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Sammanfattning 
 
Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer 
tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. 
eTjänsterna förväntas öka i omfattning i samhället. Därför diskuteras eTjänster i 
ökande grad inom både forskningen och praktikfältet, och därför är det viktigt att 
kunna analysera eTjänster vid utvärdering och utveckling av IT-system. Ett prob-
lem är dock att det saknas ett utvecklat perspektiv på eTjänster som kan användas 
för att förstå dem på ett meningsfullt sätt. I existerande perspektiv betraktas van-
ligen eTjänster som tekniska företeelser vilket gör att de sociala relationer som 
tjänsterna bygger på inte uppmärksammas. Ett annat problem är att kundperspek-
tivet inte beaktas i tillräckligt hög grad. Detta medför att eTjänster främst betrak-
tas som ett stöd för befintlig tjänsteverksamhet eller för att tjänsteleverantören 
ska kunna automatisera sin verksamhet och kunderna utföra arbetet själva genom 
s.k. självbetjäningstjänster.  

Avhandlingens forskningsbidrag utgörs av en praktisk teori om eTjänster, som 
både är tillämpbar och leder till en meningsfull förståelse när den används som 
stöd vid analyser av eTjänster. Den praktiska teorin baseras på grundsynen att 
eTjänster är social interaktion via användning av IT-system och att kommunika-
tion och kundnytta är i förgrunden. Den bygger också på en bredare syn på 
IT-användning än som ett sätt att skapa självbetjäningstjänster. Den praktiska 
teorin om eTjänster består av ett regelverk som ger stöd för att 1) avgöra när det 
är meningsfullt att beskriva en företeelse som en eTjänst, 2) beskriva hur en 
eTjänst kan analyseras samt 3) beskriva hur ett flertal eTjänster kan samexistera 
med varandra i de skärmdokument där de presenteras.  

Forskningsbidraget har utvecklats genom praktisk utforskning, med en multi-
grundad kvalitativ ansats och genom en successiv kunskapsutveckling. Avhand-
lingen har sina teoretiska utgångspunkter inom områdena informatik, sociologi 
och tjänstemarknadsföring.   

Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från KK-stiftelsen, Högskolan Dalarna 
och Borlänge kommun. 
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Företal 
 

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, 
Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne 
som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade 
informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, 
metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika ut-
vecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/ 
utredning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/ 
vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel med andra 
former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar 
för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsek-
venser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förut-
sättning för förändring/vidareutveckling av system. 

Föreliggande arbete, eTjänster som social interaktion via användning av IT-
system – en praktisk teori, är skrivet av Göran Hultgren, Högskolan Dalarna. 
Göran Hultgren ingår i Forskningsnätverket VITS. Han presenterar detta arbete 
som sin doktorsavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. 

 

Linköping mars 2007 

 

Göran Goldkuhl     

Professor      
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Förord 
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kan skapa så mycket arbete, tankeverksamhet, frustration, inspiration och glädje. 
Det måste vara ett viktigt begrepp. 
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1 Inledning  
 
Den här avhandlingen bidrar med kunskaper om hur man kan beskriva och analy-
sera företeelsen eTjänst på ett meningsfullt sätt. En eTjänst existerar i samband 
med att IT-system används under vissa betingelser. Ett flertal eTjänster är van-
ligen sammanlänkade i de skärmdokument som berörs, varför avhandlingen 
också bidrar med kunskaper om en sådan samexistens av eTjänster. Avhand-
lingen presenterar en praktisk teori, vilken som sådan är ett vetenskapligt bidrag 
till praktisk analysverksamhet. Detta duala kunskapssyfte (det vetenskapliga och 
det praktiska) avser att leda till meningsfull förståelse för företeelsen eTjänst hos 
både forskare och praktiker i samband med analysverksamhet. 

I detta kapitel beskrivs först avhandlingens bakgrund och problemområde, varvid 
det framgår att företeelsen eTjänst behöver förstås med delvis andra utgångs-
punkter än de som traditionellt är rådande när IT-system och (manuella) tjänster 
beskrivs. Därefter preciseras forskningsfrågor, syfte och forskningsbidrag. Av-
slutningsvis beskrivs avhandlingens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund  
Den allt mer spridda användningen av mobiltelefoner, handdatorer, persondatorer 
och Internet innebär att företeelser som t.ex. beskrivs med termen eTjänst blir allt 
vanligare. Med prefixet e avses att tjänsterna är elektroniska i betydelsen att de 
förutsätter informationsteknik (IT) som medium och utförare i samband med att 
de tillhandahålls. Den andra delen i termen, tjänst, avser att användningen av IT 
är avsett för kunder i någon form. En eTjänst förutsätter därmed att både kunden 
och tjänsteleverantören använder IT-system på ett sådant sätt att de inte behöver 
mötas ”ansikte-mot-ansikte” eller via telefon.  

För att förstå IT:s roll i dagens samhälle måste man se IT som ett medium för 
kommunikation (Dahlbom 2000). Medium betyder enligt Nationalencyklopedin 
(2007) bland annat en ”…kanal för förmedling av information och underhåll-
ning…”. Med denna betydelse kan IT-system såsom e-mail, telefon och realtids-
baserade chatt- och konferenssystem klassificeras som media, eftersom de har en 
förmedlande (och relativt passiv) roll.  

När människor kommunicerar med varandra, med eller utan IT som medium, ut-
byts inte bara information, utan kommunikationen innebär samtidigt att språk-
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handlingar, eller med ett annat ord kommunikationshandlingar, utförs (Goldkuhl 
och Lyytinen 1982; Goldkuhl 2002). I samband med kommunikation, utför 
mänskliga sändare kommunikationshandlingar som tolkas av andra mänskliga 
mottagare. IT-system kan i detta sammanhang fungera som medium enligt besk-
rivningen ovan, men de kan även ha en mera aktiv roll som utförare när de auto-
nomt och på ett formaliserat sätt utför kommunikationshandlingar på uppdrag av 
endera parten (Cronholm och Goldkuhl 2006). IT-system har denna roll t.ex. i 
samband med biljettreservationssystem, e-marknadsplatser och telefonvalssys-
tem. 

Grundläggande för en traditionell tjänst är att en tjänsteleverantör interagerar 
med en kund (Edvardsson m.fl. 2000) i samband med att de möts ”ansikte-mot-
ansikte” i ett tjänstemöte (Grönroos 1990). Denna interaktion innebär att både 
kunden och leverantören utför handlingar tillsammans, som både kan vara kom-
munikationshandlingar och materiella handlingar. Denna interaktion är externt 
orienterad eftersom kunden och tjänsteleverantören normalt inte tillhör samma 
organisation. I avhandlingen används kundbegreppet för både betalande och icke 
betalande individer (subjekt) och andra sociala aktörer (t.ex. företag). Med en 
sådan bred tolkning av kundbegreppet innefattas även medborgare i samband 
med e-myndighetstjänster.   

När IT används som medium och utförare, så som fallet är i samband med 
eTjänster, förändras karaktären på tjänstemötet mellan kunden och tjänste-
leverantören genom att parterna inte möts ”ansikte-mot-ansikte”. Jag hävdar att 
detta utgör den mest påtagliga skillnaden mellan en traditionell tjänst och en 
eTjänst. En eTjänst handlar i likhet med traditionella tjänster också om relationer 
baserade på interaktion mellan sociala aktörer, dvs. social interaktion, men via 
användning av IT-system. Genom att interaktionen sker via användning av IT-
system förändras dock betingelserna för den sociala interaktionen. Genom 
användningen av IT-system behöver kunden och tjänsteleverantören inte mötas 
”ansikte-mot-ansikte” och många gånger slipper någon av dem (eller båda) att 
själva utföra vissa handlingar, eftersom IT-system utför dem istället. Ansvaret för 
handlingarnas utförande finns dock kvar hos de sociala aktörerna kund och 
tjänsteleverantör, vilket oftast blir riktigt uppenbart när något går fel. IT-system 
kan inte ta ansvaret för den kommunikation som sker, utan de handlar på uppdrag 
av människor. 

eTjänster baseras dock inte enbart om relationer som skapas och upprätthålls 
mellan kunder och tjänsteleverantörer. Det är mycket vanligt att eTjänster också 
bygger på relationer mellan kunder, där tjänsteleverantörens IT-system används 
för att mediera och utföra kommunikationshandlingar, t.ex. mellan annonsörer 
och läsare hos eTjänsten Blocket (Blocket är en Internetbaserad annonserings-
tjänst som nås på www.blocket.se). eTjänster karakteriseras vidare av att de ofta 
kan nås via länkar från andra eTjänster, samt att de själva länkar till sådana 
tjänster. Detta medför att en eTjänst mycket ofta samexisterar med andra 
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eTjänster med utgångspunkt från de skärmdokument som kunderna kommer i 
kontakt med. Blocket kan t.ex. nås genom länkar placerade i andra eTjänster, 
samtidigt som det finns ett antal länkar till andra eTjänster placerade i Blockets 
skärmdokument (t.ex. till adress- och karttjänsten Hitta). Det är vanligt att dessa 
länkningar utgör den huvudsakliga finansieringskällan för eTjänsten.   

Det finns många typer av eTjänster, t.ex. för positionering, navigering, försälj-
ning och betalningshantering. I folkmun är det inte bara termen eTjänst som an-
vänds för att tala om dessa företeelser, utan också termer som digital tjänst, IT-
tjänst, mobil tjänst, e-myndighetstjänst etc. Den term som jag väljer att använda 
för dessa företeelser är eTjänst (se motivering i kapitel 3). Fokus i avhandlingen 
ligger på sådana företeelser som är designade för att tjänsteleverantören och 
kunden inte behöver mötas fysiskt, eftersom IT används som medium och ut-
förare för deras interaktion. Dessa eTjänster presenteras genom användargräns-
snitt som tillhandahåller en handlingsrepertoar och meddelanden. Ett sådant an-
vändargränssnitt består vanligen av en uppsättning skärmdokument som presen-
terar en, eller flera samexisterande, eTjänster som då är länkade till varandra på 
olika sätt. Enligt Normann (2000) har IT en omformande effekt på tjänsternas ut-
formning från koncept och strategi till kvalitet, kostnad, produktion och bruk på 
så sätt att de blir mer komplexa jämfört med icke IT-baserade tjänster.  

I avhandlingen hävdar jag att disciplinerna informatik (som traditionellt fokus-
erar på hur IT-system utvecklas och används) och tjänstemarknadsföring (som 
traditionellt fokuserar på tjänsteutveckling och tjänstekvalitet), har behov av en 
begreppsutveckling för att bättre förstå den företeelse som i avhandlingen kallas 
eTjänst. Skälet till att det behövs en begreppsutveckling inom informatikforsk-
ningen (se kapitel 3 och 4) är att den traditionella utgångspunkten där har varit att 
IT-system används av organisationer för att utveckla sin egen interna verksamhet 
eller kommunikation med andra organisationer. I samband med eTjänster 
används dock IT-system i en kontext där externa kunder som individer väljer att 
använda, eller inte använda, tjänsteleverantörens IT-system. Skälet till att det 
behövs en begreppsutveckling inom tjänstemarknadsföringen (se kapitel 3 och 4) 
är att man utgår från att tjänster tillhandahålls i samband med fysiska möten 
mellan kunden och tjänsteleverantören. eTjänster tillhandahålls dock i en annan 
kontext som inte tar utgångspunkt i organisationens intressen, utan i kundens. 
Interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören bygger inte på att de ska 
mötas fysiskt, utan att tjänsten ska tillhandahållas via användning av IT-system.  

Jag menar att dessa kontextskillnader skapar problem för både informatikforsk-
ningen och tjänsteforskningen när företeelsen eTjänst studeras. Inom informatik-
forskningen (se kapitel 3 och 4) tenderar man att använda termen eTjänst utan att 
egentligen göra någon begreppsmässig skillnad gentemot termen IT-system. 
Detta innebär att man byter ut termen IT-system mot termen eTjänst utan att 
egentligen reflektera närmare över den perspektivförskjutning som det innebär att 
använda termen tjänst. Till följd av detta fortsätter organisationens nytta – istället 
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för kundens – att vara i förgrunden. Man studerar t.ex. hur organisationen ska 
öka sin administrativa effektivitet med hjälp av att tillhandahålla eTjänster.  Inom 
tjänsteforskningen (se kapitel 3 och 4) finns det en tendens att eTjänster betraktas 
som en metod bland andra för en tjänsteleverantör att på ett resurssnålt sätt till-
handahålla en (traditionell) tjänst. Även detta leder till en uppfattning om att 
eTjänster utvecklas främst med syftet att tjänsteleverantören (organisationen) ska 
kunna rationalisera sin verksamhet, och inte för att öka kundnyttan. Detta sker 
ofta genom att man överför arbete till kunden i form av självbetjäning via an-
vändning av IT-system.  

Med utgångspunkt från både informatik och tjänstemarknadsföring finns det där-
för ett behov av att förstå vad det innebär att IT används i den kontext som i av-
handlingen kallas för eTjänstekontext. Detta behov uttrycks också inom informa-
tikforskningen av t.ex. Dahlbom (2003) som anser att innebörden av begreppet 
eTjänstekontext bör tydliggöras. Kaitovaara och Nurminen (2003) menar att det 
inte råder konsensus i litteraturen om vad företeelsen eTjänst avser. Rodosek 
(2003) menar dessutom att det är av största vikt att vi utvecklar en gemensam 
förståelse för företeelsen med ett uttryckligt tjänstefokus. Inom tjänsteforsk-
ningen beskrivs behovet bl.a. av Rowely (2006:352) som menar att det behövs en 
artikulation av eTjänstebegreppet eftersom: ”…there is no reference framework 
which can be used to contextualize this work.” Lovelock och Gummesson (2004) 
menar att tillhandahållandet av tjänster via IT-system gör att gamla paradigm 
behöver omprövas.  

Med utgångspunkt från den begreppsförvirring som råder när det gäller före-
teelsen eTjänst, så har mina inledande frågor varit följande: Vad innebär IT-
användning i en eTjänstekontext och hur bör begreppet eTjänst beskrivas?  

 

1.2 Problemdiskussion   
I detta avsnitt fördjupas inledningsvis problemdiskussionen om otydligheter och 
brister i den nuvarande begreppsanvändningen, därefter diskuteras konsekven-
serna av dessa otydligheter och brister.  

1.2.1 Otydlighet och brister i begrepp för företeelsen eTjänst 
Den pågående teknik- och samhällsutvecklingen (se kapitel 3) har lett till att 
företeelsen eTjänst både har uppstått och etablerats. I samband med denna före-
teelse har också behovet av en tydlig termanvändning och en lämplig begrepps-
uppfattning ökat med tiden bland allmänheten, utvecklare och forskare. Med 
term avses det ord (den etikett) som används för att referera till den företeelse 
som omtalas (Ogden och Richards 1956). Med begrepp avses den uppfattning 
(den mentala föreställning) som en människa har om en företeelse (ibid.). I av-
handlingen utvecklas och presenteras ett begrepp för företeelsen eTjänst. Detta 



Inledning 

7 

begrepp ska vara tillämpbart för analyser av företeelsen eTjänst för dem som har 
samma begreppsuppfattning och då leda till meningsfull förståelse.  

I allmänna ordalag kan man påstå att ”alla” idag har en uppfattning om vad en 
eTjänst är. Problemet är dock att ett flertal termer och begreppsuppfattningar 
existerar. Det finns därför både synonymer (samma term används med olika 
begreppsuppfattningar), och homonymer (olika termer används för samma 
begreppsuppfattningar). Dessutom är de begreppsdefinitioner som finns mycket 
kortfattade och därmed inte tillräckligt förklarande (se kapitel 3).  

Företeelsen eTjänst berör de båda disciplinerna informatik och tjänstemarknads-
föring. Enligt min mening finns det kontextrelaterade orsaker till den begrepps-
förvirring som råder.   

Kontextrelaterade problem inom disciplinen för informatik 
Den traditionella synen på IT-system representeras t.ex. av Langefors (1966) och 
Nurminen (1988), som studerar användning av information och IT-system utifrån 
ett organisatoriskt perspektiv.  Dahlbom (2002) menar att man inom denna tradi-
tionella syn särskilt tar utgångspunkt i ett administrativt ledningsperspektiv när 
IT-användning studeras. Från början handlade detta om stora administrativa 
system, s.k. Management Information Systems (MIS-system) som används för 
central administration och administrativ rationalisering.   

I samband med att persondatorn introducerades i mitten på 1980-talet var det inte 
längre självklart att IT-system borde betraktas som centrala styrsystem för admi-
nistrativ rationalisering. IT-systemen började därför också betraktas som ett per-
sonligt arbetsverktyg i syfte att främja användarens effektivitet och produktivitet 
och att vara användbara (se t.ex. Allwood 1998). I samband med diskussionen 
om användbarhet fokuseras interaktionen mellan datorn och användaren. Denna 
interaktion beskrivs som en subjekt–objekt-relation där användaren är subjektet 
och IT-systemet objektet. I samband med att persondatorn introduceras har 
fokuseringen på den enskilde användaren utrustad med ett personligt verktyg 
ökat och betoningen på ett organisatoriskt helhetsperspektiv minskat.  

Det finns därmed stora skillnader i hur IT-system traditionellt betraktas, men 
samtidigt ett gemensamt organisatoriskt fokus. Att fokusera på eTjänster innebär 
ett annat perspektiv på IT-användning och IT-system.  Dahlbom (2002) skriver: 

“Information systems are technology support for bureaucratic, factory 
organizations. Information services are technology support for individuals 
acting on a market. Information systems are specified and developed in a 
complex process involving users, and the systems continue to rely on their 
users for their identity and maintenance. Information services are made 
available on the consumer market to be bought or discarded. The indivi-
duals using the services are not engaged in developing them; they don't 
own them and they have no responsibility for them.” 
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eTjänster utgör sålunda ett stöd för individer på en marknad och inte stöd för 
administrativ utveckling och kontroll inom en organisation. Dahlbom (2002) 
menar också att när vi betraktar IT-system som förutsättningar för eTjänster, 
riktas uppmärksamheten mot interaktionen mellan människor.  

Det som enligt Dahlbom (2002) är utmärkande för eTjänster är att de erbjuds och 
efterfrågas så länge kunden vill, och det är nyttan av tjänsten och attraktiviteten 
som kunden betalar för. Kunderna köper (väljer) användning av IT-system, men 
inte för att de måste göra det för att utföra sina organisatoriska arbetsuppgifter 
(vilket i och för sig även kan förekomma i samband med eTjänster – se gräns-
fallsdiskussionen i avsnitt 5.1.1). Detta betyder att kunderna inte behöver ta 
ansvar för systemet på samma sätt som t.ex. en tjänsteman måste göra i en orga-
nisation. Kunderna ”äger” inte heller IT-systemet på det sätt som intra-organisa-
toriska användare gör, utan de använder, och får tillgång till, tjänsteleverantörens 
IT-system. Kunderna deltar därmed inte heller på samma sätt som organisatori-
ska användare i samband med utvecklingen av IT-systemet.   

eTjänster tillhandahålls via IT-systems användargränssnitt. Inom informatikom-
rådet, t.ex. inom MDI-området (t.ex. Allwood 1998, Lauesen 2005) och webb-
designområdet (t.ex. Nielsen 2001; Brink m.fl. 2002), finns omfattande forskning 
som ger stöd för en utveckling av användbara användargränssnitt för IT-system.  
Utgångspunkten är dock att utforma användbara IT-system och inte hur dessa IT-
system, via sina användargränssnitt, ska utformas för att tillhandahålla eTjänster. 
Detta gör att när IT-systemens användargränssnitt analyseras så sker inte ana-
lysen utifrån ett eTjänsteperspektiv. Avsaknaden av ett uttalat eTjänsteperspektiv 
leder därför också till en bristande förståelse för hur ett flertal eTjänster sam-
existerar i de skärmdokument som tillhandahålls. Dessa sammanlänkade nätverk 
av eTjänster är viktiga i samband med analys av samexisterande eTjänster. 

Inom ämnesområdet informatik används ett flertal olika termer i samband med 
den kontextförskjutning som beskrivits ovan, såsom eTjänst (t.ex. Stafford och 
Saunders 2004), IT-tjänst (t.ex. Rodosek 2003), mobil tjänst (t.ex. Mathiassen 
och Sørensen 2002) och web-services (t.ex. Stern och Davis 2004). Dahlbom 
(2002; 2003) menar dock att den existerande begreppsuppfattningen fortfarande i 
allt för hög utsträckning leder tankarna till en kontext där IT-system används av 
kontorsarbetande användare inom organisationer för automatisering och ratio-
nalisering. Dahlbom (ibid.) anser vidare att man inom området fortfarande inte 
riktigt tagit till sig betydelsen av begreppet tjänst. Användning av IT-system i en 
eTjänstekontext är därmed inte tillräckligt artikulerat inom informatikforsk-
ningen.  
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Kontextrelaterade problem inom disciplinen för tjänstemarknadsföring 
Den traditionella synen på tjänstebegreppet bygger på att tjänsten tillhandahålls i 
det fysiska mötet mellan tjänsteleverantören och kunden. En vedertagen defini-
tion på begreppet tjänst inom disciplinen för tjänstemarknadsföring är (Edvards-
son m.fl. 2000:32): 

”…a service can be characterized as a chain of (sequential, parallel, 
overlapping and/or recurrent) value creating activities or event, which form a 
process. In this process the customer often takes part by performing different 
elements in interaction with the employees of the service company (other 
customers or equipment) for the purpose of achieving a particular result.” 

 

Inom tjänstemarknadsföringen finns vidare, enligt en litteraturgenomgång som 
Lovelock och Gummesson (2004) utfört, en viss samsyn vad gäller karaktären 
hos dessa ”traditionella” tjänster. Den baseras i huvudsak på fyra egenskaper: de 
är immateriella; de kan inte lagras; de tillhandahålls med kunden som med-
producent; och de är heterogena. Dessa kriterier har enligt mig låg giltighet i 
samband med eTjänster, av följande skäl: 

� eTjänster har en materiell karaktär genom att de tillhandahålls via IT-
system. 

� eTjänster lagras i viss mening genom att IT-system som tillhandahåller 
dem innehåller en fördefinierad handlingsrepertoar och lagrade medde-
landen. 

� En del inslag hos vissa eTjänster behöver inte ha kunden som med-
producent – de kan vara automatiska för kunden.  

� eTjänster är inte heterogena utan i allra högsta grad standardiserade.  

 

De fyra karakteriserande egenskaperna för företeelsen tjänst är redan under om-
prövning (se Lovelock och Gummesson 2004; Vargo och Lusch 2004), men då 
inte primärt beroende på att eTjänster som företeelser inte passar in (även om 
Internet lyfts fram som en betydelsefull faktor). Ett fokus på eTjänster aktuali-
serar dock anomalierna i karaktäriseringen av det traditionella tjänstebegreppet. 
Brown (2000) argumenterar med tydlighet att den snabba utvecklingen på IT-
området ger effekter på den traditionella synen på tjänst, eftersom (ibid:62):  

”…the ability to obtain and consume the services without interacting with a 
human provider challenges much of our existing knowledge” 
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Inom tjänsteforskningen finns det också kritik mot att kontexten är annorlunda i 
samband med eTjänster i jämförelse med kontexten för ”vanliga” tjänster. Bowen 
(2000:46) skriver t.ex. så här: 

”It now seems that most of what we know about services marketing and 
management has been derived from the study of face-to-face service 
encounters or at least over the telephone.” 

 

Jag drar slutsatsen att det är tjänstemötet som sker via användning av IT-system 
som borde vara utgångspunkten för eTjänster. Detta innebär en skillnad mot att 
bara betrakta användning av IT-system som en av flera metoder för att tillhanda-
hålla traditionella tjänster på ett för organisationen mer resurssnålt sätt.  

Enligt min mening är det dominerande perspektivet på eTjänster inom tjänste-
marknadsföringen att tjänsteleverantören (organisationen) automatiserar sin del 
av tjänsteproduktionen samtidigt som arbetet överförs till kunden via användning 
av IT-system. Att främst betrakta användning av IT-system som en Self Service 
Technology (SST, se t.ex. Dabholkar m.fl. 2003; Meuter m.fl. 2000), är enligt 
min mening för begränsat. Jag har inte funnit någon författare inom tjänste-
forskningen som beskriver företeelsen (se kapitel 3) på annat sätt än att eTjänster 
är automatiska för tjänsteleverantören och att det är kunden som får uträtta 
arbetet. Likaså menar jag att det finns en stark fokusering på att dessa företeelser 
är tekniska (och inte också sociala) till sin karaktär. Begreppet SST understryker 
både den begränsade synen på hur IT-system används (Self-Service…) och den 
tekniska karaktären (…Technology). Den begränsade synen på eTjänster leder 
dessutom till att man inom tjänstemarknadsföringen i praktiken har ett tjänste-
producentperspektiv och inte ett kundperspektiv. Centralt inom tjänstemarknads-
föringen är annars vikten av att utgå från kundens perspektiv för att skapa goda 
tjänster.  

Den utgångspunkt som finns inom tjänstemarknadsföringen gör att man framför-
allt betraktar användning av IT-system som ett stöd för traditionell tjänsteproduk-
tion. Detta innebär också att IT-användning inte betraktas som den grundläg-
gande förutsättningen för eTjänster. Med ett sådant synsätt finns det bl.a. en risk 
att man inte fokuserar på nya innovativa tjänster, som förutsätter användning av 
IT-system och som aldrig skulle existera om inte IT kunde användas. Dessutom 
finns det en risk att IT-användningen inte studeras i detalj. Detta gör att en ytlig 
teknisk syn på IT-användningen överskuggar den sociala interaktion som de 
facto äger rum mellan tjänsteleverantören och kunden via användning av IT-
system (se avsnitten 6.5 och 11.5 för en beskrivning av social interaktion via an-
vändning av IT-system). Jag har heller inte funnit någon begreppsuppfattning 
inom tjänstemarknadsföringen som lyfter fram att eTjänster kan baseras på att 
kunder interagerar med varandra.   
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1.2.2 Konsekvenser av en otydlig begreppsanvändning 
Problembeskrivningen ovan visar att företeelsen eTjänst gör att både det tradi-
tionella organisatoriska perspektivet inom disciplinen för informatik på använd-
ningen av IT-system och den traditionella synen på tjänstebegreppet utmanas. 
Denna problematik, tillsammans med den begreppsförvirring som råder, utgör ett 
grundläggande problem i samband med att eTjänster ska beskrivas, utvärderas 
och utformas.  Argument för att det är viktigt att vara tydlig med vad det är för 
artefakt som ska utvecklas kan man finna hos Fitzgerald m.fl. (2002). Förfat-
tarna, som skriver om systemutveckling, hävdar att sättet som vi bedriver 
utveckling på är beroende av vad som ska utvecklas. Vi måste ha en bra 
uppfattning om vad som ska utvecklas, annars får vi problem i samband med 
utvecklingsarbetet. De skriver (ibid.:145): 

”When the development process commences, almost everything is open and 
undecided. The developers have to decide how to approach the development 
process, how to work, what methods to use, etc. All this must be done in 
relation to what is imagined as the final outcome.”  

 

I figur 1.1 nedan åskådliggörs min tolkning av dessa samband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Samband mellan perspektiv och kontext vid utveckling av artefakter - egen 
bearbetning av Fitzgerald m.fl. (2002:138) 

 

Figuren visar generellt att utvecklarens uppfattning om den IT-artefakt som ska 
utvecklas är beroende av uppfattningen om den kontext där artefakten ska använ-
das. Detta betyder i sin tur att utvecklarna måste få hjälp med metoder som ger 
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stöd för detta arbete. Dessa metoder bör bygga på ett perspektiv, dvs. begrepp 
(termer och definitioner), samt mål och värderingar (se Goldkuhl 1993) som ska 
hjälpa utvecklarna att kunna identifiera och prata om IT-artefakten på ett för-
ståeligt sätt. Det är därför viktigt att det perspektiv som man använder, t.ex. i 
samband med utveckling av IT-system, är i överensstämmelse med den kontext 
där dessa ska utvecklas och användas. Fitzgerald m.fl. (2002:15) skriver:  

”Formalised methods usually prescribe how a development situation must 
be approached in a methodical way independent of the type of context. 
However, we do not accept this and contend that certain characteristics of 
the development context shape the method-in-action.”  

 

Detta betyder att om utvecklare av IT-system som ska användas av kunder och 
tjänsteleverantörer för att tillhandahålla eTjänster inte har en god uppfattning om 
vad en eTjänst är för typ av företeelse (perspektivet), riskerar de att få problem. 
Jag hävdar därför att det är viktigt att tydliggöra vad vi menar med eTjänst 
(perspektivet) och att vi analyserar vad det innebär att använda IT-system 
(artefakten) i en eTjänstekontext (kontext).  

Ett otydligt eller bristfälligt perspektiv där begreppet eTjänst är odefinierat, där 
centrala mål eller värden är otydliga och där det råder en okunskap om vad IT-
användning i en eTjänstekontext innebär, riskerar att ge både teoretiska och prak-
tiska (empiriska) problem som ibland också sammanfaller. Följande teoretiska 
problem kan identifieras inom de två ämnesdisciplinerna informatik och tjänste-
marknadsföring:  

� Det är problematiskt att förklara vad en eTjänst är, beroende på att befint-
liga kriterier och perspektiv inom disciplinerna har dålig giltighet för 
eTjänster. 

� Den begränsade synen att eTjänster bara baseras på relationer mellan en 
tjänsteleverantör och en kund, leder till dålig uppmärksamhet på att 
eTjänster också kan baseras på kund–kund-relationer. 

� Den begränsade synen på potentiella användningssituationer för tjänste-
leverantörer och kunder, leder uppmärksamheten allt för mycket mot 
tjänsteleverantören och hur denne kan automatisera sina handlingar.  

� Det är problematiskt att förklara hur olika eTjänster samexisterar via 
skärmdokument som tillhandahålls av IT-system. 

� Utveckling av metoder som stöd för att utveckla eTjänster blir svår efter-
som metodutveckling bör baseras på välartikulerad begreppsanvändning. 
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Praktiskt orienterade problem i samband med analys och utveckling av eTjänster 
är följande: 

� Det råder brist på lämpliga metoder som stöder utvärdering och design av 
både eTjänster och de skärmdokument som presenterar dem och som visar 
hur flera eTjänster kan samexistera. Risken är uppenbar att kunden har 
svårt att veta vilken handlingsrepertoar och vilka meddelanden som tillhör 
en specifik eTjänst. 

� Det finns en risk att eTjänster ”teknifieras” på ett sådant sätt att kommuni-
cerande parters åtagande, ansvar och uppfyllande inte tydliggörs för 
kunderna i samband med IT-användningen.  

� Det finns en risk att kund–kund-baserade eTjänster inte utvecklas. 

� Det finns en risk att uppmärksamheten styrs mot att utveckla tjänster som 
är allt för fokuserade på tjänsteleverantörens intressen, dvs. att de ska vara 
automatiska för tjänsteleverantören och att kunden får göra allt mer av 
jobbet. Stafford och Saunders (2004) menar att det så här långt nästan bara 
är SST som har utvecklats. Potentiellt intressanta eTjänster med kundens 
intressen i fokus riskerar att aldrig uppmärksammas. 

 

1.3 Forskningsfrågor  
Problemdiskussionen ovan leder fram till följande tre forskningsfrågor: 

1. Vad innebär IT-användning i en eTjänstekontext? 
2. Vilka begrepp och mål/värden är meningsbringande för att förstå en 

eTjänst? 
3. Vilka ytterligare begrepp och mål/värden är meningsbringande för att 

förstå hur ett flertal eTjänster kan samexistera?   
 

I avsnitt 2.1 beskrivs de tre forskningsfrågorna mer ingående enligt den num-
rerade ordningsföljden, men också hur arbetet med dem utförs iterativt.  

Forskningsfrågorna kan relateras till kärnområdet för IT-forskning i enlighet med 
Orlikowski och Iacono (2001:133). De menar att : 

”…we must theorize about the meanings, capabilities and uses of IT 
artifacts…in the various social worlds in which they are embedded. We 
believe that the lack of theories about IT artifacts… and how they become 
interdependent with socio-economic contexts and practices, are key 
unresolved issues for our field…”   
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1.4 Syfte och forskningsbidrag 
Forskningsbidraget, tillika syftet med denna avhandling, är att besvara de tre 
forskningsfrågorna enligt föregående avsnitt. Huvudbegreppet eTjänst preciseras 
genom att avhandlingen därmed lyfter fram   

� vad IT-användning i en eTjänstekontext innebär, vilket preciseras genom 
grundläggande egenskaper (kriterier) för när det är meningsfullt att omtala 
en företeelse som eTjänst (se kapitel 5)  

� delbegrepp och mål/värden som ger stöd för att meningsfullt förstå och 
analysera en eTjänst som både en teknisk och en social företeelse, och 
som dessutom lyfter fram en bredd i synen både på relationer och på an-
vändning av IT-system (se kapitel 6) 

� ytterligare delbegrepp och mål/värden som ger stöd för att meningsfullt 
förstå och analysera samexisterande eTjänster tillhandahållna via skärm-
dokument (se kapitel 7). 

 

Syftet med avhandlingen är att presentera svaren på dessa tre forskningsfrågor i 
form av en praktisk teori (se nästa stycke och avsnitt 2.2) om eTjänster. Denna 
praktiska teori baserar sig på att eTjänster tillhandahålls genom social interaktion 
mellan en tjänsteleverantör och kunder via användning av IT-system. Den 
presenteras på ett tillämpningsorienterat sätt i avsikt att ge stöd för förståelse och 
analys av eTjänster och skärmdokument för både forskare och praktiker.   

Med en praktisk teori avses en uppsättning grundläggande begrepp, definitioner, 
mål och värden som i tillämpning skapar, och samskapar, meningsfull kunskap 
(Cronen 2001; Craig och Tracy 1995; Goldkuhl 2006). En praktisk teori ska 
fungera som en grammatik (regler) för förståelse för en avgränsat företeelse och 
vara tillämpbar för både forskare och praktiker i samband med att den används 
(ibid.). Centralt för en praktisk teori är också att den bidrar med gemensam för-
ståelse för dem som använder den, samt att den ska betraktas som ett objekt för 
ständig vidareutveckling vartefter nya insikter framkommer. Det betyder också 
att en praktisk teori, i kraft av den begreppsutvecklande egenskapen, erbjuder ett 
perspektiv som i ett senare skede kan användas för metodutveckling (se figur 1.1 
ovan). I kapitel 2 beskrivs innebörden av begreppet mer ingående. 

Med meningsfull kunskap avses kvalitéer hos det resultat som tillämpningen av 
den praktiska teorin om eTjänster har resulterat i, när forskare och praktiker har 
tillämpat den för att förstå, beskriva och analysera eTjänster och skärmdokument. 
Med meningsfull kunskap avses därmed också samskapande kvaliteter, dvs. att 
olika forskare och utvecklare tillsammans betraktar resultaten av den praktiska 
teorins tillämpning som meningsfulla.  
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1.5 Avgränsningar 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras viktiga avgränsningar i forskningsproces-
sen och i avhandlingen.   

Kunskapsbidragen riktar sig till forskare och utvecklare (praktiker) av eTjänster 
och skärmdokument, inte till kunden eller samhället. Däremot föreskriver den 
praktiska teorin att forskaren och utvecklaren bör utgå ifrån kunden och samhäl-
let för att de ska kunna förstå eTjänster på ett meningsfullt sätt.  

Jag utgår från, och begränsar mig till, utvecklarens horisont av företeelsen 
eTjänst och skärmdokument. Inom avhandlingen agerar jag som forskare med 
utvecklarens intresse av företeelserna eTjänst och skärmdokument, samt som 
handledare av andra som analyserar och i vissa fall även utvärderar och designar 
eTjänster. Jag utför med andra ord inte, och avgränsar mig därmed från, kund-
inriktade studier i syfte att studera hur kunder uppfattar olika skärmdokument 
och de samexisterande eTjänster som tillhandahålls. Jag avgränsar mig därför 
också från paketering av lämpliga eTjänster, dvs. hur sammansättningar av s.k. 
eTjänstekoncept (se avsnitt 6.2) bör göras.     

Kunskapsbidragen har vidare som syfte att ge stöd för en meningsfull förståelse 
och att ge forskare och utvecklare förmåga att beskriva och analysera eTjänster 
och skärmdokument. Jag begränsar mig till att förstå och beskriva dessa 
företeelser, samt till normativa anspråk genom ett antal designprinciper (se 12.2). 
Den praktiska teorin utgör däremot inte en metod för utvärdering eller design av 
eTjänster och skärmdokument. Bidragen kan däremot sedan (men utanför ramen 
för avhandlingens anspråk) ligga till grund för utveckling av sådana metoder.   

Min utgångspunkt är också begreppet kund i betydelsen den som drar nytta av en 
eTjänst genom användning av IT-system. Med kund avser jag individer som vid 
varje enskilt tillfälle väljer att använda tjänsteleverantörens IT-system för att 
köpa eller på annat sätt erhålla en eTjänst. Kunden är dessutom extern i förhål-
lande till tjänsteleverantörens organisation. Med kundbegreppet inkluderar jag 
både betalande och icke betalande individer, vilket t.ex. innebär att även med-
borgare betraktas som kunder i samband med e-myndighetstjänster. Med kund 
avser jag därmed både klienten (i betydelsen mottagare av eTjänsten) och upp-
dragsgivaren (i betydelsen den som initierar tjänsten).  

Jag utgår från, och begränsar mig till, handlingar (se kapitel 6) i syfte att proble-
matisera användningen av IT-system när eTjänster tillhandahålls. Jag tar inte ut-
gångspunkt i, utan avgränsar mig från, att problematisera utbytet mellan kunden 
och tjänsteleverantören (som tjänsteforskningen huvudsakligen gör) i samband 
med att tjänster tillhandahålls.   

Web Services är ett exempel på s.k. Service Oriented Architectures (SOA), vilket 
avser distribuerade komponenter som är tillgängliga från en mängd IT-system (se 
t.ex. Mahan 2004; Peraire och Coleman 2000; Stern och Davis 2000). Vid 
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utveckling av IT-system ska dessa komponenter kunna användas av utvecklare 
för att snabbt och effektivt utveckla IT-system utan att dessa system äger kompo-
nenterna. Jag avgränsar mig från Web Services och SOA eftersom dessa 
komponenter inte primärt ska användas av slutanvändare (kunder). 

 

1.6 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen bygger på följande sju delar: 

Del I Inledning och metod 

Del II Existerande begreppsanvändning och teoretiska utgångspunkter 

Del III En praktisk teori om eTjänst  

Del IV Empirisk grundning av den praktiska teorin 

Del V Teoretisk grundning av den praktiska teorin 

Del VI Avslutning 

Del VII Sammanfattningar på svenska och engelska 
 

Avhandlingen disponeras därmed på så sätt att avhandlingens centrala kunskaps-
bidrag – både vetenskapligt och praktiskt - presenteras redan i del III. Del I fort-
sätter dock först med en metodbeskrivning i kapitel 2. I del II presenteras en litte-
raturgenomgång och analys av existerande begrepp för företeelsen eTjänst, samt 
de teoretiska utgångspunkter som forskningsprocessen har haft. I del III presente-
ras den praktiska teorin om eTjänster. I del IV presenteras resultaten av den 
empiriska grundningen baserad på analyser av åtta exempel på eTjänster och 
skärmdokument, samt på flera verksamma och blivande eTjänsteutvecklares 
användning av den praktiska teorin. I del V presenteras den teoretiska grund-
ningen av den praktiska teorin om eTjänster. I del VI relateras och diskuteras 
avhandlingens vetenskapliga och praktiska bidrag, och förslag till fortsatt forsk-
ning presenteras. I del VII slutligen, följer en sammanfattning på både svenska 
och engelska. 
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1.7 Avhandlingens målgrupper 
Jag har identifierat följande målgrupper för avhandlingen: 

� informatikforskare som vill få kunskap om IT-användning i eTjänste-
sammanhang och ett perspektiv på eTjänster baserat på social interaktion 
via användning av IT-system, samt förmåga att beskriva och analysera 
eTjänster och skärmdokument 

� tjänsteforskare som vill få kunskap om företeelsen eTjänst som en social 
företeelse och om användning av IT-system i denna kontext 

� verksamma utvecklare av IT-system och eTjänster 

� blivande utvecklare av IT-system och eTjänster. 
 

Jag föreslår att verksamma och blivande utvecklare i första hand läser kapitel 3, 
del III och del IV.  
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2 Forskningsansats och metod 
 
I detta kapitel beskrivs avhandlingens forskningsansats, forskningsprocess och de 
metoder som har använts. Kapitlet inleds med en precisering från föregående 
kapitel av de tre forskningsfrågorna och hur dessa förhåller sig till varandra.   

 

2.1 Forskningsfrågornas iterativa förhållande till 
varandra 

I avsnitt 1.3 ovan nämns de tre forskningsfrågor och den iterativa forskningspro-
cess som avhandlingen baseras på. I detta avsnitt (2.1) utvecklas beskrivningen 
av dessa forskningsfrågor och hur de angrips iterativt. Det kunskapsbidrag som 
forskningsfrågorna resulterar i utgörs av en praktisk teori om eTjänster.  I avsnitt 
2.2 nedan beskrivs innebörden av begreppet praktisk teori. 

2.1.1 Forskningsfråga 1: Vad innebär IT-användning i en 
eTjänstekontext? 

Forskningsfråga 1 utgör utgångspunkten för den praktiska teorin om eTjänster 
där IT-system används av kunder och tjänsteleverantörer för att tillhandahålla 
tjänster till kunderna. Giltighetsområdet, dvs. kontexten av IT-användning, behö-
ver formuleras för att styra utformningen av en första version av den praktiska 
teorin om eTjänster och för att kunna välja giltiga empiriska exempel för analys. 
Med stöd av återkommande empiriska, teoretiska och interna analyser (se av-
snitten 2.4.3 och 2.5 nedan) genomförs därefter omprövning av vilka egenskaper 
som avgör när det är meningsfullt att kalla en företeelse eTjänst. I kapitel 5 
presenteras resultaten av dessa återkommande prövningar som svar på den första 
forskningsfrågan, dvs. som en precisering av IT-användning i en eTjänstekontext. 

Det kan tyckas som att svaret på denna forskningsfråga bör fastställas innan arbe-
tet med övriga forskningsfrågor inleds. Så har dock inte skett, utan arbetet med 
forskningsfråga 1 har upprepade gånger resulterat i omprövningar av vilka egen-
skaper som tillsammans konstituerar IT-användning i en eTjänstekontext. Forsk-
ningsprocessens hermeneutiska ansats och utformning är nödvändig för att säker-
ställa att tillräckliga empiriska och teoretiska kunskaper om företeelsen som 
sådan först uppnås innan egenskaperna (kriterierna) slutligen fastställs. De på-
gående diskussionerna inom tjänstemarknadsföringen om kriterier för det mer 
generella begreppet tjänst, vittnar om att svaret på frågan inte är självklart.   
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2.1.2 Forskningsfråga 2: Vilka begrepp och mål/värden är  
meningsbringande för att förstå en eTjänst? 

En grundläggande frågeställning, givet att en företeelse (tentativt) betraktas som 
eTjänst, är vilka begrepp, definitioner och mål/värden som en praktisk teori om 
eTjänster bör lyfta fram. Denna frågeställning medför en precisering av för-
ståelsen för huvudbegreppet eTjänst i syfte att på ett preciserat, konsistent och 
meningsfullt sätt förstå, beskriva och analysera en eTjänst. Återkommande empi-
risk, teoretisk och intern grundning och generering genomförs (se avsnitt 2.4.3) i 
syfte att successivt utveckla den praktiska teorins tillämpbarhet och meningsfull-
het som stöd för att analysera en eTjänst. I kapitel 6 presenteras svaret på denna 
forskningsfråga genom preciserade begrepp, definitioner samt mål/värden som är 
viktiga för att förstå och analysera en eTjänst. 

2.1.3 Forskningsfråga 3: Vilka ytterligare begrepp och mål/värden är 
meningsbringande för att förstå hur ett flertal eTjänster kan 
samexistera?   

Med utgångspunkt från begrepp, definitioner, samt mål/värden som definieras 
under arbetet med forskningsfråga 2, sätter forskningsfråga 3 fokus på samexiste-
rande eTjänster och skärmdokument. Vilka ytterligare begrepp, samt mål/värden 
behöver den praktiska teorin kompletteras med för att den ska ge förståelse för, 
och förmåga att analysera, hur skärmdokument tillhandahåller olika, men sam-
existerande eTjänster?   

Forskningsfråga 3 besvaras, i likhet med forskningsfråga 2, genom återkom-
mande empirisk, teoretisk och intern grundning och generering. I avsnitt 2.5 
beskrivs genomförandet mer ingående och i kapitel 7 beskrivs svaret i form av ett 
antal begrepp som behövs för att förstå samexisterande eTjänster. Forskningsfrå-
gan innehåller dessutom en grundläggande värdering från min sida som handlar 
om att det är gott att vara eTjänstetydlig i samband med tillhandahållandet av 
eTjänster, särskilt samexisterande eTjänster. Detta grundläggande antagande om 
eTjänstetydlighet kommer dock inte att prövas inom ramen för denna avhandling, 
utan diskuteras i kapitel 12 som en intressant inriktning för fortsatt forskning.   

 

2.2 En praktisk teori baserad på praktisk utforskning 
och aktionsforskning  

Det vetenskapliga bidraget presenteras i avhandlingen som en praktisk teori om 
företeelsen eTjänst, vilken är baserad på ett perspektiv av social interaktion via 
användning av IT-system. Den praktiska teorin utgör även ett praktikinriktat 
bidrag som är ämnat att vara tillämpbar och leda till meningsfull förståelse för 
eTjänster när den används av praktiker för analys av eTjänster och skärm-
dokument. I detta avsnitt beskrivs begreppet praktisk teori, med utgångspunkt 



Forskningsansats och metod 

21 

från teoribegreppet och de två begreppen aktionsforskning och praktisk utforsk-
ning (practical inquiry).   

2.2.1 Teoribegreppet 
Samhällsvetenskapliga teorier är ofta inriktade på att förklara mänskliga kon-
struktivistiska sammanhang, vilka har sin utgångspunkt i mänskligt intentionellt 
handlande (Berger och Luckmann 1966). eTjänster är ett exempel på en sådan 
konstruktivistisk företeelse som endast är meningsfull att förklara utifrån mänsk-
lig aktivitet. Med utgångspunkt från samhällsvetenskapen definierar Chein 
(1972:9-10) begreppet teori som ett resultat av sociala processer. Teorier, säger 
han:  

”provides a comprehensive frame within which phenomena can be 
efficiently ordered and relationships among phenomena parsimoniously 
expressed such that it offers the opportunity for and encourages the 
interrelating of all the phenomena that come within its scope, and that it 
directs attention to the possibilities of phenomena and relationships among 
phenomena that might otherwise be missed.”.   

 

Cronen (2001:26) menar att det största värdet i att betrakta teoribegreppet på 
detta sätt ligger i de tre sista raderna – ”…it [theory]…directs attention to the 
possibilities of phenomena and relationships among phenomena that might 
otherwise be missed.” Det är teorins integration som hjälper utforskaren till 
kunskap om vad denne ska göra härnäst genom att den väver ihop skilda element 
i en situation. 

2.2.2 Begreppen aktionsforskning och praktisk utforskning 
Gummesson (1985) beskriver aktionsforskning som en lämplig metod för att 
komma ner på djupet i det som studeras. Patel och Tebelius (1987) refererar till 
Kurt Lewin (1951) som beskriver att man kan nå ökad kunskap om sociala 
system genom att försöka förändra dem. Aktionsforskning innebär enligt Wals-
ham (1995) att forskaren blir en deltagare i den grupp eller organisation som 
studeras. Det är dock viktigt att aktionsforskaren måste kunna reflektera över 
olika händelser för att sedan problematisera dem (Jönsson 1991). Aktions-
forskning beskrivs av Rapoport (1970) på följande sätt: 

”Action research aims to contribute both to the practical concerns of 
people in an immediate problematic situation and to the goals of social 
science by joint collaboration within a mutually acceptable ethical 
framework”   
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Goldkuhl (2006) beskriver begreppet praktisk utforskning (practical inquiry) 
baserat på Cronen (2001) och Dewey (1938) på följande sätt: 

� Den praktiska utforskningen är en vetenskaplig aktivitet med ett veten-
skapligt syfte som ska vara till praktisk nytta för praktiker. 

� Den praktiska utforskningen avser att skapa vetenskaplig kunskap om en 
avgränsad del av verkligheten. 

� Praktisk utforskning utforskar praktikfältet för praktikfältet.   

� Praktisk utforskning utförs med ett intresse för förändring och förbättring. 

� Praktisk utforskning kan, men behöver inte, baseras på aktionsforskning. 
 

Vid praktisk utforskning, liksom vid aktionsforskning, studeras därmed lokala 
verksamheter och vetenskaplig kunskap utvecklas. Vid aktionsforskning är syftet 
därutöver att bidra till utveckling av den studerade lokala verksamheten. I sam-
band med praktisk utforskning är syftet istället att delar av den vetenskapliga 
kunskapen också ska vara tillämpbar för praktiker inom praktikfältet genom att 
en förståelse för generell verksamhet uppnås (Goldkuhl 2006). I figur 2.1 
beskrivs centrala aspekter i samband med praktisk utforskning. Den lokala verk-
samheten betraktas som ett exempel bland generella verksamheter och avser den 
verksamhet som utforskas.  Den vetenskapliga kunskapen (romboiden i figuren) 
som den praktiska utforskningen ska leda till har därmed två målgrupper: 
forskarsamhället och praktikfältet.  

 

Forskning Lokal  
verksamhet 

Empiriska data 

 
Vetenskaplig 
kunskap 

Forskarsamhället Generell  
verksamhet 

kan ge lokalt bidrag

måste ge 
generellt bidrag  

måste ge 
generellt bidrag  

Figur 2.1. Praktisk utforskning (Goldkuhl 2006) 
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Praktisk utforskning kan till viss del relateras till begreppet aktionsforskning, 
samtidigt som tydliga skillnader finns. Viktiga likheter är det genuina intresset 
för verksamheter och för verksamheters nytta, likaså att båda ska ge vetenskap-
liga bidrag. En viktig skillnad mellan praktisk utforskning och aktionsforskning 
kan diskuteras med stöd av figuren ovan. Praktisk utforskning måste ge ett bidrag 
om verksamheter generellt till praktiker och kan ge bidrag till den studerade 
(lokala) verksamheten, medan det för aktionsforskning är tvärt om (Goldkuhl 
2006). Goldkuhl (ibid.) sammanfattar innebörden av praktisk utforskning på 
följande sätt: 

”The purpose of a practical inquiry is, through empirical studies on 
practical matters in local practices, to contribute to general practical 
knowledge. This practical knowledge will be part of the scientific body of 
knowledge and it aims to be useful for practical affairs.” 

 

Den vetenskapliga kunskapen, som resultat av praktisk utforskning av mänsklig 
verksamhet, behöver också vara tillämpbar för styrning och förbättring (Gold-
kuhl 2006). Vid praktisk utforskning kan, men behöver inte, intervenering göras i 
den lokala verksamheten. När intervenering i den lokala verksamheten sker, 
bedrivs både praktisk utforskning och aktionsforskning (ibid.). 

2.2.3 Min forskningsprocess som praktisk utforskning och 
aktionsforskning 

Min forskningsprocess resulterar i en praktisk teori om eTjänster (se 2.3 nedan 
för en beskrivning av begreppet praktisk teori). Forskningsprocessen baseras på 
principerna för praktisk utforskning och även till stora delar på aktionsforskning. 
Den utforskade verksamheten (se lokal och generell verksamhet i figur 2.1 ovan) 
är analys och till viss del design av eTjänster och skärmdokument. Objekten för 
dessa analyser är därmed eTjänster och skärmdokument, både som exempel och 
generellt. 

Den praktiska utforskningen bedrivs genomgående utifrån ett grundläggande in-
tresse för att förstå och förbättra verksamheten analys av företeelsen eTjänst. Den 
praktiska utforskningen har ett vetenskapligt syfte till nytta också för praktiker. 
Ett mål är att forskningsprocessen ska bidra till en gemensam och meningsfull 
förståelse i samband med att eTjänsteutvecklare analyserar och i vissa fall desig-
nar eTjänster och skärmdokument. Slutresultatet av denna forskningsprocess är 
en praktisk teori om eTjänster, som gör anspråk på att vara tillämpbar och leda 
till meningsfull förståelse vid analys av eTjänster och skärmdokument för både 
praktiker och forskare. Den praktiska teorin om eTjänster gör därmed också an-
språk på att vara giltig vetenskaplig kunskap som ger ett generellt bidrag till 
forskarsamhället och till praktikfältet, dvs. till generell verksamhet (se figur 2.1 
ovan).  
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Vid den praktiska utforskningen bedrivs ofta också aktionsforskning. I samband 
med detta deltar jag som forskare genom undervisning och handledning för verk-
samma och blivande eTjänsteutvecklare i analyser och i vissa fall i utvärdering 
och design av eTjänster och skärmdokument. I samband med forskningsproces-
sen utför jag också analyser på egen hand i syfte att empiriskt och internt grunda 
(se 2.4.3 nedan) den framväxande praktiska teorin. Detta är inte aktionsforsk-
ning, utan utförs för att vidareutveckla den praktiska teorin i syfte att ge allt 
bättre stöd för generella verksamheter. 

