervju som genomförs på ett sätt där intervjuaren bara har en lista 
eller uppsättning allmänna frågeställningar över det som intervjun ska täcka. Den 
uppställningen kallas för intervjuguide eller intervjuschema. Oftast ställer man frågor 
på ett informellt sätt och frågeformuleringar och deras ordningsföljd skiljer sig åt 
mellan intervjuerna. 

• semistrukturerad intervju som täcker många olika exempel på intervjuer. I regel 
handlar det om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som kan 
beskrivas som frågeschema men frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna brukar 
vara mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också 
ett visst utrymme att ställa ytterligare frågor till det som uppfattas vara viktiga svar. 

Enkät  

Bryman  (2001) menar att enkäter och strukturerade intervjuer i flera avseenden är likartade 
som forskningsinstrument inom samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Bryman (2001) är den 
uppenbara skillnaden att för enkätens del finns det oftast inte någon intervjuare närvarande 
som ställer frågorna, utan det är respondenterna själva som läser frågorna och besvarar dem.  
 
Patel och Davidson (2003) säger att den vanligaste enkätformen är en enkät som skickas ut 
per post men att det också finns andra varianter som t ex ”enkät under ledning”, det vill säga 
att man tar med sig formuläret och besöker personen som ska besvara den. Enligt författarna 
är då syftet med besöket att man då kan hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa avseenden.  
 

Observation 

Nedanstående stycke om observationer är hämtat från Bryman (2001). 
 
Observation som datainsamlingsmetod används oftast i samband med ett studium av 
respondenternas eller undersökningspersonernas beteende utan användning av metodiska 
verktyg som enkäter eller intervjuer. Denna metod möjliggör en direkt observation av 
beteendet, för skillnad av intervjuer och enkäter där man måste dra slutsatser utifrån 
respondenternas utsagor.  
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En observation kan vara: 
 

• strukturerad observation, det vill säga strukturerad efter uttalade och fasta regler för 
observation och registrering av beteendet. Reglerna kommer oftast till uttryck i ett 
observationsschema, som i flera avseenden liknar den frågeschema som man har vid 
strukturerade intervjuer. Syftet med observationsschema är att varje deltagares 
beteende registreras på ett systematiskt sätt vilket möjliggör en sammanställning av 
alla deltagares beteende. 

• deltagande observation som utgår en av de mest kända forskningsmetoderna inom 
samhällsvetenskapen. Den förknippas ofta med kvalitativ forskning och innebär att 
forskaren under lång tid engagerar sig i en social miljö och försöker få en bild av hur 
individerna i den miljön (en grupp, en organisation eller ett samhälle) uppför sig. 

• icke-deltagande observation som handlar om en situation där observatören iakttar 
men inte deltar i den som sker i en miljö. En sådan observationsform förknippas oftast 
med ostrukturerade observationer. 

• ostrukturerad observation är den observationsformen där man inte använder sig av 
något observationsschema för registreringen av olika beteenden utan så detaljerad som 
möjligt noterar hur deltagarna i en miljö beter sig. 

3.4.2 Metoder för bearbetning av insamlade data 

Enligt Danermark m fl (1997) väljer man en forskningsmetod för dataanalys beroende på hur 
man relaterar teori till empiriska observationer. Nämnda författare menar att inom 
samhällsvetenskapen finns det två mycket inflytelserika ansatser som står för de radikalt olika 
sätt att relatera teori och empiri, induktion respektive deduktion, se punkterna 3.1.1 och 3.1.2.  
 
Middle range theory (MRT) är enligt Danermark m. fl. (1997) den mest kända deduktiva 
forskningsansatsen och den går ut på att verifiera teorier med empiriska data. Enligt 
författarna är det avgörande momentet för denna ansats de metoder och den logiska 
argumentation som tillämpas för att relatera teorin till provbara hypoteser och de provbara 
hypoteserna till de empiriska kvantitativa data som samlas in.  
 
Danermark m. fl. (1997) menar att relationen mellan teori och empiri blir en fråga om två 
moment: deduktion och operationalisering. Operationalisering innebär utarbetning av de 
indikatorer som kan användas för mättning av det som de teoretiska begreppen uttrycker.  
 
Enligt författarna blir dessa två moment helt avgörande eftersom teoriernas giltighet enligt 
detta perspektiv betraktas som helt beroende av de resultat man får då teorin testas mot 
observationer av kvantitativa samband och regelbundenheter.  
 
Grounded theory (GT) är enligt Patel och Davidson (2003) en skolbildning som startades av 
två amerikanska sociologer, Glaser och Strauss, i slutet av 60-talet. Samma författare säger 
också att den svenska översättningen är vanligtvis grundad teori eller lokal teori. Enligt 
författarna är innebörden i Grounded Theory att utgå från empirin och forma en lokal teori 
som främst har täckning för det unika fallet. 
 
Enligt Danermark m fl (1997) är Grounded Theory den mest kända induktiva 
forskningsansatsen inom samhällsvetenskapen och innebär att forskaren tar sin primära 
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utgångspunkt i ingående studier av empiriska fenomen och ur detta successivt utvecklar 
teorier som är välgrundade i data. Författarna menar att en viktig utgångspunkt för GT är att 
begreppsutveckling ska baseras på individers vardagliga förståelse av verkligheten så att den 
grundade teorin skall vara tillgänglig, användbar och relevant för de individer som studeras 
eller är verksamma i områden som studeras. 
 
Danermark m fl (1997) beskriver kärnan i GT som dels den induktiva teorigenererande 
utgångspunkten och dels de olika metodiska riktlinjer och procedurer som utvecklats i syfte 
att göra teorigenereringen mer systematisk och genomtänkt. Enligt samma författare är 
kodning och komparation de mest centrala procedurerna i GT.  
 
Enligt Danermark m fl (1997) innebär kodning utveckling av kategorier som urskiljer och 
namnger gemensamma egenskaper hos data där kategoriserande ska vara grundat i noggranna 
genomgångar och ingående tolkningar av data. Författarna beskriver koder som de begrepp 
som ger data en viss innebörd och som utgör byggstenarna i teorin. 
 
Komparation innebär enligt Danermark m fl(1997) att genom en systematisk jämförelse av 
olika fall och tydliggörande av likheter och skillnader mellan dem, utveckla begrepp och 
kategorier som ger nya insikter om ett fenomen, och som samtidigt är grundade i data. 

3.5 Kriterier för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning 

Det finns flera kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga forskningar och här nämner 
vi två av dem: validitet och reliabilitet. 

 
Validitet är enligt Bryman (2001) det viktigaste forskningskriteriet och går ut på en 
bedömning av sammanhanget av de slutsatser som genererats från en undersökning. 
Definitionsmässigt innebär validitet att operationaliseringen av de teoretiska variablerna 
måste ha gjorts på ett sådant sätt att den teoretiskt definierade variabeln och den 
operationaliserade variabeln sammanfaller i så stor utsträckning som möjligt menar Holme 
och Solvang (1991). 

 
Enligt Bryman (2001) finns det flera olika slag av validitet och här berör vi tre av dem:  

 
• begreppsvaliditet gäller främst kvantitativ forskning och strävan att komma fram till 

mått på samhällsvetenskapliga begrepp 
• intern validitet som handlar om hur en slutsats som inrymmer ett kausalt förhållande 

mellan variabler är hållbar eller ej  
• extern validitet som väcker frågan om hur resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. 
 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 
undersökningen genomförs på nytt, enligt Bryman (2001). Även Holme och Solvang (1991) 
använder begreppet i samband med frågan om hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är 
vid bearbetning av informationen.  
 
Holme och Solvang (1991) menar att reliabiliteten blir hög om olika och oberoende mätningar 
av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärligen samma resultat medan en låg 
reliabilitet innebär att informationen inte kan belysa den givna frågeställningen på något bra 
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sätt. Enligt Bryman (2001) blir reliabilitet oftast aktuell då man gör en kvantitativ 
undersökning. 
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3.6 Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning 

Eftersom mätning inte är det främsta intresset för en kvalitativ forskare blir frågan om 
validitet och reliabilitet inte något av speciell betydelse för kvalitativa undersökningar. 
Behovet av kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar löstes genom att assimilera 
begreppen validitet och reliabilitet i den kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra 
begreppens betydelse men däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. På detta sätt  
kom man enligt Bryman (2001) fram till nya begrepp som : 

 
Tillförlitlighet som innehållsmässigt svarar mot intern validitet. Författaren menar att skapa 
en tillförlitlighet i resultaten betyder både att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet 
med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är del av den 
sociala verklighet som har studerats.  
 
Överförbarhet en motsvarighet till extern validitet. Med tanken på kvalitativforskningens 
karakteristika att studera en liten grupp som har vissa egenskaper tenderar resultaten av 
kvalitativa undersökningar att ha fokus på det kontextuellt unika.  
 
Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet hos kvantitativa undersökningar. Författaren 
refererar till Lincoln och Guba (1985) som säger att för att kunna bedöma forskningen i 
termer av detta kriterium ska forskarna anta en granskande synsätt, det vill säga man ska 
säkerställa att det har skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessen. 



Blir Sverige e-myndigt?  Empirisk studie 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
30 

4 Empirisk studie 
I följande kapitel kommer vi att redovisa vårt val av kunskapsteoretisk inriktning, val av 
undersökningsdesign samt val av forskningsmetoder bestående av datainsamlingsmetod och 
analysmetod. Vidare kommer vi att motivera vårt val av angreppssätt och redovisa hur vi har 
gått tillväga i arbetet med datainsamlingen och bearbetning av det insamlade materialet.    
 

4.1 Metodval 

För att få svar på vår fråga om hur införandet av en elektronisk webbtjänst för självbetjäning i 
en myndighet, med bakgrund i ”24-timmarsmyndighetsbegreppet”, har påverkat 
myndighetens faktiska tillgänglighet har vi valt att undersöka användbarheten hos ett system 
för elektroniska ansökningar (ELON-systemet) på Migrationsverket. 