I samband med min forskningsprocess har praktisk utforskning och till viss del 
aktionsforskning bedrivits på följande fyra sätt: 

1. Analys av existerande eTjänster och skärmdokument (dokumentanalys) i 
syfte att empiriskt och internt grunda den framväxande praktiska teorin för 
analys. Ingen direkt återföring sker till andra eTjänsteutvecklare (till den 
lokala verksamheten), vilket innebär att aktionsforskning därför inte 
bedrivs.   

2. Analys av dokument som andra eTjänsteutvecklare tar fram vid analys av 
existerande eTjänster och skärmdokument med stöd av den för tillfället 
aktuella versionen av den praktiska teorin, men utan min handledning. 
eTjänsteutvecklarna utför därmed analysverksamhet (lokal verksamhet) 
självständigt baserat på den praktiska teorin, vilket innebär att aktions-
forskning därför inte bedrivs. 

3. Analys av dokument som andra eTjänsteutvecklare tar fram vid analys av 
existerande eTjänster med stöd av den gällande versionen av den praktiska 
teorin och med min handledning. eTjänsteutvecklarna har därmed stöd av 
både den praktiska teorin och av handledning i sina analyser (som lokal 
verksamhet), varför också aktionsforskning bedrivs. 

4. Analys av dokument som andra eTjänsteutvecklare tar fram vid design av 
nya eTjänster med stöd av den gällande versionen av den praktiska teorin 
och med min handledning. eTjänsteutvecklarna har därmed stöd av både 
den praktiska teorin och av handledning i sin eTjänstedesign (som lokal 
verksamhet), varför också aktionsforskning bedrivs. 

 

Vid samtliga fyra arbetssätt bedrivs praktisk utforskning. I samband med 
arbetssätt 3 och 4 bedrivs också aktionsforskning genom den handledning som 
jag ger, vilken innebär ett situationellt deltagande i de lokala verksamheterna i 
problemlösande syfte (jmfr. citatet från Rapaport 1970 om ”…immediate proble-
matic situation…” enligt ovan). I avsnitt 2.5 nedan beskrivs tillvägagångssättet 
mer detaljerat. 

Den lokala verksamheten i samband med praktisk utforskning omfattar ”analys 
av eTjänster och skärmdokument” som de verksamma och blivande eTjänsteut-
vecklarna utför med stöd av den praktiska teorin och eventuell handledning. Till-
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sammans bedriver vi både analys av existerande eTjänster och i vissa fall design 
av nya eTjänster. Jag hävdar därför att jag som forskare i samband med den 
aktionsforskning som sker enligt nivåerna 3-4 påverkar den verksamhet som stu-
deras. Jag hävdar samtidigt att denna aktionsforskning är lämplig som metod i 
samband med den praktiska utforskning som också bedrivs. Syftet är då att kunna 
utveckla samskapande verksamhet och löpande kunna utvärdera andra använ-
dares erfarenheter av den framväxande praktiska teorin.  

2.2.4 Begreppet praktisk teori 
Begreppet praktisk teori (practical theory) har beskrivits av bl.a. Cronen (1995), 
Craig och Tracy (1995) och av Goldkuhl (2006). Praktisk teori är resultatet av 
praktisk utforskning, dvs. det som omnämns som vetenskaplig kunskap i figur 
2.1 ovan. Begreppet praktisk teori har enligt Cronen (2001) fokus på använd-
ningen av teorin, snarare än fokus på teorin i sig själv. Praktisk teori betraktar 
teori som formaliserad kunskap ämnad att vara ett stöd för praktiker och forskare 
som arbetar med mänskliga system i syfte att förbättra dem (Cronen ibid.). 
Cronen (ibid.:26) definierar begreppet så att: 

”a practical theory informs a grammar of practice that facilitates joining 
with the grammars of others to explore their unique patterns of situated 
actions.” 

 

Cronen (2001) menar därmed att en praktisk teori är presenterad för att fungera 
som en ”grammatik” för användning av flera (läs: forskare/eTjänsteutvecklare i 
min tillämpning). Syftet är att dessa ska använda den praktiska teorin för någon 
form av aktivitet (läs: förstå och analysera eTjänster). Praktisk teori avvisar där-
med också dualismen mellan praktiker och teoretiker. Begreppet grammatik kan i 
detta sammanhang relateras till Wittgrensteins (1953) innebörd att en grammatik 
skiljer innebörd från nonsens (Cronen 2001). Cronen menar att det centrala i 
Wittgensteins syn på begreppet grammatik är att den består av ett regelverk som 
syftar till att styra handlandet t.ex. hos en utredare eller forskare.    

Cronen (1995:231) beskriver syftet med praktiska teorier på följande sätt: 

“They are developed in order to make human life better. They provide ways 
of joining in social action so as to promote (a) socially useful description, 
explanation, critique, and change in situated human action; and (b) 
emergence of new abilities for all parties involved.” 

 

Syftet med en praktisk teori är därför dualt med avsikt att både bidra till den 
vetenskapliga kunskapsmassan och till verksamheter. Cronen (2001:30) moti-
verar användandet av praktiska teorier så här: 
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”Its use should, to offer a few examples, make one a more sensitive obser-
ver of details of action, better at asking useful questions, more capable of 
seeing the ways action are patterned, and more adept at forming systemic 
hypotheses and entertaining alternatives.” 

 

En praktisk teori kan därmed ses som ett instrument för forskare att utföra prak-
tisk utforskning och för praktiker att förbättra sin verksamhet (Goldkuhl 2006).  
Praktiska teorier kan vidare både existera som grund för praktisk utforskning och 
som resultat av praktisk utforskning (ibid.). Figur 2.2 åskådliggör detta. 

 

Praktisk  
utforskning

framväxande  

resultat

Praktisk 
 teori

guide för praktisk  
utforskning 

Praktisk  
  teori 

Praktisk  
  teori 

Generell verksamhet 

guide för  
styrning och 
förbättring 

Lokal  
verksamhet 

Figur 2.2. Praktisk teori som grund för och som resultat av praktisk utforskning  
(Goldkuhl 2006)  

 

Den praktiska teorin som ett resultat av utforskning är endera en ny eller modi-
fierad praktisk teori baserad på nya insikter, eller identisk med den eller de prak-
tiska teorier som utgör grunden för utforskningen och som blivit mer beprövade 
(Goldkuhl 2006). Detta är också i linje med Eisenhardt (1989) och Walsham 
(1995). 

Begreppet praktisk teori enligt Cronen (1995) och Goldkuhl (2006) kan relateras 
till begreppet regelverk enligt Wittgenstein (1953). Wittgenstein (ibid.) beskriver 
att mänskligt intentionellt handlande endast kan förstås med utgångspunkt från 
det bakomliggande regelverk som styr handlandet. Två människor som lever 
efter samma regelverk har lättare att förstå varandra, än människor med olika 
regelverk (ibid.).  Den praktiska teorin om eTjänster baseras på ett regelverk som 
syftar till att eTjänsteutvecklare ska förstå varandra i samband med att eTjänster 
och skärmdokument analyseras.  
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En praktisk teori består av följande beståndsdelar (Cronen 1995; Goldkuhl 2006): 

� Konceptualisering 

� Mönster  

� Värden  

� Designprinciper  

� Modeller  

 
Med konceptualisering avses begrepp som är centrala och som används för att 
omtala den företeelse som den praktiska teorin omfattar, likaså vilka egenskaper 
dessa begrepp har och hur de förhåller sig till varandra. Med mönster avses 
generaliseringar över hur empiriska företeelser tenderar att fungera. Dessa mön-
ster baseras på ett intentionellt handlande och följer normalt inte strikta deter-
ministiska mönster mellan orsak och verkan. Med värden avses ”det goda”, dvs. 
hur företeelsen bör vara utformad. Sådana värden kan gälla både för utvärdering 
av existerande företeelser och för design av nya. Med designprinciper avses hur 
goda exempel på företeelsen bör designas (på en abstrakt och generell nivå) i 
förhållande till de värden som beskrivs. Dessa designprinciper är därmed mer 
konkreta än de värden som ingår, men inte lika konkret utformade som metoder 
för design är. Med modeller avses utkristalliseringar av centrala aspekter i den 
praktiska teorin i syfte att fungera som analytiska instrument. Dessa modeller kan 
presenteras som grafiska figurer och som tabeller.   

En praktisk teori ska utgöra en guide för styrning och förbättring av en generell 
verksamhet. Den verksamhet som det är tänkt att den praktiska teorin om 
eTjänster ska förbättra är analyser av existerande eTjänster och skärmdokument, 
samt i förlängningen också utvärdering av existerande eTjänster och design av 
nya eTjänster. Den praktiska teorin är inte en utvecklingsmetod, utan en analys-
metod, och kan relateras till perspektivbegreppet (se figur 1.1 ovan) som ligger 
till grund för en utvecklingsmetod. Ett perspektiv består av begrepp och mål eller 
värden (Goldkuhl 1993). En praktisk teori går därmed utöver beståndsdelarna hos 
ett perspektiv genom att också innefatta mönster, designprinciper och modeller.    

Jag gör anspråk på att den praktiska teorin om eTjänster är giltig och tillämpbar 
för kontexten analys av eTjänster och skärmdokument. Flera kvalitativt orien-
terade forskare (t.ex. Walsham 1995; Yin 1994; Goldkuhl och Cronholm 2003; 
Gummesson 1985; Alvesson och Sköldberg 1994) menar att generalisering får 
en speciell betydelse i samband med kvalitativa ansatser. För avhandlingens 
vetenskapliga och praktiska bidrag innebär detta att forskningsbidraget ska vara 
giltigt i enlighet med de fem beståndsdelarna (kriterierna ovan) för en praktisk 
teori. I kapitel 12 relateras därför avhandlingens forskningsbidrag till dessa 
beståndsdelar. 
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2.2.5 Den praktiska teorin om eTjänster – ett regelverk för 
tillämpning 

En praktisk teori leder till nya möjligheter och begränsningar i samband med att 
flera personer använder den för undersökning eller forskning (Cronen 2001).  
Användaren av den praktiska teorin bör vara styrd av vilka frågor som ska stäl-
las, samtidigt som den praktiska teorin utgör ett regelverk som ska tillåtas bli om-
tolkat och vidareutvecklat vartefter det används (ibid.). Det är dock viktigt att 
inse att mänskliga upplevelser kring ett begrepp (t.ex. begreppet eTjänst) är 
större än vad regelverket kring begreppet är, dvs. regelverket utgör en reduktion 
av företeelsen (ibid.). Att på detta sätt betrakta den kunskapsutveckling som 
kontinuerligt äger rum, kan relateras till Wittgensteins (1953) uppfattning om 
begreppsutveckling. Han menar att vår förståelse för språket uppstått i handling, 
att språket utvecklas i det vi gör och att språket är oupplösligt (förenat) med det 
vi gör. 

En praktisk teori styr utvecklarens eller forskarens handlingar på ett sätt som har 
betydelse för samarbete och samskapande med andra, som är styrda av samma 
grammatik (Cronen 2001). Cronen menar dessutom att det är viktigt att ha ett 
pragmatiskt perspektiv på användningen av grammatiken som ett redskap för 
gemensamt lärande och samskapande. Vi utvecklar nya regler i interaktion med 
andra och vi ”vet” att vi har tillägnat oss reglerna när dessa har betydelse för vår 
gemensamma kunskap om den studerade företeelsen (ibid.).   

Användning av en praktisk teori bygger på tillämpningen av ett regelverk som 
enligt Cronen (2001) innebär att användaren (läs: eTjänsteutvecklaren/forskaren) 
utgår från sina personliga erfarenheter och den praktiska teorin som guide i sam-
band med analys eller praktisk utforskning. Den synen på regler och regelverk är 
i linje med Wittgensteins (1953) syn att regler används i handling för att reglera 
handlandet.   

Den praktiska teorin om eTjänster avser att vid tillämpning styra eTjänsteutveck-
lare och forskare i samband med analys av eTjänster och skärmdokument. Den 
praktiska teorin är därför meningsfull i samband med att den används. Den pre-
senteras i del III på ett tillämpningsinriktat sätt med ett genomgående empiriskt 
exempel. Den praktiska teorin består av ett regelverk som omfattar sex regler, 
vilka beskriver företeelsen eTjänst i analyssyfte. Tillämpat ger regelverket stöd 
för vad IT-användning i en eTjänstekontext avser och därmed för att avgöra när 
det är meningsfull att kalla en företeelse eTjänst. Tillämpat ger regelverket också 
stöd för hur denna företeelse bör förstås och analyseras. Figur 2.3 nedan åskåd-
liggör sambanden mellan den praktiska teorin, dess regelverk och tillämpnings-
område. 
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� Förstå innebörden av IT-användning i en 
eTjänstekontext 

� Förstå och analysera en eTjänst 
� Förstå och analysera samexisterande eTjänster 

Regler över eTjänster och skärmdokument 

som kan användas för att 

Den praktiska teorin om eTjänster 

beskrivs genom

Figur 2.3. Den praktiska teorin om eTjänster, dess regelverk och tillämpningsområde  

 

 

2.3 Översikt över forskningsprocessen 
Den forskning som avhandlingen bygger på inleddes hösten 2000. Tillväga-
gångssättet kan delas in i tre faser (se figur 2.4). 

  
 
 
 
 
 
 
  

Bakgrundsfas 

Utvecklingsfas A 

Utvecklingsfas B 

augusti 2000- juni 2001  

januari 2002- maj 2005 

juni 2005- oktober 2006 

Figur 2.4. Forskningsprocessens tre faser 

 

I min licentiatavhandling (Hultgren 2000) identifierar jag ett intresse för att ut-
veckla kunskap om ”utveckling av IT-baserade tjänster genom organisatoriska 
nätverk”. Avsikten var att också min doktorsavhandling skulle ha denna in-
riktning. Under fas 1, bakgrundfasen, omprövades dock detta ursprungliga forsk-
ningsfokus (orsakerna beskrivs i 2.5.1 nedan), vilket resulterade i den forsknings-
inriktning som de aktuella forskningsfrågorna beskriver (se avsnitt 1.3).  
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Under utvecklingsfas A genomfördes generering och grundning genom teoretiska 
och empiriska studier med avsikt att avgränsa företeelsen eTjänst och utveckla en 
meningsfull begreppsbildning för en praktisk teori om eTjänster. Under utveck-
lingsfas A utvecklades den praktiska teorins regelverk genom fyra distinkta itera-
tioner som var och en baserades på teoretisk och empirisk grundning och som 
genererade nya begrep (kategorier). Denna utvecklingsfas kan därför karak-
teriseras som en fas av ”upptäckter”. Centralt under utvecklingsfas A var dess-
utom att studera både min egen och andra eTjänsteutvecklares användning av den 
framväxande praktiska teorin. Resultatet blev en praktisk teori om eTjänster som 
hade stora likheter med den version som presenteras i avhandlingens del III. Den 
begreppsmässiga precisionen och den pedagogiska framställningen behövde dock 
förbättras.   

Under utvecklingsfas B genomfördes systematiskt empirisk, teoretisk och intern 
generering och grundning, samt justering av den praktiska teorin om eTjänster. 
Under utvecklingsfas B förfinades genom detta den praktiska teorins regelverk, 
dvs. dess egenskaper, i syfte att uppnå ökad precision, konsistens och en förbätt-
rad pedagogisk framställning. Utvecklingsfasen kan därför karakteriseras som en 
fas av successiv förädling. Resultatet av utvecklingsfas B blev den version av den 
praktiska teorin som presenteras i del III.  

Tillvägagångssättet inom de tre faserna beskrivs mer ingående i avsnitt 2.5. Där 
framgår också hur forskningsprocessens iterationer under utvecklingsfaserna A 
och B ledde till en stegvis progression av den framväxande praktiska teorin. I av-
snittet framgår det vidare vilka analyser som jag själv har utfört och i vilka 
avseenden som jag studerade andras analyser, vilka utförts med stöd av den fram-
växande praktiska teorin. 

 

2.4 Forskningsansats  
I avsnitt 2.2 relateras min forskningsprocess till principerna för praktisk utforsk-
ning, vilket är den forskningsansats som genomsyrar min forskningsprocess och 
syn på kunskapsutveckling. I detta avsnitt (2.4) preciseras ytterligare forsknings-
metodologiska ställningstaganden som är centrala för valet av forskningsprocess 
och dess utförande.  

2.4.1 Kvalitativ ansats och hermeneutisk kunskapsutveckling 
De studier som genomförs bygger på en kvalitativ ansats och på en tillämpning 
av kvalitativa metoder. En kvalitativ ansats handlar om att finna egenskaper eller 
framträdande drag hos en företeelse (Repstad 1993). Centralt för valet av en 
kvalitativ ansats och kvalitativa metoder för denna avhandling är att de ska bidra 
till en successivt ökad förståelse för eTjänster och skärmdokument.  
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Under bakgrundsfasen bidrar de genomförda intervjuerna (se tillvägagångssättet i 
2.5) till insikter om att begreppet eTjänst och dess innebörd behöver utvecklas. 
Under utvecklingsfas A bidrar litteraturstudier och kvalitativa empiriska studier 
till allt mer ingående kunskaper om eTjänster. Detta skapar möjligheter att allt 
mer välartikulerat framställa nya versioner av den praktiska teorin om eTjänster. 
Dessa versioner av den praktiska teorin under utveckling prövas sedan åter-
kommande både teoretiskt och empiriskt. Vid de empiriska prövningarna under 
utvecklingsfas A används framväxande versioner av den praktiska teorin 
dessutom som grund för design av olika eTjänster och skärmdokument. Den 
fungerar då också formerande. Under utvecklingsfas B ligger fokus dock i 
huvudsak på förståelse och analys av existerande eTjänster och skärmdokument. 
I avhandlingen hävdas också att det är för förståelse och för analys av eTjänster 
och skärmdokument (inte för design) som den praktiska teorin har sin giltighet. 
De designprinciper som ingår i den praktiska teorin (se s. 27) ger dock upphov 
till en normativ kraft som stöd för att ifrågasätta eTjänsters och skärmdokuments 
nuvarande utformning. Denna normativitet illustreras som ”resta frågor” i de 
empiriska analyserna i del IV och diskuteras i avsnitt 12.2 och 12.5.  

Forskningsprocessen kännetecknas av återkommande omprövningar eller om-
tolkningar av tidigare kunskap om hur en praktisk teori om eTjänster bör utfor-
mas för att vara tillämpbar för analys och leda till en meningsfull förståelse för 
de som använder den. Repstad (1993) beskriver en sådan kunskapsutveckling i 
termer av en hermeneutisk spiral, där återkommande omtolkningar leder till en 
allt större förståelse för den studerade företeelsen. Ursprungligen härstammar be-
greppet hermeneutik från en samhällsvetenskaplig tolkning av texter. Herme-
neutik är studiet av vad förståelse är och hur vi bör gå tillväga för att uppnå den 
(Føllesdal m.fl. 1993). Förståelse och tolkning är två skilda, men nära relaterade, 
begrepp som är centrala under utvecklingsfas A i min forskningsprocess. Følles-
dal m.fl. (1993) menar att det är när vi inte förstår som vi kan förlita oss på her-
meneutiken. Det är ju när vi närmare vill undersöka en företeelse som vi sätter 
upp en hypotes (i betydelsen vad vi för tillfället vet) som vi sedan prövar mot ett 
empiriskt material. Det är denna prövande process som kallas för tolkning. 
(Ibid.). 

Orsaken till valet av en hermeneutisk, kunskapsutvecklande process är att före-
teelsen eTjänst inledningsvis är opreciserad och diffus beroende på att littera-
turen på området är mycket sparsam (se kapitel 3).   
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2.4.2 Val av teorier som utgångspunkt för den praktiska teorin  
om eTjänster 

Avhandlingen utgår från att eTjänster är användning av IT-system under vissa 
förutsättningar. Företeelsen eTjänst existerar dessutom i ett sammanhang av 
tjänster och social interaktion. I avhandlingen hävdas därför att det är menings-
fullt att förstå, beskriva och analysera eTjänster med utgångspunkt från teorier 
inom följande teoriområden: 

� Användning av IT-system – Här avses teorier med en grund i disciplinen 
informatik med inriktning på IT-system och dess användning där för-
fattare som Cronholm och Goldkuhl (2006) och Ågerfalk (2003) väljs (av-
snitt 4.3) 

� Social interaktion – Här avses teorier med en grund i disciplinen socio-
logi, där författare som Habermas (1984) och Blumer (1986) väljs (avsnitt 
4.2).  

� Tjänst – Här avses teorier med en grund i disciplinen tjänstemarknads-
föring, där den ”Nordiska skolan” för tjänstemarknadsföring (Grönroos 
1996; Edvardsson 1996; Gummesson 2002) väljs (avsnitt 4.1). 

 

I kapitel 4 beskrivs hur dessa tre discipliner utgör teoretiska utgångspunkter för 
avhandlingen, vilket åskådliggörs i figur 2.5. Det är samtidigt tydligt att dessa 
teorier inte är anpassade för kontexten av eTjänster. Därför har jag heller inte 
lyckats hitta något exempel inom dessa discipliner där författare med tydlighet 
och med en utgångspunkt i social interaktion har definierat begreppet eTjänst. 

 Teorier om  
IT-system och dess användning 

 
Begreppet 

eTjänst 
Teorier om  

social interaktion  

Teorier om  
tjänster  

 
Figur 2.5. Tre teoriområden som utgångspunkter för den praktiska teorin om eTjänster 

 

Bland de författare som refereras i samband med teorier om social interaktion, 
existerar inga ambitioner att tala om företeelsen eTjänst. Den sociala interaktio-
nen beskrivs utifrån möten mellan människor som sker ”ansikte-mot-ansikte”, 
där kommunikation anses vara grundläggande. Just mötet mellan kommunice-
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rande människor och kontexten för social interaktion, menar jag, är centralt också 
för eTjänster, trots att mötet sker via användning av IT-system. Habermas (1984) 
baserar sin definition på social interaktion på den koordinerande funktion som 
kommunikationshandlingar har för den sociala interaktionen. Habermas pekar 
också på att social interaktion innebär att sociala relationer skapas, och på kom-
munikationens betydelse för detta relationsskapande. Blumer (1986) beskriver 
social interaktion som en aktiv tolkningsprocess där tolkning beskrivs som ett 
aktivt handlande, vilket är centralt för både kunden och tjänsteleverantören i 
samband med användning av IT-system och eTjänster. Blumer beskriver dess-
utom roller och rollövertagande som viktiga för att vi ska kunna förstå social 
interaktion. Detta kan appliceras på kontexten av eTjänster där det t.ex. är viktigt 
att en utvecklare av eTjänster kan inta ett kundperspektiv.   

Inom disciplinen för informatik utgår jag från teorin (i fortsättningen kallad för 
perspektiv) om ett handlingsbaserat perspektiv på användningen av IT-system 
(Cronholm och Goldkuhl 2006; Ågerfalk 2003). Detta perspektiv ger förståelse 
för hur IT-system används i olika avseenden för interaktion och kommunikation 
mellan människor, dock inte i samband med tjänster. Det handlingsbaserade 
perspektivet på IT-system väljs eftersom det representerar en syn på IT-system 
som beskriver hur IT-system används för teknikmedierad kommunikation mellan 
människor. Perspektivet harmonierar därmed med teorierna om social inter-
aktion. I detta perspektiv poängteras också att användningen av IT-system är 
relationsskapande. Det betyder att sociala relationer skapas och påverkas via 
användningen av IT-system. Dessa relationer handlar därmed inte bara om en 
teknisk relation mellan ett subjekt (användaren) och en teknisk artefakt (IT-
system).  

Tjänsteteorier väljs från disciplinen för tjänstemarknadsföring i Norden som är 
internationellt erkänd. Ibland talas det om den ”Nordiska skolan” för tjänste-
forskning, varvid företrädare som Grönroos (t.ex. 1996; 1998), Gummesson (t.ex. 
2002), Edvardsson (t.ex. Edvardsson m.fl. 2000), Norling (t.ex. Norling m.fl. 
1992) brukar inräknas. ”Skolan” bör nog emellertid snarare ses som en inriktning 
mot tjänsteforskning, eftersom vissa skillnader råder mellan dess företrädare. Det 
finns dock en viss konsensus kring perspektivet på tjänster. Lovelock (2004) har 
gjort en genomgång bland ett antal författare inom det Nordiska forskarkollek-
tivet och även bland andra företrädare inom tjänstemarknadsföringen. Genom-
gången visar att den grundläggande synen är att tjänster är situerade, vilket beror 
på att de tillhandahålls i en interaktion där kunden är delaktig. Tjänster ses alltså 
som producerade i social interaktion mellan en tjänsteleverantör och en kund, 
även om de inte uttryckligen tycks referera till sociala interaktionsteorier. Cent-
ralt är också att en tjänst värderas i huvudsak med utgångspunkt från kunden.  

Jag menar att både det handlingsbaserade perspektivet på IT-system och de valda 
tjänsteteorierna är i linje med de valda teorierna om social interaktion. Inom det 
handlingsbaserade perspektivet på användning av IT-system fokuseras kommuni-
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kationen mellan människor som interagerar socialt med varandra. Inom tjänste-
teorierna beskrivs företeelsen tjänst som samskapade företeelser mellan inter-
agerande människor.  

Det handlingsbaserade perspektivet inom informatikforskningen och de valda 
tjänsteteorierna inom tjänstmarknadsföringen kan vidare sägas vara tydliga på 
var sin del av det sammansatta begreppet eTjänst. Däremot hittar jag inga bra 
beskrivningar av den gränsöverskridande företeelsen eTjänst. Begreppet eTjänst 
eller motsvarande används de facto, men oreflekterat, inom både informatik (där 
man inte tillräckligt beaktar tjänstedelen) och inom tjänstemarknadsföring (där 
man inte tillräckligt beaktar IT-delen). 

2.4.3 Forskningsansats som bygger på både teori och empiri 
Utvecklingen av den praktiska teorin om eTjänster handlar om en begrepps-
utveckling för att uppnå förståelse i samband med analyser av eTjänster och 
skärmdokument. Denna utveckling har utförts genom praktisk utforskning som 
bygger på ett samspel av både teori och empiri med en forskningsansats som kan 
karakteriseras som abduktiv (Alvesson och Sköldberg 1994) och multigrundad 
(Goldkuhl och Cronholm 2003).  

I abduktion finns enligt Alvesson och Sköldberg (1994) inslag av både induktion 
(som utgår från empiri) och deduktion (som utgår från teori). Abduktionen 
(ibid.:42) utgår: 

”… från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska 
för-föreställningar och ligger i så motto närmare deduktionen. Analysen av 
empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av 
tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på enskilda fall, 
utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. 
Under forskningsprocessen sker alltså en alternering mellan (tidigare) teori 
och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.”  

 
Det tillvägagångssätt som detaljerat beskrivs i avsnitt 2.5 bygger på en tydlig 
abduktiv forskningsansats. Den praktiska teorin växer fram genom ett växelspel 
mellan valda teoretiska perspektiv från informatik- och tjänsteteorier tillsammans 
med empirisk och teoretisk prövning. Abduktionen bygger enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994:42) vidare på att ett:  

”… enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om 
det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas 
genom nya iakttagelser (nya fall).”  
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De exempel på eTjänster och skärmdokument som analyseras under utvecklings-
fas A, baseras både på sådana som jag själv analyserar och på sådana som ett 
flertal magisterstudenter analyserar och designar under min handledning (se 2.5). 
Både mina egna analyser och magisterstudenternas, har kontinuerligt fungerat 
som ”iakttagelser” för det framväxande forskningsbidraget genom att pröva den 
framväxande praktiska teorin. Alvesson och Sköldberg (1994:42) skriver vidare 
att: 

”Metoden blir härigenom ett slags kombination av de två tidigare nämnda 
induktiva och deduktiva, men tillför också nya moment. Under processens 
gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels 
justeras och förfinas även teorin (dvs det föreslagna övergripande 
mönstret). Genom inriktningen på underliggande mönster skiljer sig också 
abduktionen fördelaktigt från de båda andra, grundare förklarings-
modellerna. Skillnaden är, annorlunda formulerat, att den tillika inbegriper 
förståelse.”   

 
Jag menar att den praktiska teorin om eTjänster är ämnad att ge just förståelse för 
att analysera företeelse eTjänst, och att denna förståelse vuxit fram som något 
nytt i relation till de två teoriområden som fungerat som teoretisk grund (och 
under den gemensamma principen för social interaktion).    

Min forskningsansats kan också ses som multigrundad (Goldkuhl och Cronholm 
2003). En beskrivning av min forskning med stöd av en sådan multigrundad 
ansats åskådliggörs i figur 2.6 nedan. 

 
 

Första generationens teori 

Uttryckliga grundningsprocesser 

Teoretisk 
matchning 

Empirisk 
validering 

Utvärdering av 
utformning 

Påföljande generationers teori 

Forsknings-
intresse - 
reflektion 
och 
revidering 

Perspektivutveckling 

A 

Figur 2.6. Avhandlingens multigrundade forskningsansats - fritt efter Goldkuhl och 
Cronholm (2003) 
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 Under utvecklingsfas A är den första generationen av den praktiska teorin, teore-
tiskt inspirerad av informatik- och tjänsteteorier. Med andra ord är min forsk-
ningsansats deduktivt orienterad vid utvecklingen av den första generationens 
praktiska teori, därav pil A:s riktning i figuren. En multigrundad forskningsansats 
enligt Goldkuhl och Cronholm (2003) beskrivs dock som mer induktiv vid 
utvecklingen av en första version av ett kunskapsbidrag.  

Ett flertal uttryckliga genererings- och grundningsprocesser genomförs därefter 
(se 2.3 ovan och 2.5 nedan). Efter varje grundningsprocess utvecklas nya 
versioner av den praktiska teorin. Vid varje sådan grundningsprocess utförs tre 
skilda grundningar (därav begreppet multigrundad): 

� En teoretisk grundning (matchning) görs där den aktuella versionen av 
den praktiska teorin om eTjänster uttryckligen prövas mot relevanta infor-
matik- och tjänsteteorier, med avsikten att säkerställa den teoretiska tro-
värdigheten. 

� En empirisk grundning (validering) görs av den praktiska teorins förmåga 
att lyfta fram väsentlig karakteristika hos eTjänster och dess meningsfull-
het i samband med analys. 

� En intern grundning (utvärdering) görs där den praktiska teorins koncep-
tuella utformning granskas med avsikt på kongruens mellan regler, 
begrepp och de definitioner som ingår.        

 
Grundningsprocesserna utförs både under utvecklingsfas A och B. Under dessa 
två faser genomförs även löpande reflektioner och revideringar av forsknings-
bidragen och av utförda analyser. De forskningsresultat och de analyser som 
presenteras i avhandlingen utgör därmed den sista versionen av den praktiska 
teorin (kapitel 5-7), empiriska analyser av eTjänsteexempel (kapitel 8-9), andra 
användares syn på tillämpbarhet och meningsfullhet (kapitel 10), samt teoretisk 
grundning i existerande teorier (kapitel 11). 

2.4.4 Triangulering  
Triangulering innebär att flera olika metoder kombineras i samma forskningspro-
jekt för att ge en säkrare grund för tolkning (Repstad 1993). Typiskt för en kva-
litativ fallstudie är att datainsamlingen bygger på en kombination av de tre meto-
derna intervju, studier av dokumentation och direkta observationer (Denzin och 
Lincoln 1994). Syftet med triangulering är att erhålla ett bredare dataunderlag 
och en säkrare grund för tolkning (se t.ex. Denzin 1978; Patton 1980).  
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 Triangulering kan enligt Yin (1994:92) vara av olika typer: 

� Metodtriangulering innebär att olika typer av strategier, t.ex. intervju, 
observation och dokumentanalys används för att belysa en företeelse (se 
även Denzin och Lincoln (1994) ovan). 

� Datatriangulering kombinerar olika typer av datakällor såsom olika inter-
vjupersoner, situationer och dokument. 

� Forskartriangulering innebär att flera observatörer eller forskare inhämtar 
informationen. 

� Teoritriangulering innebär att olika teoretiska utgångspunkter används vid 
identifiering och analys. 

 
Samtliga fyra trianguleringstyper kan identifieras i min forskningsprocess. 

Metodtriangulering förekommer under utvecklingsfas A och B. Observationer 
utförs av analys- och designverksamhet. Intervjuer genomförs av verksamma och 
blivande eTjänsteutvecklare och deras uppdragsgivare i samband med handled-
ning och besök. Dokumentanalys genomförs av både framtagna analysmaterial 
och webbaserad dokumentation, dvs. den vy som kunder möter i samband med 
att eTjänster tillhandahålls. 

Datatriangulering är frekvent förekommande under forskningsprocessen. Inom 
ramen för avhandlingen presenteras analyser av åtta eTjänster av de sammanlagt 
ca 20 som jag själv analyserar. Flertalet av dessa uppdateras med avseende på 
den senaste versionen av den praktiska teorin, vilket innebär att flera versioner 
tas fram för varje exempel. Jag har dessutom möjlighet att handleda och studera 
ca 90 studenter i deras tillämpningar av den praktiska teorin, vilket resulterar i ca 
110 empiriska analyser som data. 

Forskartriangulering bedrivs i visst avseende genom att jag som forskare också 
låter de studerande tillämpa den framväxande praktiska teorin under utvecklings-
fas A och B i samband med analys och i vissa fall design. Studenterna är dock 
inte forskare i formell mening, men som magisterstudenter (ca 40 stycken) och a-
nivåstudenter (ca 50) har de till uppgift att både använda och att kritisera den 
praktiska teorin. Forskartriangulering äger, med motsvarande argumentation, 
dessutom rum i samband med den slutliga prövningen av den praktiska teorins 
begriplighet och dess betydelse för meningsfull förståelse för eTjänster som före-
teelser (se avsnitt 2.5). 

Teoritriangulering utförs som en bärande princip genom de två kompletterande 
teoriområdena, informatik och tjänstemarknadsföring. Likaså ger teorierna inom 
social interaktion ytterligare skärpa åt den praktiska teorin. 
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Den kombination av triangulering som utförs bidrar därmed till att öka kvaliteten 
i forskningsprocessen och därmed också till kvaliteten på dess resultat. Jag kan 
därför hävda att den praktiska teorin om eTjänster är tillämpbar för förståelse vid 
analys av eTjänster och skärmdokument, som utförs inte bara av mig utan också 
av andra. Jag kan också hävda att den är prövad, och därför giltig, för de typer av 
eTjänster som definitionen avgränsar (se mina giltighetsanspråk i avsnitt 12.4).         

2.4.5 Sökning efter litteratur och relaterad forskning 
Jag hävdar i avhandlingen att det saknas en tydlig definition av begreppet eTjänst 
som ger en meningsfull förståelse för eTjänster som sociala företeelser via an-
vändning av IT-system. Min slutsats grundar sig i detta fall på de litteratursök-
ningar som jag bedriver efter tre principer:  

� webbaserad sökning i olika databaser 

� spårning via referenslistor i litteratur (böcker, artiklar och konferensbi-
drag) från främst ämnesområdena informatik och tjänstemarknadsföring 

� uttryckliga frågor (via möten, e-mail och telefon) med forskare och prak-
tiker.   

 
Webbaserad sökning genomförs, ofta med assistans av Högskolan Dalarnas 
bibliotekarier, i olika typer av databaser och sökmotorer, såsom Elin, Business 
Source Elite, Science Direct, Emerald, Compendex och IEEE Xplore. Automa-
tiska bevakningar, s.k. alerts, läggs upp för att bevaka nytillkommen litteratur. 
Sökningar utförs dessutom via mer generella, webbaserade sökmotorer såsom 
Googles Scholar. De sökbegrepp som används som utgångspunkt är framför allt 
e-service, IT based service, computer based service, IT mediated service och self 
service. Likaså används termerna social, social interaction och service. Mot-
svarande termer på svenska används också. I samband med sökning trunkeras 
begreppen och bindestreck har används eller tagits bort för att fånga in de olika 
ändelser och skrivformer som tycks vara möjliga.  Spårning via referenslistor i 
böcker, artiklar och konferensbidrag inom främst informatik och tjänstemark-
nadsföring genomförs med avsikt att dels finna bakomliggande källor, dels finna 
nya och klargörande teorier eller annan kunskap.                       

Uttryckliga frågor till forskare och praktiker har ställts i olika sammanhang. 
Bland de forskare som tillfrågats finns representanter för Centrum för Tjänste-
forskning i Karlstad, Institutionen för Informatik i Karlstad, forskare och forskar-
studerande i anslutning till årliga KK-konferenser och forskare inom och i anslut-
ning till forskningsgruppen VITS. Bland de praktiker som tillfrågas finns repre-
sentanter för företag som utvecklar eller beställer eTjänster, såsom Columna AB, 
Triona AB, ITS Sweden och Vägverket. Likaså följer jag hur fackpressen, t.ex. 
Computer Sweden skriver om företeelsen eTjänst. 
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2.4.6 Val av empiri  

Utvecklingsfas A 
Ett flertal analyser av eTjänster utgör empiri för avhandlingen. Under utveck-
lingsfas A (se figur 2.4), väljs skilda exempel på existerande eTjänster ut av mig 
för att analyseras med stöd av tidiga versioner av den praktiska teorin. Ett 10-tal 
exempel på eTjänster som jag analyserar är i samband med detta aktuella i 
arbetspapper och konferensbidrag som beskriver olika versioner av perspektivet 
(se 2.5.2).   

Under denna utvecklingsfas tillämpas dessutom olika versioner av den praktiska 
teorin av andra personer. Detta sker i samband med att eTjänster analyseras och 
designas av magisterstudenter i informatik. Ett fyrtiotal studenter tillägnar sig 
den praktiska teorin i undervisning och genomför analys av existerande eTjäns-
ter, vilket resulterar i ca 20 kursrapporter. Därefter tillämpar flertalet den prak-
tiska teorin i sina magisteruppsatser, vilket resulterar i sex uppsatser som är av 
särskilt intresse eftersom de har en stark styrning av den praktiska teorin i analys 
och design.  

Utvecklingsfas A karakteriseras under sin tidsperiod på 3,5 år därmed av en fler-
fallsansats som omfattar ca 35 exempel. De enskilda eTjänsterna studeras, sam-
tidigt som en allt mer välartikulerad och tillämpbar version av den praktiska 
teorin utvecklas. I avsnitt 2.5.2 redovisas viktiga erfarenheter av både mina egna 
analyser och av de valda magisteruppsatserna. Inget av dessa analysexempel 
presenteras dock i avhandlingen, eftersom de baseras på tidiga versioner av den 
praktiska teorin. Några av de exempel som jag analyserade finns redovisade i 
arbetspapper och konferensbidrag, vilka refereras nedan. 

Utvecklingsfas B 
Under utvecklingsfas B (se figur 2.4) utförs en systematisk empiriskt, teoretiskt 
och internt inriktad utveckling i syfte att generera och grunda den slutliga ut-
formningen av den praktiska teorin om eTjänster. Under denna fas väljs åtta exi-
sterande eTjänster ut (se skälen till dessa urval på s.159). Dessa åtta exempel 
analyseras iterativt av mig i både grundnings- och genereringssyfte. I del IV 
redovisas de sista versionerna av de åtta exemplen baserade på den sista ver-
sionen av den praktiska teorin som återfinns i del III. 

Under utvecklingsfas B bedrivs dessutom, i likhet med utvecklingsfas A, under-
visning för studenter (ca 50), som också tillämpar den praktiska teorin. Detta 
resulterar i ca 60 analysresultat. Dessa analyser utgör data som är betydelsefulla 
för den iterativa utvecklingsprocessen. Analyserna redovisas inte i avhandlingen 
av utrymmesskäl.     

Utvecklingsfas B avslutas med att tolv av de 50 studenterna och en redan verk-
sam eTjänsteutvecklare väljs ut (se skälen på s. 52) för en studie om deras syn på 
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den praktiska teorins tillämpbarhet och meningsfullhet. Resultaten från denna 
studie redovisas i kapitel 10. 

Utvecklingsfas B pågår under 1,5 år och kan dels karakteriseras som en fåfalls-
ansats som omfattar åtta empiriska analyser som jag iterativt utför. Detta antal är 
dock större än vad Lundahl och Skärvad (1992) avser som typiskt för en fåfalls-
ansats. Till detta tillkommer också de 60 analysresultat som ej redovisats i 
avhandlingen. Forskningsmetodologiskt anser jag att denna stora mängd data 
från de studerande under utvecklingsfas B, med råge har passerat gränsen för 
mättnad (se Gummesson 1985), eftersom data från senare analyser inte tillför nya 
insikter eller kvaliteter. 

2.4.7 Avhandlingen handlar om begreppsutveckling 
Avhandlingen handlar om en begreppsutveckling, där det existerande begreppet 
eTjänst preciseras. Med utgångspunkt från en sådan begreppsutvecklande ansats 
kan Nationalencyklopedins beskrivning över olika syften med att definiera be-
grepp tas som utgångspunkt. Nationalencyklopedin (2007) skiljer på följande två 
typer av definitioner:  

� en språkbruksdefinition, som avser att komma nära gängse språkbruk för 
ett specifikt uttryck, i mitt fall begreppet eTjänst 

� en stipulativ definition, som anger hur ett visst uttryck - eTjänst - ska 
förstås i ett visst sammanhang.  

 
Kombinationen av språkbruksdefiniering och stipulativ definiering brukar kallas 
för explikation och kännetecknas enligt NE (2007) av: ”…att både reglera ett 
visst språkbruk och att säga något vetenskapligt intressant om det ...”   

Inom empiriska vetenskaper eftersträvar man att explikationen ska göra det möj-
ligt att avgöra om en företeelse faller under det definierade begreppet eller inte, 
dvs. definitionen bör vara operationell (NE 2007). Avhandlingens forsknings-
bidrag har därför också strukturerats utifrån denna syn på explikation enligt 
följande: 

� En operationell explikation av begreppet eTjänst presenteras i kapitel 5, 
vilken möjliggör en avgränsning av vilka företeelser som är meningsfulla 
att kalla eTjänster (dvs. faller under det definierade begreppet eTjänst). 

� En fördjupad explikation av begreppet eTjänst presenteras i kapitel 6 och 
7, vilken gör det möjligt att meningsfullt förstå eTjänster och skärm-
dokument som faller inom ramen för den operationella explikationen.  
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En viktig egenskap för explikationen, och därmed också för mina forsknings-
bidrag, är att de tillför fruktbar kunskap till språkbruksdefinitionen genom att de 
går utöver gängse språkbruk. Forskningsbidragen är dessutom tillämpbara och 
meningsfulla i samband med att eTjänster analyseras. 

2.5 Tillvägagångssätt 
I avsnitt 2.3 deklarerade jag att forskningsprocessen kan betraktas utifrån tre 
faser där de två sista har baserats på iterativa forskningsprocesser. I avsnitt 2.4 
diskuteras den forskningsansats som valts och som är styrande för utformningen 
av ett detaljerat tillvägagångssätt. I detta avsnitt (2.5) beskrivs tillvägagångssättet 
ingående uppdelat på de tre faserna. Det är endast den slutliga versionen av den 
praktiska teorin om eTjänster som presenteras i avhandlingen (se kapitel 5, 6 och 
7) och inte de olika versioner som existerat under den iterativa utvecklingen. Det 
är dock av värde att i avhandlingen kort beskriva hur den iterativa kunskapsut-
vecklingen har fortskridit och hur kunskapen har utvecklats. Därför beskrivs vik-
tiga delresultat (efter bakgrundsfasen och efter de fyra iterationerna i utveck-
lingsfas A) i samband med att tillvägagångssättet beskrivs nedan.       

2.5.1 Bakgrundsfasen 
Bakgrundsfasen inleddes i augusti 2000 och avslutades i juni 2001. I min licen-
tiatavhandling (Hultgren 2000) studerade jag hur turistbyråer samverkar med 
andra aktörer för att utveckla och sälja evenemangspaket bestående av resa, 
boende och evenemang. Den teoretiska grunden för studierna var socioinstru-
mentell handlingsteori (se Goldkuhl 2002 för en sammanfattning av denna 
teorigrund) och nätverksteori (enligt Håkansson och Snehota 1995). Avsikten var 
dels att utveckla kunskap om paketering och samverkan när evenemangspaketen 
såldes, dels att utveckla en metod för nätverksinriktad förändringsanalys baserad 
på metoden förändringsanalys (Goldkuhl och Röstliner 1988). Som förslag till 
fortsatt forskning såg jag bland annat ytterligare behov av att utveckla kunskap 
om kommunikation, tjänster och relationer i samband med att flera aktörer sam-
verkar vid tillhandahållande av eTjänster. Denna idé konkretiserades i en avhand-
lingsplan för mitt fortsatta doktorsprojekt (Hultgren 2001) med fokus på utveck-
ling av eTjänster inom organisatoriska nätverk.     

Därefter inleddes empiriska studier vid de tre företagen Telia, Teknikleveran-
tören och Konsultföretaget med avsikten att studera hur de tre samverkade vid ut-
veckling av en positioneringstjänst för GSM-nätet. Studierna grundade sig på 
semistrukturerade intervjuer och på kvalitativ analys. Sju längre intervjuer 
genomfördes, spelades in på minidisc, transkriberades och analyserades. Inter-
vjuerna var fokuserade på hur de tre företagen formerade sina olika represen-
tanter och företag i samband med att en eTjänst för positionering utvecklades.  
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När min kunskap om utvecklingsprocessen ökade, växte en tveksamhet sig allt 
starkare över vad det egentligen var man utvecklade. Det kändes t.ex. besynner-
ligt att man hos alla tre företagen så starkt talade om att det var en tjänst som 
utvecklades, samtidigt som man inte hade funderat över vilka kunder som skulle 
utnyttja tjänsten. Istället var det tydligt att man hade föreställningen om att det 
var ett IT-system som utvecklades i avsikt att stödja positioneringen av mobiltele-
foner. Detta IT-system skulle senare kunna användas i olika sammanhang som en 
positioneringskomponent i samband med utveckling av bl.a. transportplanerings-
system. Möjligen skulle dessutom andra aktörer kunna köpa in sig i IT-systemet 
och själva kunna utveckla olika former av eTjänster. Det var också tydligt att 
representanter inom de tre företagen hade delvis skilda sätt att se på den eTjänst 
som utvecklades och därmed på begreppet eTjänst.  

Telia var den aktör som skulle sälja positioneringstjänsten till intresserade före-
tagskunder. Det var därför inte så konstigt att Telia, mest av de tre, hade funderat 
över vilka som skulle kunna tänkas köpa eTjänsten. eTjänsten introducerades på 
marknaden under våren 2001 som ett erbjudande till företagskunder. Min bedöm-
ning var dock att eTjänsten i högsta grad var anonym och egentligen mer var 
beskriven som ett grundläggande IT-system för positionering, utan att klargöra 
vilken nytta olika företagskunder skulle kunna ha av eTjänsten. När jag av 
nyfikenhet pratade med Telias kundtjänst för företagskunder senare under våren 
2002 bekräftades att försäljningen ännu inte hade tagit fart. 

Teknikleverantören hade visionen att de skulle få vidareutveckla sitt IT-system 
för positionering, för att sedan kunna sälja detta system också till andra tele-
operatörer globalt. eTjänsten som utvecklades fanns i detta perspektiv med som 
en bland många intressanta visioner om vad tekniken skulle kunna användas till. 
Teknikföretaget var den aktör av de tre som, trots sitt teknikfokus, hade mest 
visioner om den tänkbara nyttan för olika kunder. Dessa visioner var dock inte 
direkt kopplade till den tjänst som man sa sig utveckla. 

Konsultföretaget hade gedigna kunskaper om att utveckla positioneringssystem. 
Denna kunskap var nödvändig för både Telia och Teknikföretaget för att i rimlig 
tid få fram positioneringssystemet. Konsultföretaget såg dessutom möjligheten 
att kunna arbeta med en ny affärsmodell som byggde på att man skulle få intäkter 
i samband med att kunderna använde positioneringstjänsten. Som för de allra 
flesta konsultföretag byggde tidigare affärsmodell på debitering för nedlagt 
utvecklingsarbete. Detta nya sätt att ta betalt på, ansluter väl till hur kunder 
vanligen är beredda att betala för erhållna tjänster. För övrigt tycktes heller inte 
Konsultföretaget vara särskilt tydligt med vad skillnaden var mellan att utveckla 
ett IT-system och att utveckla en eTjänst.  

Jag tyckte det var besynnerligt att man pratade om eTjänster utan att mena något 
annat än IT-system, vilket resulterade i en omprövning av fokus för mitt avhand-
lingsarbete. Jag upplevde ett starkt behov av att veta vad eTjänster var, hur man 
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lämpligen borde betrakta dem och vad de bestod av. Med detta nya, och induktivt 
genererade fokus inleddes sedan utvecklingsfas A. 

2.5.2 Utvecklingsfas A 
Utvecklingsfas A inleddes i januari 2002 och avslutades i maj 2005. Under denna 
tid varvades teoretiska och empiriska studier med kritisk granskning i syfte att 
formera en tillämpbar praktisk teori om eTjänster. Utvecklingsfas A inleddes 
med att en ny forskningsfråga formulerades (se figur 2.7). Strategin som valdes 
för denna utveckling var att utarbeta en praktisk teori med teoretiska grunder i 
informatik och i tjänstemarknadsföring och med en gemensam teoretisk utgångs-
punkt i social interaktion. Utvecklingsfas A genomfördes i fyra iterativa steg, 
dvs. fem versioner av den framväxande praktiska teorin utvecklades där den 
femte utgör slutresultatet från utvecklingsfas A. Samtliga versioner av den prak-
tiska teorin dokumenterades, tidiga versioner i arbetspapper och senare som 
internationellt granskade och accepterade konferensbidrag.  

Generering av ny version av den praktiska teorin, 
samt teoretisk och intern grundning

Empirisk grundning genom analys av eTjänster 
och skärmdokument

   Datakälla: 
existerande teorier om 
tjänster, IT-system och 

social interaktion

Datakälla: 
eTjänster under 

utveckling

Behov av 
omprövat 

fokus

Formulering av ny forskningsfråga

Datakälla: 
existerande 
eTjänster

Utvecklad och 
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praktisk teori

Gerererade 
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analysmaterial

Bakgrunds-
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Figur 2.7. Principiellt tillvägagångssätt under utvecklingsfas A    
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Figuren visar det principiella tillvägagångssättet under utvecklingsfas A. I sam-
band med att en ny version av den praktiska teorin genererades, utfördes en 
teoretisk och intern grundning. Den teoretiska grundningen genomfördes genom 
att relatera den aktuella versionen av den praktiska teorin till centrala begrepp, 
definitioner, mål och värderingar inom främst informatik- och tjänsteteorier. Den 
interna grundningen, dvs. den praktiska teorins utformning med avseende på dess 
kongruens i utformning och presentation, genomfördes i samband med att den 
dokumenterades i arbetspapper och som konferensbidrag.  

Tillämpningen av den aktuella versionen av den praktiska teorin, dvs. den empi-
riska grundningen, utfördes av mig genom att jag analyserade exempel på redan 
existerande eTjänster, samt av magisterstudenter i samband med att nya eTjänster 
designades med stöd av den praktiska teorin. Användningen av den praktiska 
teorin hade dubbla syften: empirisk grundning och insamling av data. Empirisk 
grundning av den praktiska teorin innebar att den aktuella versionen av den prak-
tiska teorin fick prövas empiriskt. Insamlingen av data omfattade beskrivningar 
av analyserade eTjänster, magisteruppsatser samt positiva/negativa erfarenheter 
av den aktuella versionen av den praktiska teorin som de studerande förmedlade.         

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fem versionerna.   

Utarbetande av den praktiska teorins första version 
Efter en genomgång av teorier inom social interaktion, informatik och tjänste-
marknadsföring, tillsammans med mina empiriska erfarenheter av eTjänster efter 
bakgrundsfasen kunde en första version av den praktiska teorin om eTjänster 
(eller ”datorbaserade informationstjänster” som mitt arbetsnamn var vid den 
tiden) utarbetas (genereras). Denna första version av forskningsresultatet doku-
menterades i två arbetspapper, Eriksson och Hultgren (2003) samt Hultgren och 
Eriksson (2003a). Den deduktiva ansatsen var stark, och byggde i högre grad på 
teorier inom social interaktion och tjänstemarknadsföring än inom informatik.  

Den praktiska teorins första version användes inom ramen för ett magisterår (12 
studenter deltog vid detta tillfälle) vid Högskolan Dalarna med inriktning på 
intelligenta transportsystem och tjänster (ITS). Som kursansvarig hade jag 
möjlighet att låta den dokumenterade praktiska teorin om eTjänster (Hultgren 
och Eriksson 2003a) utgöra en av referensramarna. Kursen examinerades genom 
en kursrapport där studenterna bland annat tillämpade den praktiska teorin i egen 
analys samt utvärderade dess tillämplighet. Kursen var också grundläggande för 
den efterföljande magisteruppsatsen. 