4.1.1 Kunskapsteoretisk inriktning 

Eftersom vi kommer att studera ett socialt fenomen genom att studera en del av dess helhet 
kan man säga att vårt arbete utförs med hermeneutiken som forskningsideal. 
 
Vår strategi blir av induktiv karaktär eftersom vi kommer att utgå från insamlade data utan att 
först söka fäste i någon speciell teori. Utifrån datamaterialet kommer vi att tolka och försöka 
förstå helheten i fenomenet. Genom att undersöka användbarheten hos systemet för 
elektroniska ansökningar på Migrationsverket kommer vi att förstå hur användbarhet i ett 
system/webbtjänst kan påverka myndighetens tillgänglighet som är definierat som en av 24-
timmarsmyndighetens principer. 
 
Vår motivering av val av angreppsätt som följer nedan kommer vidare att tala för 
hermeneutisk kunskapsteoretisk inriktning i vår studie. 

4.1.2 Vårt angreppssätt 

Med tanke på att webbtjänstens användbarhet blir huvudfrågan i vår studie har vi valt att göra 
en kvalitativ undersökning av denna företeelse. Användbarheten har flera definitioner och  
gemensamt för dessa är att användbarheten anses vara en kvalitativ egenskap hos produkter. 
 
Eftersom vi bara kommer att studera en enhet det vill säga Migrationsverkets webbtjänst, har 
vi bestämt oss för att samla data utifrån olika aspekter det vill säga utifrån de anställdas och 
de sökandes synvinkel. På detta sätt ska vi få en stor mängd information som vidare kan 
bearbetas och ge oss en realistisk bild av användbarheten i systemet. Dessutom kommer den 
stora informationsmängden även att hjälpa oss förstå det sammanhang i vilket webbtjänsten 
skapades och används. 
 

4.1.3 Studiens undersökningsdesign  

Vår studie kommer bara att omfatta en myndighets satsning på en 24-timmarsmyndighets-
vision i den svenska förvaltningen. Utifrån detta kan den klassas som fallstudie. 
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En ytterligare anledning till att kalla den för fallstudie är att studien blir kvalitativt upplagd 
och kommer att studera ett fall utifrån olika aspekter. 
 
Vårt val av forskningsmetoder som följer nedan motiverar ytterligare för en klassificering av 
vår studie som en fallstudie. 
 

4.1.4 Vår forskningsansats 

Under den här rubriken motiverar vi våra val av datainsamlings- och analysmetod. 

Val av datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av semistrukturerade 
intervjuundersökningar med de anställda på Migrationsverket som arbetar med ELON- 
projektets system i sitt dagliga arbete. Dessutom ska vi samla in data genom en 
enkätundersökning med de sökande som använder sig av webbtjänsten för elektroniska 
ansökningar. 
 
Vårt val av datainsamlingsmetod motiverar vi med valet av angreppssättet i vårt 
forskningsområde. Semistrukturerade intervjuer hör till kvalitativt angreppssätt och vi tycker 
att i vårt fall kommer de att hjälpa oss att samla relevant information om systemet som 
arbetsredskap vilket kommer att hjälpa oss att besvara vår huvudfråga.  
 
Enkätundersökningar kännetecknar ett mer kvantitativt angreppssätt men vi väljer ändå att 
samla in information om hur webbtjänstens användare upplever den nya möjligheten och på 
sådant sätt ger oss mer komplett bild om hela det sociala fenomenet.  
 
En ytterligare anledning till valet av enkätundersökningar med de sökande är att de bor och 
arbetar över hela Sverige och vi anser det inte rimligt att genomföra intervjuer med dem.   
 
Inför våra intervjuundersökningar förberedde vi ett frågeschema som omfattar de områden vi 
är intresserade av det vill säga anställdas bakgrund, deras förhållande till det nya arbetssättet 
och deras gamla samt nya arbetsrutiner. Dessutom ville vi veta vad de tycker om 
användbarheten i ELON-systemet. Schemat bestod av detaljerade frågor som kräver direkta 
svar och allmänt formulerade frågor som lämnar utrymme för respondenterna att utforma sina 
svar efter hur de känner. Dessutom ställde vi följdfrågor vid behov och insisterade inte på att 
få svar i någon bestämd ordning vid intervjuerna. Frågeschema till våra intervjuer kan ses som 
bilaga 2. 
 
Enkäten som vi skickade ut bestod av 17 frågor. Några av dessa var frågor som endast 
besvaras med ja eller nej och några innehöll möjligheten att ange flera svarsalternativ. 
Dessutom kunde respondenten vid behov lämna kommentarer till några av svarsalternativen. 
 
Enkätens frågor var uppbyggda kring den sökandes upplevelse av den nya elektroniska 
ansökningsmöjligheten.   
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Val av analysmetod 

Vid analysen av den insamlade datamängden kommer vi att använda oss av metoden 
Grounded Theory. Eftersom vår studie kommer att utgå ifrån rent empiriskt material tycker vi 
att en induktiv metod för dataanalys skulle vara det bästa redskapet i vårt arbete.  
 
Grounded Theory är det mest kända induktiva forskningsmetoden men det var inte den enda 
orsaken till varför vi valde att arbeta efter den metoden. Huvudorsaken är att metoden inte 
fäster forskaren vid vissa procedurer som måste fullföljas för att generera en teori eller 
begrepp. 
 
Med tanke på vårt val av forskningsansats och datainsamlingsmetoder anser vi att en 
dataanalys metod som Grounded Theory är den som bäst kommer att bidra till att vi får svar 
på vår fråga. 
 

4.2 Tillvägagångssätt 

Beskrivningen av vårt tillvägagångssätt vid den empiriska studien har vi delat in i fyra delar. 
Dessa fyra delar är förberedelser, intervjuer, enkäter samt bearbetning och presentation.   

Förberedelser 

I våra förberedelser inför den empiriska studien har vi vid flertal tillfällen träffat 
projektledaren till ELON- projektet och fått fortlöpande information om hur projektet 
framskrider. 
 
I samband med att vi den 26 november 2003 intervjuade projektledaren fick vi klartecken för 
att få träffa de anställda som arbetar med pilotprojektet på Migrationsverket och få intervjua 
dem. 
 
I ett tidigt skede av vårt arbete fick vi namn och e-postadresser till kontaktpersoner på de 
företag som är speciellt inbjudna för att delta i försöksverksamheten med elektroniska 
ansökningar. Vi kontaktade dessa personer för att presentera oss och frågade om vi fick 
återkomma med frågor om försöksverksamheten. Vi fick positiv respons från fyra personer 
och fick också veta att det femte företaget inte var med i projektet på grund av  tekniska 
problem med en brandvägg. 
 

Intervjuer 

I intervjuundersökningsdelen av vår datainsamling intervjuade vi sju personer som är 
anställda på Migrationsverket och som dagligen arbetar med ELON- projektets system. 
 
Fyra av de intervjuade arbetar som handläggare och deras arbete går ut på att ta beslut på 
inkomna ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. I de fall ett ärende är komplett tar de 
beslut direkt annars kontaktar handläggaren den sökande och begär de kompletteringar som 
behövs.  
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Tre av de intervjuade är assistenter och deras roll i ansöknings- och/eller beslutsprocessen är 
att registrera inkomna ansökningar, kontrollera om alla betalningar på respektive 
ansökningsärende är utförda och vid behov komplettera befintliga ansökningar med bilagor 
som skickas in på traditionellt sätt, det vill säga som brev. 
 
Intervjuerna med tre av handläggarna och de tre assistenterna genomfördes den 1 december 
2003. Intervjun med den kvarvarande handläggaren genomfördes den 8 december 2003. Vi 
använde bandspelare vid intervjuerna och transkriberade sedan dessa.  
 
Efter den första intervjun diskuterade vi den respons vi fick och på vilket sätt vi skulle gå 
vidare med nästa intervju. Detta sätt att diskutera oss fram till hur vi skulle få ett bra flyt  vid 
intervjuerna fortsatte vi även med i pauserna mellan de följande intervjuerna. 
 

Enkäter 

I enkätundersökningsdelen av vår datainsamling skickade vi ut en enkät till 34 personer som 
använde sig av webbtjänsten för elektroniska ansökningar, det vill säga de sökande. Deras e-
postadresser fick vi tillgång till med hjälp av personalen på Migrationsverket.  
 
Flera av frågorna i enkäten innehöll möjligheten att ange flera svarsalternativ. Dessutom 
kunde man vid behov lämna kommentarer till några av svarsalternativen.  

Bearbetning och presentation 

Vid bearbetningen av den insamlade datamängden vid intervjuundersökningarna arbetade vi 
på följande sätt: 
 
• genomläsning av och notering av stödord i marginalerna på intervjuutskrifterna  
• stödord (begrepp) noterades på post-it-lappar och klistrades upp på en white-board 
• gruppering av de olika begreppen efter vår bakgrundkunskap och uppfattning 
• grupperingarna bildade olika kategorier 
• sammanfattning av de olika kategorierna utifrån de olika begreppen  
• härledning av de olika kategorierna till intervjufrågorna och sammanställning av dessa. 
 
Vi väljer att inte presentera hela intervjuutskrifter som resultat av vår undersökning utan vi 
kommer att visa den sammanställning som är resultatet av vår bearbetning.  
 
Vid bearbetningen av de inskickade svaren på enkätfrågorna har vi sammanställt svar på varje 
fråga för sig. Sammanställningen presenteras under 5.2 Resultat av enkätundersökning med 
följande struktur: 
 
• sammanställning av svar på de frågor som endast hade ett svarsalternativ presenteras i 

form av stapeldiagram med eventuella kommentarer 
• sammanställning av svar på de frågor med flera svarsalternativ presenteras i form av 

tredimensionella cirkeldiagram med procentsatser 
• sammanfattning av de kommentarer som respondenterna har lämnat redovisas i anslutning 

till respektive fråga 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de båda undersökningarna som vi har gjort, 
intervjuundersökningen och enkätundersökningen. 
 