Studenternas användning av den praktiska teorins första version resulterade i sju 
kursrapporter (de arbetade oftast två tillsammans). Jag läste dessa rapporter med 
dubbla syften: dels som examinator, dels som forskare och då genom att betrakta 
rapporterna som data i min forskning. Dessa data analyserades sedan med fokus 
på den praktiska teorins empiriska tillämpbarhet och de erfarenheter som studen-
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terna fått i samband med sina analyser. Den praktiska teorin användes dessutom i 
en magisteruppsats (Eriksson och Lindeberg 2003) som använde den första ver-
sionen av den praktiska teorin för analys och design. Magisteruppsatsen var av 
hög kvalitet och hade titeln ”Mobil version av läget på vägarna – koncept för en 
grafisk mobil tjänst med dynamisk trafikinformation”. Vägverkets huvudkontor i 
Borlänge var uppdragsgivare. Jag fick viktiga empiriska data i samband med 
handledning, besök hos uppdragsgivaren, analys av studenternas resultat och från 
studenternas egen utvärdering av att ha använt den praktiska teorin. Jag fick även 
empiriska belägg för att en uttrycklig artikulering av företeelsen eTjänst var 
meningsfull och att ansatsen i utformningen var lämplig. Uppsatsen belönades 
som: bästa ITS-uppsats 2003 av Triona AB, Transek, Stiftelsen Teknikdalen och 
ITS Sweden; bästa telecom-uppsats 2003 av Vodafone i Telecom-City Prize, 
Karlskrona och som bästa telecom-uppsats 2003 av Computer Sweden och Tieto 
Enator, Stockholm i Telecom Scholarship Prize 2003. Den utvecklade designen 
till tjänsten ”Läget på vägarna” realiserades och implementerades därefter under 
år 2004 av Vägverket. Denna uppmärksamhet betraktade jag som en validering 
av att mina forskningsbidrag hade empirisk relevans, dvs. att de var tillämpbara 
för analys och att de ledde till meningsfulla resultat. 

En kritisk granskning av den teoretiska grunden och utformningen av den prak-
tiska teorins första version genomfördes i samband med att arbetspappret Eriks-
son och Hultgren (2003) presenterades på ett seminarium vid Centrum för 
Tjänsteforskning (CTF) i Karlstad, i mars 2003.  

Användningen av den första versionen av den praktiska teorin visade att den teo-
retiska ansatsen med sin grund i social interaktion, informatik och tjänstemark-
nadsförig var lämplig. Den visade också att ansatsen var empiriskt grundad 
genom att den bidrog till en meningsfull förståelse av företeelsen eTjänst. Ter-
men ”datorbaserad informationstjänst” uppfattades dock som allt för begränsad, 
eftersom företeelsen eTjänst inte bara behöver vara begränsade till informations-
förmedling. Genom dessa insikter stärktes också behovet av att betrakta rela-
tionen mellan tjänsteleverantören och kunden som social. Jag såg också att 
kommunikationen mellan dem via användning av IT-system, förutom informa-
tionsutbyte, också innebär att handlingar utförs. Den konceptuella precisionen i 
de tjänsteteorier som låg till grund för den första versionen av den praktiska 
teorin framstod dessutom inte som tillräcklig. Dessa synpunkter blev därför väg-
ledande för utvecklingen av den praktiska teorins andra version. 

Utarbetande av den praktiska teorins andra version 
Med stöd av erfarenheterna från den praktiska teorins första version framstod det 
som viktigt att byta term från datorbaserad informationstjänst till den bredare ter-
men IT-tjänst. Detta för att också kunna avse IT-stödda tjänster där kunden t.ex. 
utför beställningar, utför sin inkomstdeklaration eller tar ut pengar från en 
Bankomat och inte bara blir informerad. Med stöd av det identifierade behovet av 
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att betrakta IT-system som utförare av handlingar framstod det som nödvändigt 
att fördjupa den teoretiska utgångspunkten i kommunikation och hur IT-system 
används i ett sådant sammanhang. Vid den teoretiska omarbetningen framstod 
perspektivet om handlingsbara informationssystem (t.ex. Ågerfalk 2003) från 
informatikämnet som allt viktigare för förståelsen för den kommunikativa an-
vändningen av IT-system i samband med IT-tjänster. Vidareutvecklingen resul-
terade i ett nytt och interngrundat arbetspapper (Hultgren och Eriksson 2003b). 
Den dominerande teoretiska utgångspunkten i tjänstemarknadsföringen som före-
låg i den första versionen av den praktiska teorin, minskade när ett starkare fokus 
på IT-system som handlingssystem infördes. 

Användning av den praktiska teorins andra version genomfördes under våren 
2004 med hjälp av 30 nya magisterstudenter som tillägnade sig den praktiska 
teorin genom föreläsningar, egen läsning och min handledning. Den praktiska 
teorin tillämpades först av samtliga inom en 5-poängskurs, vilket resulterade i 15 
kursrapporter. Därefter övervägde studenterna om den också var tillämpbar inom 
sina magisteruppsatser. Bland de uppsatser som producerades genererade 
följande uppsatser intressanta data och empirisk grundning till min forskning: 

� Johansson och Johansson (2004): Elektronisk rese- och upplevelseguide – 
konceptuell modell som nyttjar nationella databaser. Uppdragsgivare: 
Vision Vimmerby AB. 

� Källström och Langer (2004): Förstudie av MMS-tjänster för bildöverförd 
trafikinformation. Uppdragsgivare: Vägverkets huvudkontor, Borlänge. 

� Larsson och Mähönen (2004): Mobil IT-tjänst för trafikinformation 
baserad på vald resväg. Uppdragsgivare: Triona AB, Borlänge. 

� Ekman och Nutti (2004): Analys av en meddelandetjänst vid krissitua-
tioner baserat på CBS-tekniken (Cell Broadcast Service). Uppdragsgivare: 
Länsstyrelsen, Dalarna. 

� Nordin och Olsson (2004): Granskning av möjliggörande teknik och ut-
veckling av prototyp för geografiskt riktade utskick av sms. Uppdrags-
givare: Siljan Turism AB, Rättvik. 

 

Empiriskt grundade erfarenheter erhölls i samband med dessa empiriska pröv-
ningar genom att 

� den praktiska teorin var tillämpbar för både analys och design av 
eTjänster 

� den praktiska teorin hade relevans som ramverk i de sammanhang som 
den användes hos uppdragsgivarna, dvs. dess tillämpning genererade 
meningsfulla resultat. Flertalet av uppdragsgivarna och deras samarbets-
partners var professionellt verksamma utvecklare av eTjänster. 
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En kritisk granskning av den praktiska teorins andra version genomfördes på ett 
seminarium – Workshop on Information Systems in Context (WISC) – som 
arrangerades av forskningsgruppen VITS. Synpunkter som framkom var att de 
teoretiska utgångspunkterna i teorier för social interaktion och om handlingsbara 
IT-system var intressant, men att den tjänsteteoretiska utgångspunkten behövde 
bli mer begreppsmässigt kongruent. Dessa erfarenheter hade också empiriskt stöd 
i det insamlade datamaterialet, vilket motiverade ytterligare en omarbetning. 

Utarbetande av den praktiska teorins tredje version 
En tredje version av den praktiska teorin utarbetas under hösten 2004 med 
omprövning av valda begrepp och perspektiv från områdena sociologi, 
informatik- och tjänstemarknadsföring för att uppnå en ökad konceptuell skärpa. 
Den tredje versionen dokumenterades efter intern grundning i ett nytt arbetspap-
per (Hultgren och Eriksson 2004), där IT-system som utförare av sociala hand-
lingar intog en central position. En ökad konceptuell precision för att tala om 
tjänsten som produkt (det s.k. eTjänstekonceptet) infördes så att både handlingar 
och dess resultat kom att innefattas.  

En empirisk prövning (grundning) av den tredje versionen av den praktiska teorin 
genomfördes genom att ett flertal eTjänster analyserades av mig. Data samlades 
in, framförallt från Internet, i avsikt att pröva den praktiska teorin på giltiga 
eTjänster. Exempel på eTjänster som analyserades var bankomattjänst, Internet-
bank, inbrottslarm, chattjänst och annonseringstjänsten Blocket. En mycket vik-
tig erfarenhet genererades, nämligen att det i samband med eTjänster finns två 
grundläggande relationer som eTjänster kan baseras på. Dessa är  

� den hittills fokuserade relationen tjänsteleverantör–kund  

� en grundläggande relation kund - kund, såsom fallet var för chattjänsten 
och för Blocket. 

 

Det blev också uppenbart att litteraturen inom både informatik- och tjänsteteorier 
bara fokuserade på dyaderna mellan en användare och ett IT-system eller en 
tjänsteleverantör och en kund. Detta var också orsaken till att även jag bara hade 
uppmärksammat den första av de två grundläggande relationerna fram till nu, 
varför en fjärde version behövde utarbetas. Likaså föreföll termen eTjänst vara 
mer lämplig  än termen IT-tjänst eftersom många uppfattade IT-tjänst som IT-
support-tjänst. 

Den empiriska prövningen av den praktiska teorin resulterade också i en empirisk 
grundad syn på IT-system som utförare av handlingar, samt av synen på de 
sociala relationer mellan människor som handlingarna skapar och upprätthåller. 
Dessutom grundades synen på eTjänstekoncept och på tre typer av användnings-
situationer (se kapitel 6).  
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Den tredje versionen av den praktiska teorin (Hultgren och Eriksson 2004) gran-
skades dessutom kritiskt vid: Workshop on Information Systems in Context 
(WISC 2004), samt seminariet Processer och koordination, vilka båda arrangera-
des av forskningsgruppen VITS. Granskningarna visade att ytterligare konceptu-
alisering behövdes som hade aktualiserats genom den valda termen eTjänst och 
den nytillkomna relationen mellan olika kunder.  

Utarbetande av den praktiska teorins fjärde version 
Erfarenheterna från tillämpningen och granskningen av den praktiska teorins 
tredje version låg sedan till grund för arbetet med en fjärde version. Den fjärde 
versionen av den praktiska teorin utvecklades också med empiriskt stöd från de 
två eTjänsterna: Blocket och Mötesplatsen, som båda är exempel på eTjänster 
baserade på en kund–kund-relation. Datainsamlingen utfördes av mig via Inter-
net, dvs. med kundens vy av de studerade eTjänsterna. I samband med analysen 
av det empiriska materialet prövades den fjärde versionen av den praktiska teorin 
för att analysera de båda eTjänsterna. Efter dessa empiriska prövningar stod det 
klart att den praktiska teorin i sin helhet och av dess olika delar hade grundats. 
Med den nya versionen var det möjligt att kunna förstå och analysera en eTjänst 
och jag hade nått en mättnad (se Gummesson 1985). Ett konferensbidrag (Hult-
gren och Eriksson 2005a) utarbetades med utgångspunkt från de nya kun-
skaperna, vilket accepterades och presenterades på den internationella konferen-
sen Action in Language, Organization, and Information Systems (ALOIS 2005).    

Erfarenheterna från konferensen var att den praktiska teorin fungerade bra för att 
förstå och beskriva en eTjänst. Dess förmåga att ge förståelse för hur ett flertal 
eTjänster samexisterar med varandra via skärmdokument behövde dock utveck-
las. Dessa viktiga erfarenheter ledde vidare till (genererade) ytterligare en itera-
tion inom utvecklingsfas A för att komplettera den praktiska teorins med begrepp 
för att medge förståelse för samexisterande eTjänster.      

Utarbetande av den praktiska teorins femte version 
Denna femte och sista iteration inom utvecklingsfas A genomfördes av mig för 
att komplettera den fjärde versionen av den praktiska teorin, i syfte att göra det 
möjligt att också förstå samexisterande eTjänster. Inledningsvis genomfördes 
teoretiska studier med fokus på utformning av webbaserade användargränssnitt 
(t.ex. Nielsen 2001). Med stöd av en sådan teoretisk utgångspunkt och med stöd 
av den praktiska teorins fjärde version om eTjänster (som stöder förståelse för en 
eTjänst) fördjupades sedan datainsamlingen. De befintliga eTjänsterna Blocket, 
autos.Yahoo och Mötesplatsen, som alla baseras på båda de två grundläggande 
relationerna analyserades. De två förstnämnda eTjänsterna är av samexisterande 
karaktär, medan Mötesplatsen inte samexisterar i någon större utsträckning med 
andra eTjänster. Datainsamling, successiv generering och användningen av den 
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framväxande kompletterade praktiska teorin, resulterade i en empiriskt grundad 
komplettering av den praktiska teorin för förståelse för samexisterande eTjänster. 

Ytterligare ett konferensbidrag (Hultgren och Eriksson 2005b) utarbetades, 
accepterades och presenterades på den internationella konferensen Information 
Systems Development (ISD 2005). I samband med utarbetandet av konferensbid-
raget utfördes intern grundning i syfte att säkra hela den praktiska teorins kong-
ruens.  

Resultaten från den femte, och den sista iterationen i utvecklingsfas A, ledde till 
en komplettering av den praktiska teorin som gjorde det möjligt att förstå hur 
flera eTjänster samexisterar med varandra. Den praktiska teorin om eTjänster var 
inför övergången till utvecklingsfas B därmed dokumenterad genom två interna-
tionellt publicerade konferensbidrag: Hultgren och Eriksson (2005a) och Hult-
gren och Eriksson (2005b).  

2.5.3 Utvecklingsfas B 
Under utvecklingsfas B utvecklades den slutliga versionen av den praktiska teo-
rin om eTjänster. Det huvudsakliga syftet under utvecklingsfas B var att syste-
matiskt pröva och förädla utformningen av den praktiska teorin, vilket inne-
fattade att vidareutveckla den pedagogiska framställningen. Utvecklingsfas B 
karakteriserades därmed inte av upptäckter och omdaningar i en omfattning mot-
svarande utvecklingsfas A.   

Översikt över utvecklingsfas B 
Utvecklingsfas B baserades på tre parallella processer (se även 2.4.3 och 2.4.6): 

1. empirisk grundning och generering genom 

a. analyser som jag utförde av ett urval eTjänster och skärmdokument 
(se nedan), vilka tillsammans representerar en bredd av giltiga 
eTjänster  

b. analyser av andra användares tillämpningar av den praktiska teorin 
i syfte att förstå och kunna analysera eTjänster och skärmdokument  

2. teoretisk grundning och generering indelat i: konceptuell grundning av 
använda begrepp och deras innebörder och värdegrundning av bakom-
liggande värderingar och mål 

3. intern grundning och generering, omfattande analys och relatering med 
avseende på innebörd och kongruens för de begrepp och delbegrepp som 
ingår i den praktiska teorin. 

 
Utvecklingsfas B inleddes i juni 2005 och avslutades i oktober 2006. Under 
denna tidsperiod utfördes varje process iterativt ett stort antal gånger fram till 
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dess att en mättnad uppnåtts, dvs. till dess att ytterligare förändringar endast hade 
marginell betydelse. Varje sådan iteration avslutades med att jag systematiskt 
lyfte fram nya genererade insikter och värderade om dessa skulle användas i 
utarbetandet av ytterligare en version av den framväxande praktiska teorin. 

Ett stort antal empiriska grundnings- och genereringsprocesser utfördes av mig 
och av andra användare (se 2.4.6). Likaså utfördes ett stort antal teoretiska och 
interna grundnings- och genereringsprocesser av mig. Samtliga grundningspro-
cesser genererade därmed förbättrade versioner av den framväxande praktiska 
teorin.  

I slutet av utvecklingsfas B ansåg jag att en mättnad hade uppnåtts, dvs. att inga 
viktigare nya insikter genererades genom ytterligare grundningsprocesser. Där-
med kunde också hela den praktiska teorin anses vara teoretiskt, empiriskt och 
internt grundad. Denna sista version av den praktiska teorin presenteras i del III. 
Baserat på denna version utfördes slutligen en avslutande empirisk grundning 
inom utvecklingsfas B. Den bestod i en 

� uppdatering av åtta analysexempel, vilka presenteras i kapitel 8 och 9  

� undersökning av vad ett urval verksamma och blivande eTjänsteutvecklare 
ansåg om tillämpbarheten av, och meningsfullheten i att använda den sista 
versionen av den praktiska teorin för analys av eTjänster (kapitel 10). 

 
I likhet med den avslutande empiriska grundningen, utfördes en avslutande 
teoretisk grundning, vilken presenteras i kapitel 11. Nedan följer en mer ingående 
beskrivning av de tre parallella grundningsprocesserna under utvecklingsfas B. 

Tillvägagångssätt för process 1a – empirisk grundning och generering:  
mina tillämpningar 
Process 1a – empirisk grundning och generering genom mina egna analyser – 
inleddes med att principer för val av empiriska exempel på eTjänster och skärm-
dokument fastställdes. Beslutet innebar att valet av exempel skulle bygga på 
följande kriterier: 

� variation i grundläggande relationer (avseende både tjänsteleverantör–
kund och kund–kund) 

� variation i komplexitet med avseende på samexistens 

� variation i användningssituationer 

� variation i media (Internet och mobiltelefon).  
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Genom dessa principer för val av empiriska exempel (fall) anser jag att den bredd 
av eTjänster som den praktiska teorin omfattar också prövades. De empiriska 
analyserna (grundningen) genomfördes iterativt och en utvärdering och justering 
av den praktiska teorin genomfördes efter varje fall baserat på nya insikter som 
genererats. På motsvarande sätt utfördes, ofta parallellt, både teoretisk grundning 
och generering (process 2) och intern grundning och generering (process 3). I del 
IV presenteras den sista versionen av dessa åtta analyser.  

Tillvägagångssätt för process 1b – empirisk grundning och generering: 
andras tillämpningar 
Process 1b – empirisk grundning och generering genom analys av andra använ-
dares tillämpningar av den praktiska teorin – baserade sig inom utvecklingsfas B 
framförallt på distansutbildning av verksamma och blivande eTjänsteutvecklare. 
Genom denna distansutbildning har löpande under 1,5 år ca 50 högskole-
studerande både tillägnat sig och tillämpat den praktiska teorin för förståelse och 
för analys av eTjänster och skärmdokument. Både före och efter examinationen 
hade jag även möjlighet att fråga vad de ansåg om den praktiska teorins tillämp-
barhet och om dess meningsfullhet. Genom dessa personers aktiva tillägnande 
och tillämpning av den praktiska teorin om eTjänster, kunde jag under en hela 
utvecklingsfas B samla data från följande källor: 

� mina erfarenheter av hur de studerande tillägnande sig och tillämpade den 
praktiska teorin, dvs. om den praktiska teorins tillämpbarhet 

� de studerandes synpunkter på den praktiska teorins tillämpbarhet i sam-
band med tillägnande och tillämpning, dvs. teorins pedagogiska kvalitet 

� de studerandes analysresultat baserade på deras tillämpning av den prak-
tiska teorin (ca 60 analyserade eTjänster) 

� de studerandes synpunkter på meningsfullheten i analysresultaten 

� mina erfarenheter av meningsfullheten i de studerandes analysresultat 

� kompletterande frågor om den praktiska teorins tillämpbarhet och me-
ningsfullhet till de studerande efter avslutad utbildning. 

 
Den mängd data som dessa studenters tillägnande och tillämpning av den prak-
tiska teorin om eTjänster resulterade i, har haft stor betydelse – särskilt under det 
första året - för forskningsprocessen genom grundning och generering av den 
framväxande praktiska teorin och därmed också för utformningen av den sista 
versionen som presenteras i kapitel 5, 6 och 7.  

Utvecklingsfas B avslutades med en studie av den sista versionen av den prak-
tiska teorin, baserad på 13 personers tillägnande och tillämpningar. Avsikten var 
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att utvärdera dessa personers syn på tillämpbarhet och meningsfullhet hos den 
sista versionen av den praktiska teorin. Användarna delades in i tre kategorier: 

Kategori A: en verksam eTjänsteutvecklare (praktiker) som för tre år sedan till-
ägnade sig en tidig version av den praktiska teorin, och som nu 
arbetar med eTjänsteutveckling 

Kategori B: en verksam IT-systemutvecklare (praktiker) med mångårig erfaren-
het av integration av IT-system och utan tidigare erfarenhet av den 
praktiska teorin om eTjänst  

Kategori C: elva blivande eTjänsteutvecklare som saknade tidigare erfarenhet 
av den praktiska teorin om eTjänster, men som under hösten 2006 
tillägnat sig, och tillämpat den, i utbildning. 

 

Användaren i kategori A valdes eftersom hon hade en grundförståelse för den 
praktiska teorin efter studier av en tidig version och dessutom erfarenheter av 
eTjänsteutveckling som konsult. Hon ombads att läsa den nu aktuella versionen 
av den praktiska teorin (del III, del IV och del V). Hon ombads dock inte att 
tillämpa den praktiska teorin i analys, utan enbart att besvara frågor om sin syn 
på den praktiska teorins tillämpbarhet och meningsfullhet med utgångspunkt från 
studierna av denna. Eftersom hon hade förkunskaper om den praktiska teorin och 
var verksam med praktisk eTjänsteutveckling ansåg jag att hon hade förmåga att 
uttala sig om hur tillämpbar och meningsfull den praktiska teorins sista version 
var. I bilaga 1 återfinns de frågeställningar som hon fick ta del av inför den 
intervju som ägde rum. 

Användaren i kategori B valdes eftersom han befann sig i en utbildningssituation 
med god tillgänglighet. Han hade sedan tidigare mycket omfattande kunskaper 
om IT-system och systemintegration. Användare B tillägnade sig den praktiska 
teorin genom inspelade föreläsningar, analyser och viss handledning. Använ-
daren tillämpade slutligen självständigt den praktiska teorin i en analys av 
eTjänsten Projektplatsen. I bilaga 1 återfinns de frågeställningar som låg till 
grund för en intervju efter avslutat analys.     

Användarna i kategori C bestod av samtliga elva studerande som under hösten 
2006 hade examinerats på distanskursen eTjänster – perspektiv och utvärdering 
5p, vid Högskolan Dalarna. De studerande hade både tillägnat sig, och tillämpat, 
den sista versionen av den praktiska teorin. I bilaga 2 återfinns den enkät som 
dessa elva användare besvarade. Jag övervägde även att fråga studerande, som av 
något skäl fastnade eller hoppade av kursen p.g.a. tillämpbarhetsproblem eller för 
att kursen kändes meningslös, för att också få deras synpunkter. Jag hittade dock 
inte någon sådan person eftersom andra skäl till försening eller avhopp angivits. 
Samtidigt ligger giltigheten för den praktiska teorin i att den ska vara tillämpbar 
och meningsfull för dem som använder den, inte för dem som inte använder den.         
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Tillvägagångssätt för process 2 – teoretisk grundning och generering 
Process 2 – teoretisk grundning och generering – byggde på en perspektiv-
grundning (se Goldkuhl 1999) som kan delas in i konceptuell grundning och 
värdegrundning. I samband med denna grundnings- och genereringsprocess rela-
terades regelverket för den praktiska teorin om eTjänster till litteratur om social 
interaktion, informatik och tjänstemarknadsföring, men även till litteratur inom 
andra discipliner. I avsnitt 2.4.5 redovisar jag hur sökning av litteratur för rela-
terad forskning genomfördes. Valet av litteratur inom social interaktion, infor-
matik och tjänstemarknadsföring ansluter till stor del till det som redovisas i 
kapitel 4, men går också utöver denna, framförallt inom disciplinen för informa-
tik.  

De teoretiska utgångspunkter (som beskrivs i kapitel 4) och den teoretiska 
grundning (som beskrivs i kapitel 11) kompletterar varandra. Forskningsproces-
sens abduktiva och multigrundade ansats (se 2.4.3) medförde att en ”cirkelargu-
mentation” kunde undvikas, eftersom också empiriska och interna grundnings- 
och genereringsprocesser var centrala för utvecklingen av den praktiska teorin.  

Tillvägagångssätt för process 3 – intern grundning och generering 
Process 3 – intern grundning och generering – innebar att den praktiska teorin 
granskades med avseende på hur använda begrepp relaterar till varandra och hur 
logisk och konsistent denna begreppsanvändning är. Under forskningsprocessen 
användes begreppsgrafer för att löpande analysera begreppsanvändningen och 
dess kongruens (se figurerna 6.13-14 och 7.10 som gäller för den sista versionen 
av den praktiska teorin). Ytterligare ett sätt att utföra intern grundning var fram-
tagning av undervisningsmaterial, föreläsningar och handledning. Otydligheter, 
tvetydigheter och luckor i begreppsanvändningen tydliggjordes (genererades) i 
dessa situationer av kommunikation och samverkan. Att också granska andra 
användares tillämpningar och att ställa frågor till dessa användare, var ett annat 
tillvägagångssätt som användes för att interngrunda och generera nya insikter i 
den framväxande praktiska teorin.  

Sammanfattningsvis karakteriserades utvecklingen av den praktiska teorin om 
eTjänster inom både utvecklingsfas A och B av både teoretiska och empiriska ut-
gångspunkter samt av teoretisk, empirisk och intern grundning och generering. 

 

2.6 Mitt eget perspektiv 
Jag har undervisat i Informatik sedan 1987. Med åren har mitt fokus förflyttats 
allt mer från systemkonstruktion och systemutveckling till verksamhetsnytta och 
verksamhetsanalys. Under senare år har min undervisning därför enbart varit 
inriktad på det senare området. Jag inledde min forskarutbildning vid Linköpings 
Universitet 1996. Efter halvtidsstudier försvarade jag under 2000 min licentiat-
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avhandling med titeln Nätverksinriktad förändringsanalys – perspektiv och meto-
der som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informations-
system. Inriktningen på denna avhandling beskrivs i korthet i avsnitt 2.5.1. Där 
beskriver jag också hur mitt intresse från licentiatavhandlingen ledde vidare till 
ett fokus på eTjänster i denna doktorsavhandling.  

Ur ett forskningsteoretiskt perspektiv är det intressant att reflektera över vilken 
vetenskapssyn man som forskare har. Törnebohm (1976) menar att en sådan 
vetenskapssyn kan diskuteras ur fyra aspekter: 1) det egna fältets relationer till 
angränsande forskningsfält; 2) forskningsfältets relation till verksamhetsfält 
utanför vetenskapens värld; 3) tillhörigheten till skolbildning inom disciplinen; 4) 
idéer om god respektive dålig forskning inom forskningsfältet. 

Min vetenskapssyn präglas av en flervetenskaplig ansats där ämnet informatik 
utgör utgångspunkten och där, oftast, företagsekonomiska teorier bidrar med 
kompletterande perspektiv och modeller.  I samband med licentiatavhandlingen 
var nätverksteorier (t.ex. Håkansson och Snehota 1995) centrala. I denna doktors-
avhandling är tjänsteteorier (t.ex. Grönroos 1998; Edvardsson m.fl. 2000; 
Lovelock och Gummesson 2004) viktiga komplement.   

Informatikforskningen i allmänhet har, menar jag, ett intresse av att vara till 
nytta för praktisk utveckling av informationssystem och verksamheter, dvs. att 
vara handlingsinriktad. Argyris m.fl. (1985:4) beskriver handlingsinriktad forsk-
ning så att: ”Action science is an inquiry into how human beings design and 
implement action in relation to one another. Hence it is a science of practice…” 
Jag delar denna inställning. Ett tydligt exempel är valet att relatera mitt forsk-
ningsbidrag till begreppen praktisk utforskning och praktisk teori. Ett annat 
tydligt exempel på när en sådan inställning kommer till uttryck är inslagen av 
aktionsforskning under utvecklingsfas A, när ett flertal eTjänster analyseras och 
designas. Likaså är min ambition för forskningsbidragen i denna avhandling att 
de ska vara formerande och bidra till kommande metodutveckling och goda 
eTjänster. 

Inomdisciplinärt präglas min vetenskapssyn av ett verksamhetsinriktat perspektiv 
på informationssystemutvecklingen, vilken innefattar studier av, och kunskap 
om, ”människors arbete med utveckling, användning och förändring av informa-
tionssystem (informationstekniska tillämpningar) i verksamheter” (Goldkuhl 
1996:9). Denna vetenskapssyn kännetecknas också av ett handlingsorienterat 
perspektiv bl.a. på IT-system och hur de används (Goldkuhl 2002).  

Slutligen bör god forskning, enligt mig, vara teoretiskt och empiriskt grundad, 
praktiskt användbar (relevant), och som sådan lyfta fram väsentligheter i sam-
band med att forskningsresultaten tillämpas i något avseende.       
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DEL II  
EXISTERANDE BEGREPPS-

ANVÄNDNING  OCH TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

 
Del II består av kapitel 3 och 4. I kapitel 3 beskrivs först olika sammanhang av 
IT-användning och därefter presenteras en genomgång av begrepp som avser 
eller ligger nära företeelsen eTjänst. I kapitel 4 beskrivs och analyseras de teo-
retiska utgångspunkterna för forskningsprocessen och utvecklingen av den prak-
tiska teorin om eTjänster. 

I metodkapitlet (kapitel 2) beskriver jag forskningsprocessen och att existerande 
teorier har använts i två syften: dels som utgångspunkter eller grund för utveck-
ling av forskningsbidraget, dels för grundning av detsamma. Föreliggande del 
fokuserar därmed på det första syftet.  
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3 Olika perspektiv på IT-användning och på 
företeelsen eTjänst  

 
I detta kapitel utgår jag från den pågående samhällsutvecklingen och det fokus-
skifte från system till tjänst som aktualiseras inom disciplinen för informatik. 
Därefter görs en genomgång av olika perspektiv (kontexter) på IT-användning 
som utgår från organisationen och samhället eller individen. På basis av sam-
hällets eller individens IT-användning, som är den kontext som företeelsen 
eTjänst existerar i, genomförs sedan en genomgång och analys av relaterad forsk-
ning inom både tjänstemarknadsföring och informatik, där företeelsen eTjänst 
diskuteras och konceptualiseras. Denna perspektivanalys utgör samtidigt en dis-
kussion om det behov som avhandlingens kunskapsbidrag avser att tillfredsställa. 
Avslutningsvis analyseras också den valda termen eTjänst.   

 

3.1 Utveckling av ett tjänstesamhälle 
Den pågående utvecklingen av IT har haft, och har, en stark påverkan på sam-
hällets utveckling. Datoranvändningen har genomgått stora förändringar sedan 
40-talet då datorerna uppfanns. Inledningsvis användes de för att utföra tunga 
vetenskapliga beräkningar. När de kommersiella stordatorsystemen för adminis-
trativa ändamål kom, t.ex. inom försäkringsbolag och banker, skiftade fokus till 
datorn som en centraliserad informationsbehandlare för verksamheter. Under 
tidigt 1980-tal introducerades persondatorn som möjliggjorde användningen av 
datorn som ett personligt verktyg för ökad effektivitet. När persondatorerna 
under 1990-talet anslöts i det globala nätverket Internet, skapades grunden – 
infrastrukturen – för informationssamhället. (Braa m.fl. 2000)  

Teknikutvecklingen fortgår mot en allt mer omfattande integrering mellan olika 
datorer, mobiltelefoner och Internet. På så sätt skapas också förutsättningar för 
användarna att vara allt mer mobila i olika avseenden. 

Samhället är, och har alltid varit, under förändring och ett flertal olika begrepp 
figurerar i litteraturen för den tid vi nu lever i. Castells (1999) använder 
begreppet informationsåldern. Kännetecknande för informationsåldern är att 
dominerande funktioner och processer i samhället organiseras som nätverk. Ett 
nätverk utgörs av ett antal förenade noder, t.ex. datorer och organisationer, men 
även kultur och makt. En nod i ett nätverk har ett mycket litet avstånd till övriga 
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noder inom samma nätverk, medan det är ett ”oändligt” avstånd till noder eller 
företeelser som inte tillhör samma nätverk. IT utgör en viktig materiell grund för 
att transformera ett samhälle i riktning mot informationsåldern genom att för-
korta avståndet mellan noder. (Castells 1999) 

Kelly (1997) lanserade begreppet nätverksekonomi (the network economy) för ett 
samhälle som genom nätverksanslutna datorer och kommunikation kopplar ihop 
personer och objekt.  Kännetecknande för ett sådant samhälle är att det inte har 
tydliga centra eller yttre gränser. Det kännetecknas inte heller av geografiska 
eller tidsmässiga gränser. Istället byggs det upp av tätt kopplade och intensiva 
relationer, där ett flertal överlappade nätverk existerar samtidigt. (Ibid.) 

Normann (2000) beskriver dagens samhälle i termer av en tjänsteekonomi och ett 
tjänstesamhälle. I en tjänsteekonomi utförs tjänsteaktiviteter som inverkar på 
fysiska objekt, mänskliga subjekt, informationsstorheter och institutionella stor-
heter på ett sådant sätt att dessa påverkas utan att bli fysiskt omformade. Nor-
mann (ibid.) skriver också om värdeskapandets logik i samhället där han menar 
att värdeskapandets karaktär håller på att förändras. Denna förändring innebär att 
relationerna mellan aktörerna blir mer komplexa och förändras från värdekedjor 
till nätverk (ibid.). Prahalad och Ramaswamy (2000) diskuterar också dessa nät-
verksstrukturer som resultat av nya ”forum” såsom marknadsplatser. 

Dahlbom beskriver det framväxande samhället med flera olika termer, däribland 
informationssamhället och nomadsamhället. I informationssamhället ägnar män-
niskor sin tid åt informationsutbyte, såsom utbildning, forskning, utveckling, 
marknadsföring, underhållning och förhandling. För att kunna utföra detta 
behövs mobiltelefoner, inte fabriker. När Dahlbom diskuterar samhället med ut-
gångspunkt från termen nomadsamhället, vill han framhäva att egenskaper från 
det riktigt ”gamla” samhället återkommer i det nu framväxande. Samhället orga-
niseras kring mötesplatser för marknad och konsumtion och går mot att bli ex-
tremt mobilt - ”vi blir nomader igen”. Kommunikation och förmågan att hantera 
miljöombyten utgör kärnan i det nomadiska samhället. (Dahlbom 2003)  

Det finns således ett flertal termer som används för att beskriva den tid vi lever i, 
som informationsåldern, nätverkssamhälle, nätverksekonomi, tjänstesamhälle, in-
formationssamhälle och nomadsamhälle. Utmärkande drag hos det framväxande 
samhället i samtliga av de beskrivna begreppen är nätverksstruktur, tjänstefokus, 
betydelsen av information och kommunikation, gränslöshet och affärsinriktning, 
samt dess olika former av mötesplatser och mobila karaktär. 

 

3.2 Från systemfokus till tjänstefokus 
Dahlbom formulerar den pågående samhällsutvecklingen och dess påverkan på 
disciplinen informatik (t.ex. 1997; 2003). Utgångspunkten i hans argumentation 
är att den pågående teknikutvecklingen med dess konvergens mellan många 
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teknologier (datorer, mobiltelefoni, TV, etc.) skapar en förskjutning från använd-
ning av IT-system i en organisatorisk kontext mot att IT-system används i en 
tjänstekontext.  En slutsats som han drar är att det behövs ett uttryckligt fokus på, 
och kunskap om, IT-användning i en tjänstekontext och att ett sådant uttryckligt 
perspektiv saknas inom disciplinen för informatik. Denna fokusförskjutning från 
ett organisatoriskt perspektiv mot ett tjänsteperspektiv på IT-användning är viktig 
för den här avhandlingen. Nedan följer därför en mer ingående beskrivning av 
vad denna fokusförskjutning innebär enligt Dahlbom (1997; 2000; 2002; 2003).  

Dahlbom menar att ett fokus på tjänster styr uppmärksamheten till relationer, nya 
kundbehov, nya kunder, nya erbjudanden (ofta mobila), affärsfördelar och en 
innovativ användning av IT-system. Försäljning kommer också in i bilden och 
med den involveras mänsklig interaktion med motstridiga intressen och kontroll-
svårigheter. Förr fokuserades stora system för rationalisering av organisationer. 
Nu förskjuts fokus allt mer mot IT-system som medför interaktion mellan män-
niskor och inte bara fungerar som stöd för organisationers interna processer. 
Standardiserade nätverk och program ger också förutsättningar för att fokusera 
på människors behov, var de än befinner sig. 

Det växer fram ett nytt samhälle, baserat på marknadsdominans och kundrela-
tioner snarare än på produktionskapacitet och industriell excellens. Tidigare fo-
kuserades administratörer och företagsledning inom organisationer som använ-
dare av IT-system. Nu läggs fokus på en bredare skara professionella aktörer i 
deras dagliga arbete, och på kunder och medborgare inte minst.  Ett allt intressan-
tare mål för IT-systemen är att de ska betjäna kunder var och när de så behöver. 

Dahlbom menar att denna fokusförskjutning också påverkar disciplinen för infor-
matik. Att fokusera på informationssystem styr tankarna mot vissa frågeställ-
ningar, medan en inriktning på tjänster styr tankarna mot delvis andra frågor. 
Dahlbom skriver (2002): 

“Information systems are technology support for bureaucratic, factory 
organizations. Information services are technology support for individuals 
acting on a market. Information systems are specified and developed in a 
complex process involving users, and the systems continue to rely on their 
users for their identity and maintenance. Information services are made 
available on the consumer market to be bought or discarded. The individuals 
using the services are not engaged in developing them; they don’t own them 
and they have no responsibility for them.”   

 

Dahlbom karakteriserar den traditionella synen inom informatiken som att den 
har mer fokus på hur existerande tjänster kan organiseras på nya sätt, än på hur 
nya tjänster kan utformas. Dahlbom menar vidare att det tidigare så rådande 
(administrativa) systemperspektivet inom disciplinen för informatik behöver om-
prövas eftersom dess värde för analys minskar och ersättas av ett tjänsteperspek-
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tiv. Ett systemtänkande startar med en översikt och avgränsning och fortsätter 
med en analys av det avgränsade systemets interna egenskaper. Dahlbom menar 
vidare att ett tjänsteperspektiv istället fokuserar på stöd för individer genom 
handlingar och resultat, samt att detta tjänstetänkande baseras på nätverk och 
marknad. Systemtänkandet fokuserar dessutom information (såsom beslutsstöd) 
och på byråkratiska rutiner. När persondatorn introducerades uppmärksammades 
därför inte aspekter relaterade till individuell nytta. Därför fokuserades spel, ord-
behandling och desktop publishing i liten utsträckning, eftersom den typen av 
system inte var knutna till organisationens krav.   

Jag menar att Dahlbom gör en rad intressanta iakttagelser, även om hans argu-
mentation om det ”gamla” relativt det ”nya” är tillspetsad. Med fokus på 
eTjänster förstärks dock det individuella perspektivet på användningen av IT-
system, vilket inleddes i samband med introduktionen av persondatorn. Utveck-
lingen av Internet och mobila nätverk har också gjort att IT-system idag används 
utanför organisatoriska kontexter.  Med utvecklingen mot eTjänster, flyttas fokus 
från individens intra-organisatoriska IT-användning i olika arbetsroller, till 
individens externa IT-användning i rollen som kund (betalande, ickebetalande, 
medborgare, etc.).  

Med stöd av Dahlboms argumentation och av övrig litteratur inom området, 
identifierar jag två skilda utgångspunkter för hur IT-användning beskrivs: med 
organisationen som utgångspunkt och med samhället/individen som utgångs-
punkt.   

 

3.3 IT-användning med organisationen som  
utgångspunkt 

I avsnitt 3.2 tillskrevs, lite tillspetsat, IT-användning med organisationen som 
utgångspunkt det systemfokus som traditionellt har karakteriserat disciplinen för 
informatik. Inom denna organisatoriska utgångspunkt för IT-användning identi-
fierar jag tre varianter i litteraturen: en intra-organisatorisk kontext, en inter-
organisatorisk kontext och en extern-organisatorisk kontext av IT-användning.  

3.3.1 IT-användning i en intra-organisatorisk kontext 
En intra-organisatorisk kontext av IT-användning fokuserar IT-systemens påver-
kan på organisationers utveckling och effektivitet. Goda exempel är interna 
produktionsplanerings- och redovisningssystem. Hanseth och Lyytinen (2004) 
menar att den traditionella synen på IT-system är att dessa har formen av 
applikationer (artefakter). De kan t.ex. vara verktyg till stöd för en känd och 
begränsad grupp användare som arbetar med organisatoriska uppgifter. Det är 
också detta intra-organisatoriska fokus, betonar Dahlbom särskilt, som varit i 
förgrunden inom informatikens föreställningsram. 
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Langefors (t ex 1966; 1968), pionjär inom skandinavisk informatikforskning, 
betraktade användningen av IT främst som ett stöd för olika beslutsfattare inom 
organisationer. Lundebergs forskning (t.ex. Lundeberg och Andersen 1974) 
byggde, med stöd av detta intra-organisatoriska fokus, vidare på detta genom 
beslutsfattarstöd (MIS) för styrning av organisationer. Även i Storbritannien och 
USA kan en liknande fokusering på företagsledning studeras (t.ex. Silver och 
Silver 1989; Yourdon 1982). En vidgning av detta fokus på företagsledning så att 
det också omfattar övriga anställda inom organisationen kan hittas hos t.ex. 
Bansler (1987) och Ehn (1988) genom principerna för deltagande design (parti-
cipatory design). 

Frisco (Framework of Information System Concepts), är ett standardiserings-
initiativ inom International Federation for Information Processing (IFIP) med 
uppdrag att reglera begreppsanvändningen inom IT-systemområdet. Inom Frisco 
betraktas informationssystem som en intra-organisatorisk företeelse, vilket t.ex. 
följande citat visar (Verrijn-Stuart 2001:18): 

”Information systems exist exclusively within organisations, to support their 
work, and to fulfil their information and communication requirements. To 
understand information systems, we therefore need to understand organisa-
tions, what they are, how they work, what their components are, and what 
their structure and behaviour is. Thus, we will borrow from organisation 
science. Organisations can be viewed as systems, organisational systems. In 
this view, information systems are specific sub-systems of organisational 
systems.” 

 
Detta betyder att användningen av IT-system beskrivs utifrån en intra-organisa-
torisk kontext. Termen informationssystem (IS) är därför inte så användbar om 
man vill beskriva användning av IT-system i en annan kontext.  

3.3.2 IT-användning i en inter-organisatorisk kontext  
Med en inter-organisatorisk kontext avses att IT-system används i interaktionen 
mellan två eller flera organisationer. I takt med ökande möjligheter och intresse 
för datakommunikation och nätverk har fokus förflyttats till att omfatta förete-
elser som t.ex. Electronic Data Interchange (EDI) och forskning om inter-orga-
nisatoriska IT-system (I/O-system). Även elektronisk handel, s.k. e-commerce i 
samband med att organisationer handlar med andra organisationer (B-to-B) är 
exempel på IT-användning i en inter-organisatorisk kontext (Söderström 2004; 
Axelsson m.fl. 2002). 

Inom forskningsgruppen VITS som jag tillhör finns ett särskilt forskningsområde 
med inriktning på I/O-system och inter-organisatoriska affärsprocesser. Forsk-
ningsprojekt inom detta område har resulterat i flera avhandlingar och artiklar (se 
t.ex. Lind 2001b; Christiansson 1998; Axelsson 2003; Axelsson m.fl. 2002; Melin 
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2002; Andersson 1999). Även min licentiatavhandling (Hultgren 2000) är exem-
pel på ett sådant bidrag som är baserat på IT-användning i en inter-organisatorisk 
kontext. 

3.3.3 IT-användning i en extern-organisatorisk kontext  
Med ett externt fokus på IT-användning i förhållande till en organisation kommer 
organisationens kontakter med dess externa kunder i förgrunden. Uppmärksam-
heten styrs genom detta fokus t.ex. mot en kunds behov när ett IT-system 
utvecklas och används av organisationens anställda.   

Forsgren (1988) har länge företrätt en extern-organisatorisk syn på IT-använd-
ning, där han under 1980-talet och under början av 1990-talet betonade att det är 
viktigt att beakta kundens behov i samband med IT-systemutveckling. Forsgren 
anser att det är kundernas behov som ska styra hur IT-system ska utformas, 
däremot fokuseras inte kunden som användare av IT-system. Albinsson och 
Forsgren (1997) beskriver denna kontext av IT-användning genom sin diskussion 
om marknadsinriktade IT-system, s.k. MIT-system. Systemen omfattar inter-
aktionen mellan en kund, en representant för organisationen, t.ex. en försäljare, 
och det IT-system som ger stöd till interaktionen. De lyfter dessutom fram den 
fysiska miljö som IT-system och de båda aktörerna verkar i. En sådan syn på IT-
användning handlar om IT-användning som stöd för tjänsteverksamhet, vilket 
kan ses som användning av IT-system i en extern-organisatorisk kontext.     

Fossum (2000) använder begreppet ”kundnära IT-tjänster” i betydelsen ett sys-
tem som ska användas av företagets externa kunder. Dessa kundnära IT-tjänster 
kan därför ses som ytterligare en förskjutning av IT-användningen bort från orga-
nisationen mot dess kunder, men fortsättningsvis ändå med organisationen som 
utgångspunkt. Med denna ytterligare förskjutning blir det också allt mer naturligt 
att prata om tjänster istället för IT-system.   

Inom disciplinen för tjänstemarknadsföring betraktas både verksamheter och 
deras användning av IT-system gentemot slutkonsumenter huvudsakligen som 
extern-organisatoriska företeelser, även om tydliga undantag finns (se nedan). 
När företagsmarknaden fokuseras, även kallad B-to-B, är kontexten istället inter-
organisatorisk (se 3.2.2 ovan). Dabholkar (1994) lyfte för drygt tio år sedan fram 
begreppet teknikbaserade tjänster och tre principiella sätt som en tjänsteleveran-
tör kan använda IT på. Ett av dessa var att använda IT som stöd vid kund-
kontakter (person-to-person). Dabholkar (1994) diskuterar även teknikbaserade 
tjänster i betydelsen att kunderna själva använder tekniken som organisationen 
tillhandahåller (person-to-technology). Detta innebär samtidigt ett närmande till 
en kontext av IT-användning med samhället/individen som utgångspunkt, vilket 
också utgör denna avhandlings fokus (se 3.4 nedan).  
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Internet och elektronisk handel uppmärksammades också tidigt inom disciplinen 
för tjänstemarknadsföring. Kalakota och Whinston (1997) säger t.ex. att elektro-
nisk handel, eller electronic commerce (ibid.: 3): 

“…provides the capability of buying and selling products and information on 
the Internet and other online services.”  

 
Jag menar att kontexten för IT-användning i samband med elektronisk handel är 
extern-organisatorisk och av typen ”person-to-technology” i enlighet med Dab-
holkar (1994). Jag menar dock att det samtidigt går att se en förändring i 
kontexten när framförallt elektronisk handel analyseras, där fokus på organisa-
tionen minskar medan fokus på kunders valfrihet ökar. Av detta skäl betraktas e-
handel också med en samhälls- eller individrelaterad utgångspunkt nedan.  

 

3.4 IT-användning med samhället/individen som  
utgångspunkt  

Med ett samhälleligt perspektiv på IT-användning står inte organisationens an-
vändning och nytta av IT-system i förgrunden, utan individernas nytta och 
användning i rollen som kund eller medborgare. Det är därmed kundernas och 
medborgarnas nytta av IT-användningen som utgör motivet för att tala om 
eTjänster. Detta utesluter dock inte att kunden eller i vissa fall även medborgaren 
kan handla utifrån en organisatorisk tillhörighet, men denne gör då det utifrån en 
situation med valfrihet. Den organisation, dvs. tjänsteleverantören, som tillhanda-
håller möjligheten att använda IT-systemet har inte en organisatorisk kontroll 
över användaren kunden, dvs. användaren är inte anställd hos tjänsteleveran-
tören. Inom detta ”icke-organisatoriska” sammanhang utgör Internet ett centralt 
medium, men även telenäten fungerar som medium för att tillhandahålla t.ex. 
mobila tjänster, sms-baserade tjänster och vissa telefonväxeltjänster (talsvar). 

Den företeelse som i avhandlingen avses när termen eTjänst används, utgår från 
ett samhälls- eller individperspektiv på IT-användning. När denna företeelse 
avses i litteraturen används ett antal termer med ibland synonyma och ibland 
homonyma betydelser. Jag väljer att använda termen eTjänst, och termvalet moti-
veras i avsnitt 3.7 nedan.  

Termen eTjänst refererar i avhandlingen till företeelser som kan inordnas under 
definitionen ”social interaktion mellan en tjänsteleverantör och en kund, samt 
också mellan kunder, via användning av IT-system” (se den fullständiga defini-
tionen i kapitel 6). Dessa företeelser omtalas i litteraturen inom både tjänstemark-
nadsföring och informatik. Inom båda disciplinerna används dock ett flertal 
termer. En vanligt förekommande term inom båda disciplinerna är self-service 
technology (SST). Likaså finns det en likhet i begreppsuppfattning när SST-
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termen används. Jag menar dessutom att denna begreppsuppfattning är represen-
tativ för hur företeelsen uppfattas bland många forskare. I följande två avsnitt 
(3.5 och 3.6) görs en genomgång och en analys av hur företeelsen eTjänst upp-
fattas inom respektive disciplin.   

 

3.5 Synen på företeelsen eTjänst inom disciplinen för 
tjänstemarknadsföring – relaterad forskning 

Santos (2003) menar att teoribildningen om företeelsen eTjänst fortfarande är 
sparsam och att det saknas en gemensam definition. En grundläggande utgångs-
punkt inom tjänstemarknadsföring vad gäller företeelsen eTjänst är att man be-
traktar det digitala mediet som en metod bland flera, ofta manuella metoder, för 
en tjänsteleverantör att tillhandahålla tjänster till kunder (Rowley 2006).  

Termen SST är etablerad inom tjänstemarknadsföringen för tjänster som till-
handahålls via användning av IT-system i interaktionen mellan tjänsteleveran-
törer och kunder. SST tar fasta på hur kunden och tjänsteleverantören använder 
IT-system när tjänsten tillhandahålls. Andra termer används ibland för samma 
begrepp, vilka också inkluderas i genomgången och analysen nedan.  

3.5.1 Karakterisering av begreppet SST  
Representativt för begreppet SST inom tjänstemarknadsföring är att tjänsteleve-
rantören automatiserar vissa av sina repetitiva handlingar och att kunden med 
hjälp av interaktiv IT-användning själv kan utföra dessa (Rowley 2006). Meuter 
m.fl. (2000:50) definierar och exemplifierar begreppet SST med utgångspunkt 
från tjänstemarknadsföring på följande sätt:  

“Self-service technologies (SSTs) are technological interfaces that enable 
customers to produce a service independent of direct service employee 
involvement. Examples on SSTs include automated teller machines (ATMs),   
automated hotel checkout, banking by telephone, and services over the 
Internet, such as Federal Express package tracking and online brokerage 
services.” 

 
Grundläggande för samtliga dessa typexempel och för hela innebörden av 
begreppet SST, är att tjänsteleverantören automatiserar sina handlingar, medan 
kunden gör arbetet interaktivt via användning av IT-system i någon form och 
utan att möta tjänsteleverantören ”ansikte-mot-ansikte”. IT-system har en hög 
grad av funktionalitet och ses som en förutsättning för att tjänsterna överhuvud-
taget kan existera. Motsvarande uppfattningar har t.ex. även Dabholkar m.fl 
(2003); Sara (2000); Zhu m.fl. (2002); Bitner m.fl. (2002); Parasuraman (2000); 
Rust och Kannan (2003).  
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Representativt för begreppet SST är också en teknisk syn på den interaktion som 
kunden och tjänsteleverantören har med varandra. Orsaken till detta är att SST 
inte beskrivs som en social interaktion i betydelsen att kunden och tjänsteleveran-
tören, som sociala aktörer, interagerar med varandra via användning av IT-
system. Istället beskrivs SST som att kunden, subjektet, interagerar med tjänste-
leverantörens IT-system, objektet, för att bli informerad och i vissa fall för att 
utföra handlingar (t.ex. Meuter m.fl. 2000; Dabholkar 2002; Bitner m.fl. 2002; 
Parasuraman 2000; Rust och Kannan 2003). Rowley (2006), som bekräftar denna 
tekniska syn (person – teknologi) inom tjänstemarknadsföringen, påtalar även ett 
behov av att istället lyfta fram interaktionen person – person via användning av 
IT-system för att förstå företeelsen eTjänst. 

Ett belysande exempel på den tekniska synen förknippad med begreppet SST är 
hur Rust och Kannan (2003) beskriver automatisk insamling av kunders tidigare 
köpbeteenden som ett av de centrala sätten att skapa goda relationer med hjälp 
av SST. Ett annat exempel på den tekniska synen belyses av van Dolen och de 
Ruyter (2002) De skriver att många av de SST som hittills har utvecklats behöver 
komplettera den tekniska karaktären med: ” …virtual self-services with the social 
aspects and experimental value traditionally associated with (real-world) service 
delivery…”. Ett bra exempel på hur en sådan social komplettering kan åstadkom-
mas är enligt författarna att också bygga in chatt-funktioner (ibid.:497). Genom 
sådana chatt-funktioner får dessutom olika kunder möjlighet att kommunicera 
med varandra. Underförstått i båda exemplen är att SST för övrigt inte har 
betydelse för att relationer mellan tjänsteleverantören och kunden skapas.  

Företeelsen eTjänst har också beskrivits med andra termer men med en liknande 
begreppsuppfattning som den för SST. Domänen har dock varit snävare. Termer 
som Webb-baserade tjänster (t.ex. Boyer m.fl. 2002), informationstjänster (Rust 
och Lemon 2001), e-handel (t.ex. Kalakota och Whinston 1997; Sara 2000; Yang 
2001; Rahman 2004) och e-myndighetstjänster (t.ex. Buckley 2003).   