Sammanfattning av intervjuundersökningens resultat  

De viktigaste resultaten som rör frågor om arbetsrutinerna är: 
 

• ärendehanteringen går snabbt 
• de flesta ärendena är kompletta  
• lätt att kontakta den sökande via e-post 
• svårast att acceptera handläggning direkt på skärmen  
• bra kontroll på varje ansökan 
• monotont arbetssätt tycker assistenterna. 

 
De viktigaste resultaten som rör frågor om användbarhet är: 
 

• brist på förståelse mellan personalen och teknikerna 
• mer utbildning i hanteringen av systemet efterfrågas 
• flera åtgärder behövs för att förbättra funktionaliteten i systemet  
• dålig kunskap om användbarhet hos personalen 
• hjälpen fungerar bra och tillfredsställande 
• behov av förbättringar finns och personalens synpunkter på detta tas tillvara. 

 

Sammanfattning av enkätundersökningens resultat 

• 25 % av respondenterna uppgav att de inte kunde genomföra hela 
ansökningsprocessen elektroniskt på grund av skanningsproblem eller problem med 
brandvägg 

• 13 % beskriver att de upplevt vissa problem vid användande av tjänsten 
• 100 % tycker att ansökningsproceduren följer en logisk struktur och är nöjda med 

webbtjänstens utseende  
• 9 av 15 uppgav att de har haft vissa problem med att använda webbtjänsten 
• 6 av 15 sade att de saknade vissa funktioner i webbtjänsten 
• 62 % skulle vilja ändra på någonting i webbtjänsten  

 
 
Utförligare beskrivningar av de båda undersökningarnas resultat kan ses nedan under 
respektive rubrik. 
 

5.1 Resultat av intervjuundersökning 

I våra intervjuundersökningar har vi utgått från ett frågeschema som kan ses som bilaga 1. En 
sammanställning av de svar som vi har fått visas nedan under respektive rubrik. 



Blir Sverige e-myndigt?  Resultat 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
35 

 

5.1.1 Personalens synpunkter på det nya arbetssättet 

ELON i handläggarens verksamhet 

Handläggarna tycker överlag att detta är ett bra sätt att arbeta på. De tycker att det är enkla 
ärenden och eftersom de flesta ärenden är kompletta så går handläggningen fort. De upplever 
det som positivt att på ett lätt sätt kunna få kontakt med den sökande via e-post. Förr gick den 
kontakten via en ambassad eller ett konsulat. 
 
Flera av handläggarna skriver ut sina ärenden på papper när de ska handlägga trots att 
meningen med systemet är att handläggningen ska ske på skärmen. De föredrar det gamla 
sättet att arbeta på och en av anledningarna till detta är att de tycker att det är enklare.  
De tycker att det är svårt att vänja sig vid att läsa ärenden på skärmen och någon tror att det 
mest rör sig om inkörningsproblem. En av handläggaren uttryckte det som att hon tycker att 
det känns säkrare att handlägga i pappersform, hon känner att hon har en större överblick över 
ärendet och slipper skrolla upp och ner i ärendet på skärmen. Det är lättare att bläddra bland 
papper.  

 
Detta säger flera av handläggarna är en av de största anledningarna till att de också 
handlägger ärendena i pappersformat. Samtidigt är de väl medvetna om att detta inte är 
meningen med systemet och kallar sin hantering för ”fusk”. Handläggarna rättfärdigar sitt sätt 
att arbeta med att hänvisa till att ”det ska ju ändå tas ut i pappersform för att arkiveras”.   
 
Handläggarna upplever en känsla av orättvisa när de tar beslut i sina ELON-ärenden. De 
tycker att dessa ärenden prioriteras och att de sökande har en gräddfil in i systemet. Detta kan 
uppfattas som orättvist mot andra sökanden.  

 
Flera av handläggarna uppger att de jobbar mer än 50 % med ELON, nästan heltid ibland, 
medan en av handläggarna uppger att hon jobbar ungefär en timme om dagen i ELON-
systemet. 

 
En av handläggarna uttalade farhågor om stress eftersom handläggarna inte själva har 
möjlighet att styra över mängden ärenden. De får ju ta emot den mängd som kommer. 
 
Det faktum att de sökande får snabbare svar nu än förut beror till stor del på 
arbetstilldelningen. Handläggarna uppger att de vill jobba undan och när de ser att ärenden är 
kompletta är det lika bra att ta beslut direkt. 

 
En annan anledning till att ärenden går fortare i ELON är att liggtiderna elimineras. Man 
behöver inte vänta på svar från den sökande och eftersom ärendet är automatiskt registrerat i 
datasystemet behöver man inte heller vänta på att registreringen ska göras.  

 
Om framtiden säger handläggarna att det inte är någon tvekan om att arbetet med att 
handlägga ärenden kommer att finnas kvar. Dessutom kommer många fler handläggare att 
behövas om fler ärendekategorier ska handläggas elektroniskt.  
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ELON i assistentens verksamhet 

Assistenterna arbetar endast i en liten del av ELON-systemet. De tycker att det fungerar bra 
men de känner sig inte så involverade i ansökningarna. 

 
När vi frågade assistenterna om hur de upplever det nya arbetssättet så tyckte de att fördelarna 
med det framför allt var att de har en bra kontroll på ärendet. Systemet är lättarbetat, 
lätthanterligt, snabbt, smidigt och enkelt. En fördel som lyftes fram var att den sökande så 
snabbt får reda på vad som behöver kompletteras. Detta leder till att antalet telefonsamtal 
minskar. 
 
Nackdelarna med det nya arbetssättet var framför allt att det är monotont och för få uppgifter 
att utföra med varje ansökan.  
 
Om framtiden hade assistenterna dystra utsikter. Arbetsuppgifterna, och därmed 
personalbehovet, minskar. Arbetet blir stillasittande och enformigt och det blir tråkigt att 
arbeta på ett sådant sätt. ”Det blir inte kul utan papper” som en av assistenterna uttryckte det. 
 

Personalen om ELON ur den sökandens perspektiv 

När vi i våra intervjufrågor fokuserade på den sökandes situation beskrev samtliga tillfrågade 
att detta var bra för den sökande. Det går snabbt och smidigt att lämna in en ansökan till 
skillnad mot förr när man var tvungen att lämna sin ansökan via en ambassad eller ett 
konsulat.  

 
En nackdel för de sökande är att de måste ha tillgång till elektronisk utrustning, skanner, för 
att fullständigt kunna genomföra ansökningsprocessen.   

 
En av de största fördelarna för den sökande är att de har tillgång till systemet 24 timmar per 
dygn och det märks också eftersom man kan se att de flesta ansökningar görs på kvällar och 
helger.  
 

5.1.2 Användbarhet 

Systemutvecklingsprocessen 

Som tidigare nämnts var endast en av handläggarna med under systemutvecklingen. Den 
övriga personalen upplever en brist på förståelse mellan dem och teknikerna. 
 
De tycker att det saknas dokumentation, att tekniken fokuseras och att formuläret som 
används vid ansökan inte är fullständigt. 
 
De upplevde det också jobbigt när IT-verksamheten flyttade precis i början av 
försöksverksamheten. 
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Utbildning i systemet 

Vid våra intervjuer framkom att personalen upplever sig sakna viss kunskap om hanteringen 
av ELON-systemet. Som exempel togs upp att de inte vet om och hur man kan förstora 
skärmbilder så att de blir lättare att läsa och någon tyckte att en kurs i ELON-hantering skulle 
vara bra att ha. En annan trodde att det mesta beror på att de saknar rutin i hanteringen. 

Funktionalitet 

Efter våra frågor om systemets funktionalitet fokuserade respondenterna följande som 
problem som de vill åtgärda: 
 
• Förekomsten av dubbla ansökningar – personalen vill ha en kontroll som säger till när en 

person försöker skicka in en ansökan som redan existerar 
 
• Formuleringsfel i ansökningsformuläret skapar problem för handläggarna vid 

beslutsfattandet - t ex där det står medsökande i stället för medföljande 
 
• Skanningproblem – inskickade i fel format av den sökande och även problem för 

assistenterna vid inskanning av bilagor som inkommit via post  
 
• Rörig inbox – ärenden från Vilma och ELON har samma färg  
 

Användbarhetsbegrepp 

När vi frågade respondenterna om de känner till användbarhetsbegreppet fick vi svar antingen 
att de har hört det men kan inte förklara vad är det för något eller att de inte har koll, insyn 
eller kännedom. Flera av respondenterna kopplade ihop användbarhetsbegreppet med 
tillgänglighet. 

 
För frågade vi om läsbarheten på skärmen där vi fick olika svar. Handläggaren som var med 
under systemutvecklingen tyckte att både texten och bilder på skärmen är tydliga medan de 
andra som inte var med under systemutvecklingen tyckte att det är svårt att läsa på skärmen 
och att bilderna är för små. 
 

Hjälp 

När personalen har behov av hjälp vid användningen av systemet så frågar de i första hand 
varandra. De upplever att alla vill hjälpa till.  
 
I andra hand vänder de sig till de kontaktpersoner som finns i projektet, projektledaren och 
verksamhetsutvecklaren. Vid vissa tekniska problem vänder de sig också till 
systemutvecklarna för att få hjälp. 
 
Personalen tycker att den hjälp de får är bra och att de får den snabbt. 
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Förbättringar  

Alla våra respondenter är överens om att behov av förbättringar i systemet finns. De tycker 
också att de har möjligheter att framföra synpunkter på detta till projektledningen och 
systemutvecklarna. De upplever att synpunkterna tas på allvar och att de får bra gehör för 
dessa.  

 
Anledningen till att föreslagna förbättringar inte har blivit genomförda säger de sig veta bero 
på att det är brist på tid och pengar. 
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5.2  Resultat av enkätundersökning 

  
Enkätundersökningen omfattade 34 personer där 15 respondenter gav sina svar på 17 frågor 
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44 %. En sammanställning av de svar som vi har fått 
visas nedan under respektive fråga. Enkäten kan ses som bilaga 3. 

Fråga 1 Jag är 

Resultatet av fråga 1 visade en jämn fördelning av respondenternas kön, 8 var män och 7 var 
kvinnor. 
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Figur 4 Diagram över svar på fråga 1 

Fråga 2 Jag är 

Svaren på fråga 2 visar respondenternas åldersfördelning, tolv personer var mellan 26 och 40 
år gamla, två personer var mellan 41 och 55 år och endast en person var över 55 år. 
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Figur 5 Diagram över svar på fråga 2 
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Fråga 3 Vilken typ av ansökan har du använt dig av? 

Webbtjänsten är skapad för fyra olika ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. Vilken 
av dessa fyra som respondenterna använde sig av kan utläsas av svaren på fråga 3.   
 

32% Förlängningsansökan för arbetstillstånd
31% För doktorander eller gästforskare
26% Förstagångsansökan från företag
11% Ansökan för medsökande

26%

31%

32%

11%

 

Figur 6 Diagram över svar på fråga 3 
 
 

Fråga 4 Hur fick du veta att möjligheten att ansöka elektroniskt finns? 

På vilket sätt de sökande fick veta att ansökningsmöjligheten via Internet fanns, visade sig av 
svaren på fråga 4 och dessa fördelade sig på så sätt som visas i figur 7 nedan. 
 

39% Blev kontaktade av Migrationsverket
39% Hittade en länk på Migrationsverkets hemsida
22% Annat

39%

39%

22%

 

Figur 7 Diagram över svar på fråga 4 



Blir Sverige e-myndigt?  Resultat 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
41 

 
De respondenter som har uppgett att de på annat sätt har fått veta att möjligheten att ansöka 
elektroniskt finns har sagt att de har fått information från sitt företag, meddelats via e-post 
från sitt universitet eller att de själva har kontaktat Migrationsverket efter att ha hört från 
andra personer om den nya tjänsten.    

 

Fråga 5  Meningen med webbtjänsten är att man ska kunna genomföra hela 
ansökningsprocessen elektroniskt. Har du gjort på detta sätt? 

Svaren på fråga 5 visade om respondenterna hade genomfört hela ansökningsprocessen 
elektroniskt och svaren fördelade sig som visas i figur 8 nedan.  
 
 

25% Nej 
75% Ja
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Figur 8 Diagram över svar på fråga 5 
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Fråga 6 Om du svarat Nej på fråga 5, varför inte? 

De personer som uppgav att de inte ansökte fullständigt elektroniskt angav skanningsproblem 
och problem att öppna port för brandväggen som anledning till detta. 
 

Fråga 7 Vad tyckte du om att använda webbtjänsten? 

Respondenternas synpunkter på om webbtjänsten var lätt respektive krånglig att använda 
visas i figur 9 nedan. 
 

81% Lätt att använda
13% Krångligt att använda
6% Annat

81%

6%
13%

 

Figur 9 Diagram över svar på fråga 7 

 
Respondenterna kommentarer rörde oklarhet om hur man gör angående barnen när den 
medsökande eller medföljande också är t ex forskare. 
 

Fråga 8 Har du fått tillräckligt med instruktioner för att använda webbtjänsten? 

Om respondenternas behov av instruktioner för att använda webbtjänsten var tillgodosett visas 
i figur 10 nedan.  
 

92% Har fått tillräckligt med instruktioner
8% Har inte fått tillräckligt med instruktioner

8%

92%

 

Figur 10 Diagram över svar på fråga 8 
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De respondenter som uppgett att de fått tillräckligt med instruktioner har också svarat på hur 
de fått dessa instruktioner. I dessa svar framkommer att respondenterna är nöjda med de 
instruktioner som finns för att använda webbtjänsten.  
 

Fråga 9 Om du behövde hjälp vid ansökningstillfället, fick du det? 

Respondenternas hjälpbehov under ansökningsprocessen besvarades i fråga 9 och dessa svar 
redovisas i figur 11 nedan. Två personer fick ingen hjälp, åtta personer behövde inte någon 
hjälp och fem personer fick hjälp. 
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Figur 11 Diagram över svar på fråga 9 
 
De respondenter som fick hjälp tycker att de, när de har behövt, har fått snabb och bra hjälp 
genom kontakt via telefon och e-post med Migrationsverket. 
 

Fråga 10 Om du vill ha hjälp, vilket sätt skulle du föredra? (Det går bra att ange flera 
alternativ) 

De olika sätt på vilka respondenterna skulle föredra att få hjälp i webbtjänsten visas nedan i 
figur 12. 
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39% Vill ha hjälp direkt i webbtjänsten
34% Vill kunna skicka e-post för att fråga
17% Vill kunna ringa någon för att fråga
7% Vill ha hjälp i skriftlig form (instruktionsmanual)
3% Vill ha hjälp på annat sätt

39%

17%

34%

7% 3%

 
 

Figur 12 Diagram över svar på fråga 10 

Den hjälp på annat sätt som respondenterna efterfrågar vill de ha direkt i webbtjänsten. De vill 
undvika att ringa till Migrationsverket  på grund av  långa telefonköer. 
 

Fråga 11 Följde ansökningsproceduren en logisk struktur? 

Alla 15 respondenterna svarade positivt på frågan om ansökningsprocessen följde en logisk 
struktur.  
 

Fråga 12 Var du nöjd med webbtjänstens utseende? 

Alla 15 respondenterna svarade att de var nöjda med webbtjänstens utseende.  
 

Fråga 13 Har du haft några problem med att använda webbtjänsten? 

Nio av respondenterna har haft problem med att använda webbtjänsten medan sex personer 
inte har upplevt problem med detta. Svarsfördelningen visas i figur 13 nedan. 
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Figur 13 Diagram över svar på fråga 13 
 
De problem respondenterna uppger att de haft vid användningen av webbtjänsten är problem 
med att bifoga bilagor, med betalning, med brandväggar och att tjänsten inte alltid är 
tillgänglig. Vidare uppger respondenterna att de vill ha möjlighet att tillfälligt kunna spara 
information samt att medborgarskap för upplösta länder inte finns med i listan ex 
Tjeckoslovakien. 
   

Fråga 14 Saknade du något i webbtjänsten? 

Fördelningen av respondenternas svar på fråga 14 visas i figur 14 nedan. Det var tio personer 
som inte saknade något i webbtjänsten och fem personer som svarade att de saknade något.  
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Figur 14 Diagram över svar på fråga 14 

 
Det respondenterna uppgav att de saknade i webbtjänsten var dels att de vill kunna använda 
kontrollnummer för att följa ärendet och dels att de vill ha tydligare och fler länkar 
från hemsidan t ex vid den allmänna informationen om arbetstillstånd. 
 

Fråga 15 Skulle du vilja ändra på något i webbtjänsten? 

På frågan om respondenterna ville ändra på något i webbtjänsten svarade 62 % att de skulle 
vilja det och 38 % att de inte ville ändra på något. Svarsfördelningen visas i figur 15 nedan. 
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62% Skulle vilja ändra på något i webbtjänsten
38% Skulle inte vilja ändra på någonting

62%

38%

 

Figur 15 Diagram över svar på fråga 15 

 
Detaljer i webbtjänsten som respondenter vill ändra på är t ex att de vill ha fler meddelanden 
under handläggningstiden, de tycker att e-postkontakten skulle utnyttjas mer. Någon 
respondent undrar över meningen med kontrollnummer och flera har uppgett att de vill ha en 
bättre hantering när man ansöker för familjemedlemmar. Länken till webbtjänsten ska vara 
större och finnas på flera ställen tycker också flera respondenter. 
 

Fråga 16 Kommer du även i framtiden att använda dig av den här webbtjänsten? 

93 % av respondenterna var positiva till att använda webbtjänsten i framtiden och 7 % var 
negativa. De som inte vill använda tjänsten i framtiden ger som anledning att de tycker att 
tjänsten är krånglig att använda. I figur 17 nedan visas svarsresultatet av fråga 16.  
 

93% Kommer att använda webbtjänsten i framtiden
7% Kommer inte att använda webbtjänsten i framtiden

93%
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Figur 16 Diagram över svar på fråga 16 
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Fråga 17 Om du svarat Ja på fråga 16, av vilken anledning? 

Svarsfördelningen på fråga 17 visas i figur 17 och redogör för de olika anledningarna till att 
respondenterna kommer att använda tjänsten i framtiden.  
 

48% Tycker att det är enklare att söka elektroniskt
38% Tycker att de får snabbare svar från Migrationsverket
14% Annan anledning till att använda tjänsten i framtiden

48%

38%

14%

 
Figur 17 Diagram över svar på fråga 17 

 
Andra anledningar för respondenterna till att använda webbtjänsten i framtiden är t ex att 
formulären i webbtjänsten är lättare att fylla i än pappersversionen och att man undviker 
byråkrati vid vissa svenska ambassader. En av respondenterna tycker att skälen för stora 
besparingar är anledning nog till att i fortsättningen använda tjänsten. 
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6  Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera det resultat som vi har kommit fram till efter våra 
undersökningar.  
 
De anställda på Migrationsverket och projektledaren för ELON-projektet anser att syftet med 
ELON-projektet är just att öka tillgängligheten för Migrationsverket och därmed arbeta mot 
att Migrationsverket klättrar på trappan till idealet om en 24-timmarsmyndighet. 
 