3.5.2 Begreppsanalys  
I detta avsnitt analyseras några författares uppfattning om företeelsen eTjänst. De 
författare som ingår i analysen har jag uppfattat som representativa för, och 
knutna till, disciplinen för tjänstemarknadsföring. De är också refererade i av-
snittet ovan. I tabell 3.1 nedan analyseras författarna utifrån tre kriterier: synen 
på interaktion, synen på relationer och synen på användning av IT-system. Dessa 
kriterier har valts eftersom de är centrala för avhandlingens syn på företeelsen 
eTjänst som social interaktion mellan en tjänsteleverantör och en kund, samt 
eventuellt också mellan kunder, via användning av IT-system. 
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Tabell 3.1. Analys av några författares uppfattning om företeelsen eTjänst  
(T= tjänsteleverantör, K=kund) 

 Använd 
term 

Interaktion   Grundlägg. 
relationer  

IT-användning 

Dabholkar 
m.fl. (2003) 

SST subjekt – IT-system T – K automatisk för T 
interaktiv för K 

Meuter      
m.fl. (2000) 

SST subjekt – IT-system T – K automatisk för T 
interaktiv för K 

Curran      
m.fl. (2003) 

SST subjekt – IT-system T –K automatisk för T 
interaktiv för K 

Rust och 
Kannan 
(2003) 

e-service subjekt – IT-system T –K automatisk för T 
interaktiv för K 

Van Dolen 
och Ruyter 
(2002) 

e-service subjekt – IT-system 
subjekt – subjekt 
(vid chatt) 

T – K               
K – K 

automatisk för T 
interaktiv för K 

Kalakota 
och Whin-
ston (1997) 

e-com-
merce 

subjekt – IT-system T – K automatisk för T 
interaktiv för K 

Buckley 
(2003) 

e-govern-
ment 

subjekt – IT-system T – K automatisk för T 
interaktiv för K 

 
Min slutsats av analysen är att den gängse synen på företeelsen eTjänst inom 
tjänstemarknadsföring följer begreppsuppfattningen för SST. Detta innebär att 
man inte lyfter fram interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören som en 
interaktion mellan sociala aktörer, utan i huvudsak som en teknisk interaktion 
mellan subjekt – IT-system (se avsnitt 4.2 för en precisering av begreppen 
subjekt och social aktör). Man pekar inte heller på existensen av kund–kund-
relationer (undantag för van Dolen och de Ruyter 2002), vilka är mycket vanliga 
i samband med eTjänster. Dessutom beskriver man användningen av IT-system 
på ett begränsat sätt, genom att i huvudsak se den som interaktiv för kunden och 
automatisk för tjänsteleverantören.   

En orsak till denna syn på företeelsen eTjänst kan vara att man inom tjänste-
marknadsföring fokuserar på effekterna för tjänstekvaliteten, vilka ofta uttrycks i 
termer av kundlojalitet, effektivitet och lönsamhet (se t.ex. Cronin 2003; Zeit-
haml 2000; Oliveira m.fl. 2002; Roth och Menor 2003). Detta fokus på att ut-
veckla kunskap om effekterna av eTjänster, innebär samtidigt att man inte har 
haft samma fokus på företeelsen som sådan. Denna fokusering på effekterna för 
företags trovärdighet och kundrelationer består, trots att flera forskare under 
senare tid (Rust och Kannan 2003; Roy m.fl 2001; Yang 2001; Zeithaml 2002; 
Lee och Lin 2005) har lyft fram eTjänster som en egen kategori av tjänster.  
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En annan orsak är att IT-system och dess användning betraktas som vilken själv-
betjäningsteknik som helst. Det speciella med IT-artefakten och dess användning 
beaktas därför inte i samband med studier inom tjänstemarknadsföring (och det 
är heller inte dess uppgift). Ett sådant fokus ligger i linje med Orlikowski och 
Iaconos (2001:130) iakttagelse att ”…management and social scientists tend to 
engage IT artifacts only minimally … or to focus primary on their effects.” 

 

3.6 Synen på företeelsen eTjänst inom disciplinen för 
informatik – relaterad forskning 

Synen på företeelsen eTjänst inom disciplinen för informatik är inte lika entydig 
som inom tjänstemarknadsföringen. Termen SST används också inom informa-
tikforskningen och då med samma begreppsmässiga betydelse som inom tjänste-
marknadsföringen. Därtill används ett flertal termer, ibland även de med en 
begreppsuppfattning motsvarande den för SST, ibland med vissa skillnader. Jag 
inleder avsnittet nedan med att referera några forskare vars uppfattning om före-
teelsen eTjänst överensstämmer med begreppet SST inom tjänsteforskningen. 
Därefter vidgas genomgången till att omfatta informatikforskare som beskriver 
företeelsen eTjänst i delvis andra avseenden. Avslutningsvis sammanfattas mina 
slutsatser av den relaterade forskningen inom disciplinen för informatik, med 
avseende på avhandlingens kunskapsbidrag om företeelsen eTjänst.  

3.6.1 Syn på företeelsen eTjänst som SST  
Schultze (2003; Schultze och Orlikowski 2004), som använder sig av termen 
SST, beskriver hur SST kan användas av företag för att tillhandahålla tjänster till 
externa kunder. De utgår därmed från IT-användning i en extern-organisatorisk 
kontext och från ett individsammanhang.  De beskriver dessutom dessa SST som 
komplement, eller alternativa metoder, till andra tjänster, i likhet med många 
tjänsteforskare. De analyserar däremot användningen av IT-system ur ett socialt 
interaktionsperspektiv, men menar att SST har en negativ inverkan på sociala 
relationer i förhållande till tjänster där man möts ”ansikte-mot-ansikte”. Undan-
tag görs dock för tjänster som baseras på e-mail och chattmöjligheter, för vilka 
de sociala aspekterna mellan de som kommunicerar lyfts fram. eTjänster som 
bygger på den typen av media kan bidra till att utveckla sociala relationer mellan 
tjänsteleverantören och kunden, och innebär samtidigt att tjänsteleverantören 
använder IT-system interaktivt. Relationer mellan kunder beskrivs däremot inte.  

Kaitovaara och Nurminen (2003) fokuserar på användningen av IT-system när de 
beskriver företeelsen eTjänst, fast de använder termen IT-tjänst. Deras modell 
har en tydlig utgångspunkt i rollerna tjänsteleverantör och kund, samt i kundens 
nytta av tjänsten. De relaterar själva sin modell till begreppet SST. Kaitovaara 
och Nurminen beskriver IT-tjänster i termer av core IT-service som tillhandahålls 



Kapitel 3 

68 

av IT-system. Speciellt utmärkande för dessa är att de nästan alltid är SST, även 
om de pekar på att också kunden kan få saker automatiskt utförda (t.ex. 
sökningar utförda av en intelligent agent). Det beskriver vidare att IT-tjänster 
ofta är inbäddade i en kontext med andra manuella handlingar. Däremot beskri-
ver de inte dessa IT-tjänster som interaktion mellan sociala aktörer, utan som 
interaktion mellan subjekt och IT-system. 

Tsalgatidou och Pitoura (2001) använder termen mobil e-handel i betydelsen 
SST, men med en breddad syn. Mobil e-handel baseras enligt dem på en indivi-
duell kund som använder sin mobila och Internetuppkopplade handenhet i syfte 
att komma åt tjänsteleverantörens IT-system och få handlingar utförda. En 
central aspekt av mobil e-handel är att tillämpa nya former av affärsmodeller, av 
vilka flera baseras på kund–kund-relationer såsom virtuella samhällen och e-
auktioner. De beskriver dock användningen utifrån att kunden använder tjänsten 
interaktivt och att tjänsteleverantören tillhandahåller den automatiskt.     

Tabell 3.2. Analys av några författares uppfattning om företeelsen eTjänst som SST  
(T= tjänsteleverantör, K=kund) 

 Term Social interaktion Relationer  Användnings-
situationer 

Schultze 
(2003) 

Schultze och 
Orlikowski 
(2004) 

SST analyserar användning 
av IT-system m.a.p. 
social interaktion, men 
betraktar inte SST i sig 
som social interaktion, 
e-mail och chatt undan-
tagna. 

T – K automatisk och 
interaktiv (e-mail 
och chatt) för T 
interaktiv för K 

Kaitovaara 
och Nurmi-
nen (2003) 

IT-tjänst subjekt – IT-system 

 

T – K automatisk för T 
interaktiv och 
automatisk för K 

Tsalgatidou 
och Pitoura 
(2001) 

mobil  
e-handel 

subjekt – IT-system T – K              
K – K 

automatisk för T 
interaktiv för K 

 
De författare som refereras i analysen ovan har samtliga en SST-liknande syn på 
företeelsen eTjänst (se tabell 3.2). Den tydligaste likheten ligger i synen på den 
interaktion som sker mellan tjänsteleverantören och kunden, vilken i huvudsak 
beskrivs som en tekniskt orienterad interaktion mellan kunden, som subjekt, och 
tjänsteleverantörens IT-system, som objekt. De har dock en något bredare syn på 
företeelsen eTjänst jämfört med hur författarna knutna till tjänstemarknads-
föringen uppfattar begreppet SST vad gäller synen på grundläggande relationer 
och användningssituationer för kunden. En orsak till detta, som jag ser det, är att 
forskningen inom informatik fokuserar på företeelsen i sig, snarare än på dess 
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effekter så som tjänsteforskningen gör. I nästa avsnitt refereras och analyseras 
ytterligare några författare knutna till disciplinen för informatik, vilka har en 
ännu bredare uppfattning av företeelsen eTjänst. Därför beskriver jag inte deras 
uppfattningar under rubriken SST, utan som ”andra synsätt”.   

3.6.2 Andra synsätt inom disciplinen för informatik på  
företeelsen eTjänst 

Goldkuhl (2006) och Persson och Goldkuhl (2005) använder termen offentliga e-
tjänster i betydelsen att “…an external user (a citizen) interacts with the user 
interface of a public IT-system based on web technology” (Persson och Goldkuhl 
2005:7). Denna definition ligger i vissa avseenden i linje med den gängse 
uppfattningen om SST. Det grundläggande synsättet enligt Goldkuhl (2006) är 
dock att myndigheten och medborgaren kommunicerar med varandra via använd-
ning av IT-system, samt att denna kommunikation innebär att aktörerna utför 
handlingar riktade mot varandra. Detta handlande via en användning av IT-
system beskrivs som teknikmedierad verksamhetskommunikation. Goldkuhl 
(ibid.) har därmed en bredare syn på företeelsen eTjänst än vad begreppet SST 
innebär genom sin syn på interaktionen mellan tjänsteleverantör – kund som en 
social företeelse (som teknikmedierad kommunikation).  

Däremot ansluter sig Goldkuhl (2006) till begreppet SST när det gäller synen på 
en grundläggande relation mellan myndigheten, som tjänsteleverantör, och med-
borgaren, som kund. Relationer mellan medborgare, eller kunder, beskrivs där-
med inte. Jag menar att det som Goldkuhl (ibid.) beskriver som teknikmedierad 
verksamhetskommunikation i interaktionen mellan de sociala aktörerna med-
borgaren och myndigheten, är i linje med hur social interaktion uttryckligen 
beskrivs i denna avhandling. 

Mathiassen och Sørensen (2002) har presenterat en modell för företeelsen 
eTjänst där de använder termen informationstjänst. Med stöd av Gutek (1995) 
gör de en typindelning av informationstjänster: 

� mötestjänster baserade på enstaka, snabba och okomplicerade möten 
(interaktioner) mellan tjänsteleverantören och kunden, som inte leder till 
förväntningar om en fortsatt relation 

� pseudo-relationstjänster baserade på långvarig, upprepad och komplex 
interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden, vilket leder till fram-
tida förväntningar om fortsatt interaktion.  
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Modellen baseras dessutom på Mintzberg (1983) som ger Mathiassen och 
Sørensen (2002) stöd för att också dela in informationstjänster i fyra klasser:  

1. Transaktionstjänster som baseras på formaliserade transaktioner via IT-
system, t.ex. e-handel. – Dessa tjänster betraktas som mötestjänster base-
rade på interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden, och leder 
därför, menar Mathiassen och Sørensen, inte till att någon relation utveck-
las. Transaktionstjänsterna baseras på användningssituationer som är auto-
matiska för tjänsteleverantören och interaktiva för kunden. 

2. Nätverkstjänster som baseras på mediaorienterade IT-system såsom ICQ 
(chatt) och sms. – Dessa tjänster betraktas som mötestjänster baserade på 
interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden, och anses inte heller 
leda till att relationer uppstår. Nätverkstjänsterna baseras på automatiska 
och interaktiva användningssituationer för både tjänsteleverantören och 
kunden. 

3. Individanpassade tjänster som t.ex. lagrar en kunds tidigare köp och an-
passar sig därefter till de enskilda kunderna. – Dessa tjänster betraktas 
som pseudo-relationstjänster som skapar pseudorelationer mellan tjänste-
leverantören och kunden. De individanpassade tjänsterna baseras på auto-
matiska användningssituationer för tjänsteleverantören som via sitt IT-
system anpassar information som kunden interaktivt kommer åt.   

4. Samarbetstjänster som gör det möjligt för kunder att samarbeta via t.ex. 
workflowsystem. – Dessa tjänster betraktas som pseudorelationstjänster, 
vilka i likhet med individanpassade tjänster skapar pseudorelationer både 
mellan tjänsteleverantör–kund och mellan kunder. Samarbetstjänsterna ba-
seras på användningssituationer som är automatiska för tjänsteleveran-
tören och interaktiva för kunderna.    

 

Det är tydligt att  Mathiassen och Sørensen har en betydligt bredare syn på före-
teelsen eTjänst än vad begreppet SST innebär av tre skäl: 

1. De för en diskussion om att företeelsen också har sociala inslag (gäller 
individanpassade tjänster och samarbetstjänster) som ett resultat av 
interaktionen mellan subjekt, även om jag menar att de inte lyfter fram 
dessa relationer på ett bra sätt. 

2. De beskriver relationen mellan kunder. 

3. De beskriver nätverkstjänster som både interaktiva och automatiska för 
både tjänsteleverantören och kunden. 

 

Mathiassen och Sørensen (2002) anser att modellen avser att visa på diversiteten 
hos informationstjänster. Detta menar jag att modellen lyfter tydligt fram. 
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3.6.3 Slutsatser om synen på företeelsen eTjänst inom  
disciplinen för informatik 

Litteraturgenomgången och analysen inom informatikforskningen visar på en 
bredare syn på företeelsen eTjänst än inom tjänstemarknadsföringen. Det exis-
terar visserligen en uppfattning om att företeelsen eTjänst bör förstås i enlighet 
med begreppet SST. Litteraturen lyfter emellertid också fram interaktionen mel-
lan sociala aktörer som en social interaktion (t.ex. Goldkuhl 2006), även om jag 
hävdar värdet av att göra detta på ett tydligare sätt. Det existerar modeller som 
också innefattar grundläggande relationer mellan kunder (t.ex. Mathiassen och 
Sørensen 2002). Likaså finns det uppfattningar om att användning av IT-system 
kan gå utöver den begränsade syn som begreppet SST beskriver (Mathiassen och 
Sørensen 2002). Sammantaget visar litteraturgenomgången därför att det kun-
skapsbidrag som avhandlingen ger, inte finns i en samlad begreppsdefinition. I 
kapitel 2 beskriver jag hur litteratursökningen bedrivits under en längre tid och 
vilka sökbegrepp och sökmotorer som har använts. Jag har trots detta inte funnit 
relevant och relaterad forskning inom disciplinen för informatik som uttryckligt 
och med en teoretisk och empirisk grund har definierat begreppet eTjänst.  

Orlikowski och Iacono (2001) påtalar betydelsen av att IT-forskningen inte får 
tappa fokus på kunskapsutveckling som baseras på att IT-artefakten problemati-
seras. De menar att IT-forskningen allt för ofta tar IT-artefakten för given eller 
betraktar den som oproblematisk. Detta kan vara ett skäl till att jag inte har funnit 
fler forskare inom informatikforskningen som har problematiserat eTjänste-
begreppet, utan betraktar det som givet. Det är detta kunskapsbehov, att presen-
tera ett utvecklat begrepp för företeelsen eTjänst, som forskningsprocessen och 
avhandlingen avser att tillfredsställa.      

 

3.7 Valet av termen eTjänst 
Det existerar många termer för företeelsen eTjänst med både synonyma och 
homonyma innebörder. Jag har använt termen eTjänst under den senare delen av 
min forskningsprocess. Termen eTjänst (e-tjänst, e-service) används av flera för-
fattare, dock inte så ofta av de som är knutna till informatikdisciplinen. I detta 
avsnitt görs en kortfattad genomgång av gängse användning av avhandlingens 
huvudterm eTjänst inom informatikforskningen, tjänsteforskningen och inom 
praktikfältet. Avslutningsvis motiveras valet av termen eTjänst och formen med 
versalt T.  

Inom informatikforskningen har jag endast funnit ett fåtal forskare (Sahal och 
Machiraju 2001; Featherman m.fl. 2006) som använder termen eTjänst.  Inom 
tjänsteforskningen är det flera forskare (t.ex. Rust och Kannan 2003; Saanen 
m.fl. 1999; Hoffman 2003) som använder termen eTjänst, men de refererar till 
begreppet SST.  
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Termen eTjänst används också i praktikfältet. Med utgångspunkt från svenska 
myndigheter har ett flertal rapporter publicerats som använder termen eTjänst 
(t.ex. SOU 2004:56). Skatteverkets begreppsuppfattning för denna term (se 
www.skatteverket.se/e-tjanster/) är att: ”ETjänster är sådana aktiviteter på 
webbplatsen som kräver en särskild säkerhetslösning.” Med säkerhetslösning 
menas att man ska kunna legitimera sig och ha möjlighet att signera deklarations-
blanketten.   

Termen eTjänst, eller e-service, används dessutom i ett antal sammanhang både 
inom praktikfältet och inom forskningen, där den refererade företeelsen inte ut-
görs av att en kund och en tjänsteleverantör interagerar med varandra. eTjänsten 
utgörs istället av programmoduler (komponenter) som tillhandahålls på sådant 
sätt att anrop och interaktion mellan moduler åstadkoms. Marchetti och Pierluigi 
Plebani (2004:1) beskriver t.ex. begreppet så att: “e-Services are self describing 
components that are open and enable fast development and deployment of 
distributed applications.”  När eTjänstebegreppet definieras på detta sätt är det 
mer relevant att använda begreppet Web Service eller mjukvarukomponenter.  

Slutsatser som kan dras är att termen eTjänst används i flera alternativa bety-
delser och att disciplinen för informatik inte använder termen eTjänst i någon 
större omfattning. Valet av termen eTjänst inom ramen för avhandlingen moti-
veras med att 

� företeelsen handlar om både e- (elektronisk tillhandahållna) och -tjänst 
(tjänster) 

� termen ger möjlighet till en bredare betydelse än t.ex. termerna SST, e-
handel, e-myndighetstjänster 

� termen eTjänst ännu inte har en vedertagen och inarbetad innebörd i 
bredare kretsar, särskilt inte inom informatikforskningen 

� termen eTjänst ligger nära vårt gängse språkbruk för tjänster som baseras 
på användning av IT-system. 

 
Skrivformen med ett versalt T i termen eTjänst har jag valt för att markera 
skillnaden mot termen e-tjänst, som ibland avser begreppet SST. Formen har 
också valts för att den ansluter till den etablerade engelska termen eService. 
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4 Teoretiska utgångspunkter för  
den praktiska teorin om eTjänster 

  
I detta kapitel redovisas och analyseras de teorier som utvecklingen av den prak-
tiska teorin om eTjänster huvudsakligen har baserats på. Kapitlet inleds med 
utgångspunkter i tjänsteteorin (4.1), fortsätter med utgångspunkter från teorier 
om kommunikation, handling och social interaktion (4.2), samt avslutas med 
centrala teorier som utgångspunkter för IT-system och dess användning (4.3). 

 

4.1 Tjänst 
Detta avsnitt redovisar till att börja med olika innebörder i tjänstebegreppet. Där-
efter övergår redovisningen till tjänsters struktur, och avslutas med en samman-
fattning samt kritik av tjänstebegreppet i kontexten eTjänst. 

4.1.1 Begreppet tjänst  
Begreppet tjänst är ett substantiv som kan härledas från verbet tjäna som ut-
trycker en aktivitet som riktar sig från den tjänande till den tjänade (Levander 
och Wessén 1932). Ordet service har en liknande ursprungsbetydelse och kom-
mer från latinets servire med betydelsen tjäna (ibid.). Enligt Stora svenska ord-
boken (1998) innebär ordet tjänst följande: ”Handling som är till nytta för någon 
annan.” Tjänstehandlingens syfte bör alltså vara att ge nytta till den tjänade.  

Begreppet tjänst definieras av International Standardization Organization (ISO 
9004-2:1991:4) som: ”Supplier activities at the interface with a customer and the 
results of all supplier activities to meet customer needs”.  

Grönroos (1990:27) definierar begreppet tjänst så här:  

”A service is an activity or series of activities of more or less intangible 
nature that normally, but not necessarily, takes place in interaction between 
the customer and service employees and/or physical resources or goods 
and/or systems of the service provider, which are provided as solutions to 
customer problems” 
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Edvardsson (1996:61) definierar tjänstebegreppet som: 

”…en kedja av  (sekventiella och parallella) värdeskapande aktiviteter eller 
händelser vilka bildar en process i vilken kunden ofta medverkar genom att 
utföra olika moment i interaktion med tjänsteföretagets medarbetare (andra 
kunder eller utrustning/apparater) i syfte att uppnå ett visst resultat. 
Resultatet kan antingen direkt påverka kunden själv eller det kunden äger. 
Tjänsten kommer till i en kundgenererad process och ”finns” följaktligen 
inte förrän den upplevs av kunden.” 

 

Ordböcker, ISO, Grönroos och Edvardsson betonar därmed att en tjänst handlar 
om aktiviteter som är ämnande för att tillfredsställa kunders behov eller för att 
lösa kunders problem. Grönroos och Edvardsson betonar dessutom att tjänster 
tillhandahålls via en serie (en process) av aktiviteter och att dessa också kan vara 
medierade av tjänsteleverantörens utrustning. I dessa definitioner betonas inter-
aktionen mellan kunden och tjänsteleverantörens medarbetare och/eller tekniska/ 
fysiska resurser. ISO, Grönroos och Edvardsson innefattar förutom de utförda 
aktiviteterna, även resultaten av de genomförda aktiviteterna i begreppet tjänst 
(”…the results….” respektive ”…solutions…”).  Den process av aktiviteter, dvs. 
handlingar och de resultat som tjänsteleverantören tillhandahåller, innefattas där-
med i begreppet tjänst.  

Fyra klassiska egenskaper för tjänst i förhållande till vara 
Inom tjänsteforskningen har man också försökt att hitta olika karaktäriserande 
egenskaper hos företeelsen tjänst. Edvardsson (1996:63) summerar och beskriver 
dessa egenskaper på följande sätt: 

1. Tjänster är vanligtvis mer eller mindre abstrakta och immateriella. 
2. Tjänster produceras, levereras och konsumeras vanligen samtidigt. 
3. Tjänster involverar oftast kunden i rollen som medproducent genom att 

kunden bidrar med information och/eller utför något eller flera moment i 
processen. 

4. Tjänster är heterogena, t.ex. med avseende på att de utförs av skilda med-
arbetare och anpassas till skilda kunder.  

 

Anledningen till att tjänstebegreppet diskuteras, är bl.a. att olika forskare vill 
skilja ut tjänsteverksamhet från varuproduktion. Idag är det en rad verksamheter 
som inkluderas i service- eller tjänstebegreppet. Detta har gjort att det finns en 
omfattande diskussion om vad som utmärker tjänster och hur detta får speciella 
implikationer för styrning, ledning, marknadsföring och utveckling av tjänster 
(Echeverri 2000). Att det är viktigt att skilja på varor och tjänster visar sig också 
genom att forskare som arbetar med kvalitetsbegreppet har identifierat olika 
kvalitetsegenskaper hos de två olika produkttyperna varor och tjänster. 
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Kvalitet hos tjänster respektive varor 

Bergman och Klefsjö (1995:17) har definierat kvalitetsbegreppet på följande sätt: 

”kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa 
eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”.  

 

Författarna skiljer vidare på kvalitetsegenskaper för varor respektive tjänster, där 
centrala kvalitetsegenskaper, eller kvalitetskriterier, hos varor enligt Bergman 
och Klefsjö (1995:20) t.ex. är: 

� prestanda – handlar om huruvida varan är av betydelse för kunderna inom 
det avsedda marknadssegmentet 

� driftsäkerhet – ett mått på hur ofta det inträffar fel och hur allvarliga dessa 
är 

� underhållsmässighet – ett mått på hur lätt eller svårt det är att upptäcka, 
lokalisera och avhjälpa fel 

� säkerhet – att varan inte orsakar skada på person eller egendom eller att 
varan, i vissa fall, ger ett fullgott skydd mot skada. 

 

Kvalitetskriterier som gäller specifikt för tjänster är enligt Bergman och Klefsjö 
(1995:21) bl.a. följande: 

� omgivning – den fysiska miljö i vilken tjänsten presenteras, vilket bl.a. 
inkluderar utrustning och lokalers utseende 

� pålitlighet – hur konsistent och tillförlitligt tjänsten utförs av leverantören 

� tillgänglighet – hur lätt det är för kunden att få kontakt med leverantören 

� tjänstvillighet – viljan hos leverantören att hjälpa kunden 

� artighet – leverantörens uppförande i form av artighet och vänlighet 

� kommunikationsförmåga – förmågan att tala med kunden på ett sätt som 
kunden förstår. 

 

En jämförelse mellan ovanstående kvalitetsegenskaper enligt Bergman och Klef-
sjö visar att kriterierna för varor är fokuserade på egenskaper hos varan (det 
materiella resultatet) när den väl är tillverkad och används. När det gäller kvali-
teten hos tjänster är kvalitetskriterierna i högre grad inriktade mot hur tjänsten 
produceras. 
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Grönroos (1996:32-35) talar i samband med tjänstekvalitet om två olika kvali-
tetsaspekter: 

� teknisk kvalitet – kvalitet i den fysiska miljön samt det materiella och 
tekniska resultatet 

� funktionell kvalitet – kvalitet i processen (vilka kan relateras till de fem 
sista kvalitetskriterierna på tjänst enligt Bergman och Klefsjö ovan).  

 

I samband med restaurangbesök kan teknisk kvalitet diskuteras med utgångs-
punkt från att biffen är mör och välkryddad, att lokalen är trevligt inredd och be-
lyst. Funktionell kvalitet är inriktad mot hur interaktionen sker mellan kund och 
leverantör i samband med tjänsteproduktionen. Det räcker t.ex. inte att kunden 
får en mör biff om hovmästaren samtidigt är ointresserad och ovänlig, eftersom 
den funktionella (process-) kvaliteten då inte upplevs som god av kunden.  

Edvardsson (1996:61) menar att tjänstebegreppet kan beskrivas genom tre ömse-
sidigt beroende begrepp: resultat, process och resurser. Resultatet kan beskrivas i 
termer av ett realiserat värde för kunden och resultatet skapas genom en kedja av 
aktiviteter (en process) som kräver resurser. 

Kritik mot tjänstebegreppet och de fyra klassiska egenskaperna 
Röstlinger och Goldkuhl (1999) kritiserar det rådande paradigmet inom tjänste-
forskningen när det gäller de fyra klassiska egenskaperna för tjänst. De menar att 
ingen av de fyra egenskaperna kan ses som utmärkande eller särskiljande för 
tjänster. Inom disciplinen för tjänstemarknadsföring ifrågasätter man också de 
fyra karaktäriserande egenskaperna hos tjänster (t.ex. Lovelock och Gummesson 
2004). Enligt Röstlinger och Goldkuhl (1999) är problemet med avgränsningarna 
av företeelsen tjänst att vissa forskare (t.ex. Edvardsson och Grönroos) visser-
ligen betraktar begreppet som aktivitet och resultat, men att de i vissa samman-
hang inkluderar nytta och tillfredsställelse (t.ex. Arnerup-Cooper och Edvards-
son, 1998). Goldkuhl (1998) menar att det ur en handlingsteoretisk synvinkel är 
viktigt att skilja på handlingens aktiva utförande och dess resultat eller ”fram-
ställning” och de efterföljande effekterna, eller dess ”åstadkommande”, som 
resultatet kan leda till. Jag delar uppfattningen att det är centralt att tydligt skilja 
handlingars utförande och resultat från efterföljande effekter för att hantera 
tjänstebegreppet och företeelsen eTjänst på ett koncistent sätt.  

Röstlinger och Goldkuhl (1999) menar vidare att kunden primärt är intresserad 
av producentens handlingsresultat och inte av handlingen som aktivitet. Att på 
detta sätt lägga större betydelse på handlingarnas resultat än på dess utförande 
när tjänstebegreppet ska förstås, är, menar jag, att underskatta betydelsen av att 
tjänster tillhandahålls i interaktion med kunden. Från kundens perspektiv karak-
teriseras vissa tjänster mer av utförandet (t.ex. ett restaurang- eller teaterbesök), 
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och andra tjänster mer av resultatet (t.ex. en bilreparation). Jag menar därmed att 
det är viktigt att lyfta fram både utförandet och resultatet. 

Kundens ”icke-ägande” som en central utgångspunkt för tjänst 
Lovelock och Gummesson (2004) föreslår kundens ”icke-ägande” (non-owner-
ship) som bas för ett nytt paradigm inom tjänsteforskningen, istället för de fyra 
klassiska egenskaperna för att förstå företeelsen tjänst. Detta kriterium är starkt 
relaterat till att kunden inte har full besittningsrätt över de förutsättningar 
(resurser), som kunden interagerar med i samband med tjänsteproduktionen 
(ibid.).  Lovelock och Gummesson (2004:34) beskriver detta ”icke-ägande”, eller 
att ingen överföring av ägandet äger rum, på följande sätt:  

”We contend that services involve a form of rental or access in which 
customers obtain benefits by gaining the right to use a physical object, to 
hire the labour and expertise of personnel, or to obtain access to facilities 
and networks.”  

 

De refererar dessutom tillbaka till Judd (1964) och Rathmell (1966) som tidigt 
talade om att ägandet inte överförs i samband med tjänster. Att använda ”icke-
ägandet”, eller hyressituationen, som en lins menar Lovelock och Gummesson är 
lämpligt för att bättre förstå de marknadsutbyten som äger rum i samband med 
tjänsteproduktion. Lovelock och Gummesson (2004) pekar dock på den gråzon 
mellan hyra och ägande som uppstår i samband med leasingavtal eller liknande 
långsiktiga hyressituationer. Även Hoffman (2003) har motsvarande uppfattning 
om att de fyra klassiska egenskaperna för tjänst behöver omprövas, och att ”icke-
ägandet” är intressant att pröva som princip.  

Tjänstemötet som ytterligare en central utgångspunkt för tjänst 
Trots att det finns oklarheter kring tjänstebegreppet och att de fyra klassiska 
egenskaperna för tjänst är under omprövning till förmån för principen om ”icke-
ägandet”, är det viktigt att inte helt släppa den klassiska synen. Echeverri (2000) 
menar att det är tjänstemötet och den interaktion som sker mellan tjänsteleveran-
tör och kund, som utgör det tydligaste särdraget i tjänstebegreppet. Echeverri 
menar vidare att tjänstemötet i flera avseenden kan relateras till två av de 
klassiska egenskaperna för tjänst (kriterierna 2 och 3), dvs. att det är tjänstemötet 
som är det fundamentala för tjänster.  

Ett tjänstemöte äger rum inom ramen för en relation mellan tjänsteföretaget och 
kunden som ofta är långsiktig (Edvardsson 1996). Tjänstemötet kan vara ett 
personmöte eller ett möte med tjänsteleverantörens fysiska och/eller tekniska 
resurser, med vars hjälp tjänsten tillhandahålls. Ofta utgör ett tjänstemöte en 
kombination av allt detta. I samband med att kunden t.ex. tar ut pengar med hjälp 
av en banktjänsteman dominerar personmötet. När kunden tar ut pengar via en 
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bankomat dominerar mötet med tekniska och fysiska resurser.  En viktig del av 
tjänstemötet äger rum inom ramen för den synliga delen av tjänstesystemet (se 
nedan) och oftast hos tjänsteleverantören. Därför utgör personalens klädsel, olika 
typer av apparater, samt den fysiska miljön i form av lokalernas läge, utformning, 
utsmyckning, en viktig del av tjänsten. (Ibid.) 

Kommunikation som utgångspunkt för tjänst 
I tjänsteforskningen betonas speciellt tjänstleverantörens kommunikationsför-
måga (se t.ex. kvalitetskriterierna enlig Bergman och Klefsjö (1995) ovan). 
Grönroos (1996) betonar vikten av kommunikationen i verksamhetens processer 
genom att fokusera på löftets betydelse för att lyckas med den interaktion som 
sker gentemot kunden. Dessa löften måste motsvara vad leverantören sedan kan 
tillhandahålla kunden (ibid.). Gummesson (2002) poängterar i likhet med Grön-
roos också vikten av löftet för affärsrelationen i samband med tjänster. 

Betydelsen av kommunikation i samband med processkvalitet illustreras också av 
Danielsson (1995), som menar att tjänstekvalitet kan beskrivas i två dimensioner: 
teknisk och kommunikativ kvalitet. Teknisk kvalitet är resultatinriktad och foku-
serar på vad kunden får. Kommunikativ kvalitet styrs av tjänsteleverantörens för-
måga att utföra tjänsten i samarbete med kunden. Denna dimension är inriktad på 
hur tjänsten tillhandahålls i samverkan med kunden (jämför begreppet funktionell 
kvalitet som Grönroos (1996) skriver om).  

Även Echeverri och Edvardsson (2002) menar att kommunikation är centralt i 
samband med tjänsteverksamhet. Författarna skiljer på två typer av kommunika-
tion mellan tjänsteleverantören och kunden (ibid.:217): 

� interaktiv kommunikation som sker ”ansikte-mot-ansikte” mellan kunder 
och medarbetarna i samband med tjänstemötet  

� extern mediebaserad kommunikation som sker mellan kunderna och före-
taget bortom företagets väggar, t.ex. i form av reklam, annonser, hemsidor 
etc. 

 

Det är därmed endast i samband med hemsidor som Echeverri och Edvardsson 
(2002), och då ytligt, ansluter till det område som avhandlingen har.  

4.1.2 Tjänsten och dess förutsättningar 
Enligt Edvardsson (1996) realiseras tjänsten när kunden interagerar med tjänste-
systemets resurser, vilket betyder att tjänsten inte finns förrän den erfars av 
kunden. Detta betyder att tjänsteutveckling handlar om att utveckla en process 
och ett tjänstesystem, eller resurser, som har de kvaliteter som krävs för att åstad-
komma det avsedda resultatet. Dessa resurser och processer betraktas som förut-
sättningar för tjänsten (ibid.).  
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Förutsättningar – resurser och processer 
I samband med att tjänsten tillhandahålls i interaktion mellan tjänsteleverantören 
och kunden, handlar sällan tjänstemötet om en enskild aktivitet, utan om en serie 
av aktiviteter där tjänsteleverantörens medarbetare och maskiner möter kunderna. 
Det är därför lämpligt att tala om tjänstemötet som en process. (Echeverri 2000) 
Det är i tjänsteprocessen som värdet skapas för kunden (Edvardsson 1996). Pro-
cesser utgör en kedja av aktiviteter som har kunder och definierade resultat (Lind 
2001; Edvardsson 1996). En avgörande skillnad mellan varuproduktion eller 
varuprocesser och tjänsteproduktion eller tjänsteprocesser är att vid varuproduk-
tion så sker produktionsprocessen i regel vid en tidpunkt och plats där kunden 
inte är närvarande eller delaktig. När det gäller tjänsteprocessen är kunden ofta 
delaktig i processen och uppfattar det som sker hos tjänsteleverantören. I sam-
band med en tjänst deltar därmed kunden, aktivt eller passivt, i det som kan 
kallas för kundprocessen. Edvardsson skiljer på: 

� kundprocessen - aktiviteter som utförs av kunder  

� teknikprocessen - aktiviteter som utförs av apparater, datorer etc. 

� medarbetarprocessen - aktiviteter som utförs av tjänsteföretagets medarbe-
tare och som stöds av teknikprocessen i samspel med kunden.  

 
Med begreppet kundprocess lyfter man fram kundens roll, delaktighet och ansvar 
i samband med tjänsteproduktionen. I tjänsteverksamheter är företagets represen-
tanter i interaktionen med kunden den viktigaste kvalitetsfaktorn (Edvardsson 
1996). Detta kan vi också se genom att studera kvalitetskriterierna för tjänst 
ovan, där de fem sista kvalitetskriterierna beskriver goda egenskaper för inter-
aktionen och mötet mellan kund och leverantör.  

Att utveckla förutsättningar för en tjänst 
Med ledning av föregående avsnitt innebär tjänsteutveckling att tjänsteförutsätt-
ningar behöver utvecklas som kunden ska interagera med i samband med att 
tjänsten tillhandahålls. Det är därför av intresse att beskriva dessa förutsättningar 
närmare. Detta görs nedan med utgångspunkt från Edvardssons (1996) modell för 
tjänsteutveckling som bygger på två grundläggande begrepp: tjänstekoncept och 
tjänstesystem. 

Inom tjänsteforskningen menar Edvardsson (1996:79) att begreppet tjänste-
koncept innebär:  

”…förebilden för tjänsten, d.v.s den kundnytta och de fördelar (värden för 
användaren/nyttjaren) som tjänsten och dess olika deltjänster är avsedda 
att vara bärare av och förmedla till kunden.”  
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Med utgångspunkt från modern företagsekonomisk och organisationsteoretisk 
litteratur beskrivs begreppet koncept i Nationalencyklopedin (2007) som ”en 
bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en 
verksamhet skall kombineras eller samordnas.” Detta språkbruk har direkt 
övertagits från amerikansk fackdebatt (jfr eng. concept för begrepp eller idé). 

Både Edvardsson och Nationalencyklopedin är därmed tydliga med att (tjänste)-
koncept refererar till en intentionell syn på vad en tjänst avser att tillföra en till-
tänkt kundgrupp. Edvardsson (1996:79) definierar begreppet tjänstekoncept som: 

”…en beskrivning av de kundbehov som skall tillgodoses och hur behoven 
skall tillgodoses i form av tjänstens innehåll eller tjänstepaketets utform-
ning.”  

 

Edvardsson konkretiserar sedan hur dessa kundbehov bör tillgodoses av ett 
tjänsteerbjudande i figur 4.1. 

 

   Sekundära behov 

Primära  
 behov 

         Stödtjänster 

 
 
 
 
 
           Bitjänster 

   Kärn-  
   tjänst 

Kundbehov Tjänsteerbjudande 

Figur 4.1. En modell över tjänstekonceptet (Edvardsson 1996) 

 
Detta innebär att i Edvardssons modell inkluderas både en beskrivning av kun-
dens behov och en beskrivning av hur dessa kundbehov ska tillfredsställas i ter-
mer av ett tjänsteerbjudande. Figuren åskådliggör dessutom tjänsteerbjudandets 
uppdelning i kärn-, stöd- och bitjänster. Med kärntjänst avses kärnan i kund-
erbjudandet (t.ex. flygresan hos ett flygbolag). Bitjänster avser tjänster eller 
service som behövs för att kärntjänsten ska fungera väl (t.ex. in- och utcheck-
ning). Stödtjänster avser tjänster som syftar till att göra erbjudandet mer attraktivt 
(t.ex. tillgång till tidningar och god mat under resan). Motsvarande begrepps-
användning har t.ex. Grönroos (1990), som dessutom talar om ett grundläggande 
tjänstepaket som en central del av ett tjänsteerbjudande (1996).   
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Med tjänstesystem avser Edvardsson (1996) de resurser som står till förfogande 
för att en tjänst ska kunna realiseras. Resurserna i tjänstesystemet innefattar 
ledning och medarbetare, organisationsstruktur, kunder och fysiska/tekniska 
resurser, samt fysiska produkter. Tjänstesystem kan med utgångspunkt från 
kunden delas in i en synlig interaktiv del och en osynlig del, eller stöddel. Den så 
kallade synlighetslinjen utgör gränsen mellan den interaktiva delen och stöd-
delen. I modellen betraktar Edvardsson (ibid.) kunderna som resurser, genom att 
deras kunskaper och förmågor att t.ex. tillgodogöra sig information räknas som 
resurser. Detta kan även innefatta den utrustning de använder. Edvardsson pekar 
på att det är viktigt att tydligt beskriva roller, ansvar och befogenheter för 
ledningen, medarbetarna och kunderna. Medarbetarna kan delas in i frontperso-
nal som har direktkontakt med kunderna och back office (stöd-)personal. Med-
arbetaren som person är ofta en integrerad del av tjänsten och påverkar kundens 
kvalitetsuppfattning. Fysiska/tekniska resurser och fysiska produkter kan t.ex. 
vara lokaler, datorer och annan teknisk utrustning. Teknikutvecklingen speciellt 
inom data- och telekommunikationer är en stark drivkraft när det gäller tjänste-
systemet och tjänsteprocesserna. (Ibid.) 

4.1.3 Synen på företeelsen tjänst som utgångspunkt för den  
praktiska teorin om eTjänster 

Den tjänsteteoretiska genomgången ovan kan sammanfattas i följande centrala 
aspekter hos företeelsen tjänst, vilka är betydelsefulla som teoretiska utgångs-
punkter i den här avhandlingen: 

� En tjänst bygger på de sociala aktörerna tjänsteleverantör och kund. 

� Tjänsteleverantören och kunden interagerar med varandra i samband med 
att handlingar utförs och resultat uppnås. 

� Tjänstekoncept beskriver vad som tillhandahålls för kunden. 

� Både handlingarna och resultaten ska värderas utifrån kundens nytta och 
uppskattning. 

� En tjänst skapas i interaktion (i ett situationellt möte) med tjänsteleveran-
törens tjänstesystem som betraktas som förutsättningar för tjänst. 

� Tjänstemötet och kundens ”icke-ägande” av tjänsteleverantörens tjänste-
system är centrala egenskaper hos tjänster. 

� Vid tjänstemötet är kommunikationen mellan tjänsteleverantören och kun-
den central. 

 

Inom tjänsteforskningen återfinns därmed ett dyadfokus på både kunden och 
tjänsteleverantören i samband med företeelsen tjänst. Trots detta dyadfokus 
menar Echeverri (2000) att kundperspektivet alltför ensidigt dominerar i de flesta 
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undersökningar av tjänstemötet (t.ex. när utrustning och personalens kompetens, 
attityder och beteende gentemot kunden studeras). Detta ensidiga perspektiv har 
kritiserats men trots litteraturens påpekande att interaktion är det grundläggande 
kännetecknet i tjänstebegreppet, har man endast i undantagsfall beaktat det 
interaktiva skeendet (ibid.). Kundens upplevelse av tjänsten har på detta sätt 
fokuserats på bekostnad av det handlande som sker i interaktionen mellan 
leverantör och kund, trots att man inom tjänsteforskningen sedan tidigt 80-tal har 
föreslagit att interaktionsteori i högre grad bör utnyttjas eftersom tjänstemötet har 
en relationell karaktär (ibid.).  

För att utveckla den praktiska teorin om eTjänster, har jag behov av en fördjupad 
teoretisk förståelse för interaktionen mellan de sociala aktörer som möts i sam-
band med att en eTjänst tillhandahålls. Jag håller därmed med Echeverri (2000) 
om att det finns ett behov av ytterligare kunskap om tjänstemötets relationella 
karaktär. Därför kommer kapitlets andra avsnitt (4.2) att reda ut innebörder för, 
och samband mellan, social interaktion, kommunikation och handling. Nuva-
rande avsnitt (4.1) avslutas dock först med några konkreta exempel. De två 
karakteriserande egenskaperna hos företeelsen tjänst: tjänstemötet och ”icke-
ägandet”, diskuteras utifrån tre fall med avseende på om det är meningsfullt att 
kalla dem tjänster eller inte.    

Exempel - när det är meningsfullt att tala om en tjänst 
Avhandlingens syn på tjänstebegreppet utgår från tjänstemötet och principen för 
kundens ”icke-ägande”. Som exempel på detta beskrivs hur ett och samma 
resultat, ”rena kläder”, kan åstadkommas. Det som skiljer fallen åt är hur detta 
sker, dvs. interaktionens utformning. Det är utformningen av denna interaktion 
som är avgörande för om det är meningsfullt att kalla företeelsen tjänst eller inte. 

  

Fall 1 bygger på att den person som vill ha rena kläder lämnar över kläderna till 
personalen på en tvättinrättning, vilka sedan tvättar kläderna åt personen. Detta 
kallar vi i normalfallet för en tjänst genom att kunden här betalar för att någon 
annan ska utföra de handlingar som behövs för att personens smutsiga kläder ska 
bli rena. Skälet till att det är meningsfullt att kalla detta för en tjänst är att kunden 
interagerar med tjänsteleverantörens medarbetare via ett personligt möte och med 
tjänsteleverantörens rutiner i form av öppettider, rutiner för avlämning och hämt-
ning av tvätt etc. Kunden använder också tjänsteleverantörens tekniska och 
fysiska resurser genom att besöka tvättinrättningen. I detta fall kan vi också säga 
att kunden nyttjar de handlingar och andra resurser som tjänsteleverantören till-
handahåller. Kunden betalar också för de handlingar och handlingsresultat som 
utförts, samt de resurser som tjänsteleverantören besitter. Tjänsteleverantören 
använder dessutom kundens ägodelar, dvs. tvätten, som underlag vid tillhanda-
hållandet av tjänsten.  
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Fall 2 bygger på att den person som vill ha rena kläder går till en tvättinrättning 
som inte har några synliga medarbetare utan endast består av tvättmaskiner som 
kunden kan utnyttja. Resultatet, rena kläder, är detsamma som i fall 1. Detta 
kallar vi också i normalfallet för en tjänst genom att kunden använder, eller inter-
agerar med, tjänsteleverantörens tvättmaskiner och med tjänsteleverantörens 
rutiner i form av öppettider och de regler som tjänsteleverantören har satt upp för 
användningen av lokalen och maskinerna. Kunden använder också tjänsteleve-
rantörens tekniska och fysiska resurser genom att besöka tvättinrättningen. Även 
i detta fall kan vi säga att kunden använder de automatiska handlingar och andra 
resurser som tjänsteleverantören tillhandahåller. Kunden betalar också för de 
handlingar som utförts och för handlingsresultatet, samt för de resurser som 
tjänsteleverantören besitter. Tjänsteleverantören utnyttjar dessutom kunden som 
social aktör, eller medproducent, i samband med tjänsteprocessen, och kundens 
ägodelar, dvs. tvätten, som underlag vid tillhandahållandet av tjänsten. 

 
Fall 3 bygger på att den person som vill ha rena kläder tvättar kläderna själv 
hemma i sin egen tvättmaskin.  Resultatet är detsamma som i fall 1 och 2, per-
sonen får rena kläder, men detta är inget exempel på en tjänst. Skälet är att per-
sonen i sammanhanget inte interagerar med någon tjänsteleverantör, utan själv är 
i besittning av de resurser som behövs för att utföra handlingarna och för att få de 
rena kläderna som resultat. 

 
De tre fallen i exemplet ovan visar att det avgörande för att förstå tjänstebegrep-
pet är den speciella sociala interaktion som sker i samband med tjänsteprocessen. 
Den beskrivs med tjänstemötet och kundens ”icke-ägande” av de resurser som 
används för att tvätta kläderna. Exemplen visar dessutom på kommunikationens 
betydelse i detta möte, men att även att materiella handlingar kan ingå (t.ex. att 
smutsiga kläder lämnas in och rena hämtas ut).  

Exemplen visar också att både handlingarna (i form av inlämning, mottagning, 
tvättning etc.) och resultaten (rena kläder) är centrala för att förstå tvätt-tjänsten 
på ett meningsfullt sätt. Hur handlingarna utförs är viktigt, eftersom detta visar 
om det är meningsfullt att tala om en tjänst - handlingarna i fall 3 leder t.ex. inte 
till ett giltigt tjänstemöte. Det betyder också att jag, i likhet med Echeverri 
(2000), menar att den klassiska tjänstedefinitionens syn på kundens medverkan, 
fortfarande äger en giltighet. Men handlingsresultaten är också viktiga, trots att 
karaktären på handlingsresultaten inte är avgörande för att förstå tjänstebegrep-
pet. Att endast inkludera handlingar som grund för att förstå företeelsen tjänst är 
inte tillräckligt. I inget av fallen kan man säga att kunden har tillhandahållits 
tjänsten om inte också rena kläder dvs. resultatet, har tillhandahållits.  



Kapitel 4 

84 

4.2 Social interaktion  
En slutsats från genomgången av tjänstebegreppet ovan, var att tjänster baseras 
på social interaktion mellan kunder och tjänsteleverantörer som sociala aktörer. 
Jag menar dock att jag har behov av en fördjupad teoretisk förståelse för social 
interaktion som företeelse än den som jag har funnit i tjänsteteorin.  

Social interaktion utförs av sociala aktörer. Med begreppet aktör avses en inten-
tionellt handlande, reflekterande och skapande individ som utför socialt orien-
terade handlingar (Weber 1983; Goldkuhl 2002; Arbnor och Bjerke 1994) eller 
en organisation (Ahrne 1994; Håkansson och Snehota 1995). Dessa aktörer hand-
lar, både som individer och som juridiska personer, därför med utgångspunkt från 
sociala normer och ett ansvar gentemot andra individer och juridiska personer. 
En aktör, både som individ och som juridisk person, är därför per definition 
också en social aktör, eftersom hon eller den agerar utifrån sociala normer. 

Med begreppet social interaktion avses enligt Nationalencyklopedin (2007): 

”samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via 
språk, gester, symboler” 

 

Detta betyder att social interaktion innebär ett gemensamt handlande med ett 
visst syfte och att kommunikation (språk, gester, symboler) spelar en viktig roll i 
detta samhandlande. För att förstå begreppet social interaktion är det därför vik-
tigt att först förstå de två grundläggande begreppen handling och kommunikation. 

4.2.1 Handling 
Grundmodellen för handlingsbegreppet är den medel-mål-inriktade handlingen, 
som har sitt ursprung hos Aristoteles och i den filosofiska handlingsteorin 
(Habermas 1982). I den medel-mål-inriktade handlingsmodellen väljer och an-
vänder aktören medel, instrument, för att uppnå mål och effekter. Aktören använ-
der sig av en handlingsplan som ger aktören möjlighet att välja mellan olika 
handlingsalternativ. Dessa bygger på aktörens situationstolkning och det intentio-
nella målet för handlandet (ibid.).  

Det intentionella handlandet tolkas ofta instrumentellt enligt modellen för medel-
mål-inriktat handlande. En handling kan karaktäriseras som instrumentell när 
handlingen innebär en påverkan på ett objekt. Handlingens framgång värderas 
med utgångspunkt från hur effektivt den inverkar på ett iakttagbart eller mätbart 
tillstånd (Habermas 1977). En sådan handling kallas för instrumentell handling. 
Ofta förknippas det instrumentella handlandet med materiella handlingar, som 
påverkar materiella objekt och fysiska tillstånd (ibid.).  
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Goldkuhl (1998:8-9) skiljer på 

� handlingars utförande (handling) 

� framställning (resultat)  

� åstadkommande (effekter) och uppnående (avsedda effekter).  

 
Handlingars utförande innebär att handlingar utförs. I exemplet med tvättinrätt-
ningen ovan (se 4.1) innebär det bl. a. att kunden lämnar in de smutsiga kläderna 
till tvättinrättningens personal, personalen tar emot kläderna, häller i tvättmedel i 
tvättmaskinen, väljer program, sätter igång tvättmaskinen som utför tvättningen. 
Handlingens framställning avser det resultat som ligger inom aktörens kontroll 
och räckvidd. I tvättexemplet innebär detta att tvättade och rena kläder uppnås. 
Med åstadkommande avses de effekter som handlingen ger upphov till, vilka kan 
vara både avsedda och icke-avsedda. En avsedd effekt är att personen, som har 
fått sina kläder tvättade av tvättinrättningen, ska bli nöjd med det utförda hand-
landet och det uppnådda resultatet. En icke avsedd effekt kan vara missnöje 
p.g.a. att vissa plagg i tvätten har missfärgats.   

Goldkuhl och Röstlinger (2005) betonar dessutom att instrument, inarbetade ruti-
ner och kunskap, utgör centrala förutsättningar för handling. Detta innebär att det 
är meningsfullt att tala om fyra nivåer av instrumentell handling:   

� förutsättning för handling 

� handling 

� resultat av handling 

� effekt av handling och resultat. 
 

Det är också viktigt att påpeka att materiell handling och instrumentell handling 
inte är samma sak. Materiell handling innebär att materiella objekt påverkas. 
Instrumentell handling kan även påverka andra objekt, t.ex. människor, utifrån ett 
instrumentellt mål eller syfte.  

Med utgångspunkt från medel-mål-handlingen har Weber (1983) definierat den 
målrationella handlingen och en typologi för social handling. Social handling 
definieras (ibid.:3) som:  

”… en handling som med avseende på sin subjektiva mening relaterar sig 
till andras beteenden och vars förlopp orienterar sig efter dessa”. 
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Weber (1983:3) kategoriserar vidare olika sociala handlingstyper:  

� målrationell handling 

� värderationell handling 

� affektuell handling 

� traditionell handling. 
 

Weber (ibid.) poängterar att detta är olika idealtypiska handlingar, eller oriente-
ringar (funktioner), och att verkliga handlingar ofta är en blandning av dessa 
typer. 