I våra intervjuundersökningar fick vi veta hur de intervjuade personerna i dagsläget uppfattar 
tillgängligheten och de översätter tillgänglighet till att de sökande kan skicka sina handlingar 
när det passar dem, det vill säga ”24-timmar per dag”.  
 
Vi har valt att diskutera tillgängligheten utifrån ett något annorlunda perspektiv. Vår 
diskussion rörde sig kring ett antal begrepp som vi anser ligger till grund för att förklara den 
faktiska tillgängligheten på Migrationsverket sedan ELON-systemet infördes i verksamheten. 
Dessa begrepp delade vi upp under tre kategorier: åtkomlighet, användbarhet och 
funktionalitet. 
 

6.1 Åtkomlighet 

I vår studie står begreppet åtkomlighet för ett mått på möjligheten att ta kontakt med och få 
information från Migrationsverket. Med denna definition stämmer det ganska bra med 
betydelsen som de anställda på Migrationsverket ger åt begreppet tillgänglighet. 
 
I intervjuerna med de anställda på Migrationsverket som arbetar med elektroniska 
ansökningar har det framkommit att den förenklade kontakten genom användningen av e-post 
mellan personalen och de sökande är något som personalen är mycket positiv till. De sparar 
mycket tid på detta sätt och får nöjda kunder.  
 
Hanteringen av ansökningar går snabbare än förut och de sökande kan skicka in sina 
ansökningar vid den tidpunkt som passar dem bäst. De sökande slipper sitta i telefonköer för 
att få besked som t ex att ansökan har kommit fram. Sådana besked kan de snabbt och enkelt 
idag få via e-post. Personalen har också fått många positiva kommentarer från de sökande om 
detta. 
 
Även i enkätundersökningen med de sökande fick vi positiv respons angående åtkomligheten 
på Migrationsverket sedan ELON-webbtjänsten infördes.  
 
De sökande har tidigare upplevt telefonköerna på Migrationsverket som långa och sina frågor 
som triviala för handläggarna vilket ledde till att de undvek att ringa till Migrationsverket 
trots att de hade behov av detta. Idag finns det möjlighet att skicka e-post till handläggarna 
och få snabba svar. 
 
De sökande är genomgående nöjda med kvaliteten på kontakten med Migrationsverket idag 
men när det gäller kvantiteten har de anmärkningar, t ex vill de då och då få besked om hur 
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långt i processen deras ansökan har kommit. Detta begrepp som vi kallar delaktighet 
diskuterar vi närmare under 6.1.1 Delaktighet.  
 
Om man sätter likhetstecken mellan det i vårt arbete definierade begreppet åtkomlighet och 
det, av Statskontorets definierade och av Migrationsverket tolkade, begreppet tillgänglighet 
kan vi bara konstatera att ELON-systemet mycket väl uppfyller de mål i 2002-års 
verksamhetsplan där det fastställs att Migrationsverket ska utveckla de elektroniska medierna 
för att förbättra service och tillgänglighet med 24-timmarsmyndigheten som förebild. ELON-
webbtjänsten har gjort att Migrationsverket nu är mer åtkomligt än det var tidigare. 
 
Frågan som kvarstår är om Migrationsverket på ett korrekt sätt har tolkat begreppet 
tillgänglighet som definieras i Statskontorets rapport som en princip som ska möjliggöra att: 
 

 ”Medborgare och företag kan få information, ställa frågor, uträtta ärenden när det 
passar dem. Som ett komplement till manuella tjänster erbjuds medborgare och 
företag elektroniska tjänster till självbetjäning. Deklarera, söka jobb och 
studiemedel etcetera. skall kunna göras elektroniskt. 24-timmarsmyndighet skall 
bli ett vägledande begrepp”. 
(www.statskontoret.se, 2003e) 

 
Trots den bra åtkomlighet som idag finns på Migrationsverket är det inte säkert att man kan 
uträtta ett ärende i 24-timmarsmyndighetsanda. Åtkomligheten är inte ett mål i sig utan ett av 
de begrepp som tillsammans med bra användbarhet och funktionalitet kan leda till en god 
tillgänglighet som i sin tur gör att Migrationsverket klättrar vidare på Statskontorets 
utvecklingstrappa.   
 

6.1.1 Delaktighet  

De sökande vill kunna ta del av information om sitt ärende genom att använda kontrollnumret 
som de ombads spara när de fyllde i ansökan. Av deras svar i vår enkät framgår att en sådan 
möjlighet inte finns på Migrationsverket.  
 
Varför finns då ett kontrollnummer i ansökningsprocessen? 
 
Svar på denna fråga kan sökas i diskussionen under rubriken 6.1.6 Användarvänlighet. Nu 
vill vi bara kommentera användarnas vilja att vara delaktiga och vad Migrationsverket har 
gjort för att tillgodose detta behov. 
 
Möjlighet att få veta hur långt i ansökningsprocessen ett ärende har kommit finns. I första 
hand hänvisas de sökande till upplysningen, ett callcenter, och i andra hand till e-post till sin 
handläggare. Ändå vill de sökande veta mer och klagar över att de får för lite information från 
Migrationsverket när de har skickat sin ansökan.  
 
Detta fenomen påverkar inte myndighetens tillgänglighet i den bemärkelse vi diskuterar nu 
men kan vara intressant i hela 24-timmarsmyndighetssammanhanget där man hittar just 
begreppet delaktighet som en av principerna för 24-timmarsmyndighet. 
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I vår studie fokuserar vi tillgänglighet och avstår ifrån att vidare utveckla det här begreppet 
men de som i sin vardag arbetar med 24-timmarmyndighet som vision anser vi borde ta 
hänsyn även till detta.   
 

6.2 Användbarhet 
 
Tillgänglighet är en av hörnstenarna i regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten. 
Myndigheterna ska vara tillgängliga för medborgarna dygnet runt genom att tillhandahålla 
sina tjänster elektroniskt. I föregående stycke har vi påstått att en bra tillgänglighet inte kan 
säkerställas genom endast en bra åtkomlighet utan att man tar hänsyn till användbarhet och 
funktionalitet både i webbtjänsten som de sökande använder och systemet som de anställda 
arbetar i.  
 
I våra intervjuundersökningar kom vi till kännedom om att ingen av de anställda på 
Migrationsverket med undantag av projektledaren för ELON-projektet känner till betydelsen 
av begreppet användbarhet. Dock gjordes enstaka försök att förklara användbarheten med 
begreppet tillgänglighet av de anställda. 
 
Däremot betonade projektledaren i vår intervju med henne att användbarheten har varit 
jätteviktig för henne i utvecklingen av systemet men att hon har fått ”ge sig” för prioritering 
av det tekniska och funktionaliteten. Idag har en interaktionsdesigner engagerats för att se hur 
man kan förbättra användbarheten i systemet men det faktum att det från början inte fanns en 
definierad roll i projektet som skulle vara ansvarig för användbarheten i systemet talar 
tillräckligt för sig..  
 
När vi pratade med den operativa personalen så har de väldigt lite, om ens någon, kännedom 
om begreppet användbarhet. Samtidigt när vi diskuterar vidare så säger de att de har 
synpunkter på bland annat hur formuläret är utformat men är inte själva medvetna om att just 
sådana detaljer är delar av begreppet användbarhet. 
 
I projektledarens intervju fick vi intrycket av att man vid de regelbundna veckomöten pratade 
sig samman och diskuterade olika saker. Vi tolkade detta som att det var vid dessa tillfällen 
man också pratade om användbarhet i systemet. Men enligt personalen så tyckte de att ”då 
sitter vi mest och gnäller över sånt som inte fungerar”. 
 
För att förklara sambandet mellan användbarheten i ELON-systemet och tillgängligheten på 
Migrationsverket kommer vi att diskutera användbarhet genom en analys av 
användarvänligheten i ELON-systemet, personalens medverkan under 
systemutvecklingsprocessen, personalens kompetens med tyngdpunkt på utbildning samt 
acceptansen hos de anställda och de sökande.  
 



Blir Sverige e-myndigt?  Diskussion 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
51 

6.2.1 Användarvänlighet 

När det gäller användarvänlighet fick vi olika respons från de två olika grupperna av 
respondenter. 
 
De sökande tycker att ansökningsformulären följer den logiska strukturen i respektive 
ansökningsprocess men att själva länken till ansökningsförfarandet är svår att hitta. Endast 
39% av respondenterna hittade själva länken på Migrationsverkets hemsida. De sökande 
skulle vilja ha möjlighet att länka från flera ställen t e x vid allmän information om 
arbetstillstånd. 
 
Dessutom tycker de att det är lite oklara formuleringar i formulären, t ex angående 
ansökningar för familjemedlemmar eller krav på medborgarskap där inte ”gamla” länder finns 
på listan. Det är även oklart varför man behöver ett kontrollnummer när man inte har någon 
användning för det. 
 
När det gäller att få hjälp vid behov var responsen väldigt bra. De sökande är nöjda med 
instruktionerna som finns för att använda webbtjänsten och med snabb och bra kontakt via 
telefon och e-post till Migrationsverket. I framtiden skulle de sökande föredra att ha hjälpen i 
webbtjänsten. 
 
Något som de sökande var mindre nöjda med är att det inte finns möjlighet att spara 
informationen tillfälligt i ett ansökningsformulär. 
 
Om man skulle dra några slutsatser från föregående stycken skulle det vara att 
användarvänligheten i webbtjänsten upplevs som bra. De detaljer som behöver förbättras 
påverkar inte de sökande som i en stor procentsats uppger att de kommer att använda 
webbtjänsten även i framtiden. 
 
Något annorlunda var responsen från de anställda på Migrationsverket. De tycker att det är 
svårt att läsa på skärmen så de underlättar för sig själva genom att hitta alternativ till den 
elektroniska handläggningen. I övrigt tycker de att strukturen i systemet är bra och att den 
följer deras arbetsrutin. Dessutom får de hjälp när det behövs, i första hand genom att 
kontakta sina kollegor.  
 