Målrationell handling är beroende av förväntningar på beteendet från andra män-
niskor, och innebär att dessa förväntningar används som medel för att uppnå egna 
rationellt, eftersträvade och kalkylerade mål. Den aktör som handlar målrationellt 
anpassar sitt handlande till mål, medel, resultat och effekter.  

Värderationell handling bygger på en tro på etiska, estetiska eller religiösa vär-
den. Aktörens avsikt är att handla i enlighet med dessa värderingar. Meningen i 
handlandet är inte beroende av det resultat och effekter som handlingen leder till. 
Detta innebär att handlingen har ett egenvärde, eftersom det meningsfulla ligger i 
själva utförandet.  

Affektuell handling är inriktad mot ett mål och mot ett behov av att leva ut käns-
lor och affekter. Den affektuella handlingen bygger på att aktören handlar för att 
tillfredsställa sitt behov av t.ex. hämnd, njutning, hängivenhet eller för att aktören 
vill avreagera sig och leva ut sina affekter.  

Traditionell handling är inriktad mot målet att mer eller mindre reflekterat handla 
i linje med etablerade vanor och traditioner, vilket innebär att aktören handlar 
vanebundet. Traditionell handling ligger på gränsen till vad som kan kallas för 
intentionellt handlande.  

4.2.2 Kommunikation 
Kommunikation beskrivs i flera definitioner som överföring av information mel-
lan människor (t.ex. i NE 2007). Information innebär att någon får kännedom, 
dvs. kunskap, om någonting och "blir informerad". Information kan uppfattas 
som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Ur ett mottagarpers-
pektiv kan information sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av motta-
garen, t.ex. när en följd av skrivna bokstäver uppfattas som en mening med en 
viss innebörd. Denna uppfattning är i linje med Langefors (1966, 1995). Lange-
fors (ibid.) skiljer mellan data och information, där data är symboler (ett språk), 
som när de tolkas blir till information eller kunskap. Att göra en skarp distinktion 
mellan data, information och kunskap är dock svårt.   
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Inom talhandlingsteorin (se Austin 1962; Searle 1969 och 1979; Habermas 1976 
och 1984) hävdas det att kommunikation inte bara handlar om informationsöver-
föring. Företrädarna för talhandlingsteorin menar att språket inte bara används 
för att beskriva sakförhållanden, utan att vi gör något, handlar, när vi säger något. 
Talhandlingsteorin bygger på idén om att meningen med språket bör analyseras i 
samband med den pragmatiska språkanvändningen, dvs. när språket används i 
olika kommunikations- och handlingssituationer. I tvättexemplet kan vi tänka oss 
att personen går till tvättinrättningen och säger till medarbetaren: ”Jag ber dig att 
tvätta de här kläderna”. Kunden (talaren) utför då en talhandling. Enligt Searle 
(1969) utför talaren i samband med detta fyra samtidiga handlingar: 

� yttrandehandling (subhandling) 

� propositionell handling (subhandling) 

� illokutionär handling (subhandling) 

� perlokutionär handling (effekt). 
 

Yttrandehandlingen innebär att talaren uttalar orden på ett förståeligt sätt. 
Propositionell handling innebär att talaren refererar till ett objekt och tillskriver 
det en egenskap. I exemplet ovan tillskriver talaren objektet kläder egenskapen 
behov av tvättning. Illokutionär handling innebär att talaren talar om hur det 
propositionella innehållet ska användas: som ett påstående, som en begäran, som 
ett löfte etc. I tvättexemplet utför talaren en illokutionär handling när talaren 
säger ”jag ber dig”. Perlokutionär handling är de effekter som talhandlingen 
åstadkommer hos lyssnaren genom att lyssnaren t.ex. känner sig skrämd, över-
raskad, arg, förolämpad, glad etc., eller genom att talaren lyckas förmå lyssnaren 
att utföra en efterföljande handling. Vissa av dessa effekter kan vara avsedda, 
andra kan vara icke avsedda bieffekter. I exemplet ovan är den avsedda perloku-
tionära effekten att lyssnaren, dvs. medarbetaren på tvättinrättningen, ska åta sig 
att tvätta kläderna. En icke avsedd effekt skulle kunna vara att lyssnaren (med-
arbetaren) blir arg p.g.a. att han uppfattar kunden som ohövlig. 

Med utgångspunkt från beskrivningen ovan så kan man hävda att kommunikation 
kan betraktas som handling mellan människor. Kommunikation kan också be-
traktas som social interaktion, dvs. som en samverkansprocess (i enlighet med 
Nationalencyklopedin). Med sina handlingar påverkar grupper eller individer 
ömsesidigt varandra genom att talaren utför en talhandling som förändrar ett till-
stånd, och genom att även lyssnarens tolkning av talhandlingen kan betraktas 
som en handling.  

Talarens handling kan betraktas som en öppen handling (overt action) som förän-
drar ett tillstånd i den sociala (externa) världen. Lyssnarens mottagning och 
tolkning av talhandlingen kan däremot betraktas som en intern handling (covert 
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action) som förändrar lyssnarens subjektiva värld (interna värld) (Goldkuhl 2005; 
Shutz 1970; Strauss 1993). Den sociala världen förändras genom att sociala rela-
tioner etableras med hjälp av kommunikationshandlingar. I exemplet ovan för-
ändras den subjektiva och sociala världen för bägge parter genom kundens begä-
ran. I samband med att kunden utför kommunikationshandlingen blir kunden en 
aktiv social aktör och en intern förväntning skapas på att kundens begäran ska bli 
besvarad. Medarbetaren å sin sida måste försöka tolka, förstå och besvara kun-
dens begäran. Om ett samförstånd kan uppnås kan vi säga att den sociala inter-
aktionen lyckas (se Heritage 1984:106, som exemplifierar detta med en häls-
ningshandling).  

Kommunikationshandlingar behöver inte heller utföras med hjälp av explicita 
talhandlingar. I de flesta fall räcker det att kunden lägger fram de kläder som ska 
tvättas på disken. Denna materiella handling är också symbolisk och kommer att 
tolkas med utgångspunkt från det invanda handlandet på tvättinrättningen. I av-
handlingen används därför begreppen 

� kommunikationshandling istället för talhandling 

� kommunikation i betydelsen sändning och mottagning av kommunika-
tionshandlingar 

� sändare istället för talare och mottagare istället för lyssnare. 
 

Notera också att kommunikationshandlingar indirekt används för att förändra 
materiella objekt. Den relation som etableras med hjälp av kommunikationshand-
lingen på tvättinrättningen, om vi antar att medarbetaren accepterar kundens be-
gäran, utgör en förutsättning för att kläderna blir tvättade. Vi kan därmed säga att 
kommunikationshandlingarna också koordinerar utförandet av efterföljande 
handlingar, som kan vara nya kommunikationshandlingar, sociala handlingar 
eller materiella handlingar. Det är dessutom intressant att notera, med utgångs-
punkt från exemplet ovan, att både kunden och medarbetaren tolkar själva kom-
munikationshandlingen och de effekter som den ger. Tolkning är därmed inte 
något som enbart mottagaren utför.  

4.2.3 Social interaktionsteori – symbolisk interaktionism 
I detta avsnitt och i nästa avsnitt (4.2.4) ges sammanfattande beskrivningar av två 
olika teorier för social interaktion som har betydelse för utvecklingen av den 
pratiska teorin om eTjänster: symbolisk interaktionism och kommunikativ hand-
lingsteori. Båda baseras på handling och kommunikation i enlighet med avsnitt 
4.2.2 ovan. 
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Blumer (1986), som använder termen symbolisk interaktionism, menar att sym-
bolisk interaktion refererar till att människor försöker förstå och karaktärisera 
varandras handlingar och sedan själva agera utifrån detta. Blumer menar att detta 
är det utmärkande draget i samband med social interaktion. En enstaka handling 
som t.ex. en order, en deklaration, en begäran ingår också i ett större samman-
hang (i en kontext) som innebär att handlingar kan förstås och tolkas på avsett 
sätt.  Blumer (ibid.) gör en åtskillnad mellan denna symboliska interaktion och 
icke-symbolisk interaktion, som istället refererar till människans reflexmässiga 
handlingar baserade t.ex. på kroppsrörelser, röster, etc.  

Den symboliska interaktionismen är ett perspektiv på social interaktion som an-
vänds i samband med studier av människors och gruppers beteenden (Blumer, 
1986). Den symboliska interaktionismen bygger på tre huvudprinciper (ibid.:2): 

� Den första principen innebär att människor agerar gentemot olika objekt 
med utgångspunkt från den mening som de tillskriver dem. Dessa kan 
vara fysiska objekt, t.ex. träd och stolar, eller sociala objekt som andra 
människor eller institutioner. Även normer och handlingar kan betraktas 
som objekt. Ett objekt är allt som en människa kan referera till med hjälp 
av symboler.   

� Den andra principen innebär att den mening som människan tillskriver ett 
objekt tar sin utgångspunkt i hur dessa objekt uppfattas i samband med 
den interaktion som sker med andra människor. 

� Den tredje principen innebär att den mening som människan tillskriver 
olika objekt modifieras i en interpretativ och formativ process i samband 
med att människan konfronteras med objekt som hon stöter på i sin 
omgivning. 

 

Dessa principer är viktiga genom att de beskriver människan främst som en 
social aktör som styrs av sitt meningsskapande med andra. Människan ses inte i 
första hand som en psykologisk varelse som styrs av yttre stimuli enligt en 
behavioristisk uppfattning om människligt beteende. 

I exemplet med tvättinrättningen kan medarbetaren förstå kundens materiella 
handling att lägga upp de smutsiga kläderna på disken som en begäran, eller en 
handling med symboliskt innehåll. Detta beror på att handlingen görs inom 
ramen för den sociala institution som tvättinrättningen utgör. Denna handling har 
en mening både för den som utför den och för den som mottar den. Handlingen 
pekar dels på vad medarbetaren ska utföra (ta emot kläderna), indikerar vad 
kunden har för planer (att få kläderna tvättade), samt indikerar betydelsen av det 
gemensamma handlandet, dvs. vad det innebär att tillsammans skapa rena kläder. 
Om det uppstår ett missförstånd i någon av dessa tre betydelser är kommunika-
tionen ineffektiv och den sociala interaktionen misslyckad (Blumer 1986).  
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Något som är karakteristiskt för den tolkande och medvetet handlande människan 
är att kunna objektifiera sig själv.  Detta betyder att en människa kan betrakta sig 
själv som man, kvinna, lärare, eller som i exemplet ovan, som kund eller med-
arbetare på en tvättinrättning. Detta ligger bakom en av de viktigaste tankarna i 
samband med symbolisk interaktionism, nämligen rollövertagandet (Blumer 
1986). För att de aktörer som deltar i den sociala interaktionen ska kunna förstå 
varandra måste de kunna förstå varandras roller. I exemplet med tvättinrättningen 
så måste kunden för att kunna utföra sin begäran förstå vad det innebär för med-
arbetaren att ta emot tvätten, dvs. förstå vad det innebär att inneha medarbetar-
rollen. På samma sätt så måste medarbetaren se kundens begäran med utgångs-
punkt från dennes roll som kund på tvättinrättningen. Detta är också grundläg-
gande för att förstå kommunikation och social interaktion.  

4.2.4 Social interaktionsteori - kommunikativ handlingsteori 
Den kommunikativa handlingsteorin (Habermas 1982; 1984) är en annan teori 
som är viktig för att vi ska kunna förstå social interaktion. Ett typiskt fall av 
social interaktion är en samverkan mellan minst två aktörer, vilka samordnar sina 
instrumentella handlingar för att genomföra en gemensam handlingsplan (Haber-
mas 1982). Habermas menar dock att en social interaktionsteori inte bara ska 
kunna användas för att beskriva och karaktärisera social interaktion så som den 
symboliska interaktionismen gör. En social interaktionssteori måste också kunna 
redogöra för de betingelser som gör att aktörerna väljer att delta i den sociala 
interaktionen. Habermas menar att stabila interaktionsmönster bara kan bildas 
om interaktionerna koordineras enligt vissa regler.   

I den kommunikativa handlingsteorin (Habermas 1982) beskrivs därför begrep-
pet social interaktion med utgångspunkt från en ”koordinering av olika aktörers 
planer i den sociala interaktionen”. Habermas är inspirerad av Webers kate-
gorisering av sociala handlingar, men Habermas kategoriserar och definierar det 
sociala handlandet med utgångspunkt från olika typer av handlingskoordinerande 
mekanismer. Dessa koordineringsmekanismer utgörs av de grunder och skäl som 
motiverar aktörerna att interagera. Habermas (1982) är intresserad av hur social 
interaktion och ordning är möjlig. Den kommunikativa handlingsteorin redogör 
för de koordineringsmekanismer som möjliggör en reglerad och stabil samman-
flätning av aktörernas handlingar. Habermas (ibid.) anser att en sådan syn på 
social interaktion inkluderar två viktiga delar: 

1. en gemensam tolkning och karaktärisering av handlingssituationen 

2. genomförande av handlingsplaner. 
 

En gemensam tolkning och karaktärisering av handlingssituationen bygger på 
mänsklig kommunikation och samförstånd. Att den sociala interaktionen koordi-
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neras med hjälp av samförstånd, dvs. gemensam och giltig kunskap, innebär att 
kommunikationshandlingar är grundläggande för handlingskoordineringen. Detta 
förklarar också Habermas intresse för talhandlingsteorin som utgör en viktig 
grund för den kommunikativa handlingsteorin.  

Det är viktigt att notera att när Habermas (1982) beskriver begreppet samförstånd 
avser han det kommunikativt grundade samförståndet som kännetecknas av en 
ömsesidig förståelse, ett gemensamt vetande, ett ömsesidigt förtroende och en 
inbördes överensstämmelse (Habermas 1976). Det kommunikativa samförstånd 
som Habermas talar om ska sålunda inte tolkas som ett samförstånd som bygger 
på att aktörerna har gemensamma åsikter, eller att de är godtrogna. Det kom-
munikativa samförståndet bygger på den gemensamma kunskap som skapas 
genom en intersubjektiv tolkning av den aktuella handlingssituationen och av 
framtida handlingsplaner. Om samförstånd uppnås på detta sätt bygger den 
sociala interaktionen på kommunikativ rationalitet. 

Det kommunikativa samförståndet bygger på en sändare som utför en kommu-
nikationshandling och handlar samförståndsorienterat. För att kommunikations-
handlingen ska betraktas som lyckad måste mottagaren förstå och acceptera 
yttrandet så att sändaren och mottagaren kan bli överens om yttrandet. För att 
kommunikationshandlingen ska lyckas behöver sändaren utföra (Habermas 
1976:174-175) både 

� en förståelig yttrandehandling   

� den illokutionära och propositionella handlingen på ett trovärdigt sätt.  
 

Detta kan exemplifieras med situationen på tvättinrättningen där kunden utför 
kommunikationshandlingen, dvs. säger: ”Jag ber dig att tvätta dessa kläder”. 
Kunden måste kunna formulera och yttra satsen på ett både förståeligt och tro-
värdig sätt såväl i sak (kläder som existerar och kan tvättas) som i sin vilja (seriös 
önskan om att kläderna ska bli tvättade av tvättinrättningen).  

En viktig poäng med den kommunikativa handlingsteorin är den kritiska och 
diskursiva aspekten (Habermas 1984). Detta innebär att det är viktigt att lyss-
naren ges möjlighet att utvärdera, kontrollera och kritisera kommunikationshand-
lingen. Det är vanligt att sändaren och mottagaren måste diskutera för att uppnå 
ett samförstånd som bygger på en gemensam kunskap. Om kommunikationen 
lyckas innebär detta att en social relation skapas. Den bygger på en gemensam 
kunskap samt förväntningar och ett åtagande (en handlingsförpliktelse), t.ex. om 
att medarbetaren ska ta emot kläderna och se till att de blir tvättade. Samför-
ståndet som skapas när aktörerna möts, kan därmed fungera som en koordi-
neringsmekanism för efterföljande handlingar genom att det skapar en ömsesidig 
social relation. En grundtanke i den kommunikativa handlingsteorin är att det är 
viktigt att man lyckas att skapa ett samförstånd i det situationella mötet mellan 
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aktörerna. Lika viktigt är att aktörerna också i sina efterföljande handlingar lever 
upp till de åtaganden och förväntningar som detta innebär. Sammantaget utgör 
detta en viktig kvalitetsaspekt i samband med social interaktion.  

Den kommunikativa handlingsteorin och talhandlingsteorin visar också att kom-
munikationen är beroende av olika typer av sociala förutsättningar. Det menings-
fulla med kundens begäran är i hög grad beroende av att den utförs inom ramen 
för de rutiner, normer, roller och regler som gäller för den sociala institution som 
en tvättinrättning utgör. Det vore t.ex. meningslöst om kunden framförde sin be-
gäran om tvättning av kläder på en bank.  

Den beskrivning av social interaktion som den kommunikativa handlingsteorin 
ger visar också att den sociala interaktionen är starkt influerad av den symboliska 
interaktionismen. Habermas menar dock att den sociala interaktionismen inte på 
ett bra sätt förklarar hur språket och den kommunikativa rationaliteten kan fun-
gera som ett medium för att skapa sociala strukturer, eller förutsättningar, för den 
sociala interaktionen. Habermas (1982) menar att den sociala interaktionismen i 
alltför hög grad beskriver hur aktörerna stödjer sina tolkningar och sitt handlande 
på redan befintliga roller, rutiner, normer och värderingar. Den symboliska inter-
aktionismen beskriver t.ex. inte hur kommunikation används som ett medium för 
att bekräfta och förnya sociala strukturer i samband med den sociala inter-
aktionen (Habermas, 1982). Habermas menar att aktörerna inte bara använder in-
vanda rutiner, roller och normer i samband med sin interaktion. De bekräftar 
också och förnyar dessa, och i samband med detta spelar kommunikationshand-
lingar och den kommunikativa rationaliteten en viktig roll. En tvättning som 
genomförs i samförstånd så att aktörerna kommer överens om vad som ska göras 
och sedan handlar i överensstämmelse med detta, reproducerar och förnyar tvätt-
inrättningen som social institution. Därmed reproduceras och förnyas också den 
aktuella kund–leverantör-relationen.  

En social interaktion som i motsats till detta bygger på missförstånd i samband 
med att överenskommelser träffas skapar inte förutsättningar för långvariga och 
stabila interaktionsmönster. Missförstånd kan t.ex. uppstå i samband med att kun-
den och medarbetaren försöker komma överens eller att tvättinrättningen leve-
rerar ett resultat som inte är i överensstämmelse med de åtaganden som gjorts. 
De kan också bero på att kunderna inte betalar för sig enligt utställda åtaganden.  

Den kommunikativa handlingsteorin är viktig som grund för den praktiska teorin 
om eTjänster genom att den visar att kommunikation som bygger på samförstånd 
och kommunikativ rationalitet är grundläggande för att skapa goda förutsätt-
ningar för social interaktion. Flera av tjänsteforskarna lyfter fram betydelsen av 
leverantörens löften och de förväntningar som skapas i och med detta i samband 
med diskussionen om tjänstekvalitet. Grönroos (1997) diskuterar betydelsen av 
att ge och hålla givna löften, dvs. betydelsen av kommunikativ rationalitet i sam-
band med tjänsteprocessen (se även Eriksson 2000). Det handlar om betydelsen 
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av att leverantören kan ge trovärdiga löften och på ett pålitligt sätt leva upp till 
sina åtaganden. En brist i Grönroos beskrivning är dock att han enbart fokuserar 
på leverantörens åtaganden. Med utgångspunkt från den kommunikativa hand-
lingsteorin är det viktigt att påpeka att de åtaganden som skapas i samband med 
social interaktion är ömsesidiga. Även kunden tar då på sig handlingsförpliktelser 
och skapar förväntningar som sedan måste fullföljas på ett pålitligt sätt. 

4.2.5 Synen på social interaktion som utgångspunkt för den 
praktiska teorin om eTjänster 

Avhandlingen tar de två teorierna symbolisk interaktionism och kommunikativ 
handlingsteori som utgångspunkter för att bestämma vad som avses med social 
interaktion. Skälet till att jag valt dessa båda teorier är att de visar på kommuni-
kationens grundläggande betydelse för social interaktion. När social interaktion 
beskrivs i dessa teorier sker detta med utgångspunkt från en kontext där aktö-
rerna, som individer, möts ”ansikte-mot-ansikte” och där kommunikationen sker 
med hjälp av det talade språket. De principer för social interaktion som beskrivs, 
är dock också giltiga i andra kontexter (Habermas 1984:330), t.ex. när interaktio-
nen sker via texter, telefonsamtal eller via användning av IT-system. Social inter-
aktion sker också när en individuell aktör, ett socialt subjekt, interagerar med en 
organisation som socialt objekt, genom att både individen och organisationen kan 
betraktas som ansvariga sociala aktörer. 

Synen på social interaktion som utgångspunkt för den praktiska teorin om 
eTjänster kan relateras till symbolisk interaktionism och kommunikativ hand-
lingsteori, där följande tre aspekter är centrala: 

� sekvens av handlingar 

� resultat 

� relation. 
 

Med sekvens av handlingar avses att den sociala interaktionen sker genom att 
tillhandahållande (overta) och mottagande (coverta) handlingar utförs. De till-
handahållande handlingarna kan vara både kommunikationshandlingar och mate-
riella handlingar, vilka avser att påverka något eller någon. Alla handlingar har 
därför en instrumentell karaktär. Mottagning av meddelanden och av andra hand-
lingsresultat måste ses som aktiva handlingar. De tillhandahållande och de motta-
gande handlingarna utförs i en ömsesidig situation som omskapar aktörernas 
föreställningar och uppfattningar. Med resultat avses att den utförda sekvensen 
av handlingar, görs i syfte att i samarbete uppnå ett eller flera resultat. Med rela-
tion avses att relationer skapas, vidareutvecklas eller avslutas mellan olika 
sociala aktörer i samband med deras interaktion. Dessa sociala relationer bygger 
på kunskaper, förväntningar och åtaganden. 
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4.3 IT-system och dess användning 
Det finns flera olika definitioner och därmed perspektiv på termen IT-system. 
Nedan beskrivs tre perspektiv som är grundläggande för utvecklingen av den 
praktiska teorin om eTjänster: det traditionella perspektivet, det handlingsbase-
rade perspektivet och Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 

4.3.1 Det traditionella perspektivet på IT-system och dess 
användning 

Ursprunget till den traditionella synen på begreppet informationssystem (IS) kan 
man finna hos Langefors (1966), vilken tas som utgångspunkt av flera författare 
(t.ex. Sundgren 1992). Langefors definition baseras på ett systemperspektiv som 
innebär att IS och dess ingående funktioner är utformade utifrån ett visst syfte att 
stödja en verksamhet. Enligt Langefors (1966) innehåller ett tekniskt realiserat IS 
funktionalitet för att samla in data, lagra data, behandla data, samt distribuera 
data. 

Langefors gör en distinktion mellan IS och databehandlingssystem. IS är ett 
verksamhetsnära begrepp där man inte tänker på den tekniska realiseringen av 
systemet i form av teknik och datorer. Ett IS som är tekniskt realiserat med 
datorer kallas för ett databehandlingssystem. I realiteten används dock begreppen 
i de flesta fall på ett synonymt sätt, och det som avses med begreppet IS (eller 
system) är i de flesta fall ett datorbaserat IS. Fortsättningsvis används därför 
begreppet IS i den betydelsen. 

Enligt Sundgren (1992), som utgår från Langefors syn på IS, är huvuduppgiften 
för IS att understödja problemlösning och/eller beslutsfattande inom ett visst 
område. IS ska tillhandahålla relevant och aktuell information samt understödja 
relevanta bearbetningar av information. Detta innebär att IS betraktas som en 
förenklad bild av verksamheten. Målet med systemutvecklingsarbetet blir därför 
att skapa en förenklad och korrekt bild, en konceptuell modell, av verksamheten 
som sedan kan implementeras i IS.  

Sundgren (1992) beskriver, i likhet med Langefors, IS som ett system som till-
handahåller grundläggande funktioner för insamling, lagring, bearbetning och 
presentation av information. Insamlingsfunktionen utgör inflödesorienterade del-
system. I kommunikationstermer beskrivs detta som att IS har rollen som mot-
tagare av information. Lagringsfunktionen bevarar information och utgör minne. 
Den samlade informationsmängden som finns lagrad kallas även kunskaps-, in-
formations- eller databas. Bearbetningsfunktionen innebär en transformation av 
informationen i informationsbasen, t.ex. genom matematiska eller logiska beräk-
ningar och statistisk analys. Presentationsfunktionen utgör utflödesorienterade 
delsystem, och kan bestå av både presentation och distribution av information. I 
kommunikationstermer beskrivs detta som att IS har rollen som sändare av 
information. I figur 4.2 åskådliggörs beståndsdelarna hos ett IS enligt Sundgren. 
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Figur 4.2. Arkitekturen hos ett IS (Sundgren, 1992:31) 

 
I interaktiva IS kan en utflödesfunktion vara kombinerad med en inflödesfunk-
tion i en och samma systemfunktion, t.ex. i ett bokningssystem där utsökningen 
av en resa från en databas är integrerad med registreringen av bokningen.   

Langefors och Sundgren representerar den traditionella synen på IS, vilken har 
fått kritik genom åren (t.ex. Lyytinen 1983; Goldkuhl 1993b). Kritiken har främst 
handlat om avbildningstänkandet som bygger på att IS används till att framställa 
och förmedla en korrekt bild av en verksamhet (Eriksson 2000). Systemets upp-
gift är att informera användaren som sedan kan använda denna information för 
att handla externt utanför systemet. Användaren betraktas som en observatör som 
kan informera sig om verkligheten via systemet och sedan fatta beslut och handla 
utanför systemet på basis av den information som erhållits från systemet. Gold-
kuhl (1993b) menar att detta synsätt leder till att informationsaspekten i alltför 
hög utsträckning fokuseras, vilket t.ex. får till följd att IS inte kan utföra de 
handlingar som man har behov av att utföra i verksamheten.  

4.3.2 Det handlingsbaserade perspektivet på IT-system och dess 
användning 

Med utgångspunkt från den kritik som beskrivits ovan har ett handlingsbaserat 
perspektiv på IT-system utvecklats (Goldkuhl 1993b; Cronholm och Goldkuhl 
2006; Ågerfalk 2003).  

Definition av handlingsbarhet   
I samband med det handlingsbaserade perspektivet används sen en tid tillbaka 
termen IT-system istället för IS. Egenskapen handlingsbarhet definieras enligt 
Cronholm och Goldkuhl (2006) så här: 

”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjlig-
göra och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både 
genom IT-systemet och baserat på information från IT-systemet i en verk-
samhetskontext.” 

 

DATABAS 

INFLÖDE BEARBETNINGAR UTFLÖDE 
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Det handlingsbaserade perspektivet innebär att IT-system betraktas i en organisa-
torisk kontext, och att de handlingar som utförs via IT-system utgörs av olika 
typer av kommunikationshandlingar, som t.ex. att erbjuda, bekräfta och begära. 
IT-systemens uppgift är att fungera som medium och utförare för dessa hand-
lingar, vilket baseras på interaktion och kommunikation mellan olika aktörer i 
verksamheten.  

Av definitionen framgår det att IT-system alltid ingår i en verksamhetskontext, 
vilket innebär att IT-system därför bör beskrivas i användningssammanhang. Det 
primära i det handlingsbaserade perspektivet är att betrakta IT-systemen som 
instrument för teknikmedierad verksamhetskommunikation. Detta betyder att 
någon kommunicerar något till någon via IT-system. Det finns sändare (som 
formulerar meddelanden) och mottagare (som läser meddelanden). Dessa aktörer 
är användare av IT-system (Goldkuhl 1993b; Eriksson 2000; Ågerfalk 2003). 
Figur 4.3 nedan illustrerar IT-system ur ett handlingsbaserat perspektiv. De be-
grepp som ingår i figuren beskrivs nedan. 

 

 
Figur 4.3. IT-system ur ett handlingsbaserat perspektiv (Cronholm och Goldkuhl 
2006:25) 
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Beståndsdelar hos IT-system 
När IT-system betraktas med utgångspunkt från ett handlingsbaserat perspektiv, 
består de enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) av 

� en handlingsrepertoar, dvs. en förutbestämd och reglerad repertoar av 
handlingar 

� handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system  

� handlingar som utförs automatiskt av IT-system 

� ett verksamhetsminne, dvs. ett minne innehållande information om tidi-
gare utförda handlingar och förutsättningar för handling 

� dokument, som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlings-
resultat 

� ett strukturerat verksamhetsspråk, som sätter ramar för handlingar, verk-
samhetsminne och dokument. 

 

Typ- och instansnivå för IT-system 
Ett IT-system beskrivs inom det handlingsbaserade perspektivet i två nivåer: typ-
nivån och instansnivån. Typnivån representeras av handlingsrepertoaren och ins-
tansnivån av utförda handlingar (Ågerfalk 2003). I tabell 4.1 preciseras vad som 
tillhör de två nivåerna.    

Tabell 4.1. Typ- och instansnivå för IT-system (Ågerfalk 2003:67) 

Typ-      
nivå 

Handlingsrepertoar: regler för vilka 
handlingar som kan utföras, vilket 
inkluderar regler för typmeddelanden 

 Regler för handlings-
minne, dvs. terminologi 
och regler för vilken typ 
av meddelanden som 
kan sparas 

Instans-
nivå 

In-, bearbetnings-
och utmeddelanden  
(aktiv del)                 

Utförande av inter-
aktiva och automa-
tiska handlingar        
(aktiv del) 

Lagrade meddelanden      
(statisk del) 

 
IT-system erbjuder därmed ett handlingsutrymme på typnivå som användarna 
använder på instansnivå. Handlingsutrymmet utgör en handlingsrepertoar med en 
relaterad vokabulär. Vokabulären innehåller begrepp som ingår i verksamhets-
språket. IT-system består också av ett minne över handlingar som har utförts, 
vilket utgör en del av organisationens verksamhetsminne. Interaktion med IT-
system sker normalt genom skärmdokument som har en handlingsrepertoar 
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genom den funktionalitet som IT-system erbjuder. Exempel på handlingar som 
utförs genom skärmdokument är rapportering av att varor inkommit till lager 
(registrering), samt sökning efter om en vara finns i lager. På instansnivån 
betraktas in-, bearbetnings- och utmeddelanden tillsammans med lagrade medde-
landen som statiska delar, medan utförande av interaktiva och automatiska hand-
lingar betraktas som aktiva.  

Handlingar 
Det handlingsbaserade perspektivet enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) gör åt-
skillnad mellan fyra olika handlingar i samband med att IT-system används: for-
muleringshandling, automatisk handling, läshandling och succedenshandling. 

En formuleringshandling innebär att en användare utför en kommunikations-
handling genom, och med stöd av, IT-system. En formuleringshandling utförs 
t.ex. när användaren registrerar en order. I samband med en formuleringshand-
ling mottar IT-systemet handlingen.  

Automatiska handlingar utförs t.ex. när ett IT-system genomför en beräkning av 
ordersumman för en viss period.  

En läshandling utförs när en användare tolkar meddelanden från ett IT-system 
som presenteras via ett pappers- eller skärmdokument. När läshandlingen sker 
interaktivt kan användaren också söka och hämta de meddelanden från IT-
systemet som ska läsas.  

En succedenshandling innebär att användaren utför en handling baserad på ett 
meddelande som mottagits och tolkats från ett IT-system. En succedenshandling 
utförs t.ex. när en lagerarbetare plockar ihop varor enligt en plocklista som IT-
systemet har producerat.   

Användningssituationer 
Med användningssituation avses hur en människa förhåller sig till ett IT-system i 
samband med IT-användningen. Inom det handlingsbaserade perspektivet bes-
krivs tre typer av sådana användningssituationer: interaktiva, automatiska och 
konsekvensuella användningssituationer (Ågerfalk 2003).  

Interaktiva användningssituationer beskrivs inom det handlingsbaserade pers-
pektivet (Cronholm och Goldkuhl 2006; Ågerfalk 2003) på generell nivå med 
den s.k. ElementarInterAktionsLoopen (EIAL). EIAL består av fyra faser:  

� informering 

� utförande 

� IT-systemets reaktion  

� tolkning.  
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Den första fasen, informering, innebär att användaren tolkar den handlingsreper-
toar som erbjuds och de meddelanden som finns, samt fattar ett beslut om vilken 
handling som ska utföras. Utförandefasen innebär att användaren utför en aktiv 
handling riktad mot IT-systemet. Reaktionsfasen innebär att IT-systemet utför 
den handling som användaren begärt. Den sista fasen innebär att användaren tol-
kar vad IT-systemet utfört. Enligt det handlingsbaserade perspektivet så utgör 
skärmdokumentet det handlingsmedium via vilket användaren agerar. I samband 
med informeringsfasen används dokumentet för läsning, och information om 
vilka handlingar som är möjliga att utföra presenteras. I utförandefasen används 
dokumentet som direkt stöd för användarens utförande av en handling. IT-syste-
mets reaktion kan resultera i ett förändrat skärmdokument genom IT-systemets 
exponering av resultat. (Cronholm och Goldkuhl 2006) 

Automatiska användningssituationer beskrivs som ett IT-systems förmåga att ut-
föra kommunikationshandlingar utan direkt intervention av användaren, men på 
uppdrag av denne (Ågerfalk 2003). I samband med dessa automatiska använd-
ningssituationer fungerar IT-systemet som en automatisk maskin i relation till 
användaren och utför automatiska handlingar i form av t.ex. beräkningar (Cron-
holm och Goldkuhl 2006).   

Konsekvensuella användningssituationer beskrivs i det handlingsbaserade pers-
pektivet som den relation till ett IT-system som en användare har när information 
från IT-systemet används för att stödja, möjliggöra och underlätta handlingar 
utanför IT-systemet (Ågerfalk 2003). Konsekvensuella användningssituationer 
baseras på succedenshandlingar som utförs av användare utanför IT-system, men 
på basis av information från dessa (Cronholm och Goldkuhl 2006).  

Teknikmedierad kommunikation via IT-system 
I det handlingsbaserade perspektivet på IT-system betonas att det är olika aktörer 
i en verksamhet som kommunicerar med varandra med hjälp av IT-system, och 
som i samband med detta betraktas som instrument för teknikmedierad verksam-
hetskommunikation (Cronholm och Goldkuhl 2006). I det handlingsbaserade 
perspektivet beskrivs också denna kommunikation som relationsskapande, dvs. 
subjekt–subjekt-relationer skapas och upprätthålls genom interaktionen via IT-
system. Detta betyder att teknikmedierad verksamhetskommunikation kan be-
traktas som social interaktion via användning av IT-system. Teknikmedierad 
verksamhetskommunikation via ett IT-system innebär vidare en speciell form av 
kommunikation, genom att den ofta går utöver att ett oförändrat meddelande 
skickas från en mänsklig sändare till en mänsklig mottagare, t.ex. genom bearbet-
ningar som IT-systemet utför.  
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4.3.3 Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 
Ett annat perspektiv där man betonar att det finns en subjekt–subjekt-relation 
som medieras via IT-system är Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 
I detta perspektiv beskrivs IT-användning och hur olika typer av IT-system kan 
användas för att koordinera och underlätta samarbete inom olika arbetsgrupper 
(se t.ex. Johansen 1988). Inom CSCW-området har man, liksom inom det hand-
lingsbaserade perspektivet, haft ett organisatoriskt perspektiv på IT-användning, 
men med fokus på hur arbetsgrupper kan använda IT för koordination och sam-
arbete.  

Inom CSCW har man bl.a. analyserat hur olika IT-system kan användas för att 
förändra den traditionella synen på mötet mellan människor i samband med 
social interaktion. I den s.k. tid-plats-matrisen i tabell 4.2 nedan, åskådliggörs hur 
arbetsgrupper kan använda olika IT-system för social interaktion då de sam-
arbetar. 

Tabell 4.2. Tid-plats-matris enligt CSCW (Johansen 1988:742) 

 En mötesplats   

(samma fysiska plats)   

Flera mötesplatser   

(olika fysiska platser) 

Synkron   
kommunikation  

(samma tid) 

IT-system som används för 
möten vid samma tid och på 
samma plats  

Cell 1 

IT-system som används för 
möten vid samma tid (real-
tid) men på olika platser           

Cell 2 

Asynkron 
kommunikation  

(olika tid) 

IT-system som används för 
möten vid olika tid men på 
samma plats  

Cell 3 

IT-system som används för 
möten vid olika tid och på 
olika platser   

Cell 4 

 
I cell 1 återfinns IT-system som används i samband med social interaktion när 
människor befinner sig på samma fysiska plats vid samma tidpunkt. Det gäller 
t.ex. presentationssystem av typen power-point som används vid föredrag 
”ansikte-mot-ansikte”. I cell 2 återfinns IT-system som används i samband med 
att människor möts vid samma tidpunkt men på olika platser, t.ex. genom chatt-
system. I cell 3 återfinns IT-system som används vid samma fysiska plats men 
vid olika tidpunkter. Det gäller t.ex. system som används för kommunikation 
mellan skiftlag på samma fysiska arbetsplats. I cell 4 återfinns slutligen IT-
system som används av människor på olika platser och vid olika tidpunkter. Ett 
exempel på dessa är e-mail. Ur ett eTjänsteperspektiv är det främst de IT-system 
som kan relateras till cellerna 2, 3 och 4 som är av intresse. De IT-system som 
kan inordnas i cell 1, dvs. de som används vid samma tid och plats, är av mindre 
intresse eftersom de sociala aktörerna då möts ”ansikte-mot-ansikte”. 
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4.3.4 Synen på IT-system och dess användning som utgångspunkt 
för den praktiska teorin om eTjänster 

I samband med den praktiska teorin om eTjänster, betraktas IT-system som 
medium och utförare av social interaktion mellan kunder och tjänsteleverantörer 
med utgångspunkt från hur IT-system har beskrivits i avsnitt 4.3. Denna syn ut-
går från att IT-system används för att samla in data, lagra data, behandla data och 
distribuera data, enligt den traditionella synen på IT-system. Denna syn är dock 
inte tillräcklig, utan måste kompletteras genom att användning av IT-system även 
betraktas ur ett handlingsperspektiv. Handlingsperspektivet på IT-system är cent-
ralt i avhandlingen av flera skäl: 

� Det utgår från sociala aktörers användning av IT-system. 

� Det visar att IT-system kan vara relationsskapande. 

� Det visar att användning av IT-system kan betraktas som teknikmedierad 
kommunikation. 

� Det lyfter tydligt fram IT-system som medium och utförare av  
handlingar. 

 

Det handlingsbaserade perspektivet på IT-system beskriver visserligen inte ut-
tryckligen att social interaktion sker när IT-system används. Jag menar dock att 
det är vad som de facto äger rum när två subjekt kommunicerar via IT-system 
inom ramen för en verksamhetskontext. För att uttryckligen få stöd för att an-
vändningen av IT-system kan stödja social interaktion mellan subjekt är CSCW 
intressant. CSCW uttrycker hur social interaktion via användning av IT-system 
kan stödja möten mellan aktörer i olika avseenden (se tabell 4.2 ovan). 

 

4.4 Teoretiska utgångspunkter för den praktiska teorin  
- sammanfattning 

I detta kapitel har teorier från tre olika discipliner beskrivits som centrala ut-
gångspunkter för avhandlingen och för utvecklingen av den praktiska teorin om 
eTjänster. Dessa teorier behandlar begreppen tjänst, social interaktion samt IT-
system och dess användning. Begreppet tjänst beskrivs utifrån tjänstemötet mel-
lan kunden och tjänsteleverantören, samt kundens ”icke-ägande” av de resurser 
som han eller hon använder. Begreppet social interaktion beskrivs utifrån aspek-
terna sekvens av handlingar, resultat och relation, i syfte att förstå hur de som 
interagerar påverkar och påverkas av varandra. Begreppet IT-system och dess an-
vändning beskrivs som medium och utförare av handlingar. 

De tre begreppen utgör centrala utgångspunkter för synen på eTjänstebegreppet 
som social interaktion mellan en tjänsteleverantör och en kund, samt eventuellt 
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också mellan kunder, via användning av IT-system. De beskrivna teorierna inom 
tjänstemarknadsföring och informatik kompletterar varandra och kan beskrivas 
med utgångspunkt från begreppet social interaktion. Företeelsen tjänst beskrivs 
tjänsteteoretiskt som tillhandahållen i samband med interaktionen mellan tjänste-
leverantören och kunden, vilka tillsammans utför handlingar. Både tjänsteteorier 
och sociala interaktionsteorier lyfter särskilt fram kommunikationens roll i sam-
band med interaktionen. Det handlingsbaserade perspektivet på IT-system och 
dess användning tar på motsvarande sätt sin utgångspunkt i handling, kommuni-
kation och interaktion mellan sociala aktörer via användning av IT-system. 

Den specifika kontext där IT används i samband med tillhandahållandet av 
eTjänster medför dock att existerande teorier inom tjänstemarknadsföring och 
informatik utmanas. Existerande tjänsteteorier utmanas genom att tjänstemötet 
förändras radikalt, eftersom det inte längre sker ”ansikte-mot-ansikte” utan via 
användning av IT-system. Existerande teorier om IT-system och dess användning 
utmanas genom att organisationens användning och nytta av IT-system inte står i 
förgrunden. Det gör i stället individernas nytta och användning av tjänsteleveran-
törens IT-system i rollen som kund eller medborgare. 
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DEL III 
EN PRAKTISK TEORI OM eTJÄNSTER 

 
Del III, bidragsdelen, består av kapitlen 5–7 och presenterar den praktiska teorin 
om eTjänster.  Presentationen utförs på ett tillämpningsorienterat sätt, bl.a. med 
ett genomgående exempel från eTjänsten Blocket. Den praktiska teorin om 
eTjänster beskrivs genom ett regelverk bestående av sex regler enligt tabell 5.   

Tabell 5. Regelverket för den praktiska teorin om eTjänster 

Regel 1 eTjänster tillhandahålls i relationerna mellan en tjänsteleverantör och 
kunder. 

Regel 2 eTjänster innebär att handlingar och resultat tillhandahålls kunderna.  

Regel 3 eTjänster tillhandahålls via användning av IT-system. 

Regel 4 eTjänster tillhandahålls genom att kunden använder tjänsteleveran-
törens IT-system. 

Regel 5 eTjänster tillhandahålls vid social interaktion via användning av IT-
system.   

Regel 6 En eTjänst kan samexistera med andra eTjänster. 

 
I kapitel 5 presenteras innebörden av IT-användning i en eTjänstekontext, med 
stöd av tre grundläggande egenskaper som bestämmer när det är meningsfullt att 
kalla en företeelse för eTjänst. Dessa tre grundläggande egenskaper kan relateras 
till begreppet operationell explikation i avsnitt 2.4.7. De tre grundläggande egen-
skaperna är också relaterade till de fem första reglerna i regelverket ovan.  

I kapitel 6 presenteras därefter de fem första reglerna i regelverket (som därmed 
inkluderar de tre grundläggande egenskaperna eller villkoren, för när en eTjänst 
föreligger). Reglerna går därför utöver den mer översiktliga förståelse som de tre 
grundläggande egenskaperna medger och kan relateras till begreppet fördjupad 
explikation i avsnitt 2.4.7. Genom att tillämpa dessa fem regler kan vi förstå och 
analysera en enskild eTjänst.  
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I kapitel 7 presenteras slutligen den sjätte regeln, med vars hjälp vi kan förstå och 
analysera hur flera eTjänster kan samexistera med varandra i de skärmdokument 
som tillhandahålls.  

I kapitel 2 framgår det hur dessa regler har utvecklats genom en iterativ process, 
med stöd av både teoretiska och empiriska studier. Det som presenteras i denna 
del, utgör den sista versionen av den praktiska teorin om eTjänster. En avslu-
tande teoretisk grundning av detta kunskapsbidrag utförs i kapitel 11, varför refe-
renser till existerande teorier återfinns där.       
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5 IT-användning i en eTjänstekontext 
 
I detta kapitel bestäms innebörden av begreppet: IT-användning i en eTjänste-
kontext. Utgångspunkten för att göra denna bestämning är att kunna avgöra när 
det är meningsfull att kalla en företeelse för eTjänst. Kapitlet inleds därför (5.1) 
med att tre grundläggande egenskaper beskrivs, med vilkas hjälp det är möjligt 
att bestämma om det är meningsfull att kalla en företeelse för eTjänst eller inte. I 
kapitlet prövas därefter (5.2) de tre egenskaperna på ett flertal företeelser, både 
sådana som är meningsfulla att beskriva som eTjänster och sådana som inte är 
det. Avslutningsvis (5.3) kan så innebörden av IT-användning i en eTjänste-
kontext bestämmas.   

 

5.1 Tre grundläggande egenskaper hos  
företeelsen eTjänst 

I detta avsnitt presenteras tre grundläggande egenskaper som måste föreligga för 
att det ska vara meningsfullt att beskriva en företeelse som en eTjänst. Nedan be-
skrivs först respektive egenskap och sedan följer ett antal gränsfallsdiskussioner. 
Gränsfallsdiskussionerna syftar till att synliggöra gråzoner där det är tveksamt 
om en egenskap föreligger eller inte. Diskussionerna synliggör att det inte alltid 
existerar exakta gränser för en grundläggande egenskap, utan att bedömningar 
behöver göras när man närmar sig en sådan gråzon. Bedömningarna grundar sig 
på om det är meningsfullt att betrakta en företeelse som en eTjänst eller inte.           

5.1.1 Den första grundläggande egenskapen:  
rollerna tjänsteleverantör och kund  

Den första grundläggande egenskapen innebär att rollerna tjänsteleverantör och 
kund måste föreligga. Rollerna tjänsteleverantör och kund är grundläggande för 
alla tjänster och därför lika centrala för eTjänster. Det är inte nödvändigt att 
kunden betalar för en eTjänst, eftersom det kan finnas många olika finansiärer. 
Det centrala är det kundfokus som eTjänsten har, där tjänsteleverantören till-
handahåller något av värde för kunden. Rollbegreppen och effekter av den ut-
förda interaktionen vidareutvecklas i kapitel 6.  

Kundrollen beskrivs som en individuell person (ett subjekt) med frihet att i varje 
tillfälle välja, eller inte välja, en eTjänst som en tjänsteleverantör tillhandahåller. 
Centralt är därmed kundnyttan och att tjänsteleverantören inte har organisatorisk 
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kontroll över kunden. Tjänsteleverantörsrollen beskrivs som en organisation som 
social aktör, vilken tillhandahåller eTjänster för kunder. 

Gränsfallsdiskussion - rollen som kund 
Kunden behöver dock inte vara en individ (som subjekt och social aktör) för att 
det ska vara meningsfullt att tala om en eTjänst, utan kunden kan även agera som 
organisation (som social aktör). En gråzon inträder dock i detta sammanhang, 
vilken baseras på graden av organisatorisk bindning mellan kunden betraktad 
som organisation och tjänsteleverantören som organisation. Om den organisa-
toriska bindningen mellan de två organisationerna är låg, existerar det normalt en 
tillräcklig valfrihet för kunden att välja, eller inte välja, en eTjänst från tjänste-
leverantören. I dessa sammanhang är det meningsfullt att tala om eTjänst, trots 
att det är två organisationer som interagerar. Om den organisatoriska bindningen 
mellan kunden och tjänsteleverantören däremot är stark med avseende på an-
vändningen av det IT-system som tillhandahåller eTjänsten, är i normala fall val-
friheten beskuren. När den organisatoriska utgångspunkten och kontrollen på 
detta sätt fokuseras på bekostnad av valfriheten, är det inte längre meningsfullt 
att tala om en eTjänst, utan t.ex. om inter-organisatoriska IT-system. För en 
materialinköpare på ett företag där inköpen utförs via användning av IT-system 
knutna till ett eller ett fåtal leverantörer (där eventuellt också IT-systemen har 
anpassats till varandra), är valfriheten låg. Av samma skäl är också den organisa-
toriska kontrollen hög mellan kunden och tjänsteleverantören. I ett sådant 
exempel är kundrollen allt för organisatoriskt beroende av tjänsteleverantören för 
att det ska vara meningsfullt att tala om en eTjänst.    

Eftersom den praktiska teorin om eTjänster inte föreskriver att kunden måste 
betala för eTjänsten, existerar det däremot inga gränsfall där det kan ifrågasättas 
att t.ex. medborgare, patienter, och gratisanvändare kan betraktas som kunder. 

Gränsfallsdiskussion - rollen som tjänsteleverantör  
Det vore tänkbart att en tjänsteleverantör agerar som individ gentemot sina 
kunder. I ett sådant sammanhang måste dock denna individ agera i egenskap av 
en s.k. juridisk person. En juridisk person är ett rättsobjekt som t.ex. ett handels-
bolag, ett aktiebolag eller en förening. Jag har inte funnit något exempel där det 
har varit meningsfullt att tillskriva en individ rollen som tjänsteleverantör utan att 
denna koppling till det definierade ansvar som en juridisk person har också före-
legat. Att en person tillfälligt lånar ut sitt IT-system till en bekant, gör det inte 
meningsfullt att beskriva denne som tjänsteleverantör (se även exemplet i avsnitt 
5.2.2 nedan).       

Det kan tyckas som att det vid fildelningstjänster (s.k. peer-to-peer) är två indi-
vider som interagerar i rollerna kund och tjänsteleverantör, då en person exem-
pelvis skickar en film till en annan person. I kapitel 6 framgår det emellertid att 
dessa eTjänster baseras på två kundroller och en tjänsteleverantörsroll som till-
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handahåller en katalog av filmer och adresser till individer som har dem lagrade 
för distribution när någon efterfrågar dem. I dessa fall är dessutom den som till-
handahåller själva filmen vanligen inte en juridisk person.    

5.1.2 Den andra grundläggande egenskapen:  
social interaktion via användning av IT-system 

Den andra grundläggande egenskapen innebär att interaktionen, eller mötet, mel-
lan tjänsteleverantören och kunden måste äga rum via användning av IT-system i 
samband med att eTjänsten tillhandahålls. Denna egenskap avser att IT-
artefakten ska vara fördefinierad för att självständigt kunna mediera och utföra 
handlingar i den sociala interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden/ 
kunderna, utan att dessa behöver mötas ”ansikte-mot-ansikte”. Detta får sam-
tidigt effekten att tid och plats för dessa möten inte längre är i förgrunden.   

Det är av central betydelse att vi betraktar IT-system på två nivåer i relation till 
kunden och tjänsteleverantören: 

� handlingsnivån, dvs. när kunden och tjänsteleverantören använder IT-
system (i avhandlingen även kallad för IT-system i handling vilket 
beskrivs mer ingående i kapitel 6) 

� förutsättningsnivån, dvs. IT-system som artefakter (i avhandlingen även 
kallad för IT-system som förutsättning för handling – se kapitel 6).  

 

På förutsättningsnivån äger möten ”ansikte-mot-ansikte” ofta rum, t.ex. när en 
kund via personlig betjäning hämtar ett bankkort med tillhörande pin-kod på 
banken. Uttagen av pengar utförs sedan av kunden på handlingsnivån utan behov 
av personliga möten med banken som tjänsteleverantör.  

Social interaktion sker via användning av IT-system på sådant sätt att tjänste-
leverantören och kunden inte möts ”ansikte-mot-ansikte”. Användning av IT-
system i samband med social interaktion beskrivs ingående i kapitel 6 där det 
framgår att IT-systemen måste inneha två funktionella roller: 

� som medium för kommunikation mellan kund och tjänsteleverantör 

� som självständig utförare av handlingar på uppdrag av en kund och/eller 
tjänsteleverantör. 
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Gränsfallsdiskussion - interaktionen  
Det finns situationer där tjänsteleverantören och kunden möts ”ansikte-mot-
ansikte” på handlingsnivån och det ändå är meningsfullt att tala om en eTjänst. I 
samband med introduktion av en eTjänst för en ny kund t.ex. kan tjänsteleveran-
tören stå bredvid och vara behjälplig. Detta sker vanligen när en bankkund just 
har kvitterat ut sitt bankkort och sin krypteringsdosa till en Internetbank (båda 
tillhör förutsättningsnivån). Vid det första uttagstillfället vid t.ex. en Bankomat, 
alternativt inloggningen på Internetbanken (båda tillhör handlingsnivån), är det 
brukligt att en banktjänsteman deltar ”ansikte-mot-ansikte”. Trots detta, är de 
meningsfullt att betrakta interaktionen som sker via Bankomaten och Internet-
banken som eTjänster, eftersom deras system är designade för kundens självstän-
diga användning.  

Ett annat exempel är Arbetsförmedlingens IT-system för lediga platser som är 
placerat i en så kallad kiosk i arbetsförmedlingens lokaler. Detta IT-system är 
designat för att kunna hanteras självständigt av en arbetssökande (kund) och i 
dennes interaktion med Arbetsförmedlingen (tjänsteleverantören). I det perspek-
tivet är det meningsfullt att betrakta den avsedda användningen av Arbetsförmed-
lingens kiosk som en eTjänst. Detta IT-system kan också användas av den en-
skilde arbetsförmedlaren i rollen som tjänsteleverantör i interaktionen med den 
arbetssökande som kund. Detta IT-systems funktionalitet och övriga utformning 
är detsamma, men användningssituationen i detta exempel skiljer sig på så sätt att 
det är arbetsförmedlarens användning av Arbetsförmedlingens eget IT-system 
som är i fokus. För denna användningssituation är det mer meningsfullt att tala 
om ett verksamhetsnära IT-system som stöd för arbetsförmedlarens tjänsteverk-
samhet gentemot den arbetssökande, än att betrakta den som en eTjänst.  