Sammanfattningsvis tycker vi att det är bra att även de anställda upplever 
användarvänligheten som bra med undantag för skärmbilden. Men detta kan också vara 
vilseledande då vi i följande diskussion kommer att beröra några andra aspekter på 
användbarhet och då kommer de anställdas alternativa lösning till skärmhandläggning i fokus 
igen. 
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6.2.2 Kompetens 

Personalen uppger i intervjuerna att de fått utbildning i de nya systemen, både Vilma och 
ELON, men de uppger samtidigt att de saknar vissa kunskaper i hanteringen av framförallt 
ELON-systemet.  
 
Detta gör att vi undrar över hur man gått tillväga för att ge personalen den kompetens de 
behöver för att kunna hantera systemet på ett effektivt sätt.  
 
Enligt Allwood (1998) är utbildningen en viktig del i användarens kompetens.  
  
Ett tydligt tecken på att personalen inte har nödvändig kunskap om det nya sättet att arbeta är 
det faktum att de skriver ut sina ansökningar i pappersformat och handlägger dem på 
traditionellt sätt. Vid handläggningen är det meningen att handläggarna ska använda skärmen 
som ett arbetsredskap. De ska kunna läsa och kontrollera den aktuella ansökningen direkt på 
skärmen. När ansökningen är färdigbehandlad måste den idag tas ut i pappersform eftersom 
det ännu inte är tillåtet att arkivera sådana handlingar elektroniskt. 
 
När vi kom till den här punkten undrade vi varifrån tidsbesparingen kommer om handläggarna 
utför sitt arbete precis som tidigare. Vi hade nämligen fått veta att handläggningstiderna, det 
vill säga den tid från en ansökan kommer in myndigheten till dess ett beslut har fattats, har 
minskat dramatiskt från cirka tre månader till en vecka för 60 % av ansökningarna sedan 
möjligheten att ansöka elektroniskt infördes.  
 
Svaret på frågan var att det är förkortade liggtider som t ex den automatiserade kontrollen av 
betalning av en ansökan och möjligheten att genom e-post komplettera ansökningar som gör 
att handläggningstiden för en ansökan har minskat så dramatiskt. Om man dessutom också 
ändrade sättet att handlägga ett ärende skulle tidsbesparingen vara ännu större. 
 
När vi frågade personalen om hur de hanterar ansökningarna kallar de denna hantering för 
fusk och klargör för oss att de är medvetna om att detta inte är det rätta sättet att utföra 
arbetsuppgifterna på. Projektledaren var också medveten om detta men trodde att det endast 
var någon som arbetade på detta sätt. 
 
Om man antar att det verkligen handlar om en dålig skärmbild och det inte går att handlägga i 
det formatet då borde handläggarna få utbildning i hur man gör skärmbilden större. Med detta 
skulle man lösa problemet och ärendehandläggningen skulle gå ännu snabbare. I de fall 
skärmbilden är tillräckligt bra för att genomföra handläggningen i det formatet är 
handläggarnas problem av en annan natur som vi diskuterar under rubriken 6.2.3 Acceptans. 
 
Avslutningsvis anser vi att om personalen får en bra utbildning i det nya systemet ökar också 
chansen att få en hög användaracceptans det vill säga att personalen blir positivt inställd till 
och villig att använda det nya systemet. Med detta följer också en högre motivation för 
arbetet.   
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6.2.3  Acceptans 

I intervjuundersökningarna fick vi veta att personalen handlägger sina ärenden i pappersform 
på grund av  att det känns säkrare för dem att göra på ”gammalt” sätt. Detta är ett vanligt 
förekommande problem i diskussionerna om användaracceptans som beskrivs bland annat hos 
Allwood (1998).  
 
Frågan är hur Migrationsverket bör göra för att bryta denna onda cirkel? 
 
Detta kan kanske göras genom att förklara syftet med systemet, projektet och framförallt 
förklara innebörden av visionen om en 24-timmarsmyndighet för samtliga berörda i projektet. 
 
Vi tror att det är viktigt att få personalen att förstå hur viktigt det är att genomföra 
arbetsuppgifterna som det är tänkt dels för att man i fortsättningen ska kunna rätta till sådant 
som inte fungerar och dels för att man ska få en korrekt uppfattning om hur detta arbetssätt 
fungerar eftersom tanken är att det så småningom ska spridas på myndigheten. 
 
En annan, mer drastisk åtgärd, kanske vore att t ex inte anställa någon som inte vill handlägga 
på skärmen eller kräva ett löfte av personen att rätta sig efter de riktlinjer som finns. 
 
Användaracceptansen hos de sökande är däremot hög. Det faktum att det går snabbare att få 
svar på sin ansökan om man ansöker elektroniskt räcker för att motivera dem att även i 
framtiden använda webbtjänsten. En ytterligare anledning till sin höga acceptans uppger de 
sökande vara att på så sätt undvika byråkrati vid vissa svenska ambassader och konsulat i 
utlandet. En annan förklaring till fenomenet kan vara att den utvalda gruppen består av 
personer som är öppna för nytänkande lösningar.  
 
Samtidigt har personalen på Migrationsverket en känsla av orättvisa. De konstaterar att de 
sökande har en ”gräddfil” in i systemet och att man kan tycka lite synd om dem som måste 
vänta de normala tre månaderna för att få sina beslut. De berättar om att de får kommentarer 
om detta från de övriga kollegorna som arbetar i den normala ärendehanteringen.  
 
En sådan situation kan man komma åt genom att informera om systemet och vad som är på 
gång i verksamheten. Information om regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten kan t ex 
vara en punkt på dagordningen vid enhetsmöten så att personalen känner till bakgrunden till 
projekten.  
 
Å andra sidan kommer man nog aldrig ifrån att det finns personer ute i verksamheten som 
aldrig är nöjda men det har antagligen orsaker som inte behöver tas upp här.   
 
För att få personalen på Migrationsverket att förstå hur viktigt det är att genomföra 
arbetsuppgifterna på det från början tänkta sättet, alltså att handlägga på skärmen, tror vi att 
man måste få personalen att känna sig mer delaktig i projektet. Om detta diskuteras under 
6.2.4 Medverkan. Allwood (1998) menar att motivationen är en viktig del i att få användarna 
positivt inställda till arbetet, det vill säga för att höja användaracceptansen. 
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6.2.4 Medverkan  

Av intervjuerna framkom att endast en av handläggarna har varit med i 
systemutvecklingsprocessen som representant för handläggarna. Hon har haft kontakt med 
handläggargruppen under systemutvecklingstiden. 
 
Uppgiften att samma handläggare har varit med i det tidigare Dan-projektet, som behandlade 
samma område som ELON men i mindre skala, får oss att tänka på ett problem i 
systemutvecklingsprojekt som Allwood (1998) beskriver när projektledningen väljer de som 
redan har erfarenhet från liknande projekt för att underlätta kommunikationen i 
projektgruppen..  
 
Var just den valda representanten relevant i ELON-projektet? 
 
I flera andra sammanhang i projektet skulle hon vara det, men som handläggarnas 
representant behövdes kanske någon som inte hade erfarenhet från tidigare 
systemutvecklingsprojekt? Då skulle handläggarrepresentanten kunna fokusera just 
verksamhetens behov och handläggningsproceduren, framföra önskemål från användarna, se 
till att misstag som t ex den oklara formuleringen ”medsökande eller medföljande” undviks 
och med detta eliminera risken för ett antal problem som de sökande liksom de anställda hade 
i ansöknings- respektive handläggningsprocessen. 
 
Att man i systemutvecklingsprojektet prioriterade smidigare kommunikation framför en bättre 
användbarhet i systemet stämmer inte med projektledarens uttalande om vikten hon lägger vid 
användbarheten i ett system.  
 
Vi tror att många av de förbättringar och förändringar av systemet som visar sig behövas 
redan nu hade kunnat åtgärdas om man i systemutvecklingen hade tagit 
användbarhetsaspekten på större allvar och kanske haft med flera testpersoner i utvecklingen 
av systemet, testpersoner som inte tidigare har varit med utan kommer direkt från 
verksamheten. Enligt Allwood (1998) är detta ett bra sätt att få in synpunkter på 
användbarhetsaspekter. 
 
Vår slutsats kan hjälpa dem som kommer att arbeta med liknande systemutvecklingsprojekt i 
framtiden men vad kan Migrationsverket göra nu för att förbättra användbarheten i ELON-
systemet? 
 
Idag, när personalen har förslag på förbättringar och förändringar av systemet upplever de att 
de blir tagna på allvar och att de tar del i vidareutvecklingen av systemet men på grund av 
tids- och pengabrist kan inte allt genomföras omedelbart. Detta är tecken på att man är villig 
att ta del av personalens synpunkter och förbättra användbarheten men för att ELON-systemet 
ska uppfylla sitt mål det vill säga föra Migrationsverket närmare idealet 24-timmarsmyndighet 
måste de börja prioritera användbarheten redan under utvecklingen av systemet. 
 



Blir Sverige e-myndigt?  Diskussion 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
55 

6.3 Funktionalitet 

Resultatet av vår enkätundersökning visar att de sökandes problem med att använda 
webbtjänsten förekommer i olika former. 
 
Ett av problemen är att bifoga bilagor till ansökan där avsaknad av skanner vid 
ansökningstillfället anges som orsaken. Detta sammanfaller med de tekniska problemen för 
anställda på Migrationsverket där skanningsproblemet uppges vara ett av de största.  
 
Det andra problemet som har med funktionaliteten att göra rör brandväggar. 

6.3.1 Teknisk utrustning 

För att diskutera skanningsproblem vill vi hänvisa till Ottersten & Berndtsson (2002). De 
anser det nödvändigt att se produkten som utvecklas i det fysiska, psykiska, sociala samt 
organisatoriska sammanhang som den ska användas i. Ottersten & Berndtsson (2002) lägger 
stor vikt vid målgruppsanalys vid arbetet med att specificera krav för ett system. 
 
Har förekomsten av nödvändig teknisk utrustning hos de sökande tagits med i beräkningen 
när man gjorde målgruppsanalys för webbtjänsten?  
 
Enligt projektledaren innehåller ELONs kravspecifikation bland annat nyttoanalys, diskussion 
om sekretess- och juridiska frågor samt funktionella krav från de sökande. På grund av  sitt 
val av målgrupp utgick projektmedlemmarna från att de sökande har tillgång till dator och 
därmed kan använda webbtjänsten när det passar dem. Men bara tillgång till en dator räcker 
inte för att genomföra hela processen elektroniskt eftersom det i ansökningsprocessen är 
nödvändigt att bifoga vissa handlingar som t ex kopia på pass.  
 
Svaren på frågan om målgruppsanalys är positiv. I de fall övrig teknisk utrustning inte är 
tillgänglig lämnades en möjlighet att skicka bilagor via traditionell post och assistenterna på 
Migrationsverket kompletterar ansökan elektroniskt med hjälp av skanner. Men även 
assistenterna anger skanningsproblem som ett av de största hindren i sitt arbete med 
elektroniskt inkomna ansökningar. 
 
Idag används ELONs webbtjänst av fyra utvalda medborgargrupper. Projektledningen var 
medveten att det handlar om speciella grupper som består av vanligtvis högutbildade personer 
med god datorvana som har tillgång till annan nödvändig teknisk utrustning. Men även i den 
utvalda gruppen finns problem med tillgång till skanner vilket leder till att ansökningen inte 
kan genomföras elektroniskt.  
 
När webbtjänsten utökas till andra medborgargrupper blir det ett större antal personer som 
inte fullt ut kan genomföra ansökningsprocessen helt elektroniskt. Då blir skanningsproblemet 
något som Migrationsverket måste ta itu med eller också blir följden, som Statskontoret har 
beskrivit att många medborgare inte vill eller inte kan använda självbetjäningssystemet på 
grund av att de tycker att det är besvärligt, krångligt, svårbegripligt eller helt enkelt inte 
möjligt att praktiskt hantera (www.finans.regering.se, 2003d). 
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Det blir klart att avsaknad av en skanner försvårar användningen av webbtjänsten. Detta 
försvårar också ärendehanteringen på Migrationsverket. 
 
Här kommer man till frågan om hur man hittar den bästa lösningen för de sökande som saknar 
rätt teknisk utrustning? Man kan försöka förbättra apparaturen på Migrationsverket men i 
framtiden när det blir flera sökande än bara de nuvarande fyra målgrupperna kommer  
frågan om arbetstidskostnad och tanken med webbtjänsten för självbetjäning att aktualiseras. 
Man kan alltid åberopa framtidsutveckling och sannolikheten att fler och fler medborgare 
kommer att ha tillgång till skanner, men är inte det en gissning? 
 
Enligt handläggarna på Migrationsverket handlägger man ett ärende idag på samma sätt 
oavsett om det kommer in på elektroniskt eller traditionellt sätt. Lösningen på problemet 
kunde vara att ändra arbetsrutinerna vid handläggningen av en elektroniskt inkommen 
ansökan. I stället för att kräva en kopia på pass kan man lämna möjlighet för den sökande att 
skriva in uppgifterna i ett formulär.  
 
Migrationsverkets verksamhet är begränsad av befintliga lagar men frågan är om lagen kan 
tolkas annorlunda? Måste en handläggare se en kopia på ett pass? Räcker det inte med att 
personalen på en ambassad där de sökande hämtar sitt visum gör denna kontroll? Står det 
någonstans i lagen att man måste göra två kontroller?  
 
Vår studie omfattar inte de lagar som finns om utfärdande av arbets- och uppehållstillstånd 
men de som arbetar i ELON-projektet har tagit hänsyn även till dessa. De funktionella 
problemen med webbtjänsten idag skulle kunna undvikas om man vid systemutvecklingen 
inte var fast i gamla mönster för ärendehantering. Om det inte står i lagen att det är 
nödvändigt med två kontroller vid beslutsfattandet skulle lite nytänkande spara tid och pengar. 
Webbtjänsten skulle bli mer åtkomlig eftersom de sökande då skulle ha den nödvändiga 
utrustningen för att utföra hela processen elektroniskt. I samklang med Statskontorets 
rekommendationer och Allwoods definition på användbarhet skulle detta främja 
användningen av webbtjänsten och därmed leda till bättre tillgänglighet.   

6.3.2 Säkerhet 

Redan i ett tidigt skede av vår studie fick vi kännedom om att det var fem företag som var 
med i ELON-projektet från början men på grund av  problem med brandväggar har ett av dem 
avstått från vidare samarbete. Under vår fortsatta studie kom det fram att problemet med 
brandväggar fortfarande existerar hos dem som trots detta har valt att fortsätta med ELONs 
försöksverksamhet.  
 
Problemet återspeglas genom att de sökande inte kan fullfölja ansökningsprocessen på grund 
av   att säkerhetsutrustning på deras datorer inte tillåter en sådan operation. Enligt dem kan 
problemet åtgärdas med Migrationsverkets satsning på förändringar i sin mjukvara.  
 
Projektledaren för ELON berättar däremot att de i projektgruppen är medvetna om att ett 
sådant problem finns men att de inte kan göra något åt det. På Migrationsverket finns 
generella regler för vilka brandväggsportar som får öppnas och lösningarna i ELON 
begränsades av detta. Däremot försöker IT-avdelningen på Migrationsverket hitta lösningen 
så att brandväggsproblemet kan elimineras som störande faktor i den nya verksamheten.  
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7 Reflektion 
Efter diskussionen om våra undersökningsresultat återger vi en kritisk granskning av våra 
forskningsmetoder, ger förslag på vidare forskning och sammanfattar vår studie. 

7.1 En kritisk granskning 

De begrepp som vi har kommit fram till i vår studie är en produkt av vår analys av insamlad 
data. Eftersom vi anser att vår studie var av kvalitativ karaktär väljer vi några alternativa 
kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga forskningar för att rättfärdiga vårt resultat. 

7.1.1 Metodkritik 

Utgångspunkten för vår dataanalys som kan ses under 6 Diskussion var resultatet av vår 
datainsamling som redovisas under 5 Resultat relaterad till den referensram som vi har 
beskrivit under 2 Bakgrund.  
 
Risken att datainsamlingen som vi har genomfört inte var helt neutral finns eftersom vi redan 
hade vissa kunskaper om området i frågan, t ex att användbarhetens betydelse i ett system inte 
var främmande för oss eller att vi hade kontakter med personalen på Migrationsverket sedan 
en längre tid tillbaka. Dessutom är en av oss anställd på Migrationsverket vilket kunde 
resultera i ett kollegialt förhållande med respondenterna som också är anställda på 
Migrationsverket. 
 
Eftersom vi var medvetna om att en sådan risk fanns försökte vi utveckla vår datainsamling så 
objektivt som möjligt. Vi har presenterat resultaten av vår datainsamling helt oberoende av 
externa påtryckningar. Dessutom kan vi vid behov presentera inspelningarna av intervjuerna 
och enkätsvaren i original. Detta är anledningen till att vi tycker att resultatet av vår 
datainsamling kan betraktas som tillförlitlig. 
 
Något som kan ifrågasättas i vår studie är överförbarhet av studiens slutsatser på liknande 
fenomen. Den kvalitativa studie som vi har gjort kan betraktas som kontextuellt unik eftersom 
det handlar om ett system på en myndighet. Men tar man hänsyn till det paraply av olika 
aspekter som vi resonerade under så kan man ha användning av våra resultat i alla 
myndigheter som arbetar mot 24-timmarsmyndighetsvision. 
 
Man kan även ifrågasätta resultatet av enkätundersökningarna där 12 av 15 personer är mellan 
25 och 40 år. Respondenterna i enkätundersökningen var i en stor procentsats positivt 
inställda mot den nya ansökningsmöjligheten trots dess brister. Beror det på deras ålder? Det 
tror vi inte.  
 
Det kan snarare bero på att respondenterna för det mesta är högutbildade människor som är 
öppna för innovationer. Men eftersom hela idén med elektroniska webbtjänster för 
självbetjäning förutsätter att man ska vara nytänkande anser vi detta inte vara något som kan 
ifrågasätta överförbarheten i vårt studieresultat. 
 
När det gäller pålitlighet hos vårt studieresultat är vi överens om att i den mån vår förmåga att 
genomföra en forskningsstudie tillåtit oss har vi genomfört en fullständig studie samt 
redovisat för alla faser av forskningsprocessen. Vi anser att med samma förutsättningar och 
studieobjekt skulle även en ny studie resultera i liknande begrepp. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 

I det fall vårt studieresultat anses intressant och väcker intresse för vidare forskning tycker vi 
att delaktighetsbegreppet skulle vara ett bra tema att arbeta vidare på.  
 
I vårt arbete har vi fokuserat tillgänglighet som en av principerna för bra service till 
medborgare. Delaktighet och samverkan var de två andra principerna som ingick i bra service 
till medborgarna. Vi valde att av avgränsa oss från dem eftersom vi ansåg att tillgänglighet 
och användbarhet ligger närmast varandra. I vår studie visades att möjlighet till användarens 
delaktighet blir en del av bra användbarhet i ett system.  
 
Hur myndigheter sammankopplar detta i praktiken kan vara intressant att veta. 
 

7.3 Sammanfattning av genomförd studie 

Vår studie baserades på Migrationsverkets ELON-projekt och dess webbtjänst för elektronisk 
självbetjäning. För att se hur har införandet av den nya ansökningsmöjligheten påverkat 
Migrationsverkets tillgänglighet i 24-timmarsmyndighetsanda har vi utforskat användbarheten 
i ELON-systemet.  
 