Det finns dessutom situationer där en eTjänst samverkar med en annan tjänst som 
baseras på fysiska möten mellan kunden och tjänsteleverantören. Ett exempel på 
en sådan tjänstesituation är en restaurang som marknadsför sig och tar emot 
kundernas bokning av bord via Internet, men som också tar emot och serverar 
kunderna ”ansikte-mot-ansikte”. Detta exempel aktualiserar eTjänstens om-
fattning i betydelsen de åtaganden som görs av tjänsteleverantören och kunden 
vid interaktionen via användning av IT-system. I detta exempel åtar sig tjänste-
leverantören att se till att restaurangens utformning, meny och evenemang är i 
enlighet med vad som utlovats via eTjänsten, likaså att ett bokat bord är tillgäng-
ligt den aktuella tidpunkten. Kunden åtar sig att infinna sig till det bokade bordet. 
Däremot faller övrig interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden utanför 
eTjänsten och tillhör istället tjänster i samband med restaurangbesöket.   
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Gränsfallsdiskussion - IT-system   
Omfattningen av den mediala rollen och utförarrollen kan variera, men båda rol-
lerna ska vara representerade. Den mediala rollen föreligger alltid när IT-system 
används av kunden och tjänsteleverantören så att de inte behöver mötas ”ansikte-
mot-ansikte”, så där existerar inga gränsfall. För utförarrollen finns det dock 
sammanhang där den interaktion som kunden och tjänsteleverantören har med 
varandra via IT-system inte vare sig bearbetas, fördröjs eller på annat sätt omar-
betas, t.ex. vid IP-telefonering. I dessa sammanhang är det endast den medie-
rande rollen som existerar och det är språkbrukligt mer relevant att tala om tele-
kommunikationstjänster än om eTjänster.   

Den andra grundläggande egenskapen utgår därmed från IT-systemens funktio-
nalitet och de handlingar som IT-system utför på uppdrag av både kund och 
tjänsteleverantör, dvs. från rollerna som medium och som agent (utförare). Där 
endast medierande handlingar utförs, dominerar funktionalitet som stöd för t.ex. 
adressering, identifiering, registerhållning och olika transportprotokoll, vilka är 
nödvändiga som förutsättning för att den medierande rollen ska kunna fungera.  

Om Skype IP-telefoni tas som exempel kan både etableringen av kontakt via 
Internet och själva paketförmedlingen, eller röstöverföringen, beskrivas som 
funktionalitet tillhörande den medierande rollen. Att söka och hitta en aktuell an-
vändare i Skype-katalogen är däremot en funktionalitet som kräver att IT-system 
utför sökningar, bearbetningar och presentation på uppdrag av kunden och/eller 
tjänsteleverantören. Om enbart Skypes röstförmedlande funktionaliteter tas som 
utgångspunkt, är de språkbrukligt sett inte meningsfullt att betrakta dem som 
eTjänster. Om det däremot finns handlingsrepertoar som kan knytas till IT-syste-
met som utförare, såsom vid sökning efter en användare, finns också utförar-
rollen representerad och det blir meningsfullt att kalla Skype-exemplet eTjänst. 

5.1.3 Den tredje grundläggande egenskapen:  
Kunden använder tjänsteleverantörens IT-system 

Den tredje grundläggande egenskapen innebär att kunden använder tjänsteleve-
rantörens IT-system i samband med en eTjänst. Med detta avses att tjänsteleve-
rantören tillhandahåller IT-systemet på förutsättningsnivå eller i handling, utan 
att äganderätten till IT-systemet övergår till kunden.  

Principen för ”icke-ägandet” på förutsättningsnivån innebär att tjänsteleveran-
tören lånar eller hyr ut IT-systemet på förutsättningsnivå, utan att äganderätten 
överförs till kunden. Detta kan gälla funktionalitet (handlingsrepertoar), lagrade 
meddelanden eller teknisk utrustning (se avsnitt 6.3), t.ex. utlåning av en 
handdator för guidning på ett museum.  
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Principen för ”icke-ägandet” på handlingsnivån är att användaren använder 
tjänsteleverantörens IT-system för att komma åt funktionalitet eller genom att 
t.ex. ta emot eller lämna ett meddelande till IT-systemet.   

”Icke-ägandet” som grundläggande egenskap innebär därmed att kunden inte får 
besitta delar av tjänsteleverantörens IT-system på förutsättningsnivån och/eller 
på handlingsnivån, utan att denne får åtkomst till dessa delar genom inter-
aktionen med tjänsteleverantören. 

Gränsfallsdiskussion - ”icke-ägandet”  
Kunden kan genom långtidshyra (leasing) få åtkomst till (besittningsrätt till) 
tjänsteleverantörens IT-system på förutsättningsnivå eller åtkomst till centrala 
resurser på handlingsnivå. Långtidshyra i dessa avseenden skapar en gråzon. Det 
är meningsfullt att tala om en eTjänst ifall tiden för kundens besittning av tjänste-
leverantörens resurser är kortvarig, så att kunden inom kort behöver interagera 
med tjänsteleverantören på nytt. Det är däremot inte meningsfullt att tala om en 
eTjänst om tiden är längre, eftersom kunden då har tagit kontrollen över IT-
systemet och därigenom inte behöver interagera med tjänsteleverantören. 

Ett exempel är en s.k. RDS-TMC-utrustning som en biltrafikant kan installera i 
sitt fordon - se t.ex. Forsman (2005) för en mer ingående beskrivning. Denna ut-
rustning kan ta emot relevant information om trafikhändelser, t.ex. olyckor, 
bärighetsnedsättningar och väglagsinformation, som ett antal trafikinformations-
centraler samlar in. Trafikanten, dvs. kunden, besitter den tekniska utrustningen 
på förutsättningsnivå, men inte de trafikmeddelanden som skickas ut på hand-
lingsnivån. Därför är det meningsfullt att beskriva RDS-TMC som en eTjänst.  

Ett annat exempel är ett GPS-positionerat navigationssystem som trafikanten har 
inmonterat i en leasad tjänstebil och som innehåller all handlingsrepertoar och 
den kartinformation som behövs. Med jämna mellanrum, två gånger per år, kan 
trafikanten ladda ner uppdaterad kartinformation. Genom leasingavtalet besitter 
kunden förutsättningsnivån med kontroll över både handlingsrepertoar och lagrad 
kartinformation. Denna besittning över förutsättningsnivån, innebär samtidigt att 
kunden också besitter handlingsnivån. De GPS-signaler som mottas av den in-
monterade utrustningen beräknar trafikantens aktuella position och anpassar 
navigationen efter detta. Vid mottagningen av GPS-signaler förekommer ingen 
interaktion med leverantören, enbart mottagning av generellt utsända signaler. I 
detta exempel är det inte meningsfullt att beskriva navigationssystemet som en 
eTjänst, eftersom kunden besitter den nödvändiga handlingsrepertoaren och kart-
informationen som behövs. Det är däremot meningsfullt att betrakta den inter-
aktion som sker två gånger per år vid uppdatering av kartmaterialet som en 
eTjänst.  
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5.1.4 En eTjänst förutsätter att samtliga grundläggande  
egenskaper föreligger 

Samtliga tre grundläggande egenskaper måste föreligga för att det ska vara 
meningsfullt att beskriva en företeelse som en eTjänst. Detta innebär följande: 

1. Rollerna kund och tjänsteleverantör måste förekomma. 

2. Tillhandahållandet av tjänsten måste bygga på att den sociala inter-
aktionen mellan kunden och tjänsteleverantören sker, eller är utformad för 
att ske, via IT-system.  

3. Kunden ska vara beroende av att interagera med tjänsteleverantörens IT-
system, dvs. kunden får inte ha besittningsrätt över nödvändiga delar av 
tjänsteleverantörens IT-system (ett ”icke-ägande” måste föreligga). 

 

De tre egenskaperna är till vissa delar ömsesidigt beroende av varandra, vilket 
framgår av analyserna nedan. 

 

5.2 Analys av företeelser med stöd av de tre  
grundläggande egenskaperna  

I detta avsnitt (5.2) analyseras skilda företeelser med avseende på de tre grund-
läggande egenskaperna för en eTjänst. Syftet är att exemplifiera hur de tre egen-
skaperna ger stöd för att avgöra om det är meningsfullt att beskriva en företeelse 
som eTjänst eller inte. Först (5.2.1) analyseras sådana företeelser där samtliga 
grundläggande egenskaper föreligger, dvs. sådana företeelser som är menings-
fulla att kalla för eTjänster. Därefter (5.2.2-5.2.4) följer i tur och ordning sådana 
företeelser där de tre grundläggande egenskaperna var för sig inte föreligger De 
utgör alltså exempel på sådant som inte är meningsfullt att kalla eTjänster.  

5.2.1 Företeelser där samtliga tre grundläggande  
egenskaper föreligger 

I tabell 5.1 nedan har flera exempel på företeelser som kan kallas eTjänster listats 
och analyserats med stöd av de tre grundläggande egenskaperna. Exemplen är 
valda i syfte att spegla variationen i olika media som Internet, telefon, stationära 
kiosker eller automater och handdator.   
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Tabell 5.1. Exempel på företeelser där samtliga grundläggande egenskaper föreligger 

Exempel på 
företeelse 

Prövning mot de tre grundläggande egenskaperna  

Internet-baserad 
annonsering, 
t.ex. annons-
tjänsten Blocket 

1. Rollerna tjänsteleverantör (Blocket AB) och kund (annonsör 
och läsare) föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrepertoar och 
meddelanden, utan använder tjänsteleverantörens IT-system. 

Navigations-
stöd via GPS-
stödd och upp-
kopplad hand-
dator mot 
tjänsteleveran-
törens server 

1. Rollerna tjänsteleverantör (ansvarig för navigationssystemet) 
och kund (bilföraren) föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

E-deklaration 
via sms 

 

1. Rollerna tjänsteleverantör (Skattemyndigheten) och kund 
(den skattskyldige) föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

Automatisk 
telefonväxel,     
t.ex. vid en 
myndighet 

1. Rollerna tjänsteleverantör (myndigheten) och kund 
(medborgaren) föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

IP-telefoni via 
Skype 

1. Rollerna tjänsteleverantör (Skype Communications S.a.r.l.) 
och kund föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

Applikationen 
MSN Chat 

1. Rollerna tjänsteleverantör (Microsoft Corporation) och kund 
(”chattaren”) föreligger. 

2. Interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden sker via 
IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 
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Bankomat hos 
t.ex. Spar-
banken  

1. Rollerna tjänsteleverantör (Sparbanken) och kund föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. På för-
utsättningsnivån (när bankkort och kod erhålls) är det dock 
vanligt att de båda aktörerna möts. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

E-guide för 
statsvandring 
installerad på en 
handdator med 
GPS-funktion, 
som hyrs ut 
dygnsvis 

1. Rollerna tjänsteleverantör (t.ex. en turistbyrå) och kund 
(besökare) föreligger. 

2. Social interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden 
sker via IT-system som både medium och utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd., 
utan får åtkomst via det kortvariga lånet av teknisk utrustn. 

 

5.2.2 Företeelser där grundläggande egenskap 1 inte föreligger 
I tabell 5.2 nedan har ett exempel analyserats där den första grundläggande egen-
skapen inte föreligger. Därför är det inte meningsfullt att kalla företeelsen 
eTjänst. Att interaktionen mellan rollerna kund och leverantör på detta sätt inte 
förekommer får i detta exempel följdverkningar för den andra grundläggande 
egenskapen, eftersom den är relaterad till kund- och leverantörsrollen.  

Tabell 5.2.  Exempel på företeelse där interaktion mellan rollerna tjänsteleverantör och 
kund, dvs. den första grundläggande egenskapen, primärt inte föreligger 

Exempel på 
företeelse 

Prövning mot de tre grundläggande egenskaperna 

Kortvarigt lån av 
annan persons 
eget GPS-styrda 
varningssystem 
för fartkameror  

1. Aktören som lånar ut utrustningen uppfyller inte tjänste-
leverantörsrollen (är inte en juridisk person). 

2. Ingen social interaktion bedrivs, eftersom tjänsteleverantör 
saknas. 

3. Kunden (låntagaren) besitter inte nödvändig handlingsrep. 
och medd., utan får åtkomst till dem via det kortvariga 
lånet av teknisk utrustning. 
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5.2.3 Företeelser där grundläggande egenskap 2 inte föreligger 
I tabell 5.3 nedan analyseras två exempel på företeelser som inte kan kallas 
eTjänster därför att den andra egenskapen (interaktion via IT-system som både 
medium och utförare) inte föreligger.   

Tabell 5.3.  Exempel på företeelser där interaktion via IT-system, dvs. den andra 
grundläggande egenskapen, inte föreligger 

Exempel på 
företeelse 

Prövning mot de tre grundläggande egenskaperna   

Säljstödssystem 
hos en bil-
försäljare 

1. Rollerna tjänsteleverantör (bilförsäljaren) och kund (bil-
spekulanten) föreligger. 

2. Tjänsteleverantören och kunden interagerar ”ansikte-mot-
ansikte” och inte via IT-system. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

Telefonsvarare 
med inspelat 
röstmeddelande 

1. Rollerna tjänsteleverantör och kund föreligger. 

2. Social interaktion sker via IT-system som medium men 
inte som självständig utförare. 

3. Kunden besitter inte nödvändig handlingsrep. och medd. 

 

5.2.4 Företeelser där grundläggande egenskap 3 inte föreligger 
I tabell 5.4 nedan analyseras tre exempel på företeelser som inte kan kallas 
eTjänster, eftersom den tredje egenskapen (”icke-ägandet”) inte föreligger. Efter-
som kunden därmed äger eller på annat sätt besitter IT-systemet, faller även 
egenskap 1 och 2.  

Tabell 5.4.  Exempel på företeelser där kunden besitter nödvändiga resurser, dvs. den 
tredje grundläggande egenskapen, inte föreligger  

Exempel på 
företeelse 

Prövning mot de tre grundläggande egenskaperna 

Navigationsstöd 
via installerat 
GPS -system för 
navigering (all 
inf. utom aktuell 
position, finns i 
handdatorn) 

1. Rollen tjänsteleverantör föreligger inte (däremot finns en 
leverantör av IT-systemet). 

2. Leverantören och kunden interagerar inte via IT-system, 
vilket även gäller GPS-positioneringen.   

3. Kunden är i besittning av (äger) IT-systemet på både förut-
sättningsnivån och handlingsnivån. 
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E-mail-kommuni-
kation från egen 
arbetsstation 
(med Outlook 
installerat) 

1. Rollen tjänsteleverantör föreligger inte, däremot finns en 
leverantör av IT-systemet (Microsoft Corporation). 

2. Leverantören och kunden interagerar inte via IT-system.   

3. Kunden är i besittning (äger) all handlingsrepertoar genom 
det installerade e-mailsystemet. Även vid leasing av dator/ 
programvara är kunden i besittning av IT-systemet.  

Kalenderfunktion 
i handdator eller 
mobiltelefon 

1. Rollen tjänsteleverantör föreligger inte i samband med 
användningen.  

2. Leverantören och kunden interagerar inte via IT-system. 

3. Kunden är i besittning av (äger) IT-systemet. 

 

5.3 Innebördsbestämning av IT-användning  
i en eTjänstekontext 

Kapitel 3 inleds med en beskrivning över det pågående fokusskiftet från IT-
system till tjänster inom både samhället och disciplinen för informatik. Därefter 
beskrivs ett flertal kontexter för IT-användning, både med organisationen och 
med samhället som utgångspunkt, men där framgår också att det saknas en 
beskrivning av IT-användning i en eTjänstekontext.  

De tre grundläggande egenskaperna som har beskrivits i detta kapitel, konsti-
tuerar tillsammans den kontext av IT-användning som måste föreligga för att det 
ska vara meningsfullt att tala om en eTjänst. Därmed har kontexten för IT-
användningen beskrivits som en interaktion mellan rollerna kund och tjänste-
leverantör via IT-system som både medium och utförare, samt som kundens 
behov av att interagera för att komma åt användning av tjänsteleverantörens IT-
system. Med stöd av avsnitt 5.1–5.2 kan vi därför nu bestämma att IT-
användning i en eTjänstekontext, dvs. svaret på forskningsfråga 1, har följande 
innebörd: 

”IT-användning i en eTjänstekontext innebär att (1) tjänsteleverantörer och 
kunder (2) utför social interaktion via användning av IT-system som (3) 
tjänsteleverantören besitter.” 

 

IT-användning i en eTjänstekontext kan dessutom relateras till de två utgångs-
punkterna, organisationen och samhället, som identifierats i samband med Dahl-
boms beskrivning (3.1-2) tidigare. Utgångspunkten för tjänsteleverantörens IT-
användning är visserligen organisationen. Den centrala utgångspunkten för 
eTjänstebegreppet är dock att det är kundens nytta av användningen av IT-syste-
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met som fokuseras och att tjänsteleverantören inte har kontroll över kunden. 
Detta betyder att det inte är den organisatoriska användningen av IT-system som 
är i fokus utan den samhälls- och individrelaterade IT-användningen  

Jag menar att förståelsen för IT-användning i en eTjänstekontext utgör grund-
förutsättningen för att förstå vad företeelsen eTjänst är – och vice versa. I kapitel 
6 och 7 presenteras den praktiska teorin om eTjänster i sin helhet. Där beskrivs 
företeelsen eTjänst närmare, vilket också leder till en ytterligare förståelse för IT-
användning i en eTjänstekontext. 
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6 Att förstå en eTjänst 
 

Givet att en företeelse uppfyller de tre grundläggande egenskaperna som beskrivs 
i föregående kapitel, dvs. att det är meningsfullt att kalla den eTjänst, bidrar detta 
kapitel med hur en sådan eTjänst bör förstås. De tre grundläggande egenskaperna 
från föregående kapitel ingår i de fem regler som presenteras nedan, men ytter-
ligare artikulerade. Kapitlet bidrar därmed samtidigt till en fördjupad förståelse 
för IT-användning i en eTjänstekontext. 

Kapitlet beskriver, och är strukturerat efter, de fem första reglerna i den praktiska 
teorin om eTjänster (6.1-6.5). Tillämpade tillsammans ska de fem reglerna resul-
tera i en meningsfull förståelse av en eTjänst. I kapitlet används genomgående ett 
tillämpningsexempel, eTjänsten Blocket (se www.blocket.se) som är en annonse-
ringstjänst på Internet, eftersom det är i tillämpning som den praktiska teorin om 
eTjänster ska förstås och bedömas. Exemplet Blocket har valts för att det är all-
mänt tillgängligt och för att det inbegriper en lämplig komplexitet vid använd-
ning i illustrationssyfte. Kapitlet avslutas (6.6) med en definition av begreppet 
eTjänst, som baseras på de fem reglerna, samt med en begreppssammanfattning 
av de använda begreppen och deras relationer till varandra.   

 

6.1 Regel 1: eTjänster tillhandahålls i relationerna 
mellan en tjänsteleverantör och kunder  

Den första regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst 
tillhandahålls i relationerna mellan en tjänsteleverantör och kunder. Den första 
regeln beskrivs under följande två rubriker:   

� Rollerna kund och tjänsteleverantör  

� Två grundläggande relationer  

 

6.1.1 Rollerna kund och tjänsteleverantör  
Rollerna kund och tjänsteleverantör måste föreligga för att det ska vara menings-
fullt att betrakta en företeelse som eTjänst. Det är också grundläggande att 
tjänsteleverantören betjänar kunden, och en värdering att kunden ska göras nöjd. 
Kundbegreppet används för den som är mottagare, och ska gynnas, av tjänsten 
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oavsett om denne betalar eller inte. Ibland är det intressant att skilja mellan beta-
lande och icke betalande kunder (se t.ex. analysen av Mötesplatsen i avsnitt 9.2).  

Tjänsteleverantören utgörs oftast av en organisation, dvs. av en planmässig sam-
verkan mellan flera individer och grupper med gemensamma intressen, vilka 
agerar i rollen som en s.k. juridisk person (handelsbolag, aktiebolag, förening 
etc.). Tjänsteleverantören kan även utgöras av en enskild individ, men denne 
måste då också agera i rollen som juridisk person (eget handelsbolag eller aktie-
bolag). En vän som tillhandahåller en tjänst till en annan person betraktas därmed 
inte som en tjänsteleverantör enligt den praktiska teorin. Rollen som tjänsteleve-
rantör är relaterad till ett juridiskt utpekat och reglerat ansvar.  

En förutsättning är också att det är en tjänsteleverantör som tar ansvar för en 
eTjänst gentemot kunden. Den ansvariga tjänsteleverantören kan dock i sin tur 
anlita underleverantörer, men det yttersta ansvaret för eTjänsten kan inte delas.   

Exemplet Blocket:   Rollerna kund och tjänsteleverantör 

Tjänsteleverantör:  Företaget Blocket AB som juridisk person är ansvarig 
tjänsteleverantör för eTjänsten Blocket, via sina med-
arbetare  

Kund A:   Annonsör som betalande kund 

Kund B:  Läsare som icke betalande kund 

6.1.2 Två grundläggande relationer 
Den interaktion som eTjänster baseras på kan beskrivas genom två grund-
läggande relationer (figur 6.1): 

1. relationen mellan tjänsteleverantören och kunden 

2. relationen mellan kunder. 

 

  IT-system 

Tjänste-
leverantör 

Kund 

Kund 

 IT-system

Kund 

 
Figur 6.1. Två grundläggande relationer för eTjänster 
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De båda grundläggande relationerna kan betraktas som två idealtyper. Med ideal-
typ avses sådana grundläggande specifika egenskaper hos en företeelse som, när 
de särskilt abstraheras och lyfts fram, och samtidigt undertrycker andra egen-
skaper, karakteriserar företeelsen i fråga på ett lämpligt sätt (Nurminen 1988).   

Den första grundläggande relationen, tjänsteleverantör–kund, återfinns i samtliga 
eTjänster eftersom en eTjänst alltid är relaterad till en tjänsteleverantör. I kapitel 
8 analyseras fyra exempel på eTjänster av sådan karaktär: Läget-på-Vägarna, 
Sparbankens internetbank, Clas Ohlsons internetbutik och Hotmail, där tjänste-
leverantören betjänar en typ av kund. 

Många eTjänster bygger, förutom på den grundläggande relationen mellan 
tjänsteleverantör–kund, dessutom på den andra grundläggande relationen, kund–
kund. Sådana eTjänster, som bygger på båda de grundläggande relationerna, 
handlar om förmedling i någon form. Figur 6.2 nedan visar principen för dessa 
förmedlingstjänster.  

IT-system 
  

Tjänsteleverantör

Kund B Kund A 

Figur 6.2. eTjänster som bygger på båda de grundläggande relationerna 

 
I kapitel 9 analyseras fyra exempel: en länknings-eTjänst, Blocket, Mötesplatsen 
och Projektplatsen, vilka samtliga är exempel på eTjänster som baseras på båda 
de grundläggande relationerna. 

Exemplet Blocket: Grundläggande relationer för annonseringstjänsten Blocket  

Annonseringstjänsten Blocket baseras både på den grundläggande relationen 
mellan tjänsteleverantören Blocket AB och dess kunder, samt på den grund-
läggande relationen mellan de olika kunderna:  annonsörer och läsare. 

Figur 6.3 åskådliggör de tre relationer som dessa två grundläggande relationer 
skapar. 
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IT-system 
  

Blocket AB

Läsare Annonsör 

  
Figur 6.3. Relationer för eTjänsten Blocket  

Med stöd av den femte regeln beskrivs senare (6.5) vad dessa tre sociala rela-
tioner innebär.  
 

6.2 Regel 2: eTjänster innebär att handlingar och 
resultat tillhandahålls kunderna  

Den andra regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att handlingar 
och resultat tillhandahålls kunderna. Denna regel beskrivs under följande två 
rubriker: 

� Handlingar och resultat som grund för en eTjänst 

� eTjänstekoncept 
 

6.2.1 Handlingar och resultat som grund för en eTjänst 
En eTjänst bygger på att tjänsteleverantören tillhandahåller handlingar och resul-
tat för sina kunder. Intentionen ska vara att dessa handlingar och resultat ska vara 
värdeskapande för kunden, vilket är en central värdering som samtidigt slår fast 
att sådana handlingar som inte tillför kundvärde inte heller är tjänstegrundande. 
Ytterst är det alltid kunden som avgör om en uppsättning handlingar och resultat 
är av värde.  

Handlingarna och resultaten tillhandahålls kunden av tjänsteleverantören via an-
vändning av IT-system. Eftersom eTjänster till mycket stor del är fördefinierade 
genom IT-system, måste tjänsteleverantören i förväg därför bestämma vilka 
kunder man avser att betjäna och vilka handlingar och resultat man avser att till-
handahålla. Tjänsteleverantören måste därmed i förväg kunna bedöma vad som 
kommer att tillföra värde för kunderna.   
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6.2.2 eTjänstekoncept  
Det är eTjänstekonceptet som beskriver vilka handlingar och resultat som en 
eTjänst avser att tillhandahålla de avsedda kunderna. Denna beskrivning kan ses 
som en produktbeskrivning, som ingår i tjänsteleverantörens praktik och som kan 
användas i olika situationer. Detta gäller t.ex. i samband med erbjudande av en 
eTjänst, överenskommelse om att tillhandahålla en specifik eTjänst eller vid 
förfrågan om en eTjänst.  

Ett eTjänstekoncept bör vara relaterat till en viss kundgrupp och beskriva vilka 
handlingar och resultat som tillhandahålls denna kundgrupp. Effekter av de till-
handahållna handlingarna och deras resultat, t.ex. kundtillfredsställelse, omfattas 
inte av eTjänstekonceptet, men är naturligtvis viktiga för kunden och därmed 
också lämpliga att utvärdera. Inte heller förutsättningar för eTjänsten beskrivs av 
eTjänstekonceptet, t.ex. kundens behov. Däremot är det av största betydelse att 
eTjänstekonceptet kan relateras till dessa förutsättande kundbehov.    

eTjänstekonceptet delas in i de två underkategorierna kärntjänster och tilläggs-
tjänster. Kärntjänster är sådana handlingar och resultat som tjänsten baseras på, 
dvs. de är nödvändiga för eTjänstens existens. Tilläggstjänsterna avser att tillföra 
kärntjänsterna kompletterande kundvärde i form handlingar och resultat. Til-
läggstjänsterna kan dessutom i likhet med kärntjänsterna, bidra till effekter, t.ex. 
en nöjd kund. Därför relateras ofta tilläggstjänsterna till ökad attraktivitet och 
kundnytta för en eTjänst.       

eTjänstekonceptet betraktas slutligen med utgångspunkt från ett intentionellt 
perspektiv, dvs. vilket eTjänstekoncept en specifik eTjänst avser att tillhanda-
hålla. eTjänstekonceptet utgår därför från en beskrivning av ett intentionellt 
handlande och intentionella resultat för en eTjänst riktade mot en avsedd typ av 
kunder.  

Exemplet Blocket: eTjänstekoncept  

Blocket AB som tjänsteleverantör tillhandahåller en eTjänst för kunder som 
baseras på handlingar och resultat. eTjänstekonceptet består av ett flertal kärn- 
och tilläggstjänster (i kapitel 9 återfinns en mer detaljerad analys av eTjänste-
konceptet för annonseringstjänsten Blocket). Exempel på en kärntjänst med ut-
gångspunkt från en annonsör är 

� (handlingarna) att publicera och exponera annonsörens meddelande 
lättillgängligt via Blocket.se och att förmedla kontakt med intresserade 
läsare 

� (resultaten) de publicerade och exponerade annonserna, samt kontakter 
med intresserade läsare som besvarat annonsen.   

Denna kärntjänst kan relateras till det primära kundbehovet en annonsör har av 
att få publicera en annons och få kontakt med intresserade läsare. 
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Exempel på en kärntjänst med utgångspunkt från en läsare är  

� (handlingarna) att söka efter och att presentera potentiellt intressanta 
annonser med hjälp av Blocket.se, och att förmedla kontakt med dess 
annonsörer 

� (resultaten) de presenterade sökresultaten, de presenterade annonserna 
och de skapade kontakterna med annonsörer. 

Denna kärntjänst kan relateras till det primära kundbehovet att få kunskap om 
intressanta annonser och att få kontakt med dess annonsörer. 

Exempel på en tilläggstjänst med utgångspunkt från en läsare är 

� (handlingarna) att bevaka nyinkomna annonser efter angivna sökkriterier 
och presentera dem i samband med att ”Bevaka” väljs 

� (resultaten) sparade sökbegrepp och presenterade träfflistor med 
matchande annonser. 

Denna tilläggstjänst kan relateras till det sekundära kundbehovet om att slippa 
bevaka nyinkommande annonser av potentiellt intresse. 

 

 

6.3 Regel 3: eTjänster tillhandahålls via  
användning av IT-system  

Den tredje regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att eTjänster till-
handahålls via användning av IT-system i samband med interaktion mellan 
tjänsteleverantören och kunden eller kunderna. Grunden för denna regel är att 
interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden eller kunderna utförs via IT-
system och inte ”ansikte-mot-ansikte”. Den tredje regeln beskrivs under följande 
fyra rubriker: 

� IT-system som förutsättning för handling och IT-system i handling 

� En eTjänst tillhandahålls via IT-systems användargränssnitt 

� IT-system i handling baseras på tre typer av användningssituationer  

� IT-system i handling som medium och utförare 
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6.3.1 IT-system som förutsättning för handling och  
IT-system i handling  

En tydlig distinktion görs mellan två nivåer för IT-system – IT-system som 
förutsättning för handling och IT-system i handling (se figur 6.4). 

 
 
 

IT-system 
 
 
 

 

Kund eller 
tjänsteleverantör 

IT-system som 
förutsättning för 

handling 

IT-system i 
handling   

 

A 

 
Figur 6.4. Två nivåer för IT-system – IT-system som förutsättning för handling och IT-
system i handling 

 
Pilen A i figuren mellan användaren och IT-systemet symboliserar en använd-
ning av IT-system och att detta sker i samband med IT-system i handling.   

IT-system som förutsättning för handling består enligt den praktiska teorin om 
eTjänster av följande delar (se också figur 6.5 nedan):   

1. ett avgränsat verksamhetsspråk: begrepp, terminologi 

2. en handlingsrepertoar: en fördefinierad repertoar av möjliga handlingar i 
form av funktionalitet 

3. dokument på förutsättningsnivå: handlinsrepertoar, typmeddelanden och 
layout 

4. ett handlingsminne: regelverk för handlingsminne i form av databas-
schema, funktionalitet för förändring av handlingsminnet samt lagrade 
meddelanden 

5. teknisk utrustning: datorer, telekommunikationsutrustning, mediautrust-
ning, lagringsmedia, in- och utenheter, tekniker för dataöverföring, 
systemprogramvara etc. 
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IT-system 
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Figur 6.5. Samband mellan IT-system som förutsättning för handling och användning 
av IT-system, dvs. IT-system i handling 

 
Med IT-system i handling avses de handlingar som IT-system och tjänsteleveran-
tören respektive kunden utför i samband med att eTjänsten tillhandahålls. IT-
system utför i samband med detta följande fem generiska handlingar (figur 6.5): 

� mottar inmeddelande genom mottagande handling 
� förändrar handlingssminnet, vilket innebär att det lagrar, uppdaterar och 

tar bort meddelanden i handlingsminnet 
� söker/hämtar meddelanden i handlingsminnet 
� bearbetar, vilket innebär att det genomför logiska och matematiska 

operationer 
� skapar utmeddelande genom tillhandahållande handling. 
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Användaren, dvs. tjänsteleverantören och kunden, utför i samband med IT-
system i handling följande tre generiska handlingar: 

� skapar inmeddelande genom tillhandahållande handling (tillhandahåller 
inmeddelande) som innefattar tolkningshandling 

� mottar utmeddelande genom mottagande handling som innefattar 
tolkningshandling 

� utför extern handling (som baseras på en mottagandehandling) genom 
handling utanför IT-system. 

 
Tillhandahållande och mottagande handlingar som utförs via IT-system innebär i 
de flesta fall att ett meddelande tillhandahålls eller mottas. Det kan dock finnas 
fall när resultatet av dessa handlingar är något annat än ett meddelande, t.ex. de 
pengar som tillhandahålls i samband med ett bankomatuttag. In- och utmedde-
landen samt lagrade meddelande kallas med en sammanfattande term för infor-
mation.  

IT-system kan utföra de fem generiska handlingarna automatiskt baserat på pro-
grammerade instruktioner och fördefinierade regelverk. Därför kan IT-system 
betraktas som interaktiva automater som självständigt utför dessa handlingar när 
de via interaktiva användargränssnitt interagerar med användaren. I avsnitt 6.3.2 
nedan utvecklas innebörden av IT-systems användargränssnitt.  

Den krökta pilen, pil B, i figur 6.5 ovan som pekar från ”förändrar handlings-
minnet” till ”handlingsminne”, dvs. från IT-system i handling till IT-system som 
förutsättning för handling, utgör ett viktigt samband genom att den information 
som lagras i handlingsminnet skapar förutsättningar för efterföljande handlingar.  

Med stöd av figur 6.5 ovan, inom den fetmarkerade ramen, kan också ett IT-
systems beståndsdelar utläsas som  

� IT-system som förutsättning för handling, dvs. begrepp och terminologi, 
handlingsrepertoar, typdokument, handlingsminne och teknisk utrustning  

� de fem generiska handlingar som IT-system utför i samband med IT-
system i handling, dvs. mottar inmeddelande, förändrar handlingsminnet, 
söker/hämtar meddelande, bearbetar samt skapar utmeddelande (Dessa 
handlingar utförs när IT-systemets program exekveras.) 

� det användargränssnitt (den gråmarkerade boxen) som utgör den del av 
IT-systemet som används för att tillhandahålla och motta meddelanden (se 
ytterligare beskrivning i avsnitt 6.3.2 nedan). 
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Exemplet Blocket:   IT-system som förutsättning för handling och IT-system 
 i handling 

Tjänsteleverantören besitter IT-system som är fördefinierade att motta hand-
lingar, förändra handlingsminnet, söka/hämta meddelanden, bearbeta och skapa 
utmeddelanden. Denna handlingsrepertoar bygger på en specifik uppsättning 
begrepp och terminologi, såsom annons, bevakning, sök, kategori och län. För-
definierade dokument på förutsättningsnivå finns fastlagda i form av skärmdoku-
ment för in- och utmeddelanden. Handlingsminnet bygger på ett fördefinierat 
databasschema som bestämmer hur bl.a. kunduppgifter och annonser kan lagras. 
Tjänsteleverantören besitter dessutom teknisk utrustning i form av t.ex.  servrar 
och lagringsenheter.   

Kunderna har tillgång till webbläsare som är fördefinierade för att begära och 
ta emot skärmdokument i http-format. Med webbläsaren kan också kunden navi-
gera mellan olika skärmdokument. Handlingsminnet för de senaste åtkomna 
webbadresserna är fördefinierat. Kunden har också tillgång till teknisk utrust-
ning i form av en persondator med Internetanslutning.      

Både tjänsteleverantören och kunderna innehar därmed centrala IT-system, dvs. 
resurser på förutsättningsnivå. Kundens förutsättningar när det gäller IT-system 
är av generell karaktär och är inte knutna specifikt till eTjänsten Blocket. 

Både tjänsteleverantören och kunderna använder IT-systemet i handling. I sam-
band med detta utför IT-systemet fördefinierade handlingar, dvs. det utför motta-
gande handlingar, förändrar handlingsminnet, söker och hämtar meddelanden, 
bearbetar och skapar utmeddelanden. Kunden och tjänsteleverantören skapar 
inmeddelanden, mottar utmeddelanden och utför externa handlingar.  

När en annonsör på handlingsnivån registrerar en annons, kommer denna efter 
tjänsteleverantörens granskning, som också sker på handlingsnivån, att förändra 
handlingsminnet på handlingsnivån, som därefter utgör en del av förutsättnings-
nivån.    
 

6.3.2 En eTjänst tillhandahålls via IT-systems användargränssnitt 
Användargränssnitt avser den del av IT-system som användarna interagerar med 
(se figur 6.5 ovan). Ett användargränssnitt består av komponenterna 

� handlingsrepertoar (funktionalitet) 

� utmeddelanden (information)  

� teknisk utrustning i form av in- och utenheter.  
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Detta betyder att ett användargränssnitt dels består av IT-system som förutsätt-
ning för handling, dvs. handlingsrepertoar, utmeddelanden på förutsättningsnivån 
(typmeddelanden) och teknisk utrustning. Det består också av IT-system i hand-
ling, dvs. utmeddelanden på handlingsnivån, m.a.o. resultatet av de tillhandahål-
lande handlingar som IT-system utför.  

Den tekniska utrustningen som kan relateras till användargränssnitt återfinns i 
form av olika in- och utenheter, t.ex. bildskärmar, tangentbord, telefonbaserade 
knappsatser, högtalare etc. Användargränssnitt består också ofta, men inte nöd-
vändigtvis, av ett antal skärmdokument. I ett skärmdokument presenteras delar av 
IT-systemets handlingsrepertoar, typmeddelanden, layout samt utmeddelanden 
på handlingsnivå i form av olika skärmobjekt såsom ikoner, klickbara knappar, 
länkar, menyer, listor, texter, bilder och textfält som kan fyllas i. Ett skärmdoku-
ment är knutet till ett fönster på bildskärmen. 

Via användargränssnitten kan användaren interagera med IT-system och kom-
municera med andra användare genom IT-system. Användargränssnitten kan 
t.ex. bestå av interaktiva skärmdokument, haptiska användargränssnitt (känsel-
baserade gränssnitt såsom handskar, hjälmar etc.) eller audiobaserade användar-
gränssnitt i form av mikrofon och högtalare.   

Exemplet Blocket:  IT-systems användargränssnitt 

I den mer omfattande analysen av Blocket som görs i kapitel 9, presenteras ett 
flertal skärmdokument, vilka tillsammans formar centrala delar av det användar-
gränssnitt som kunden kommer i kontakt med i eTjänsten Blocket. Om skärm-
dokumentet i figur 9.4 i kapitel 9 tas som exempel, tillhandahåller det en hand-
lingsrepertoar (funktionalitet) för kunden som t.ex. sökning baserad på kriterier 
som anges eller utförligare information om en specifik annons i listan. Den kan 
också bestå av adress- och telefonuppgifter, nyhetsinformation, ytterligare infor-
mation och kontakt med företag som har reklam placerade eller handla om att 
lägga in en annons.  I skärmdokumentet finns även information i form av ut-
meddelanden, framförallt i form av textmeddelanden men även bilder. Huvud-
delen av dessa meddelanden är ”klickbara” och länkar vidare till den funktio-
nalitet som exemplifieras ovan.   

Skärmdokumentet presenteras visuellt på kundens bildskärm och valen eller åt-
komsten till funktionaliteten tillhandahålls via kundens tangentbord eller mus. 
Både bildskärmen och tangentbordet/musen utgör den tekniska utrustning som 
ingår i det användargränssnitt som kunden kommer i kontakt med. Användar-
gränssnittet för Blocket baseras inte på ljud eller rörliga bilder, med undantag 
för några rörliga banners (marknadsföringsmeddelanden).  
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6.3.3 IT-system i handling baseras på tre typer av  
användningssituationer 

En eTjänst tillhandahålls i samband med ett IT-system i handling. Detta innebär 
att eTjänster är användning av IT-system, under förutsättning att de tre grundläg-
gande egenskaperna (se 5.1) föreligger. Med begreppet användningssituation 
avses hur en användare, kund eller tjänsteleverantör, förhåller sig till IT-systemet 
i samband med IT-system i handling. I avsnitt 6.3.1 och 6.3.2 ovan beskriver jag  

� att IT-system kan användas för att autonomt utföra fem typer av generiska 
handlingar: mottaga inmeddelanden, förändra handlingsminnet, söka och 
hämta, bearbeta och skapa utmeddelanden 

� att användarna kan utföra tre typer av generiska handlingar med hjälp av 
IT-system: skapa inmeddelanden, motta utmeddelanden och utföra externa 
handlingar. 

 
Med utgångspunkt från detta kan tre typer av användningssituationer beskrivas 
utifrån hur användaren förhåller sig till IT-system i samband med IT-system i 
handling. Dessa situationer är följande: 

� interaktiva användningssituationer baserade på handlingar som en använ-
dare utför genom ett IT-system på ett aktörsberoende sätt 

� autonoma användningssituationer baserade på handlingar som en använ-
dare slipper utföra genom ett IT-system eftersom handlingarna utförs 
autonomt på ett aktörs-o-beroende sätt 

� externa användningssituationer baserade på handlingar som utförs externt 
av en användare utanför IT-systemet och på ett aktörsberoende sätt. 

 

Med användningssituation avses en grupp av relaterade handlingar som det är 
meningsfullt att beskriva i syfte att förstå hur IT-system används vid tillhanda-
hållande av eTjänster. De ovan beskrivna användningssituationerna representerar 
tre olika förhållningssätt som användaren kan ha i relation till IT-system i hand-
ling.  Figur 6.6 nedan visar att en eller flera generiska handlingar, t.ex. använda-
rens tillhandahållande handling och IT-systemets mottagande handling, kan ingå 
i en och samma generiska användningssituation. Figuren visar också att en gene-
risk handling kan vara relaterad till flera användningssituationer. När ett med-
delande tas emot via e-mail t.ex., så görs detta i ett första skede via en autonom 
användningssituation och sedan via en interaktiv användningssituation när motta-
garen tolkar meddelandet. Vidare visar figuren att en eller flera generiska 
användningssituationer kan vara representerade och kombinerade i en eTjänst. 
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Figur 6.6. Sambanden mellan generiska handlingar, användningssituationer och 
eTjänster 

 
I den interaktiva användningssituationen interagerar användaren med ett IT-
system genom att tillhandahålla inmeddelanden i rollen som sändare, och motta 
utmeddelanden i rollen som mottagare, via IT-systemets användargränssnitt 
(figur 6.7). Cirkeln i figuren avser de handlingar som användaren behöver utföra 
i den interaktiva användningssituationen.  

 

 

 

 

 

 

Figur. 6.7. Den interaktiva användningssituationen 

 
Figuren ovan visar en s.k. genuin interaktiv användningssituation som består av 
både en tillhandahållande och en mottagande handling. En interaktiv använd-
ningssituation kan dock i sin enklaste utformning bestå av endast en mottagande 
handling (inkluderande en tolkningshandling). Detta sker t.ex. om man läser ett 
meddelande på en elektronisk anslagstavla och får kunskap om något, men sedan 
inte handlar direkt med utgångspunkt från denna kunskap. 

I den autonoma användningssituationen utför användaren inga handlingar alls 
eftersom IT-system på egen hand utför handlingar som en agent på uppdrag av 
användaren (figur 6.8).  Användaren slipper därmed att utföra de handlingar som 
skulle ha utförts i en motsvarande interaktiv användningssituation, vilket illu-
streras av cirkeln i figuren. IT-system kan dock inte helt ersätta människan. 
Ytterst måste det finnas en mänsklig aktör som är ansvarig för handlandet. I den 
autonoma användningssituationen kan IT-system användas för att ersätta mot-
tagaren genom att det mottar och lagrar inmeddelanden. I samband med detta 
sker ingen tolkning av inmeddelandet, eftersom IT-system inte kan tolka med-
delanden som mänskliga mottagare kan. IT-system kan genom dessa mottagande 
handlingar användas för att autonomt bevaka inkommande meddelanden eller om 
och när en händelse inträffar.  
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Figur. 6.8. Den autonoma användningssituationen 

 
Själva bevakningen sker autonomt genom att användaren inte interaktivt måste 
kontrollera om eller när händelsen inträffar. Användaren behöver dock initiera 
bearbetningen genom en interaktiv användningssituation och sedan motta utmed-
delandet när villkoret för bevakningen är uppfyllt, också det genom en interaktiv 
användningssituation. Detta betyder att en autonom användningssituation kan 
initieras med hjälp av en interaktiv användningssituation, och att den ofta avslu-
tas med att mottagaren t.ex. tar emot ett pappersdokument eller ett meddelande 
på mobiltelefonen när den händelse som bevakas inträffar. IT-system kan också 
användas för att ersätta sändaren genom att på ett autonomt sätt tillhandahålla 
utmeddelanden utan att den mänsklige sändaren behöver vara närvarande.  

I den externa användningssituationen utför användaren en handling utanför IT-
systemet baserad på utmeddelanden som mottagits från IT-systemet (figur 6.9). 

 
 

 

 

 

 

Figur. 6.9. Den externa användningssituationen 

 
De externa användningssituationerna bygger på externa handlingar baserade på 
ett direkt handlande utanför IT-systemet men med utgångspunkt från kunskap 
som erhållits från detta. Den externa användningssituationen baseras därför på 
mänsklig tolkning och är uppbyggd i två steg: 1) en interaktiv, mottagande hand-
ling eller ett mottagande av meddelande utskrivet t.ex. på papper (cirkel A i figu-
ren), och 2) handlingar som är orienterade utanför IT-systemet men som baseras 
på den erhållna kunskapen. 

Användaren 
Tillhandahållande 

handling 

Mottagande 
handling 

     Utgående   
meddelande 

   Ingående 
meddelande 

Mottagande 
handling 

Extern 
handling 

Användaren 

     Utgående   
meddelande 

 
A B 
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 Exemplet Blocket:  Användningssituationer 

Blocket baseras på att tjänsteleverantören Blocket AB och kunderna, dvs. annon-
sören och läsaren, använder IT-system i följande användningssituationer.  

För medarbetarna hos tjänsteleverantören Blocket AB kan interaktiva använd-
ningssituationer identifieras i samband med granskning av inkommande annon-
ser och vid beslut om publicering av annonsen om annonsören följt regelverket. 
IT-systemet utför den övriga verksamheten i autonoma användningssituationer, 
t.ex. i en presentation av regler för hur annonsering ska utföras och för mottag-
ning av nya annonser. Likaså utförs exponering av annonser, presentation av 
enskilda annonser och förmedling av kontaktmeddelanden från läsare autonomt. 

För annonsören kan flera interaktiva användningssituationer identifieras, t.ex. 
vid registrering av kunduppgifter, registrering av en annons, begäran om publi-
cering, mottagande av betalningsinformation via e-mail, samt vid betalning via 
betaltelefonnummer. I externa användningssituationer kontaktar annonsören, via 
telefon, en intresserad läsare som svarat på annonsen, och detta sker externt i 
förhållande till IT-systemet. Autonoma användningssituationer utförs av IT-
systemet på uppdrag av annonsören i samband med att annonsen exponeras. 

För läsaren kan interaktiva användningssituationer identifieras, såsom kriterie-
baserade val, läsning av annonser och kontaktmeddelanden till annonsörer. 
Externa användningssituationer utförs när en första kontakt med annonsören tas 
via telefon om telefonnumret angivits i annonsen.  

 

6.3.4 IT-system i handling som medium och utförare 
IT-system används som medium och utförare av kommunikationshandlingar mel-
lan mänskliga sändare och mottagare. I detta avsnitt fokuseras de två funktionella 
roller som IT-systemen har i samband med användning. 

Vid användning av IT-system som medium, förmedlas information via olika tek-
niker för dataöverföring mellan mänskliga sändare och mottagare. När IT-system 
på detta sätt medierar kommunikationen mellan sociala aktörer, mottar de med-
delanden från mänskliga sändare (formaliseringsgraden är ofta låg) och för-
medlar sedan dessa i oförändrat skick till mänskliga mottagare. Detta är mest 
uppenbart när förmedlingen av data sker i realtid, t.ex. i samband med chatt eller 
vid telefonsamtal över Internet.  

Vid användning av IT-system som utförare agerar de som aktiva agenter i den 
interaktion som äger rum mellan mänskliga sändare och mottagare. När IT-
system på detta sätt mottar meddelanden (formaliseringsgraden är ofta hög), 
lagrar dem och eventuellt skapar nya utmeddelanden baserat på meddelanden 
som finns i handlingsminnet, framstår de som aktiva utförare i samband med de 
sociala aktörernas interaktion med varandra. IT-systemens förmåga att interaktivt 
agera med sändare och mottagare bidrar också till bilden av IT-system som 



Kapitel 6 

132 

aktiva utförare. Ytterligare något som gör att IT-system betraktas som aktiva ut-
förare är att de i samband med interaktionen också kan ersätta mottagaren och 
sändaren genom autonoma användningssituationer, vilka beskrivs mer utförligt i 
regel 5 nedan.  

Karakteristiskt för IT-system är att de är både utförare och medium. I vilken grad 
som IT-system kan betraktas som det ena eller andra kan variera. Vissa IT-
system har stark karaktär av medium och till en liten del av utförare. Andra IT-
system har däremot mer karaktären av utförare. I samband med eTjänster är det 
avgörande att det existerar en kombination av både utförar- och mediumrollerna, 
dvs. IT-system med dubbla funktionella roller. Utförarrollen för IT-system 
innebär att det finns en handlingsrepertoar, en funktionalitet, representerad som 
innebär att systemet på ett självständigt sätt kan fungera som utförare. Medium-
rollen innebär att IT-system förmedlar kommunikationshandlingar mellan aktö-
rer. Utan dessa dubbla roller kan vi inte tala om att vi har ett IT-system på ett sätt 
som är meningsfullt i eTjänstesammanhang.  

Utan möjligheten att ett IT-system kan utföra handlingar som går utöver me-
diumrollen är det alltså inte meningsfullt att tala om en eTjänst. Med denna argu-
mentation är det därmed inte meningsfullt att betrakta ett vanligt telefonsamtal 
via digitala växlar som en eTjänst. IT-systemet fungerar då enbart som medium i 
samband med kommunikationen mellan människor, dvs. meddelanden överförs 
direkt i realtid och utan bearbetning och förändring.  

Exemplet Blocket:  IT-system i handling som medium och utförare 

Tjänsteleverantörens, annonsörens och läsarens användning av ett IT-system när 
eTjänsten Blocket tillhandahålls (i handling) baseras på både medium- och 
utförarrollerna. Exempel på mediumrollen är när IT-systemet förmedlar annon-
sörens registrerade kunduppgifter och annonser till Blocket AB, samt vid för-
medlingen av kontaktmeddelanden från en läsare till en annonsör. Exempel på 
utförarrollen är när IT-systemet utför mottagning av kunduppgifter och annons-
manus, samt utför sökningar.         

Både mediumrollen och utförarrollen återfinns när de sociala aktörerna kom-
municerar med varandra.  Mediumrollen innebär interaktion utan att IT-systemet 
förändrar meddelandet. Utförarrollen innebär en interaktion där IT-systemet på 
uppdrag av någon eller flera sociala aktörer mottar, lagrar, bearbetar (eller på 
annat sätt förändrar meddelandet), samt tillhandahåller meddelanden som kan 
relateras till interaktionen mellan två sociala aktörer.   
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6.4 Regel 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens 
användning av tjänsteleverantörens IT-system   

Den fjärde regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att eTjänster till-
handahålls genom kundens användning av tjänsteleverantörens IT-system, dvs. 
att kunden inte besitter hela det IT-system som behövs (kundens ”icke-ägande”).    

6.4.1 Användning av tjänsteleverantörens IT-system 
Kunden ska använda tjänsteleverantörens IT-system för att det ska vara menings-
fullt att betrakta en företeelse som en eTjänst. Med detta avses att tjänsteleveran-
tören tillhandahåller nödvändiga IT-system för kunden, utan att äganderätten 
eller kontrollen över dessa övergår till kunden. Den fjärde regeln fastställer där-
med principen att kunden inte får besitta hela det IT-system som behövs. Det är 
detta ”icke-ägande” som gör att kunden måste använda, dvs. interagera med, 
tjänsteleverantörens IT-system. Det är också denna interaktion som leder till att 
relationer mellan tjänsteleverantören och kunden uppstår och vidmakthålls, efter-
som kunden och tjänsteleverantören vid varje tjänstetillfälle behöver interagera 
med varandra via IT-användningen. 

”Icke-ägandet” reser även frågan om under vilka förutsättningar som kunden ska 
få tillgång till tjänsteleverantörens IT-system. Ett sätt är att kunden betalar i rela-
tion till nyttjande, ett annat är att kunden betalar för en viss tid (prenumeration).  
Ytterligare ett sätt är att andra aktörer betalar, t.ex. genom annonsering. I sam-
band med eTjänster är det också vanligt att tjänsteleverantören tillhandahåller 
nyttjandet utan kostnad för kunden som ett led i en rationalisering av den egna 
verksamheten. Exempel på detta är Internetbank, e-deklaration och e-handel. 
Vissa tjänsteleverantörer tillhandahåller eTjänster till sina kunder som ett led i att 
uppfylla verksamhetsmålen (se t.ex. eTjänsten Läget-på-Vägarna i avsnitt 8.1 
som tillhandahålls av Vägverket). 

Exemplet Blocket:  Kundernas användning av tjänsteleverantörens IT-system 

Både annonsören och läsaren interagerar, som kunder till Blocket AB, vid varje 
tillfälle med tjänsteleverantören Blocket AB via Internet för att få tillgång till IT-
system Blocket.se (adressen www.Blocket.se). Vid varje sådant tillfälle förblir IT-
systemet Blocket.se under besittning och ansvar av tjänsteleverantören Blocket 
AB. Ingen besittningsrätt av handlingsrepertoar eller meddelanden övergår till 
kunden. Kunden har samtidigt därför friheten att, vid varje tillfälle, välja eller 
inte välja ytterligare en eTjänst från Blocket AB.       