Vi samlade in data genom semistrukturerade intervjuer med anställda på Migrationsverket 
som arbetar med ELON i sitt dagliga arbete och enkätundersökningar med de sökande.  
 
Genom analys av datainsamlingen pånyttdefinierade vi några begrepp som kan förklara 
tillgänglighetsförändringen på Migrationsverket. 
 
I vår studie kom vi fram till att förutom användbarhet är även åtkomlighet och funktionalitet 
de begrepp som spelar stor roll för myndighetens tillgänglighet. Vi tycker att personalen som 
arbetade med systemutvecklingen av Migrationsverkets webbtjänst är mycket medvetna om 
vikten av åtkomligheten och funktionaliteten i systemet för myndighetens tillgänglighet. 
Däremot spelade inte användbarheten någon stor roll vid utvecklingen av den nya 
webbtjänsten. 
 
Med en metodkritik och förslag till vidare forskning avslutade vi vår studie. 
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8 Slutsats 
Vår forskningsfråga handlade om hur införandet av en elektronisk webbtjänst för 
självbetjäning i en myndighet, med bakgrund i ”24-timmarsmyndighetsbegreppet”, har 
påverkat myndighetens faktiska tillgänglighet? 
 
Svaret är att införandet av ELONs elektroniska webbtjänsten för självbetjäning i 
Migrationsverket, med bakgrund i ”24-timmarsmyndighetsbegreppet”, har påverkat 
Migrationsverkets faktiska tillgänglighet i den bemärkelsen att Migrationsverket nu är mer 
åtkomligt för de sökande som kan skicka sina ansökningar när de vill med reservation för att 
de har tillgång till nödvändig teknisk utrustning och att Migrationsverket inte har något 
säkerhetsskydd mot deras datorer. 
 
Tar man användbarhet som mått på tillgänglighet kan man bara konstatera att det finns 
mycket arbete kvar innan Migrationsverket blir mer tillgängligt. 
 
Därför rekommenderar vi till alla myndigheter som i sitt arbete har 24-timmarsmyndighet 
som vision att vid utvecklingen av sina webbtjänster för självbetjäning  
 
• prioritera användbarheten i systemutvecklingsprocessen 
• se till att personalen på myndigheten känner sig säker i de nya arbetsrutinerna 
• ta med en representant utan projekterfarenhet i systemutvecklingsprojektet 
• tänka efter före på funktionaliteten. 
 
Blir Sverige då e-myndigt?  
 
Ja, Sverige kommer att bli e-myndigt, men det kommer att ta tid och som alla andra som 
växer vill vi skynda på den processen.     
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Frågor till projektledaren för ELON-projektet Ann-Catrin NyBerg  
 
Kartläggning av idé 
 

• Hur skapades systemet? Har ni arbetat efter de rekommendationer som Statskontoret har 
föreskrivit för myndigheterna vid utveckling av en webbtjänst med 24-
timmarsmyndighetsanda? 

• Vem bestämde hur det skulle se ut? Riktlinjer, generella krav ex krav på prestanda, 
sekretess, spårbarhet osv? 

• Vilka roller fanns representerade i projektet för utformningen av systemet? Ex 
interaktionsdesigner, användbarhetsexpert etc. 

• Hur viktig var användbarheten vid utvecklingen av webbtjänsten? (Ambitionsnivå) 
• Vilka effekter ska systemets användning leda till? (Förväntad nytta)  

 
 Målgruppsanalys 
 

• Vilken var målgruppen vid systemutvecklingen? Varför just denna? (Relevans) 
• Hur har urvalet gått till? Vilka egenskaper har målgruppen som är viktigast för systemets 

utformning( kunskap, erfarenhet, uppgifter, användningsfrekvens, ålder, kön, värderingar, 
kultur, mål, miljö)? 

• Vilken nytta förväntades målgruppen ha av systemet? 
• Har valet av målgrupp påverkats av tankar för vidare utveckling av systemen? 

 
Kravspecificering 
 

• Utgångspunkt för systemet? Systemkrav eller användningskrav? 
• Kravspecifikation? Hur kom den till? Kan vi få ett ex? 
• Användningsmål för systemet? Är detta klart formulerat som t ex ”Efter två månaders 

användning ska nio av tio användare föredra produkten framför faxrutinen”?  
 
Kompetens 
 

• Hjälpresurser? 
• Utbildning? 

 
Funktionalitet  
 

• Innehåller programmet alla de funktioner som behövs för att lösa de aktuella 
arbetsuppgifterna?  

• Följer de olika arbetssteg samma mönster som innan ELON? 
 
Övriga frågor 
 

• Vilken roll spelar kontaktpersonerna på företagen? 
• Vad händer med IKEA? Finns samma problem hos fler företag? 
• Hur upplever du själv projektet och systemet just nu? Anser du att webbtjänsten uppfyller 

de förväntningar som Statskontoret har föreskrivit i sin rapport? (Tillgänglighet och 
delaktighet) 

• Hur tänker ni gå vidare
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Intervjufrågor till de anställda på Migrationsverket som använder ELON-systemet i 
sitt dagliga arbete 
 
Vem är du? 
 
Hur länge har du arbetat på Migrationsverket? 
Vilka arbetsuppgifter har du haft tidigare på verket?  
Har du arbetat med något annat innan du började jobba på verket? Med vad? Hur länge?  
Vilka arbetsuppgifter har du nu? 
 
ELON och du 
Varför är du med i ELON-projektet? 
Hur länge har du varit med?  
Har du varit med under systemutvecklingen? 
Vad var din roll i projektet? 
 
Arbetsrutinerna 
 
Vad tycker du om dina nuvarande arbetsuppgifter?  
Har du tillgång till lämplig information för att kunna lösa dina arbetsuppgifter? 
Instruktionsmanualer eller liknande? 
 
Före och efter 
Om du hade haft samma arbetsuppgifter innan ELON undrar vi vad tycker du om de nya 
rutinerna? 
Hur har du förberetts för det nya arbetet? Utbildning? På vilket sätt? 
På vilket sätt har ELON påverkat din arbetssituation? 
 
Idag 
I vilken omfattning använder du systemet? 
Vad tycker du om att arbeta i ELON? Känner du att du behärskar systemet? 
Hur tycker du att systemet fungerar?  
Om en arbetsuppgift kan utföras både manuellt och elektroniskt vad väljer du då? 
 
Användbarhet 
 
Vad tänker du på när du hör ordet ”användbarhet”? 
Har ni hört talas om användbarhet i ELON-projektet? 
 
ELON 
 
Vilken är din uppfattning om användbarheten i ELON- systemet? Har du någon exempel 
på bra respektive dålig användbarhet i ELON? 
Tycker du att systemet klarar de arbetsuppgifter som det är avsett för? 
Tycker du att systemet följer strukturen i dina arbetsuppgifter?  
Hur får du hjälp när du behöver det? 
 
Ändringar 
 
Saknar du något angående användbarheten i systemet?
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Enkät om Migrationsverkets webbtjänst 
"Elektroniska ansökningar"
Instruktioner
Enkäten innehåller kryssrutor och fält där du kan skriva dina kommentarer. Sätt 
ett kryss ( X ) i de rutor som stämmer bäst för dig!

Det går bara att ange svar i de vitmarkerade rutorna.

1
Man
Kvinnna

2
Under 25 år
26 – 40 år gammal
41 – 55 år gammal
Över 55 år

3
Förstagångsansökan från företag
Förlängningsansökan för doktorand eller gästforskare
Förlängningsansökan för arbetstillstånd
Ansökan för medsökande

4
Jag blev kontaktad av Migrationsverket
Jag hittade en länk om ansökningsmöjligheten på Migrationsverkets webbplats
Annat, nämligen..

5

Ja
Nej

6

7
Den är lätt att använda
Den är krånglig att använda
Annat, nämligen..

Hur fick du veta att möjligheten att ansöka elektroniskt finns?

Vad tyckte du om att använda webbtjänsten?

Jag är

Jag är:

Vilken typ av ansökan har du använt dig av?

Meningen med webbtjänsten är att man ska kunna genomföra hela 
ansökningsprocessen elektroniskt. Har du gjort på detta sätt?

Om du har svarat Nej på fråga 7, varför inte?
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8

Ja, i form av

Nej

9
Ja, i form av

Nej
Jag har inte behövt hjälp

10

Jag vill kunna skicka e-post till någon för att fråga
Jag vill kunna ringa någon för att fråga
Jag vill ha hjälp direkt i webbtjänsten
Jag vill ha hjälp i skriftlig form (instruktionsmanual)
Annat, nämligen..

11
Ja
Nej
Eventuell kommentar:

12
Ja
Nej
Eventuell kommentar:

Har du fått tillräckligt med instruktioner för att använda webbtjänsten?

Om du vill ha hjälp, vilket sätt skulle du föredra? (Det går bra att ange 
flera alternativ)  

Om du behövde hjälp vid ansökningstillfället, fick du det?

Följde ansökningsproceduren en logisk struktur?

Var du nöjd med webbtjänstens utseende?
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13
Ja
Nej
Eventuell kommentar:

14
Ja, nämligen

Nej

15
Ja, nämligen

Nej

16
Ja
Nej

17
Det är enklare att ansöka på det här sättet
Det går snabbare att få svar från Migrationsverket
Annat, nämligen..

Spara nu filen och skicka den som en bilaga i ett mail till följande 
adress:  
marva726@student.liu.se

Sista inlämningsdag är onsdagen den 10:e december
Tack för din medverkan!

Om du svarat Ja på fråga 16, av vilken anledning?

Kommer du även i framtiden att använda dig av den här webbtjänsten?

Skulle du vilja ändra på något i webbtjänsten?

Har du haft några problem med att använda webbtjänsten?

Saknade du något i webbtjänsten?