Annonsören får tillgång till Blocket genom att betala en avgift för att få sin 
annons införd. Läsaren betalar inget för sitt nyttjande. Både annonsören och 
läsaren utgör dessutom underlag för att Blocket AB ska få betalt för att mark-
nadsföra andra företag genom klickbara meddelanden och länka potentiella 
kunder till dessa företag. 



Kapitel 6 

134 

 6.5 Regel 5: eTjänster tillhandahålls i samband med 
social interaktion via användning av IT-system 

Den femte regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att eTjänster till-
handahålls i samband med social interaktion mellan tjänsteleverantören och 
kunder via användning av IT-system. Utgångspunkten för denna regel är att den 
sociala interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunderna utförs via IT-
system i handling, och inte ”ansikte-mot-ansikte”. Det betyder att regel 5 bes-
kriver varför interaktion via användning av IT-system kan betraktas som social 
interaktion och vilka roller som IT-systemen då kan ha. Den femte regeln bes-
krivs under följande rubriker: 

� Kommunikation och relationer via användning av IT-system 

� IT-systems roll i samband med social interaktion. 
 

Förutom beskrivningen av exemplet Blocket, diskuteras även exemplet Autogiro. 
Efter att ha gått igenom denna femte regel är det möjligt att förstå att både 
Blocket och Autogiro är exempel på eTjänster som bygger på social interaktion 
via användning av IT-system, trots att tjänsteleverantören och kunden inte möts 
”ansikte-mot-ansikte”. I exemplet Autogiro gäller detta trots att varken kunden 
eller tjänsteleverantören behöver utföra interaktiva handlingar eftersom dessa ut-
förs autonomt av IT-systemet för dem båda.  

6.5.1 Kommunikation och relationer via användning av IT-system 
I samband med tillhandahållande av eTjänster är det sociala aktörer (mänskliga 
aktörer som subjekt och organisationer som sociala objekt) som kommunicerar 
med varandra genom IT-system. En kommunikationshandling kännetecknas av 
att den (se även avsnitt 4.2) 

� har ett propositionellt innehåll 

� har en avsikt (kommunikativ intention) 

� skapar sociala relationer som bygger på förväntningar och åtagande i sam-
band med tolkning. 

 
Att en kommunikationshandling både har ett propositionellt innehåll och en 
avsikt (en kommunikativ intention), innebär att kommunikationshandlingen både 
uttrycker vad som kommuniceras och i vilket syftet. Kommunikationshandlingen 
skapar också sociala relationer som bygger på kunskap, förväntningar och 
åtaganden. Kommunikationshandlingen förmedlar en mening som gör att en 
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delad kunskap kan uppstå mellan de aktörer som tillhandahåller och tolkar 
meddelanden.  

I figur 6.10 åskådliggörs att det finns sändare som tillhandahåller inmeddelanden 
(tillhandahållande handling) som IT-system mottar (mottagande handling). Det 
finns också mänskliga mottagare som mottar de utmeddelanden (mottagande 
handling) som IT-system tillhandahåller (tillhandahållande handling). Detta 
betyder att den sociala interaktionen äger rum via IT-system till vissa delar 
enbart som medium och till andra delar som aktiv utförare (se 6.3.4 ovan), vilket 
medför att den mänsklige sändaren och mottagaren inte behöver mötas fysiskt. 
Denna form av social interaktion, via användning av IT-system, skiljer sig där-
med från den traditionella synen på social interaktion där det fysiska mötet är ut-
gångspunkten, som beskrivs i kapitel 4.   

IT-system  
som medium och 

utförare 
 

Mottagare      
                

Sändare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Sändare 

Mottagare 
 

Figur 6.10. Social interaktion via användning av IT-system 

 
Figuren ovan åskådliggör mänskliga aktörer i termer av en sändare som sänder 
ett enriktat meddelande till en mottagare inom ramen för en eTjänst. I samband 
med tillhandahållande av eTjänster är det den dubbelriktade kommunikationen 
via IT-system som är i fokus, varvid sändar- och mottagarrollerna kommer att 
alternera. I samband med eTjänster utgörs de aktörer som kommunicerar med 
varandra av rollerna kund och tjänsteleverantör. Figur 6.11 nedan åskådliggör 
därmed två av de tre grundläggande egenskaperna för när det är meningsfullt att 
tala om en eTjänst:  

� eTjänsten tillhandahålls via användning av IT-system, dvs. egenskap 2 (se 
5.1.2), varvid den sociala interaktionen i samband med kommunikationen 
är teknikmedierad, vilket innebär att aktörerna inte behöver mötas fysiskt. 

� Rollerna kund och tjänsteleverantör föreligger, dvs. egenskap 1 (se 5.1.1). 
Figuren åskådliggör dessutom att det finns två skilda kundtyper (kund A 
och kund B) vilket är vanligt förekommande i samband med eTjänster. 
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IT-system 
  Kund A 

Sändare och 
mottagare 

Kund B
Sändare och 
mottagare 

Tjänsteleverantör
Sändare och 
mottagare 

 
Figur 6.11. Kommunikation och relationer via användning av IT-system i samband med 
en eTjänst 

 

Exemplet Blocket:  Kommunikation och relationer 

Som eTjänst förknippas Blocket med en e-marknadsplats där annonsörer och 
läsare ska kunna få kontakt med varandra. Blocket som eTjänst bygger därmed 
på tre grundläggande relationer (se figur 6.11 ovan). 

Relationen mellan annonsören och läsaren baseras på information från annon-
sen och det regelverk som slås fast av Blocket AB. Relationen fördjupas sedan 
utanför eTjänsten genom den muntliga eller skriftliga kommunikation som par-
terna inleder efter en första kontakt. Annonsören skapar åtaganden genom att 
deklarera sin avsikt om att sälja eller köpa den utannonserade produkten. Läsa-
ren skapar åtaganden genom att deklarera ett intresse för den utannonserade 
produkten. Annonsören förväntar sig vanligen uppriktighet av läsaren i samband 
med de meddelanden som denna skickar. Läsaren förväntar vanligen att dekla-
rerade avsikter och uppgifter om varans beskaffenhet är seriöst utförda och 
sanna. Den upprättade relationen baseras på den utförda kommunikationen 
genom utfästa åtaganden och skapade förväntningar. 

Relationen mellan annonsören och tjänsteleverantören Blocket AB baseras till 
fullo på användning av IT-system för att utföra samtliga kommunikationshand-
lingar som relationen baseras på. Organisationen, eller den sociala aktören, 
Blocket AB representeras av ett IT-system som autonomt handlar efter uppställda 
sociala regler och information. Annonsören åtar sig att följa regelverket i sam-
band med annonsregistrering och att betala för eTjänsten. Blocket AB åtar sig 
bl.a. att publicera annonsen om reglerna följts och om annonsören har betalat. 
Annonsören förväntar sig att annonsen publiceras, är sökbar och presenteras för 
läsare under den tid som utlovats, samt att intresserade läsare kan ta kontakt. 

   



Att förstå en eTjänst 

137 

Relationen mellan tjänsteleverantören Blocket AB och läsaren baseras på ut-
trycklig information som finns tillgänglig på webbplatsen om eTjänstens avsikter 
och hur en annons är utformad. Läsaren åtar sig inget i förhållande till tjänste-
leverantören, förutom att inte använda annonsörer för andra syften än de 
avsedda. Blocket AB åtar sig däremot att kostnadsfritt utföra sökning och 
 presentation. Läsaren förväntar sig att kunna söka bland det antal annonser som 
utlovats och att dessa har utformats enligt de riktlinjer som uttalats. Läsaren 
förväntar sig vidare att den utfästa eTjänsten är kostnadsfri och att det går att 
komma i kontakt med annonsörer. Blocket AB förväntar sig endast att läsaren 
inte bedriver otillåten marknadsföring baserad på de publicerade annonserna. 

 

Exemplet Autogiro:  Kommunikation och relationer 

Exemplet Autogiro innebär att en tjänsteleverantör tillhandahåller möjligheten 
för en bankkund att i rollen som betalare ge en angiven betalningsmottagare, 
som också är kund till banken, rättigheten att återkommande infordra betal-
ningar. Detta får ske utan betalarens aktiva godkännande för varje betalnings-
tillfälle, och används t.ex. för elräkningar. Efter det att betalaren och betalnings-
mottagaren har godkänt varandra via bankens försorg, utförs utbetalningar från 
betalarens konto till betalningsmottagarens konto. Betalaren förbinder sig att ha 
tillräckligt med likvida medel på kontot vid betalningstillfället och betalnings-
mottagaren att initiera utbetalning via banken, i enlighet med affärsuppgörelsen.  

Enligt den praktiska teorin om eTjänster baseras denna eTjänst på den treparts-
relation som figur 6.11 ovan beskriver. Den kommunikation som de inblandade 
parterna - betalaren, betalningsmottagaren och banken - har med varandra äger 
uteslutande rum via IT-system, både i samband med att en Autogirobetalning 
överenskommes och i samband med varje betalning. 

6.5.2 IT-systems roll i samband med social interaktion 
eTjänster baseras på social interaktion via användning av IT-system i rollen som 
utförare och medium för mottagning och tillhandahållande av kommunikations-
handlingar mellan en tjänsteleverantör och dess kunder (se 6.3.4 ovan). Den 
interaktion som äger rum mellan sociala aktörer, dvs. tjänsteleverantörer och 
kunder, är både teknisk och social till sin natur. Teknisk interaktion utgår särskilt 
från hur användaren rent instrumentellt kan hantera IT-system och den dataöver-
föring som sker mellan olika datorer. Social interaktion har sin utgångspunkt i 
hur de sociala relationerna upprättas och reproduceras mellan de sociala aktö-
rerna som kommunicerar i samband med IT-användning när eTjänsten tillhanda-
hålls. Utgångspunkten i social interaktion är lika giltig både när IT-systemet 
fungerar som medium och som utförare. Skillnaden jämfört med hur detta besk-
rivs i litteraturen om social interaktion (avsnitt 4.2 ovan), är att den mänskliga 
sändaren och mottagaren inte behöver mötas fysiskt i tid och rum.   
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I avsnitt 6.3.3 beskrivs interaktiva och autonoma användningssituationer där en 
användare själv utför, tillhandahåller eller mottar meddelanden interaktivt, eller 
slipper utföra dessa handlingar eftersom IT-system utför dem i dennes ställe. I 
samband med social interaktion mellan två användare sätts dessa interaktiva och 
autonoma användningssituationer in i ett kommunikationssammanhang, där rol-
lerna som mänskliga sändare och mottagare växlar vartefter kommunikationen 
äger rum. När IT-systemets roll som medium och utförare sätts i fokus för en 
social interaktion som bedrivs mellan två sociala aktörer framstår fyra typfall 
(tabell 6.1).   

Tabell 6.1. IT-systemens roll som medium och utförare i samband med eTjänster 

                   Mottagare 

Sändare 

Mänsklig mottagare 
deltar i interaktionen 

Ingen mänsklig motta-
gare deltar direkt i inter-
aktionen 

Mänsklig sändare 
deltar i interaktionen 

(Fall 1)  

interaktiv/interaktiv 

(Fall 2) 

interaktiv/autonom 

Ingen mänsklig 
sändare deltar direkt 
i interaktionen  

(Fall 3) 

autonom/interaktiv 

(Fall 4) 

autonom/autonom 

 

Tabellen visar IT-systemens roll i en kommunikationskontext mellan mänskliga 
sändare och mottagare. Följande fyra fall kan utläsas ur tabellen (exempel följer 
på nästa sida): 

1. Interaktion mellan en mänsklig sändare och en mänsklig mottagare, dvs. 
den sociala interaktionen är interaktiv för både den mänsklige sändaren 
och den mänsklige mottagaren. Här ersätter inte IT-system vare sig den 
mänsklige sändaren eller den mänsklige mottagaren. 

2. Interaktion mellan en mänsklig sändare och IT-system som mottagare, 
dvs. den sociala interaktionen är interaktiv för den mänsklige sändaren 
och autonom för den mänsklige mottagaren. Här har IT-systemet rollen 
som utförare och ersättare för den mänsklige mottagaren.  

3. Interaktion mellan IT-system som sändare och en mänsklig mottagare, 
dvs. den sociala interaktionen är autonom för den mänsklige sändaren och 
interaktiv för den mänsklige mottagaren. Här har IT-systemet rollen som 
utförare och ersättare för den mänsklige sändaren. 

4. Interaktion mellan IT-system som sändare och IT-system som mottagare, 
dvs. den sociala interaktionen är autonom för både den mänsklige sän-
daren och den mänsklige mottagaren. Här har IT-systemet rollen som ut-
förare och ersättare för både den mänsklige sändaren och den mänsklige 
mottagaren. 
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Tre av de fyra typfallen (2–4) beskriver de roller som IT-system kan ha som 
sändare och/eller mottagare på uppdrag av de sociala aktörerna så att dessa slip-
per vara med. IT-system kan då betraktas som sociala agenter. IT-systemen kan 
dock inte ersätta de mänskliga aktörernas ansvar.  

Med utgångspunkt från matrisen kan vi se att inget av fallen i tabellen utgör typ-
fall för det som traditionellt kallas för social interaktion (se avsnitt 4.2). Fall 1, 
interaktiv/interaktiv kommunikation via IT-system, skulle med en mindre om-
tolkning kunna betraktas som social interaktion enligt den traditionella synen, 
men inte de övriga tre fallen.  

En poäng i den praktiska teorin om eTjänster är att omtolka den kommunikation 
som bedrivs i typfallen i tabell 6.1 på så sätt att social interaktion via användning 
av IT-system bedrivs i samtliga fall. Via IT-system som medium och utförare 
kommunicerar mänskliga aktörer med varandra, och som vid all kommunikation 
byggs sociala relationer upp på basis av information, åtaganden och förvänt-
ningar mellan de aktörer som kommunicerar. Den praktiska teorin om eTjänster 
lyfter därmed fram kommunikationen mellan människor som det generiska i sam-
band med social interaktion via användning av IT-system. Detta är i linje med 
den traditionella synen på social interaktion, vilken också baseras på kommuni-
kation. Kontexten för den traditionella synen på social interaktion är däremot det 
fysiska mötet ”ansikte-mot-ansikte” (se 4.2), vilken i den praktiska teorin om 
eTjänster är ersatt av en kontext baserad på möten via användning av IT-system.  

Exemplet Blocket:  Autonoma och interaktiva användningssituationer 

Några exempel som relaterar till de olika typfallen enligt tabell 6.1 ovan: 

Fall 2:  Annonsören, som sändare, registrerar en ny annons som skickas in 
för granskning som IT-systemet Blocket.se mottar. 

Fall 3: Blocket.se skickar som sändare annonsen till Blocket AB:s med-
arbetare som mottagare för granskning av den registrerade annon-
sen inom ett dygn. 

Fall 2: Blocket AB:s medarbetare, som sändare, publicerar den godkända 
annonsen via Blocket.se som mottagare. 

Fall 3: Läsaren som mottagare begär sökning/presentation av annonser
 enligt givna kriterier från Blocket.se som sändare. 

 



Kapitel 6 

140 

Exemplet Autogiro:  Autonoma och interaktiva användningssituationer 

Fall 2: Betalningsmottagaren, som sändare, initierar en förestående betal-
ning interaktivt, medan betalaren som mottagare tar emot det ev. 
betalningsmeddelandet eller fakturan autonomt i sin inkorg.  

Fall 3: Betalaren läser meddelandet från sin inkorg. 

Fall 4: Betalningstransaktionen utförs på utsatt betalningsdag. 

I samtliga fall är respektive aktör ansvarig för de kommunikationshandlingar 
som utförs, även när de utförs av IT-system enligt definierade uppdrag. Att det 
handlar om social interaktion via användning av IT-system blir särskilt tydligt 
om det uppstår ett fel. Om t.ex. betalaren inte uppfyller sina åtaganden att ha 
tillräckligt med pengar på sitt konto, om betalningsmottagaren missbrukar sitt 
förtroende att belasta betalarens konto, om Internetbanken gör misstag beträf-
fande transaktionen, så blir det uppenbart att det är de mänskliga aktörerna som 
får stå till svars.  
 

Exemplen visar att social interaktion äger rum även när IT-system autonomt utför 
handlingar på uppdrag av den ena eller båda av de sociala aktörer som interagerar 
med varandra. Ansvaret för de handlingar som en sändare och/eller en mottagare 
slipper utföra, åligger ändå de mänskliga aktörerna.  

När IT-system intar rollen som utförare och därmed möjliggör en autonom an-
vändningssituation så att en social aktör slipper utföra en handling, agerar IT-
systemet i handling som en social agent. När IT-system agerar på uppdrag av 
kunden agerar det som kundagent. När IT-system agerar på uppdrag av tjänste-
leverantören agerar det som leverantörsagent.  

Den sociala interaktionen via användning av IT-system som äger rum när en 
eTjänst tillhandahålls, kan åskådliggöras med hjälp av tabell 6.2. Tabellen beskri-
ver centrala handlingar och resultat som återfinns i eTjänstekonceptet samt 
sådana handlingar som är nödvändiga för att eTjänstekonceptet ska kunna åstad-
kommas. I tabellen beskrivs också de sociala aktörernas användningssituationer 
och den roll som IT-systemet spelar som social agent i den sociala interaktionen.  
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Exemplet Blocket: Social interaktion via användning av IT-system 

I tabell 6.2 åskådliggörs eTjänstekonceptets handlingar och resultat, samt hand-
lingarna ”registrera annons” och ”betala”, vilka är nödvändiga för att till-
handahålla eTjänstekonceptet för Blocket. I tabellen framgår hur dessa hand-
lingar och resultat tillhandahålls genom de sociala aktörernas användning av 
IT-system och vilken roll IT-systemet då har som kund- respektive leverantörs-
agent. 
Tabell 6.2.  Social interaktion vid tillhandahållande av eTjänsten Blocket via 

annonsörens, läsarens och Blocket AB:s användning av IT-system   

Handling: 

  

Resultat: Använd-
nings-

situation 
för an-

nonsören: 

Använd-
nings-

situation 
för läsaren: 

Använd-
nings-

situation för 
tjänstelev: 

IT-systemets 
roll:  

registrera 
annons 

registrerad 
annons 

interaktiv - autonom leverantörs-
agent 

publicera 
annons 

publicerad 
annons 

autonom autonom för 
potentiella 

läsare 

interaktiv kundagent 
(annonsör 

och 
potentiella 

läsare) 

söka och 
presentera 
matchande 
annonser 

presenterad 
lista med 

matchande 
annonser 

autonom interaktiv autonom kundagent 
(annonsör)  

och 
leverantörs-

agent 

presentera 
vald annons 

presenterad 
annons 

 autonom interaktiv autonom kundagent 
(annonsör)  

och 
leverantörs-

agent 

förmedla 
kontakt 

förmedlad 
kontakt 

autonom, 
interaktiv 

interaktiv autonom kundagent 
(annonsören 
vid mottag-
ning) och 

leverantörs-
agent 

betalning betald 
annons 

interaktiv  autonom -  leverantörs-
agent 
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6.6 Sammanfattande definition och använda begrepp 
I detta kapitel har de delar av den praktiska teorin om eTjänster presenterats som 
ger förståelse för, och förmåga, att beskriva en eTjänst. Presentationen är struktu-
rerad efter de fem första reglerna av sex, som tillsammans definierar den prak-
tiska teorin. Nedan följer en kondensering av den praktiska teorin med dess 
regelverk. Det sker inledningsvis genom en kort definition av eTjänstebegreppet 
och därefter genom en begreppssammanfattning för de begrepp som beskrivits i 
detta kapitel. 

6.6.1 En definition av begreppet eTjänst 
Begreppet eTjänst avser den företeelse som bygger på att en tjänsteleverantör till-
handahåller handlingar och resultat i en eTjänstekontext. Den praktiska teorin om 
eTjänster kan betraktas som en detaljerad och tillämpningsinriktad definition av 
begreppet eTjänst baserad på ett regelverk. Nedan följer en kortfattad och sam-
manfattande definition av detta begrepp: 

En eTjänst är social interaktion mellan en tjänsteleverantör och en kund, 
samt eventuellt också mellan kunder, via användning av tjänste-
leverantörens IT-system i syfte att tillhandahålla handlingar och resultat 
för kunden.  

 

Definitionen baseras därmed på de tre grundläggande egenskaperna hos en 
eTjänst som beskrivs i kapitel 5 och som anger när det är meningsfullt att tala om 
eTjänst. Definitionen går sedan utöver dessa egenskaper genom att också lyfta 
fram 

� social interaktion 

� den andra grundläggande relationen mellan kunder 

� handlingar och resultat ämnade för kunden. 
 

Genom denna definition framgår dessutom den centrala värderingen att en 
eTjänst är till för kunderna. 

6.6.2 Sammanfattning av begrepp för att förstå en eTjänst 
I begreppsmodellerna, figur 6.12 och 6.13 nedan, åskådliggörs centrala begrepp 
som används i den praktiska teorin om eTjänster och hur dessa relaterar till 
huvudbegreppen IT-system respektive eTjänst. Begreppsrelateringen delas upp i 
två begreppsgrafer: en som beskriver IT-system som förutsättning för handling 
och IT-system i handling (figur 6.12) samt en som beskriver eTjänster och IT-
användning i en eTjänstekontext (figur 6.13).  
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Figur 6.12. Centrala begrepp för IT-system som förutsättning för handling och IT-
system i handling  
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Figur 6.13. Centrala begrepp för eTjänst och därmed för IT-användning i en 
eTjänstekontext  

 
De begrepp och sammanhang som figurerna beskriver ger möjlighet till för-
ståelse för en eTjänst. Den praktiska teorin om eTjänster behöver dock utökas för 
att medge förståelse för hur flera eTjänster samexisterar genom de skärmdoku-
ment som kunden möter. I nästa kapitel utvecklas därför begreppsanvändningen 
genom den sjätte och sista regeln så att en förståelse för samexisterande 
eTjänster också möjliggörs.      
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7 Att förstå samexisterande eTjänster 
 
Kapitel 5 och 6 beskriver när det är meningsfullt att kalla en företeelse för 
eTjänst och hur en separat eTjänst kan förstås. I föreliggande kapitel behandlas 
ytterligare begrepp inom den praktiska teorin om eTjänster, vilka ger stöd för att 
förstå hur ett flertal eTjänster kan samexistera med andra eTjänster i de skärm-
dokument som tillhandahålls kunden. 

Jag inleder med att ingående presentera regel 6 i regelverket för den praktiska 
teorin om eTjänster. Liksom i kapitel 5 och 6 används Blocket genomgående som 
tillämpningsexempel. Kapitlet avslutas (7.2) med en begreppssammanfattning 
över de använda begreppen och deras relationer till varandra. 

 

7.1 Regel 6: En eTjänst kan samexistera med  
andra eTjänster  

Den sjätte regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst kan 
samexistera med andra eTjänster. Grunden för denna regel är hur eTjänster till-
handahålls via skärmdokument. Den sjätte regeln beskrivs nedan i tre avsnitt 
under följande rubriker: 

� Ett nätverk av samexisterande eTjänster 

� Fokal eTjänst, eTjänstekomplement och eTjänstemiljö 

� Tre typer av samexisterande eTjänster 
 

7.1.1 Ett nätverk av samexisterande eTjänster 
När eTjänster tillhandahålls via skärmdokument kan olika eTjänster vara knutna 
till samma eller olika skärmdokument på bildskärmen. Grunden för samexiste-
rande eTjänster är att ett skärmdokument som tillhandahåller en eTjänst kan 
länka till andra eTjänster, och att eTjänsten ifråga också är åtkomlig från en 
annan eTjänst. Från ett skärmdokument kan kunden komma åt en handlingsreper-
toar och en uppsättning meddelanden. Figur 7.1 åskådliggör hur eTjänster och 
skärmdokument kan vara relaterade till varandra i en nätverksstruktur.   
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Figur 7.1. Ett nätverk av samexisterande eTjänster 

 
Figuren visar att  

� ett skärmdokument kan tillhandahålla flera eTjänster, t.ex. fallet med 
Blocket (se exemplet nedan) 

� en eTjänst kan tillhandahållas via flera skärmdokument, t.ex. fallet med 
Blocket (se nedan) 

� en eTjänst kan utgöra länk mellan två skärmdokument och därmed också 
utgöra länk mellan två olika eTjänster, t.ex. ett marknadsmeddelande (en 
s.k. banner). 

 

Nätverksstrukturen innebär att kunden i stor utsträckning själv kan styra vilka 
länkar som man vill välja. Typiskt för den kundstyrda navigationen är att flera 
eTjänster tillhandahålls och att ett flertal olika skärmdokument presenteras för 
kunden, varav vissa öppnas i nya fönster medan andra följer på varandra i samma 
fönster. Ytterligare ett skäl till att komplexiteten i dessa nätverk av skärmdoku-
ment och eTjänster kan bli hög, är att de olika skärmdokumenten ofta tillhanda-
hålls av olika tjänsteleverantörer. Ur kundens perspektiv kan nätverken av skärm-
dokument och eTjänster upplevas som problematiska, dvs. det kan vara svårt att 
veta vilken eTjänst som för tillfället tillhandahålls.  

Begreppet användargränssnitt avser, enligt den praktiska teorin, den del av ett IT-
system som användarna interagerar med och kan förnimma med sina sinnen, 
däribland skärmdokument. Det är vanligt att ett användargränssnitt består av en 
bildskärm och att ett eller flera skärmdokument presenteras, ibland också i olika 
fönster. Figur 7.2 nedan visar relationen mellan användargränssnitt och skärm-
dokument. Figuren visar också relationen mellan skärmdokument och eTjänst, 
dvs. att ett flertal eTjänster tillhandahålls via ett skärmdokument och att en speci-
fik eTjänst kan tillhandahållas av flera skärmdokument. 
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IT-system Användar-

gränssnitt 

 
Skärmdokument 

 
eTjänst 

Figur 7.2. Relationer mellan begreppen användargränssnitt, skärmdokument och 
eTjänst 

 

Exemplet Blocket: Ett nätverk av samexisterande eTjänster 

I figur 7.3 visas exempel på ett skärmdokument som utgör del av användargräns-
snittet för IT-systemet Blocket.se. Figuren beskriver den handlingsrepertoar som 
är åtkomlig från detta enda skärmdokument som visas i ett eget fönster på bild-
skärmen. (Blocket.se bygger dessutom på ytterligare ett antal skärmdokument, 
varav ett flertal återfinns i kapitel 9.) 

 
Figur 7.3. Ett exempel på ett skärmdokument från Blocket.se   

Layouten på detta skärmdokument är uppbyggd av färger, typsnitt, logotypen 
Blocket.se, ramar etc. Skärmdokumentet presenterar dessutom en mängd med-
delanden, t.ex. logotyperna Blocket.se, Hitta.se och SvD, en lista med annonser, 
meddelanden från SvD och ett låneinstitut, samt en lägg-in-annons. Där finns 
också sälj- och köpannonser, butiker som säljer nya produkter, sökmotor, gratis 
nummerupplysning och kartor. Vidare kan man beställa prenumeration på 
Svenska Dagbladet, låna pengar utan säkerhet samt få mer information om en 
viss annons i den presenterade listan. Huvuddelen av dessa meddelanden repre-
senterar också en handlingsrepertoar, dvs. något utförs när kunden klickar på 
meddelandet. Exemplet visar att ett en stor del av de uppräknade funktionerna i 
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handlingsrepertoaren och omnämnda meddelanden faller utanför eTjänste-
konceptet för annonseringstjänsten Blocket. Dessa funktioner ingår istället i ett 
flertal andra eTjänster som samexisterar med annonseringstjänsten Blocket.   

7.1.2 Fokal eTjänst, eTjänstekomplement och eTjänstemiljö 
En kontextuell ansats tillämpas som strategi för att förstå och beskriva samexiste-
rande eTjänster som länkats samman i de nätverk av eTjänster och skärmdoku-
ment som tillhandahålls kunden. En kontextuell ansats innebär i detta samman-
hang att fokus riktas mot en enskild eTjänst i nätverket och dess länkar till andra 
eTjänster, ett länkningsavstånd bort. Analysen utgår därmed från en nod, dvs. en 
eTjänst, i nätverket och syftar till att förstå denna och de närmast relaterade 
eTjänsterna som noden länkar till. Om sedan en sådan relaterad eTjänst ska 
analyseras, flyttas fokus till denna, och analysen utförs med samma kontextuella 
ansats och med utgångspunkt från denna nya nod. 

Den eTjänst som placeras i fokus kallas för fokal eTjänst och kan beskrivas enligt 
de fem första reglerna för den praktiska teorin (enligt kapitel 6).  

För att avgöra vilken funktionalitet och vilka meddelanden som tillhör den fokala 
eTjänsten, dvs. eTjänstens handlingsrepertoar, utgår man från ett relevansområde 
eller ett tema. Ett sådant tema baseras på en tänkbar kunds intressen och hand-
lingsmål paketerade i ett eTjänstekoncept. En fokal eTjänst tillhandahålls vidare 
av en tjänsteleverantör som är ansvarig för hela eTjänstekonceptet och den fokala 
eTjänsten får inte vara allt för omfattande och komplex. Den tematiska inrikt-
ningen på den fokala eTjänsten innebär därför att de flertal handlingar och resul-
tat som tillsammans utgör eTjänstekoncept, identifieras på ett sådant sätt att de 

� kompletterar varandra och bildar en meningsfull helhet för de avsedda 
kundernas behov, dvs. de tillhör ett tema 

� tillhandahålls av en och samma tjänsteleverantör 

� inte bildar allt för omfattande och komplexa eTjänster.  

 
Den fokala eTjänstens tillhandahålls via ett eller flera skärmdokument. På dessa 
skärmdokument är det vanligt att det finns meddelanden och funktionalitet som 
inte kan relateras till den fokala eTjänstens eTjänstekoncept, t.ex. klickbara 
marknadsmeddelanden (s.k. banners). Dessa meddelanden och denna funktio-
nalitet som går utöver avgränsningen för den fokala eTjänsten kallas för 
eTjänstekomplement. En fokal eTjänst vars skärmdokument inte tillhandahåller 
någon handlingsrepertoar utöver det som kan relateras till den fokala eTjänsten, 
saknar därför eTjänstekomplement (se t.ex. analysen av Läget-på-Vägarna  i 8.1). 

Den sammantagna handlingsrepertoaren och de meddelanden som finns på de 
skärmdokument som tillhandahåller den fokala eTjänsten kallas för den fokala 
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eTjänstens eTjänstemiljö. Denna eTjänstemiljö innefattar därför den samman-
tagna handlingsrepertoaren för den fokala eTjänsten och för dess eTjänstekomp-
lement. Detta innebär att begreppet fokal eTjänst är direkt relaterat till viss hand-
lingsrepertoar och indirekt till övrig handlingsrepertoar som presenteras i skärm-
dokumenten.  

Utifrån ett tydlighetsperspektiv förefaller det önskvärt att utveckla eTjänster med 
ett-till-ett-förhållanden mellan skärmdokument och eTjänst. Detta är viktigt både 
ur användbarhetssynpunkt för kunden och för att skapade överenskommelser, 
förväntningar och ansvar ska bli tydliga för både tjänsteleverantören och kun-
derna. Det finns dock ett starkt intresse för att länka flera eTjänster till varandra. 
Denna möjlighet utgör en av de viktigaste drivkrafterna för att skapa eTjänster 
som kan generera ekonomiska intäkter till tjänsteleverantören. Därför är det 
viktigt att samexisterande eTjänster förstås och även designas på ett sådant sätt 
att tjänstetydligheten ändå bibehålls (se förslag till fortsatt forskning i kapitel 12). 

Att avgränsa lämpliga eTjänstekoncept knutna till relevansområden, eller teman, 
är en central fråga i samband med eTjänsteutveckling, men frågan ligger utanför 
fokus för denna avhandling. För avhandlingens del innebär detta att resultatet av 
en sådan avgränsning kan bli olika beroende på vem som utför den och på hans 
eller hennes uppfattning om bl.a. kundintressen och mål. Det centrala är dock att 
beskrivning, analys, utvärdering och design efter avgränsning av den fokala 
eTjänsten utförs konsekvent med avseende på den genomförda avgränsningen.    

Exemplet Blocket: Fokal eTjänst, eTjänstekomplement och eTjänstemiljö 

Den fokala eTjänsten för Blocket betraktas lämpligen tematiskt som en annonse-
rings- och söktjänst inriktad på begagnade produkter, där annonsörer och läsare 
kan få kontakt med varandra.  

En kortfattad analys av denna fokala eTjänst med stöd av de fem första reglerna 
i den praktiska teorin har redan återgivits i kapitel 6. Den analysen var med 
andra ord redan färgad av det som begreppet fokal eTjänst innebär. Det finns ett 
tema för den fokala eTjänsten som håller samman de olika kärn- och tilläggs-
tjänsterna som beskrevs i kapitel 6 på ett för kunden lämpligt sätt, de till-
handahålls av en och samma tjänsteleverantör och de bildar inte en allt för 
komplex handlingsrepertoar.   

När skärmdokumentet från figur 7.3 ovan analyseras med stöd av temat för den 
fokala eTjänsten, faller följande funktionalitet och meddelanden utanför den 
fokala eTjänsten (gråmarkerade i figur 7.4): Gratis nummerupplysning och 
kartor; Prenumeration på Svenska Dagbladet; Utlåning av pengar utan säkerhet 
och Kampanj från Dell. 
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Figur 7.4.  eTjänstekomplement (grå cirklar) för den fokala eTjänsten Blocket 

Den handlingsrepertoar och de meddelanden som har gråmarkerats i figuren 
utgör eTjänstekomplement för den fokala eTjänsten, annonseringstjänsten 
Blocket. Handlingsrepertoaren för den fokala eTjänsten och för dess eTjänste-
komplement utgör tillsammans den fokala eTjänstens eTjänstemiljö. Skärm-
dokumentet i figur 7.4 utgör dock endast en av en uppsättning skärmdokument 
som tillhör den fokala eTjänstens eTjänstemiljö Blocket. I kapitel 9 analyseras 
Blocket mer ingående, varvid ytterligare handlingsrepertoar och meddelanden 
som tillhör eTjänstemiljön identifieras. 

7.1.3 Tre typer av samexisterande eTjänster 
I detta avsnitt beskrivs tre typer av samexisterande eTjänster. En av dem, den 
fokala eTjänsten, har redan beskrivits i föregående avsnitt men återkommer även 
här. De två övriga typerna av samexisterande eTjänster som beskrivs är länk-
nings-eTjänster och relaterade eTjänster. En länknings-eTjänst är ett specialfall 
av en eTjänst, där det specifika i förhållande till andra exempel på eTjänster är att 
denna länkar till en annan relaterad eTjänst. Meningen med länknings-eTjänsten 
är just att utgöra en brygga mellan två eTjänster tillhandahållna av skilda tjänste-
leverantörer.   

Utgångspunkten för de tre typerna av samexisterande eTjänster är deras länk-
ningsfunktionalitet. En länkning representeras av ett länkningsmeddelande som 
är klickbart. Till ett länkningsmeddelande finns en specifik adress (en Uniform 
Resource Locator (URL)) knuten, som aktiveras genom kundens val och länkar 
till den aktuella adressen. Länkningen innebär vanligen att ett nytt skärmdoku-
ment presenteras, vilket kan öppnas i samma fönster eller i ett nytt fönster på 
skärmen. 

eTjänste-
komplement 
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Valbara länkningsmeddelanden, som är placerade i skärmdokument och som 
representerar en handlingsrepertoar för länkning, kan t.ex. se ut som  

� ett klickbart textmeddelande 

� en klickbar logotyp 

� en klickbar bild 

� en lista (ev. som rullgardin) med ett flertal klickbara meddelanden 

� ett klickbart meddelande som också skickar med information. 
 

I föregående avsnitt (7.2) beskrivs hur en kontextuell ansats ger stöd för att 
identifiera en fokal eTjänst, för vilken ett eTjänstekomplement kan existera. 
Länkningsmeddelanden kan vara placerade både 

� inom den fokala eTjänsten för att länka vidare till en annan eTjänst 

och  

� inom den fokala eTjänstens eTjänstekomplement för att länka vidare till 
en annan eTjänst. 

 

Att en kund väljer genom att klicka på ett meddelande som länkar vidare, betrak-
tas i den praktiska teorin som en aktiv handling från kunden. Detta medför att ut-
formningen av valbara meddelanden bör göras på ett handlingstydligt sätt så att 
konsekvenserna av valet framgår och så att inga oönskade eller oväntade konse-
kvenser inträffar. 

Länkningsmeddelanden kan länka kunden vidare till andra eTjänster, s.k. rela-
terade eTjänster (de är relaterade till den fokala eTjänsten). De relaterade 
eTjänsterna befinner sig ett länkningsavstånd bort från den fokala eTjänsten eller 
dess eTjänstekomplement. I figur 7.5 nedan åskådliggörs hur relaterade eTjänster 
endera kan tillhandahållas av samma tjänsteleverantör (tjänsteleverantör A) som 
för den fokala eTjänsten, eller en annan tjänsteleverantör (tjänsteleverantör B). 

Länkningsmeddelanden kan dessutom i sig själva vara eTjänster. I så fall kallas 
dessa för länknings-eTjänster, men bara om de länkar vidare till en relaterad 
eTjänst som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör (tjänsteleverantör B i 
figuren). Om det är samma tjänsteleverantör för både den fokala och den rela-
terade eTjänsten, utgörs länkningen inte av en länknings-eTjänst, utan enbart av 
ett länkningsmeddelande. Orsaken till detta är att det inte är meningsfullt att an-
vända tjänstebegreppet för en företeelse där en tjänsteleverantör tillhandahåller 
en länkning till ”sig själv”.  
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I figur 7.5 åskådliggörs vidare att både länknings-eTjänster och länkningsmedde-
landen kan vara placerade i skärmdokument där de antingen är knutna till den 
fokala eTjänsten eller till dess eTjänstekomplement.   

För att förstå samexisterande eTjänster behöver man därför skilja mellan tre olika 
typer av samexisterande eTjänster (se figur 7.5): 

� fokala eTjänster 

� relaterade eTjänster som man alltså kommer åt från den fokala eTjänsten 
eller dess eTjänstekomplement och som befinner sig ett länkningsavstånd 
bort från den fokala eTjänsten 

� länknings-eTjänst som via ett länkningsmeddelande tillhandahåller länk-
ning från den fokala eTjänsten eller dess eTjänstekomplement till en rela-
terad eTjänst med annan tjänsteleverantör. 
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Figur 7.5. Tre typer av samexisterande eTjänster och deras relationer till varandra 
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Exemplet Blocket: Tre typer av samexisterande eTjänster 

Med utgångspunkt från den fokala eTjänsten inom Blocket kan följande exempel 
på samexisterande eTjänster identifieras: 

– en fokal eTjänst, som tidigare har beskrivits som en annonseringstjänst för 
annonsörer och läsare (se 7.1.2 ovan) 

– ett flertal relaterade eTjänster ett länkningsavstånd bort såsom: gratis num-
merupplysning och kartor där Hittapunktse AB är tjänsteleverantör; beställning 
av prenumeration på Svenska Dagbladet med Svenska Dagbladet som tjänste-
leverantör; butiker som säljer nya produkter med respektive butik som tjänste-
leverantörer 

– ett flertal länknings-eTjänster, dvs. de klickbara meddelanden med länknings-
funktionalitet som leder vidare till relaterade eTjänster ett länkningsavstånd 
bort, såsom: länkning av annonsör eller läsare till Hittas nummerupplysning och 
kartor (placerad i eTjänstekomplementet); länkning av annonsör eller läsare till 
Svenska Dagbladets prenumerationstjänst (placerad i eTjänstekomplementet); 
länkning till butiker som säljer nya produkter (länkar från den fokala eTjänsten). 

Mer om relaterade eTjänster 
En relaterad eTjänst utgörs av en annan eTjänst som man kommer åt via den 
fokala eTjänsten eller dess eTjänstekomplement. Detta medför att en relaterad 
eTjänst, i likhet med den fokala eTjänsten, kan beskrivas med utgångspunkt från 
de fem första reglerna för den praktiska teorin om eTjänst (kapitel 6). 

De relaterade eTjänsterna baseras vanligen på sina egna skärmdokument som kan 
öppnas i nya fönster. Dessa tjänster kan dessutom ha ett eTjänstekomplement och 
länknings-eTjänster och därmed också relaterade eTjänster. Specifikt för de rela-
terade eTjänsterna är därmed att man kommer åt dem från den fokala eTjänsten 
eller dess eTjänstekomplement. Specifikt är också att kunderna till den fokala 
eTjänsten kan vara kunder också till den relaterade eTjänsten. Tjänsteleveran-
tören kan vara en annan, men kan också vara samma som för den fokala 
eTjänsten.  

Analysen av en relaterad eTjänst utförs på motsvarande sätt som analysen av en 
fokal eTjänst, dvs. fokus flyttas från den fokala eTjänsten, till den relaterade 
eTjänsten. 
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Exemplet Blocket: Relaterade eTjänster 

En av de tre relaterade eTjänsterna som utgår från den fokala Tjänsten inom 
annonseringstjänsten Blocket är Hittas nummeruplysnings- och karttjänst. 
Denna eTjänst bygger på följande skärmdokument (figur 7.6) som öppnas i ett 
nytt fönster. 

eTjänstekonceptet för Hitta, som egen fokal eTjänst, är i korthet att erbjuda hjälp 
med att söka telefonnummer och/eller adress till person och företag inom Sverige 
och att presentera det sökta telefonnumret och en ev. karta. 

Hitta skapar och upprätthåller en social relation mellan en kund (den tidigare 
annonsören eller läsaren från Blocket) och tjänsteleverantören Hittapunktse AB 
(figur 7.7).  

 
Figur 7.6. Skärmdokument för nummerupplysnings- och karttjänsten Hitta 

 

IT-system 
  

Kund  

Tjänsteleverantör
Hittapunktse AB

 
Figur 7.7. Relation mellan tjänsteleverantör och kund för nummerupplysnings- och 
karttjänsten Hitta 

I eTjänstekomplementet till den fokala eTjänsten Hitta finns länkar till Google, 
Aftonbladet och Blocket. Dessa utgör länknings-eTjänster placerade i eTjänste-
komplementet till Hitta. 
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Mer om länknings-eTjänster 
En länknings-eTjänst handlar om förmedling av kunder från en eTjänst som för 
tillfället tillhandahålls, till en annan eTjänst. En länknings-eTjänst kan, i likhet 
med både den fokala och de relaterade eTjänsterna, beskrivas med stöd av de fem 
första reglerna enligt den praktiska teorin om eTjänster. En länknings-eTjänst 
bygger därmed till att börja med på tre relationer med två kundtyper enligt figur 
7.8: 

� Kund A är en kund till den fokala eTjänsten. 

� Kund B är tjänsteleverantör för den eTjänst som länkningen ska föra till, 
dvs. tjänsteleverantör för den relaterade eTjänsten. 

� Den tredje aktören är tjänsteleverantör för den fokala eTjänsten. 
 

IT-system 
  

Kund A 
 

Kund B 
 

Tjänsteleverantör
 

Figur 7.8. Tre relationer för länknings-eTjänster 

 
eTjänstekonceptet för en länknings-eTjänst måste beskrivas för var och en av de 
två kundtyperna. eTjänstekonceptet för kund A som för tillfället tillhandahålls 
den fokala eTjänsten är  

� att få ta del av meddelanden om en relaterad eTjänst 

� att få kunskap genom meddelandet 

� att kunna bli länkad till denna relaterade eTjänst och därmed byta eTjänst.  

 
eTjänstekonceptet bygger därmed på två faser:  

1. kundens tolkningshandlingar i samband med att meddelandet (en logotyp 
eller ett textmeddelande) tolkas  

2. kundens val för att bli länkad.  
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Det är dock inte alltid så att kunden har intentionen att vara kund till en länk-
nings-eTjänst, t.ex. när kunden inte vill utsättas för (1) marknadsföring via 
banners. Om kunden däremot väljer att klicka på meddelandet (2) har ett aktivt 
val att vara kund utförts. 

eTjänstekonceptet för kund B som normalt är tjänsteleverantör för den eTjänst 
som länkningen ska föra till är  

� att få ett meddelande exponerat och därmed få detta marknadsfört för 
potentiella kunder (t.ex. kund A) inom den fokala eTjänsten eller dess 
eTjänstekomplement 

� att få kunder länkade till den egna relaterade eTjänsten och därmed få 
kunder till denna. 

 

Användningssituationerna för länknings-eTjänsterna är vanligen interaktiva med 
utgångspunkt från kund A inom den fokala eTjänsten och autonoma för tjänste-
leverantören och för kund B.   

Exemplet Blocket: Länknings-eTjänster 

Inom den fokala eTjänsten för Blocket och dess eTjänstekomplement finns bl.a. 
länkning av annonsör och läsare till Hitta som länkar vidare från eTjänste-
komplementet genom en klickbar logotype och ett meddelande (figur 7.9).  

 
Figur 7.9. Valbart länkningsmeddelande som representerar en länknings-eTjänst 

Denna länknings-eTjänst bygger på tre relationer (figur 7.10). 

IT-system 
  
 
 
 
  

Kund A 
Annonsör/läsare 

hos Blocket 

Kund B
Hittapunktse AB 

Tjänsteleverantör
Blocket AB

 
Figur 7.10. Relationer för länknings-eTjänsten som länkar till den relaterade eTjänsten 
Hitta.se 
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eTjänstekonceptet för länknings-eTjänsten är med utgångspunkt från annonsören 
eller läsaren (kund A) att presentera meddelanden som leder till kunskap om 
eTjänsten Hitta, samt att kunden ska kunna bli länkad till Hitta. Länknings-
eTjänstens eTjänstekoncept för Hittapunktse AB (kund B) är att få logotypen 
exponerad för potentiella kunder, samt att få kunder länkade till sin egen 
eTjänst. 
Inom ramen för avhandlingen avser begreppet samexistens av eTjänster en sam-
existens via länkar placerade i skärmdokument. Dessa länkar kan betraktas som 
länkar till, så som i beskrivningarna och exemplen ovan. De kan även betraktas 
som länkar från en annan eTjänst, t.ex. Hitta, som man har kommit åt från 
Blocket.  

Samexistens kan även baseras på länkar placerade i skärmdokument med infor-
mationssamverkan mellan olika IT-system. Ett exempel på en sådan länkning är 
betalning för en eTjänst (se t.ex. analysen av Mötesplatsen i avsnitt 9.3) som 
utförs genom direktbetalning via en Internetbank. I samband med att kunden 
länkas till Internetbanken för att utföra sin betalning, överförs mottagarkonto, 
belopp etc. Efter genomförd betalning länkas kunden tillbaka, samtidigt som en 
kvittens om den genomförda betalningen returneras.  

 

7.2 Sammanfattning av använda begrepp  
I kapitel 7 har den sjätte och sista regeln i den praktiska teorin om eTjänster 
presenterats. Denna regel ger förståelse för samexisterande eTjänster. Grunden 
för samexistens mellan eTjänster är en länkningsfunktionalitet som kan vara av 
två slag: 

� En länknings-eTjänst, som kan bestå av ett valbart meddelande som länkar 
till annan tjänsteleverantörs eTjänst. – Denna länk kan eventuellt också 
överföra information. 

� Ett länkningsmeddelande, som kan bestå av ett valbart meddelande som 
länkar till annan eTjänst med samma tjänsteleverantör. – Denna länk kan 
eventuellt också överföra information.  

 

I del IV, som behandlar avhandlingens empiriska grundning, analyseras åtta 
empiriska exempel på skärmdokument och eTjänster. Endast ett, Läget-på-
Vägarna (9.1) som inte samexisterar med någon annan eTjänst, går att förstå 
genom att bara tillämpa de fem första reglerna. För de övriga exemplen är detta 
svårt, eftersom de innehåller till en synes ovidkommande handlingsrepertoar och 
meddelanden som inte verkar ha något med eTjänsten ifråga att göra (t.ex. 
banners). Den sjätte regeln behövs därför för att vi ska kunna förstå och reda ut 
hur flera eTjänster samexisterar.  
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I kapitlet har ett antal begrepp presenterats i syfte att skapa förståelse för hur 
flera eTjänster samexisterar via en uppsättning skärmdokument. Dessa åskådlig-
görs i figur 7.11. 

 

 

Figur 7.11. Centrala begrepp för samexisterande eTjänster 
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DEL IV 
 EMPIRISK GRUNDNING AV DEN 

PRAKTISKA TEORIN 
 

Del IV består av kapitlen 8, 9 och 10, vilka redovisar den avslutande empiriska 
grundning som har utförts av den praktiska teorin om eTjänster. De exempel på 
eTjänster och skärmdokument som analyseras i kapitel 8 och 9, har valts för att 
de täcker in variationen av de olika aspekter som lyfts fram i den praktiska teorin 
om eTjänster. 

I kapitel 8 analyseras fyra eTjänster som valts eftersom eTjänstekoncepten för de 
fokala eTjänsterna baseras på kundernas interaktion med en mycket ”synlig” 
tjänsteleverantör. Interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden är av-
görande för hur handlingar och resultat för kunden tillhandahålls, dvs. eTjäns-
terna baseras på den första grundläggande relationen mellan tjänsteleverantör och 
kund (se 6.1). Ett exempel på en eTjänst som analyseras i kapitel 8 är Clas 
Ohlsons Internethandel där tjänsteleverantörens handlingar gentemot kunden 
befinner sig i fokus. 

I kapitel 9 analyseras ytterligare fyra eTjänster som valts eftersom eTjänstekon-
cepten för de fokala eTjänsterna baseras på att kunder interagerar med varandra 
och där interaktionen med tjänsteleverantören är mer eller mindre ”synlig” för 
kunden. Dessa eTjänster baseras alltså på båda de grundläggande relationerna i 
en eTjänst. I tre av exemplen: länknings-eTjänsterna till Hitta, Blocket och 
Mötesplatsen, reglerar tjänsteleverantören både de meddelanden som kommuni-
ceras och den handlingsrepertoar som tillhandahålls. I det fjärde exemplet, 
Projektplatsen, reglerar tjänsteleverantören endast den tillhandahållna handlings-
repertoaren. För eTjänster med Projektplatsens karaktär upplevs tjänsteleverantö-
ren ha en mindre framträdande roll, åtminstone så länge som allt fungerar som 
det är avsett.  

I kapitel 10 analyseras andra personers erfarenheter av att använda den praktiska 
teorin vid analyser av eTjänster och skärmdokument. Syftet är att utvärdera hur 
tillämpbar och meningsfull ett urval av användare anser att den praktiska teorin 
om eTjänster är. 
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De sex reglerna i den praktiska teorin om eTjänster, vilka beskrivs i del III, är 
utformade för att ge en meningsfull förståelse för eTjänsten som företeelse och 
för hur en fokal eTjänst kan samexistera med andra eTjänster. Vid de empiriska 
analyser som presenteras i kapitel 8 och 9 analyseras existerande eTjänster och 
skärmdokument som, med ett undantag, existerar i nätverk av samexisterande 
eTjänster. Strukturen för de åtta analyserna är likformig och baseras på sex 
analyssteg som utgår från en situationsanpassad tillämpning av regelverket för 
den praktiska teorin om eTjänster. I tabell 8 beskrivs de sex analysstegen och 
därmed i vilken ordning de sex reglerna i regelverket har tillämpats.  

Tabell 8.  Situationell tillämpning av den praktiska teorins regelverk för analys av 
existerande eTjänster och skärmdokument i kapitel 8 och 9 

Steg 1 Beskriv centrala skärmdokument som tillhandahålls för 
kunden. 

       - 

Steg 2 Identifiera en fokal eTjänst och säkerställ att den är 
meningsfull att beskriva som eTjänst. Analysera dess 
eTjänstekomplement.  

Regel 6  

 

Steg 3 Identifiera eventuella länknings-eTjänster och relaterade 
eTjänster. 

Regel 6 

Steg 4 Analysera den fokala eTjänsten med avseende på 
eTjänstekoncept, relationer och användningssituationer, 
samt sammanfatta den sociala interaktionen. 

Regel 1-5 

Steg 5 Analysera översiktligt eventuella länknings-eTjänster och 
relaterade eTjänster.  

Regel 1-5 

Steg 6 Problematisera den fokala eTjänstens eTjänstekoncept, 
relationer, användningssituationer och samexistens med 
andra eTjänster i vidareutvecklingssyfte. 

Regel 1-6 

 
De beskrivna analysstegen är genererade utifrån att samexisterande eTjänster 
utgör noder i stora nätverk. Därför är det logiskt nödvändigt att en analys av exis-
terande eTjänster tar sin utgångspunkt i relevanta skärmdokument (steg 1) där en 
fokal eTjänst (steg 2) och dess eventuella samexisterande eTjänster (steg 3) 
identifieras. Därefter är det möjligt att analysera de identifierade eTjänsterna 
(steg 4 och 5) med stöd av regelverkets fem första regler. Strukturen inom steg 4, 
ordningen eTjänstekoncept, relation och användningssituation, baseras på besk-
rivningen av social interaktion i avsnitt 4.2.5. Steg 6, som baseras på motsva-
rande struktur, är slutligen definierat i illustrativt syfte och diskuteras ytterligare i 
kapitel 12. 
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8 Empirisk grundning av den praktiska 
teorin: analys av eTjänster med fokus på 
tjänsteleverantör – kund 

 
I detta kapitel presenteras analyser av fyra eTjänster där relationen mellan 
tjänsteleverantören och kunden är i förgrunden. eTjänsterna är: Läget-på-
Vägarna med Vägverket som tjänsteleverantör och trafikanten som kund, e-
handel med Clas Ohlson som tjänsteleverantör, Internetbank med Sparbanken 
som tjänsteleverantör, samt Hotmails e-mailtjänst med Microsoft som tjänste-
leverantör. Dessa fyra exempel har valts eftersom de tillsammans representerar 
den variation som den praktiska teorin om eTjänster gör anspråk på att gälla för. 
Detta innebär bl.a. att samtliga användningssituationer (se 6.4.3) för både tjänste-
leverantören och kunden täcks in. Så baseras t.ex. både Läget-på-Vägarna och 
Clas Ohlsons e-handel på tydliga externa användningssituationer och Spar-
bankens Internetbank på autonoma användningssituationer också för kunderna. 
Clas Ohlsons Internethandel och Sparbankens Internetbank representerar två 
mycket alldagliga, men olika eTjänster. Läget-på-Vägarna saknar eTjänstekomp-
lement, medan Hotmail samexisterar med många andra eTjänster via ett mycket 
omfattande eTjänstekomplement. Läget-på-Vägarna representerar dessutom en 
mobil eTjänst som i dagsläget tillhandahålls av en myndighet. 

 

8.1 Läget-på-Vägarna 
Vägverket tillhandahåller en Internetbaserad eTjänst som heter Läget-på-Vägarna 
där trafikinformation tillhandahålls allmänheten. Internettjänsten kan nås via 
Vägverkets webbsida (www.vv.se) och innehåller både kartor och textbaserad 
information. eTjänsten är anpassad för mobila enheter såsom handdatorer och 
mobiltelefoner med webbläsare.  

Som trafikant, eller kund, väljer man både vilken aktuell trafikinformation som 
man är intresserad av och vilket geografiskt område denna information ska om-
fatta. Ju mer preciserat det geografiska området är, desto mer detaljerad är den 
information som visas. Den trafikinformation som finns tillgänglig är trafikläget, 
dvs. framkomlighet, olyckor, temperaturer i luft och vägbanor och var det finns 
rastplatser, bärighetsnedsättningar samt hastighetskameror. 
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Det geografiska områdets omfattning styrs av trafikanten direkt på kartan genom 
en funktion för att zooma in eller ut, samt genom piltangenter. Den efterfrågade 
trafikinformationen visas på kartan genom symboler och textmeddelanden. En 
utökning av handlingsrepertoaren, som ska förmedla aktuella kamerabilder från 
valda trafikkameror, är dessutom under utveckling. Med hjälp av dessa bilder 
kommer trafikanten själv att kunna tolka hur t.ex. kösituationen är för tillfället 
vid en specificerad plats.  

När det gäller aktuella vägtemperaturer och vindförhållanden kommer grund-
informationen till eTjänsten från 189 automatiska väderinformationscentraler 
(VvIS), som finns uppsatta längs vägarna. Information om olyckor, vägarbeten 
och bärighetsnedsättningar samlas upp vid sju manuella trafikinformationscen-
traler (TIC) som Vägverket har i Sverige. Dessa tar emot information från SOS 
Alarm, polisen, entreprenörer och allmänhet. Kamerabilderna kommer att hämtas 
automatiskt från de 110 kameror som finns utplacerade, främst vid storstädernas 
infartsleder.  

8.1.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument   
Startsidan för den mobila versionen av Läget-på-Vägarna ser ut som i figur 8.1 
nedan, där ett önskat geografiskt området av Sverige kan väljas. 

 
Figur 8.1. Startsidan för den mobila versionen av Läget-på-vägarna 

 
Om exempelvis region Svealand väljs, presenteras figur 8.2 nedan. I figuren 
visas en karta över Svealand med aktuella trafikstörningar markerade, såsom 
större vägarbeten, breda transporter, olyckor och avstängda vägar. Från rull-
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gardinsmenyn kan ytterligare funktionaliteter som tillhör handlingsrepertoaren 
väljas, såsom temperaturer, nederbörd och bärighetsnedsättningar. Likaså kan 
”Orter” väljas, varvid figur 8.3 visas. Observera att figurerna här av läsbarhets-
skäl är baserade på den stationära versionen av Läget-på-Vägarna. Den mobila 
versionen har en minimerad design för mobiltelefoner och handdatorer, men 
skärmdokumentens meddelanden och handlingsrepertoar är identiska. Om t.ex. 
orten ”Borlänge” väljs med ett klick, presenteras skärmdokumentet i figur 8.4. 

 
Figur 8.2. Trafikläget i Svealand  

 

Figur 8.3. Skärmdokument efter att ”Orter” har valts 
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Figur 8.4. Skärmdokument efter att orten ”Borlänge” har valts 

 
Från rullgardinsmenyn i övre vänstra hörnet kan också ytterligare funktionalitet 
väljas vars resultat presenteras med symboler på kartan. Om slutligen t.ex. 
”hastighetsövervakning” väljs och några inzoomningar utförs, presenteras skärm-
dokumentet i figur 8.5.  

 
Figur 8.5. Skärmdokument efter att ”Hastighetskameror” har valts 

 

8.1.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement    
Temat för handlingsrepertoaren som presenteras av skärmdokumenten ovan är att 
en mobil trafikant kan få information om aktuella vägrelaterade händelser. Syfte 
med dessa meddelanden är att trafikanten ska få kunskap om framkomligheten 
och även möjlighet att påverka sitt vägval.  
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Identifiering av den fokala eTjänsten 
Det är tydligt att Vägverket ansvarar för hela handlingsrepertoaren för Läget-på-
Vägarna. Det samlade temat och Vägverket som ensam ansvarig är avgörande för 
att jag väljer att betrakta hela den handlingsrepertoar som beskrivits i föregående 
avsnitt som tillhörande en eTjänst. Det förekommer ingen marknadsföring av 
typen ”banners” inom den mobila versionen av Läget-på-Vägarna. 

Den fokala eTjänsten är en informationstjänst som presenterar aktuell och geo-
grafiskt anpassad information såsom trafikläget, nederbörd, bärighetsnedsätt-
ningar etc. En analys av den fokala eTjänstens eTjänstekoncept, grundläggande 
relationer och användningssituationer görs i avsnitt 8.1.4 nedan.   

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten: rol-
lerna kund (trafikant) och tjänsteleverantör (Vägverket) förekommer; tillhanda-
hållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan dem sker via IT-system; 
och kunden är beroende av att interagera med tjänsteleverantörens IT-system för 
att få åtkomst till handlingsrepertoar och meddelanden. 

Identifiering av eTjänstekomplementet för den fokala eTjänsten 
Gränssnittet med dess uppsättning av skärmdokument är samtliga relaterade till 
den fokala eTjänsten. Därför förekommer inget eTjänstekomplement.  

8.1.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster 
Inga länknings-eTjänster förekommer från den fokala eTjänsten De klickbara 
meddelanden som finns länkar enbart till handlingsrepertoar hörande till den 
fokala eTjänsten. Det förekommer heller inga relaterade eTjänster. 

8.1.4 Steg 4: Analys av den fokala eTjänsten för trafikinformation 
I detta avsnitt analyseras inledningsvis eTjänstekonceptet för den fokala eTjän-
sten för trafikinformation och därefter relationer och användningssituationer. 

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten 
eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten kan delas upp i en kärntjänst och två 
tilläggstjänster. Kärntjänsten är att som handling tillhandahålla relevant trafikin-
formation om aktuellt trafikläge, temperaturer, medelvind, nederbörd, rastplatser, 
bärighetsnedsättningar och hastighetsövervakning, med ökad kunskap för trafi-
kanten om trafiksituationen och möjlighet att påverka sitt vägval som resultat. 

En tilläggstjänst tillhandahåller som handling aktuella och valbara kamerabilder i 
syfte att ge trafikanten ytterligare kunskap om trafikläget och möjlighet att på-
verka sitt vägval som resultat. En annan tilläggstjänst tillhandahåller som hand-
ling en e-mailfunktion, det klickbara kuvertet, med kundens tillgång till ytter-
ligare information som resultat.   
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Analys av den fokala eTjänstens relationer 
Den fokala eTjänsten för Läget-på-Vägarna bygger på relationer mellan tjänste-
leverantören Vägverket och kunden, dvs. trafikanten (se figur 8.6).  Den fokala 
trafikinformationstjänsten representeras av en artefakt som utför kommunikativa 
handlingar reglerade av sociala regler. Trafikanten är en social aktör som inte är 
identifierad av Vägverket. Som myndighet borgar Vägverket för att den för-
medlade informationen är saklig och riktig. 

Relationen bygger dels på en handlingsrepertoar och meddelanden som Väg-
verket tillhandahåller via eTjänsten, dels på den navigation som trafikanten utför 
i syfte att ta del av önskad information. Endast om trafikanten använder e-mail-
funktionen kommer meddelanden att förmedlas till Vägverket.  

IT-system 
  

Trafikanten 

Tjänsteleverantör
Vägverket

 
Figur 8.6. Aktörer och relationer för den fokala trafikinformationstjänsten 

 
Vägverket gör vissa åtaganden gentemot trafikanten genom att förmedla informa-
tion via eTjänsten i syfte att påverka planeringen av en resa, och skapar därmed 
förväntningar hos trafikanten om att informationen är relevant, aktuell och riktig. 
Åtaganden och skapade förväntningar regleras sedan genom trafikantens resplan 
och faktiska resa. Vid felaktigheter i den information som Vägverket ansvarar för 
kan trafikanten skriftligen kontakta tjänsteleverantören. eTjänsten tillhandahålls 
gratis för kunderna. Skälet till detta är att eTjänsten anses bidra till viktiga verk-
samhetsmål för Vägverket, såsom framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Analys av användningssituationerna för den fokala eTjänsten 
Den fokala trafikinformationstjänsten bygger på att trafikanten använder IT-
system interaktivt för att  

� välja och motta relevant trafikinformation 

� välja och motta önskad kamerabild 

� skriva och sända e-mail till tjänsteleverantören. 
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Den fokala eTjänsten bygger idag inte på autonoma användningssituationer för 
trafikanten. Däremot syftar eTjänsten till att påverka trafikantens externa rese-
planering, dvs. en extern användningssituation. Detta sker genom att tjänsten på-
verkar valet av tidpunkt, färdväg och körsätt för resan eller genom att trafikanten 
väljer ett annat transportsätt med stöd av erhållen trafikinformation. 

Den fokala eTjänsten bygger på att tjänsteleverantören Vägverket använder IT-
system interaktivt för att 

� inrapportera trafikhändelser vid Trafikinformationscentralerna   

� motta, läsa, skriva och sända e-mail.  

 
För övrigt är den fokala eTjänsten autonom för tjänsteleverantören, genom att IT-
systemet kan 

� inrapportera vägtemperaturer och vindförhållanden från VvIS 

� inrapportera och tillhandahålla beställda kamerabilder 

� tillhandahålla vald trafikinformation. 

 
I tabell 8.1 preciseras den sociala interaktion som Vägverket och trafikanten utför 
gentemot varandra. 

Tabell 8.1.  Social interaktion via användning av IT-system för Läget-på-Vägarna 

Handling: Resultat: Användnings-
situation för 
trafikanten 
som kund: 

Användnings-
situation för 
Vägverket som 
tjänsteleverantör: 

IT-systemens roll:  

tillhandahålla 
relevant 
trafik-
information 

kunskap hos 
trafikanten 

interaktiv  autonom leverantörsagent 

tillhandahålla 
relevanta 
kamerabilder 

kunskap hos 
trafikanten 

interaktiv  autonom leverantörsagent 

informera via 
e-mail 

kunskap hos 
trafikanten 

autonom 
interaktiv 

autonom 
interaktiv 

kundagent och 
leverantörsagent i 
samband med 
mottagning av 
meddelande 
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8.1.5 Steg 5: Översiktlig analys av samexisterande eTjänster 
Detta analyssteg utgår i exemplet Läget på Vägarna.   

8.1.6 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

För att illustrera vilken betydelse den praktiska teorin kan ha, identifieras i detta 
avsnitt ett antal frågor som kan vara vägledande för en eventuell vidareutveckling 
av Läget-på-Vägarna. Frågorna bestäms med stöd av tillämpningen av den prak-
tiska teorin om eTjänster och de resultat som redovisas ovan. Vidare bygger frå-
gorna på ett systematiskt ifrågasättande av 1) eTjänstekonceptet, 2) relationerna, 
3) användningssituationerna, samt 4) de tillhandahållna skärmdokumenten och 
eventuella samexisterande eTjänster. Avsikten är att ge exempel på frågor som 
kan resas när uppmärksamheten tillåts bli styrd av den praktiska teorin. 

eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten, tillika hela handlingsrepertoaren 
inom Läget-på-Vägarna, består av en kärntjänst och några tilläggstjänster. Syftet 
är att ge trafikanten tillgång till viktig information som ger ökad kunskap och 
möjlighet att påverka resan. Vilka primära och sekundära behov har trafikanten 
egentligen? Är dessa kundbehov olika före och under resan? Existerar det olika 
grupper av trafikanter? Är det möjligt att öka kundvärdet, dvs. värdet av de till-
handahållna handlingarna och resultaten, genom att differentiera eTjänsten med 
olika varianter av Läget-på-Vägarna med en målgruppsanpassning?   

Relationerna för Läget-på-Vägarna, som bygger på Vägverket som tjänsteleve-
rantör och trafikanten som kund, ifrågasätts redan i stycket ovan där jag påpekar 
att kundgruppen trafikanter kan upplevas som opreciserad. Vilka subgrupper av 
trafikanter är lämpliga att använda för en målgruppsdifferentiering? Är det dess-
utom möjligt att uppnå ett ökat kundvärde genom att identifiera någon form av 
kund–till–kund–relation?  

Användningssituationerna för Läget-på-Vägarna är interaktiva och externa för 
trafikanten. Finns det intresse och möjligheter att också utveckla autonoma 
användningssituationer, t.ex. för angivande av aktuell position under resan och 
automatisk anpassning av kartbilder i förhållande till trafikantens position? Finns 
det möjligheter att autonomt bevaka och skicka information om specifika trafik-
händelser och/eller vägsträckor som trafikanten beställt i förväg? För Vägverket 
innebär Läget-på-Vägarna att Trafikinformationscentralerna utför interaktiva 
arbetsuppgifter för aktuella trafikhändelser. Finns det möjlighet att automatisera 
någon eller några av dessa? 

Skärmdokumenten för Läget-på-Vägarna presenterade inga länkningar till andra 
samexisterande eTjänster, varför eTjänstens komplexitet, sett till dessa aspekter, 
är relativt låg. Finns det möjlighet att utveckla samexisterande eTjänster för att 
uppnå fördelar för endera Vägverket, trafikanten eller båda parter? 
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8.2 Clas Ohlsons e-handel 
Clas Ohlson AB har ett stort antal butiker i Norden och en omfattande postorder-
verksamhet som hanteras från centrallagret i Leksand. En växande andel av post-
orderverksamheten är internetbaserad s.k. e-handel, dvs. kunden utför beställ-
ningarna via Internet. Som kund utför man själv registreringen av beställningarna 
och begär att dessa ska effektueras av Clas Ohlson AB och skickas till angivet ut-
lämningsställe. Clas Ohlsons e-handel är därmed ett exempel på en e-handels-
verksamhet som utvecklats från en befintlig struktur av butiksnät, lager och tradi-
tionell postorderförsäljning.  

Som kund kan man från startsidan på Clas Ohlsons webbplats välja att få infor-
mation om butiker och öppettider, fynderbjudanden och besked om en viss pro-
dukt finns i lager för leverans vid en internetbeställning. Efter att en så kallad 
varukorg har specificerats, ”går” kunden till kassan för att välja betalningssätt 
och leveransalternativ. Om kunden inte sedan tidigare är registrerad med person- 
och adressuppgifter samt ett eget lösenord, behöver detta göras innan beställ-
ningen kan slutföras. 

8.2.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument   
Startsidan för Clas Ohlsons e-handel ser ut som i figur 8.7. Från denna startsida 
kommer man åt (se vänster sida i figuren) ordinarie katalogprodukter samt fynd-
varor som enbart säljs via Internet. En sökfunktion samt information strukturerad 
i olika kategorier finns överst i figuren. Nederst på startsidan finns ett klickbart 
meddelande ”Dalahästen”, som är länkat till Siljan Turism AB och som till-
handahåller turistinformation i Siljansregionen där Clas Ohlsons huvudkontor, 
huvudbutik och centrallager ligger.  

 
Figur 8.7. Startsidan för ClasOhlson.se 
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Kunden navigerar med stöd av artikelregistret till vänster i figur 8.8. När en 
önskad artikel presenterats i mittensektionen kan kunden specificera önskat antal 
och klicka på knappen ”Lägg i varukorg”. Nederst i figur 8.8 finns en rullista 
med kundens aktuella varukorg som kan betraktas i sin helhet och justeras efter 
klick på knappen ”Varukorg” längst ned till vänster (se figur 8.9). När kunden är 
nöjd med den specificerade varukorgen klickar man på ”Till kassan” varvid 
skärmdokumentet i figur 8.10 presenteras.   

Om kunden sedan tidigare är registrerad som kund anges användarnamn och 
lösenord. Om inte, måste man registrera namn, adress och vilken eventuell infor-
mation man framledes är intresserad av att få från Clas Ohlson AB via e-mail. 
Efter inloggning får kunden ange betalningssätt: postförskott, kortbetalning eller 
för företag mot faktura samt leveranssätt: hämtställe eller hemleverans. Slutligen 
får kunden bekräfta beställningen (se figur 8.11). 

Om avslutningsvis ”Kundservice” väljs från alternativen överst på någon av 
skärmdokumenten, kan kunden kontakta ordermottagningen via telefon eller e-
mail (se figur 8.12).  

 

Figur 8.8. Exempel på katalogartiklar 
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Figur 8.9. Exempel på hur varukorgen kan se ut 

 

 
Figur 8.10. På väg ”mot kassan” 
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Figur 8.11. Sista momentet i samband med Internetbeställning 

 

 

Figur 8.12. Möjlighet för kunden att kontakta kundtjänst via telefon eller e-mail 

 

8.2.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement 
Ett flertal skärmdokument från Clas Ohlsons e-handelstjänst har presenterats i 
föregående avsnitt. Den handlingsrepertoar som tillhandahålls följer i huvudsak 
ett tema kring beställning av lagerhållna produkter som därefter levereras till 
kunden. 
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Identifiering av den fokala eTjänsten 
Till temat e-handel ansluter sig också den information som presenteras av före-
taget och dess butiksnät, som sammantaget inte upplevs som för omfattande och 
komplext. Det är också tydligt att det är Clas Ohlson AB som är ansvarig tjänste-
leverantör för hela handlingsrepertoaren som tillhandahålls. Ett undantag finns 
dock genom det klickbara meddelandet, Dalahästen, som länkar vidare till Siljan 
Turism AB. 

Denna fokala eTjänsten är en e-handelstjänst där kunden själv via Internet söker 
efter produkter och registrerar vilka inköp han eller hon avser att genomföra. I 
huvudsak följande handlingsrepertoar tillhör den fokala eTjänsten: 

� sökning av produkter i ordinarie katalog och bland fyndvaror 

� nedladdning av kataloger 

� information om butiker och öppettider 

� information om köpvillkor 

� information om lagerstatus  

� möjligheten att tipsa en vän om en specifik produkt 

� varukorgshantering 

� betalning och bekräftelse av beställning. 
 

Sammanställningen visar att handlingsrepertoaren hos IT-systemet ClasOhlson.se 
sammanfaller med den fokala eTjänsten för e-handel med undantag för länk-
ningen till Siljan Turism AB. 

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten: 
rollerna kund (e-handelskund) och tjänsteleverantör (Clas Ohlson AB) före-
kommer; tillhandahållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan dem 
sker via IT-system; och kunden är beroende av att interagera med Clas Ohlsons 
IT-system för att få åtkomst till handlingsrepertoar och meddelanden. 

Identifiering av eTjänstekomplementet för den fokala eTjänsten 
Meddelandet, som är utformat som en Dalahäst placerad på startsidan och som 
länkar till Siljan Turism AB, utgör eTjänstekomplement för den fokala 
eTjänsten, eftersom det inte ansluter till temat.   
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8.2.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster    
Det klickbara meddelandet utgörs av en länknings-eTjänst placerad i eTjänste-
komplementet. Meddelandet presenterar logotypen för Siljan Turism AB och 
länkar kunder till deras eTjänst. Övriga klickbara meddelanden tillhör den fokala 
eTjänsten och utgör därför länkningsmeddelanden. 

Den enda länknings-eTjänsten länkar vidare till en relaterad eTjänst, med Siljan 
Turism AB som tjänsteleverantör. 

8.2.4 Steg 4: Analys av den fokala eTjänsten för e-handel 
I följande avsnitt analyseras först eTjänstekonceptet för den fokala e-handels-
tjänsten och därefter relationerna och användningssituationerna. 

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten 
Kärntjänsten för den fokala e-handelstjänsten är att som handling tillhandahålla 

� möjligheter för kunden att välja bland katalog- och fyndvaror, registrera 
varor och få besked om lagerstatus, med registrerad varukorg som resultat 

� möjligheter för kunden att utföra beställning enligt registrerad varukorg, 
med utförd beställning och levererade varor som resultat 

� information om butikers öppettider etc., med mottagna meddelanden som 
resultat. 

 

Tilläggstjänster för den fokala e-handelstjänsten är att som handling tillhanda-
hålla 

� möjligheter för kunden att ladda ner produktkataloger, med de nedladdade 
katalogerna som resultat 

� marknadserbjudanden via e-mail, med mottagna erbjudanden som resultat 

� möjligheten att tipsa en vän om en intressant produkt, med skickat och 
mottaget meddelande som resultat. 

 

Analys av den fokala eTjänstens relationer  
Den fokala eTjänstens kärntjänster, och samtliga utom en av tilläggstjänsterna, 
bygger på relationer mellan tjänsteleverantören Clas Ohlson AB och dess kunder 
(se figur 8.13). Den sista tilläggstjänsten: tipsa en vän, bygger dessutom på 
relationen mellan kunden som tipsare och vännen som mottar meddelandet samt 
på relationen mellan den tipsade vännen och Clas Ohlson AB (figur 8.14). 
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IT-system 
  

e-handels-
kund 

Tjänsteleverantör
Clas Ohlson AB

 
Figur 8.13. Aktörer och relationer för den fokala e-handelstjänsten   

IT-system 
  e-handels-

kund som 
tipsare 

Mottagare av 
tips 

Tjänsteleverantör 
Clas Ohlson AB 

 
Figur 8.14. Samtliga aktörer och relationer för den fokala e-handelstjänsten   

 

Relationen mellan tjänsteleverantören och kunden kan studeras på tre nivåer: 

1. E-handelstjänsten tillhandahålls kunden i syfte att informera denne om 
t.ex. öppettider, varusortiment, priser, lagernivå etc. 

2. Kunden har registrerat sig med användarnamn och passord och får därmed 
tillgång till marknadserbjudanden etc. 

3. Kunden har beställt, betalt och mottagit varor. 

 
På den första nivån gör Clas Ohlson AB åtaganden gentemot kunden genom den 
information om butiker, produktsortiment, priser, lagerstatus etc. som förmedlas. 
Kunden gör inga åtaganden, men förväntar sig att den presenterade informa-
tionen är riktig, vilket regleras om kunden går vidare till nivå 3 och beställer de 
utlovade varorna, alternativt besöker ett varuhus. 

På den andra nivån lämnar kunden information om användarnamn, lösenord, 
namn, adressuppgifter, telefon och e-mail. Kunden meddelar dessutom vilken 
eventuell information, t.ex. marknadserbjudanden, som man vill få via e-mail. 
Kunden åtar sig därmed att lämna riktiga uppgifter och önskemål och förväntar 
sig att uppgifterna inte missbrukas för andra ändamål samt att den önskade infor-
mationen löpande skickas via e-mail. Clas Ohlson AB åtar sig att inte använda 
kunduppgifterna för andra ändamål än de som uppgivits och att göra korrekta 
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marknadserbjudanden. De förväntar sig också att kundens uppgifter är sanna. 
Delar av den information som de givna utfästelserna och förväntningarna vilar 
på, kan regleras av IT-system genom tvingande inmatningsfält och kontroller. 

På den tredje nivån gör kunden utfästelser avseende de varor som beställs och 
hur ordern ska betalas och uthämtas. Dessa utfästelser regleras av den informa-
tion och den bekräftelsehandling som kunden gör via IT-systemet. Kunden för-
väntar sig leverans enligt den utlovade ordern. Clas Ohlson AB åtar sig att 
leverera de specificerade varorna till det pris och till den plats som angivits vid 
ordertillfället. Clas Ohlson AB förväntar sig att kundens uppgifter stämmer, däri-
bland de som gäller betalningsförfarandet. Reglering av aktörernas åtaganden 
görs genom IT-baserade kontroller, att varorna levereras i enlighet med ordern 
och att betalningen utförs inom utsatt tid.  

Vid tilläggstjänsten, när en vän till kunden kan bli informerad om en produkt, 
skapas ytterligare två relationer genom den information som informationsmot-
tagaren, vännen, får. I någon mening gör ju sändaren åtaganden om produktens 
lämplighet i förhållande till vännen. Clas Ohlson AB gör motsvarande åtaganden 
mot vännen som mot kunden om produktens specifikationer och pris. Clas Ohl-
son AB avser att dra fördel av att kunden gör detta åtagande gentemot sin vän. 
Vännen förväntar sig att den aktuella produkten uppfyller de förväntningar som 
man byggt upp och som kommer att utvärderas i samband med eventuella köp.     

eTjänsten tillhandahålls gratis för kunderna. Skälet till detta är att eTjänsten 
anses bidra till minskade distributionskostnader och ökad försäljning. 

Analys av användningssituationerna för den fokala eTjänsten 
Den fokala e-handelstjänsten bygger på att kunden, Clas Ohlson AB och den 
person (vännen) som ev. får meddelande från kunden använder IT-systemet inter-
aktivt, autonomt och externt.  

E-handelskunden använder IT-systemet interaktivt för att 

� välja produkt och ta del av information 

� registrera kunduppgifter 

� lägga en vara i varukorgen, samt granska och förändra dess innehåll 

� beställa och betala varor med betalkort 

� välja butik och få mer information om denna 

� ladda ner kataloger 

� läsa marknadserbjudanden 

� kontakta ordermottagningen via e-mail. 
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E-handelstjänsten är autonom för e-handelskunden genom att IT-systemet kan 

� motta marknadserbjudanden 

� motta e-mail från ordermottagningen på Clas Ohlson AB. 
 

Följande handlingar representerar externa användningssituationer som är centrala 
för kunden inom e-handelstjänsten: 

� att hämta beställda varor vid hämtstället eller motta dem vid hemkörning 

� att kontakta ordermottagningen via telefon. 

 

Clas Ohlson AB använder IT-systemet interaktivt för att 

� välja ut order att plocka ihop, paketera och leverera 

� skicka ut marknadsinformation och annan information 

� besvara e-mail från kunden till ordermottagningen. 

 

Clas Ohlson AB använder IT-systemet autonomt för att 

� söka och presentera varor och annan information 

� motta kunduppgifter 

� registrera order (produkt, pris, leveranssätt, betalningssätt etc.) 

� hantera betalningar. 

 
Följande handlingar representerar externa användningssituationer som är centrala 
för Clas Ohlson AB inom e-handelstjänsten: 

� att plocka fram varor, packa varor och skicka paket 

� att besvara telefonförfrågningar från kunden. 

 
För den person (vän till kunden) som kan få tips om en specifik produkt, bygger 
e-handelstjänsten på först en autonom och sedan en interaktiv användningssitua-
tion i samband med att personen först får motta och sedan läsa meddelandet. 

I samband med handlingar som är relaterade till att denna vän sedan väljer e-
handelstjänsten för att ta del av information om den aktuella produkten, övergår 
vännen till att bli kund till den fokala e-handelstjänsten.   
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I tabell 8.2 preciseras den sociala interaktion som utförs mellan Clas Ohlson AB, 
kunden och vännen via användning av IT-system.  

Tabell 8.2.  Exempel på social interaktion via användning av IT-system för  
Clas Ohlsons e-handel  

Handling: Resultat: Använd-
ningssitua-
tion för e-
handels-
kunden: 

Använd-
ningssitua-
tion för 
tjänstelev.: 

Använd-
nings-
situation 
för 
vännen: 

IT-
systemens 
roll: 

söka  efter 
katalog- och 
fyndvaror, 
registrera 
varukorg, 
samt få 
besked om 
lagerstatus 

registrerad 
varukorg 

interaktiv 

 

autonom 

 

- leveran-
törs- 
agent  

fullfölja 
beställning 
enligt 
registrerad 
varukorg 

utförd 
beställning
och leve- 
rerade 
varor 

interaktiv 
extern 

autonom 
interaktiv  
extern 

- leveran-
törs- 
agent vid 
mottagning 
av order 

få informa-
tion om 
öppettider 
etc. 

kunskap   interaktiv autonom - leveran-
törs- 
agent 

ladda ner 
produkt-
katalog 

nedladdad 
katalog 

interaktiv autonom - leveran-
törs- 
agent 

erhålla 
marknads-
information 

kunskap 
om 
erbjudan-
den 

interaktiv 
autonom 

interaktiv  

 

- kundagent 
vid 
mottagning 

tipsa en vän skickat tips interaktiv autonom 

 

autonom 
interaktiv 

leveran-
törsagent 
och kund-
agent (vän-
nen) vid 
mottagning 
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8.2.5 Steg 5: Översiktlig analys av samexisterande eTjänster  
En länknings-eTjänst kunde identifieras i anslutning till eTjänstekomplementet 
för den fokala eTjänsten för e-handel. Denna länknings-eTjänst baseras på en 
tjänsteleverantör (Clas Ohlson AB) och på två kunder (Siljan Turism AB och 
kunden till e-handelstjänsten). eTjänstekonceptet för Siljan Turism AB är att som 
handlingar få sin logotyp exponerad och kunder länkade till sin egen eTjänst. 
eTjänstekonceptet för kunden till e-handelsplatsen är att som handling och i mån 
av intresse bli länkad till den turismrelaterade eTjänsten för den region där Clas 
Ohlsons huvudbutik är belägen. För Siljan Turism AB är länknings-eTjänsten 
autonom, medan den för e-handelskunden är interaktiv.  

Den relaterade eTjänst som är målet för länkningen öppnas i ett nytt fönster, 
vilket markerar för kunden att det är fråga om en annan eTjänst relativt Clas 
Ohlsons e-handelstjänst. Tjänsteleverantör är företaget Siljan Turism AB och 
kunden är den tidigare e-handelskunden hos Clas Ohlson.   

8.2.6 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

För Clas Ohlsons e-handelstjänst kan ett antal frågor identifieras som stöd för en 
diskussion om vidareutveckling.   

eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten består av ett flertal kärn- och tilläggs-
tjänster. Deras syfte är att ge e-handelskunden tillgång till en handlingsrepertoar 
för att söka efter och beställa varor via Internet, samt att få information om varor, 
butiker etc. Ingen tilläggstjänst som bygger på bevakning ingår. Är det intressant 
att utveckla en sådan bevakningstjänst, t.ex. för att autonomt via e-mail meddela 
en kund när en intressant fyndvara inkommer? Skulle en tilläggstjänst som ger 
kunden möjlighet att få ut specifikationer av tidigare inköp vara av intresse?  

Relationerna inom den fokala e-handelstjänsten karakteriseras av en stark 
tjänsteleverantör–kund–relation, där tjänsteleverantören representeras av ett er-
känt handelsföretag och kunden av en oregistrerad eller registrerad kund. Kan 
denna relation fördjupas ytterligare, t.ex. genom ytterligare åtaganden såsom sär-
skilt förmånliga erbjudanden till trogna e-handelskunder? Endast en tilläggstjänst 
bygger också på relationer med ytterligare en aktör, den s.k. vännen. Finns det 
fler aktörer som man skulle kunna involvera, t.ex. varuproducenter eller frakt-
företag?  

Användningssituationerna för e-handelstjänsten är interaktiva och externa, men 
inte autonoma för kunden, vilket framgår av diskussionen om eTjänstekonceptet 
ovan. Att också tillhandahålla bevakning i någon form skulle innebära att en 
autonom användningssituation skapas för kunden. Är detta intressant? Vore det 
lämpligt att utveckla nuvarande externa telefonsamtal med ordertjänsten så att de 
baseras på interaktiva IP-telefonisamtal med samtidig informationsöverföring? 
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Skärmdokumenten som tillhandahålls av IT-systemet ClasOhlson.se upplevs som 
väl samlade kring ett tema av e-handel. Det är konsekvent utformat och endast en 
länknings-eTjänst, placerad i eTjänstekomplementet, existerar. Finns det ytter-
ligare länknings-eTjänster som skulle kunna bidra till ett ökat kundvärde och/ 
eller ett ökat värde för Clas Ohlson AB? Skulle dessa i så fall kunna placeras i 
anslutning till den fokala eTjänsten och t.ex. länka till varuproducenters egna 
eTjänster? Eller skulle de kunna placeras i eTjänstekomplementet och t.ex. länka 
till intressanta hobbyrelaterade föreningar eller s.k. virtuella samhällen?  

 

8.3 Sparbankens Internetbetalningstjänst 
Sparbanken tillhandahåller, i likhet med de flesta banker, bank- och postbetal-
ning via Internet. Som bankkund utför man själv registrering av betalningsunder-
lagen och begär att Sparbanken ska utföra betalningarna under nästkommande 
bankdag eller vid ett senare specificerat datum. Överföring mellan egna konton 
utförs däremot omedelbart om så önskas. Man kan dessutom lägga upp stående 
överföringar till andra konton och ge behörighet till fordringsägare att själva få 
dra det aktuella beloppet, s.k. autogirering. Det finns dessutom möjlighet att 
motta fakturor elektroniskt via Sparbanken.se, s.k. e-faktura.  

I samband med att ett Internetkonto beställs får man som bankkund kvittera ut en 
elektronisk dosa, vilken omvandlar åttasiffriga tal efter en specifik algoritm. Med 
stöd av denna elektroniska dosa hanterar bankkunden inloggning, registrering av 
nytillkomna betalningsmottagare och bekräftelse av att betalningar ska utföras av 
Sparbanken de angivna datumen i enlighet med de registrerade betalningsunder-
lagen. Från den egna ”bankplatsen” som kunden har tillgång till efter inloggning 
ges en överblick över aktuella saldon och betalningshistorik för kundens samtliga 
anslutna konton. Det är också möjligt att hantera autogirering och e-fakturor. 

8.3.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument  
Det finns en mycket tydlig förutsättningsnivå som en bankkund måste få tillgång 
till innan denne ges tillträde till Sparbankens Internetbank på handlingsnivå. 
Förutsättningsnivån innebär både att kunden måste kvittera ut en elektronisk dosa 
för behörighetshantering och att ett redan existerande eller nyöppnat bankkonto 
tillhörande kunden knyts till Internetbanken.   

Skärmdokumentet för inloggning ser ut som i figur 8.15 och den därpå följande 
analysen gäller för privatkunder. Efter att personnummer skrivits in och val av 
”privatkund” har gjorts, presenteras ett 8-siffrigt nummer att mata in i den elek-
troniska dosan. Dosan returnerar ett nytt 8-siffrigt nummer som bankkunden får 
mata in via tangentbordet. Om detta nummer är korrekt får kunden tillgång till 
banktjänsten, vilket innebär att en startsida med handlingsrepertoar och med-
delanden presenteras enligt skärmdokumentet i figur 8.16. 
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Figur 8.15. Inloggning till Sparbanken.se 

 

 
Figur 8.16. Startsidan för Sparbanken.se 

 
Om ”Betala/Överföra” väljs från rullgardinsmenyn (högra pilen i figur 8.16) ges 
möjlighet för kunden att skriva in betalningsinformation med stöd av skärmdoku-
mentet i figur 8.17. Om ”Beställ tjänster” väljs under ”Startsida” från rullgardins-
menyn (se vänstra pilen i figur 8.16 ovan), presenteras skärmdokumentet i figur 
8.18 vilket tillhandahåller en omfattande handlingsrepertoar.  
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Figur 8.17. Betalningsregistrering 

 

 

Figur 8.18. Uttryckliga erbjudanden om tjänster 

 
Om t.ex. meddelandet ”Ansökan om lån till bostad” väljs, kommer skärmdoku-
mentet i figur 8.19 att presenteras i ett nyöppnat fönster. Om meddelandet ”An-
mäl/avanmäl elektronisk faktura” väljs från skärmdokumentet i figur 8.18, får 
bankkunden möjlighet att välja aktuell betalningsmottagare från ett stort antal 
fördefinierade företag. Om t.ex. företaget OK väljs, presenteras figur 8.20.  
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Figur 8.19. Ansökan om lån 

 

 
Figur 8.20. Anmälan/avanmälan om e-fakturor från OK 

 
Efter att knappen ”Anmäl” har valts presenteras skärmdokumentet i figur 8.21  i 
ett nyöppnat fönster och utan Sparbankens logotyp. 
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Figur 8.21. Ansökan om e-fakturering från OK 

 
För att få en överblick av den huvudsakliga handlingsrepertoaren för Spar-
banken.se kan ”Innehåll” väljas i den översta knappraden i något av skärmdoku-
menten (t.ex. i figurerna 8.16-8.20). I figur 8.16 tillhandahålls i stort sett mot-
svarande handlingsrepertoar under knappen ”Beställ tjänster”. Efter att någon av 
dessa översikter har valts, kan kunden under ”Egna inställningar” beställa infor-
mation om bl.a. nyinkomna e-fakturor via sms eller e-mail. I figur 8.22 visas 
skärmdokumentet för beställning av dessa bevakningsfunktioner.    

 
Figur 8.22. Beställning av bevakningsfunktionalitet 
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8.3.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement 
Sparbankens Internetbank tillhandahåller en bred handlingsrepertoar för informa-
tion, administration och begäran om utförande av ekonomiska transaktioner till 
nytta för bankkunden. Ambitionen är att Sparbankens Internetbank ska vara till-
räcklig för hanteringen av de flesta kunders privatekonomi.  

Identifiering av den fokala eTjänsten 
Det är tydligt i samtliga av internetbankens skärmdokument att Sparbanken är 
tjänsteleverantör. Ett alternativ är att betrakta Sparbankens Internetbank som en 
eTjänst bestående av ett flertal kärn- och tilläggtjänster. Jag hävdar dock, i likhet 
med Sparbanken själv, att ett flertal olika eTjänster tillhandahålls. Figur 8.18 
ovan uttrycker t.ex. att handlingsrepertoaren avser flera olika eTjänster, såsom 
betala/överföra, ansöka om betalkort, låna, spara/placera och övriga tjänster. Om 
inte en uppdelning av handlingsrepertoaren görs till flera samexisterande eTjäns-
ter, menar jag att den fokala eTjänsten blir allt för komplex. Med fokus på temat 
betala/överföra, väljer jag att använda namnet Sparbankens Internetbetalnings-
tjänst för den fokala eTjänsten. Orsaken till att detta tema väljs är att bank-
kundens hantering av sina likvida medel, dvs. registrering och begäran om in- 
och utbetalningar via anslutna bankkonton, är fundamental för privatekonomin. 
Till en sådan fokal eTjänst för hantering av likvida medel, är det sedan naturligt 
att relatera andra eTjänster såsom låneansökningar, aktiehandel, kapitalförsäk-
ringar etc., vars ekonomiska transaktioner är relaterade till bl.a. in- och utbetal-
ningar. Det förekommer ingen marknadsföring av typen ”banners” inom Spar-
bankens Internetbetalningstjänst eller inom de eTjänster som samexisterar med 
denna. 

Den fokala eTjänsten är en Internetbaserad betalningstjänst där bankkunden själv 
registrerar betalningsunderlag och begär att betalningarna ska utföras vid angivna 
datum. I analysen av den fokala eTjänsten och dess samexistens med andra 
eTjänster har ”Betala/Överföra” identifierats som den fokala eTjänstens grund-
läggande tema.  

Följande funktionaliteter i den presenterade handlingsrepertoaren kan i huvudsak 
relateras till den fokala eTjänsten för Internetbetalningar: 

� ”Ekonomisk översikt” och ”Betala/Överföra” från rullgardinsmenyerna i 
de flesta av figurerna ovan, t.ex. figur 8.16 

� bevakningstjänsten med sms- eller e-mailavisering av nyinkomna fakturor 
hittas under ”Startsidan”/”Egna inställningar” i rullgardinsmenyerna t.ex. i 
figurer 8.16 ovan 

� ”Autogiromedgivande” och ”Anmäl/avanmäl elektronisk faktura” är 
åtkomliga från rullgardinsmenyerna, i figur 8.18 ovan   

� obetalda e-fakturor som presenteras och kan godkännas för betalning. 



Kapitel 8 

186 

 Sammanställningen visar att bankkunden får leta en del efter var funktionalitet 
för betalningstjänsten finns. En översikt över hela handlingsrepertoaren under 
Sparbankens Internetbank finns dock i den översta knappraden under ”Innehåll”, 
vilket figur 8.16-19 visar.     

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten: 
rollerna kund (bankkund) och tjänsteleverantör (Sparbanken) förekommer; till-
handahållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan bankkunden och 
Sparbanken sker via IT-system; och bankkunden är beroende av att interagera 
med Sparbankens IT-system för att få åtkomst till handlingsrepertoar och medde-
landen. 

Identifiering av eTjänstekomplementet för den fokala eTjänsten 
Ett urval av de skärmdokument som presenteras inom Sparbankens Internetbank 
har beskrivits i avsnitten ovan. När meddelanden och funktionalitet knuten till den 
fokala betalningstjänsten exkluderas från de skärmdokument som ingår i Spar-
bankens Internetbank, bildar resterande meddelanden och funktionalitet från 
handlingsrepertoaren eTjänstekomplement till den fokala eTjänsten. Huvudsak-
ligen framträder då följande eTjänstekomplement: 

� ”Spara/Placera” i fonder, kapitalförsäkringar, pension samt aktier 

� ”Låna” 

� ytterligare funktionalitet under ”Tillval” (t.ex. i figur 8.16-8.20) eller med 
delvis motsvarande handlingsrepertoar under ”Beställ tjänster” (i figur 
8.16). 

 

8.3.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster    

Identifiering av länknings-eTjänster 
I samband med en bankkunds ansökan om en ny e-fakturarelation, länkas kunden 
till den aktuella betalningsmottagarens egen eTjänst (se figur 8.20 som länkar till 
8.21 ovan). Denna handlingsrepertoar och dessa meddelanden representerar en 
länknings-eTjänst. Motsvarande länknings-eTjänst finns också i samband med 
bankkundens ansökan om autogirering. Dessa två exempel på länknings-
eTjänster har placerats i anslutning till den fokala eTjänsten. I samband med 
länkningarna finns också ett utbyte av meddelanden mellan Sparbanken och den 
aktuella betalningsmottagaren, t.ex. OK. 

Övriga klickbara meddelanden inom Sparbankens Internetbetalningstjänst länkar 
vidare till eTjänster med Sparbanken själv som tjänsteleverantör, t.ex. ”Låna till 
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bostad”. Detta meddelande är ett bland många liknande exempel på länknings-
meddelanden som finns placerade i anslutning till den fokala eTjänsten.  

Identifiering av relaterade eTjänster 
Följande relaterade eTjänster, ett länkningsavstånd bort från den fokala 
eTjänsten, är åtkomliga från Sparbankens Internetbetalningstjänst via länknings-
eTjänster. Följande relaterade eTjänster har alltså andra tjänsteleverantörer än 
Sparbanken: 

� betalningsmottagares egna eTjänster för registrering av e-faktura-
medgivande (t.ex. OK)   

� betalningsmottagares egna eTjänster för registrering av autogiromed-
givande.   

 

Följande relaterade eTjänster är åtkomliga från Sparbankens Internetbetalnings-
tjänst via länkningsmeddelanden, dvs. Sparbanken är tjänsteleverantör för: 

� ”Spara/Placera” i fonder, kapitalförsäkringar, pension samt aktier 

� ”Låna” med inriktning på ändamålen bostad, bil eller annat 

� ytterligare ett antal relaterade eTjänster samlade under ”Tillval” och 
”Övriga tjänster”.  

 

8.3.4 Steg 4: Analys av den fokala eTjänsten för Internetbetalningar 
I detta avsnitt analyseras den fokala Internetbetalningstjänstens eTjänstekoncept, 
relationer och användningssituationer. 

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten  
Kärntjänsterna för den fokala Internetbetalningstjänsten är att  

� som handlingar tillhandahålla möjligheter för kunden att själv registrera 
betalningsunderlag för bank och privatgirobetalningar, begära betalnings-
utförande samt utföra betalningarna, med de registrerade och för betalning 
godkända betalningsunderlagen och de utförda betalningarna som resultat 

� som handling presentera kundens kontosaldo och transaktioner med pre-
senterade meddelanden med information som resultat 

� som handlingar presentera listor för registrerade betalningsmottagare, 
autogirobetalningar, utestående betalningar och stående överföringar, med 
den presenterade informationen som resultat.  
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Tilläggstjänster för den fokala Internetbetalningstjänsten är att 

� som handlingar tillhandahålla möjligheten att registrera stående över-
föringar, med de registrerade och överföringarna och de utförda betal-
ningarna som resultat 

� som handlingar tillhandahålla möjligheter för kunden att välja bland god-
kända betalningsmottagare för autogiromedgivande och att bli länkad till 
den valda betalningsmottagaren för registrering av autogiromedgivande, 
med genomförd länkning som resultat 

� som handling tillhandahålla handlingsrepertoar för betalning av autogiro-
fakturor, med automatiskt utförda betalningar som resultat 

� som handlingar tillhandahålla möjligheter för kunden att välja bland god-
kända betalningsmottagare för e-fakturor och bli länkad till den valda 
betalningsmottagaren för registrering av e-faktura, med genomförd länk-
ning som resultat 

� som handlingar tillhandahålla rutiner för mottagning och betalning av 
inkomna e-fakturor, med löpande aviseringar och utförda betalningar som 
resultat   

� som handlingar bevaka inkommande e-fakturor via sms och e-mail, med 
utskickade meddelanden som resultat. 

 

Analys av relationer inom den fokala eTjänsten 
Det huvudsakliga syftet med den fokala eTjänsten är att Sparbanken ska betjäna 
bankkunden med handlingar och resultat så som beskrivits ovan i analysen av 
eTjänstekonceptet. Den grundläggande relationen mellan Sparbanken som 
tjänsteleverantör och bankkunden som kund är därför karakteriserande för 
eTjänsten i stort (figur 8.23, svart pil). Det är dock viktigt att notera att Spar-
banken inom den fokala eTjänsten också gör åtaganden att betala till en betal-
ningsmottagare i enlighet med de registrerade betalningsunderlagen. Därför exi-
sterar det också relationer mellan betalaren och betalningsmottagaren (kund–
kund), samt mellan Sparbanken och betalningsmottagaren (figur 8.23, grå pilar). 
Betalningsmottagaren har dock normalt ingen information om, eller intresse av, 
hur betalaren utfört betalningen. Vid eventuella problem vänder sig sannolikt 
betalningsmottagaren (som t.ex. inte fått några pengar) till betalaren, alternativt 
till sin egen bank för rättelse – inte till Sparbanken. Sparbankskunden, däremot, 
vänder sig direkt till Sparbanken om en betalning inte skulle bli korrekt utförd.  
Den fokala eTjänsten skapar och upprätthåller därför framförallt relationer 
mellan sparbankskunden och Sparbanken. För två av de omnämnda tilläggs-
tjänsterna skapas och upprätthålls däremot uttryckligen relationer mellan beta-
lande bankkund och betalningsmottagaren. Den senare har givits rätten att via 
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Sparbanken.se skicka e-fakturor, alternativt vid autogirering debitera bankkun-
dens konto, utan återkommande godkännanden från bankkunden 

IT-system 
  Bank- 

kund 
Betalnings-
mottagare 

Tjänsteleverantör
Sparbanken

 
Figur 8.23. Aktörer och relationer för Sparbankens Internetbetalningstjänst 

 

Relationerna bygger i grunden på skriftliga föreskrifter om varje parts rättigheter 
och ansvar gentemot varandra. Genom ett IT-system har sedan flertalet av dessa 
föreskrifter, samt ytterligare möjligheter och begränsningar som har betydelse för 
relationen, fördefinierats. En bankkund kan dessutom skicka fritt utformade 
meddelanden till Sparbanken och vice versa. 

Sparbanken åtar sig bl.a. att handla i enlighet med de registrerade betalnings-
underlagen dagen före definierat betalningsdatum och att se till att betalningen är 
mottagaren tillhanda angivet datum. Motsvarande åtaganden gäller också för 
autogireringar. Bankkunden åtar sig att ha likvida medel tillgängliga på angivet 
konto för belastning vid betalningstidpunkterna. Bankkunden gör dessutom 
åtaganden gentemot betalningsmottagaren i samband med autogirering så att 
mottagaren utan bankkundens godkännande löpande får debitera dennes konto 
vid förfallodagen. Vid e-fakturering åtar sig bankkunden att betrakta de mottagna 
e-fakturorna som valida betalningsanmodningar och att använda Sparbankens 
Internetbetalningstjänst med jämna mellanrum för att komma åt e-fakturorna.     

Åtaganden och skapade förväntningar regleras genom web-formulärens styrande 
funktionalitet samt uttryckligt utformade och presenterade regler för hur transak-
tioner ska utformas. De regleras också genom tjänsteleverantörens och kundens 
skrivna meddelanden som skickas via IT-system, t.ex. vid problem eller frågor 
som inte besvaras genom hjälptexter och demonstrationsfilmer. 

Den fokala Internetbetalningstjänsten handlar också om att upprätthålla rela-
tionen mellan bankkunden som betalare och betalningsmottagaren genom att 
registrerade betalningar också blir betalda.  

eTjänsten tillhandahålls under förutsättning att kunden betalar en årsavgift 
(prenumeration) till Sparbanken. För Sparbanken anses dessutom eTjänsten bidra 
till minskade kostnader och ökad tillgänglighet. 
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Analys av användningssituationer för den fokala eTjänsten 
Den fokala eTjänsten för Internetbetalning bygger på användning av IT-system 
för Sparbanken, bankkunden och i vissa avseenden också för betalningsmottaga-
ren.  

För bankkunden baseras den fokala eTjänsten på interaktiva användningssitua-
tioner då kunden kan 

� registrera betalningsunderlag 

� registrera godkänd betalningsmottagare 

� välja betalningsmottagare för registrering av medgivande till autogirering 

� välja betalningsmottagare för registrering av medgivande till e-fakturering 

� registrera stående överföringar  

� beställa bevakningar av inkommande e-fakturor och meddelande via sms 
eller e-mail 

� granska saldon 

� granska och godkänna betalning av e-faktura 

� skicka meddelande till Sparbanken via knappen ”Kontakta oss”. 

 

IT-system handlar autonomt för bankkunden genom att 

� utföra betalning i enlighet med aktuella betalningsunderlag 

� utföra betalning av stående överföringar 

� utföra Autogirering 

� motta och bevaka inkommande e-fakturor. 
 

En extern användningssituation råder då bankkunden mottar en bekräftelse via 
vanlig post från betalningsmottagaren efter att ansökan om e-fakturering har 
accepterats. 

För Sparbanken som tjänsteleverantör kan endast en interaktiv användningssitua-
tion identifieras, då man mottar och besvarar meddelande från bankkunden via 
knappen ”Kontakta oss”.  
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För övrigt handlar IT-systemet autonomt för Sparbanken genom att 

� motta betalningsunderlag 

� motta godkända betalningsmottagare 

� presentera kontosaldon 

� utföra betalning i enlighet med aktuella betalningsunderlag 

� utföra betalning av stående överföringar 

� utföra autogirering 

� bevaka inkommande e-fakturor för bankkunds räkning 

� presentera och länka till godkända betalningsmottagare för registrering av 
medgivande för autogirering respektive e-fakturering. 

 

Inga externa användningssituationer för Sparbanken kan identifieras. Den fokala 
eTjänsten är därmed helt autonom för Sparbanken som tjänsteleverantör, sånär 
som på funktionen ”Kontakta oss”.  

För betalningsmottagaren har en nästan helt autonom hantering skapats genom 
ett informationsutbyte mellan IT-system som Sparbanken kontrollerar och IT-
system som betalningsmottagaren kontrollerar. Genom ett antal autonoma hand-
lingar kan betalningsmottagaren   

� motta ansökan och godkänna e-fakturakund 

� motta och godkänna autogiromedgivande 

� utföra e-fakturering 

� utföra autogirering 

� motta betalning. 
 

För betalningsmottagarens del kan i huvudsak en extern användningssituation 
identifieras då denne sänder en bekräftelse per post om att kunden beviljats e-
fakturering. 

I tabell 8.3 preciseras den sociala interaktion som utförs mellan bankkunden och 
Sparbanken via användningen av IT-system. I tabellen analyseras även den 
sociala interaktion som bedrivs med betalningsmottagaren i samband med e-
fakturering, vilket är ett exempel på det som i avhandlingen kallas den andra 
grundläggande relationen. Eftersom Sparbankens Internetbetalningstjänst är om-
fattande, analyseras endast handlingar och resultat som tillhör kärntjänsterna och 
ett urval av tilläggstjänsterna i tabellen nedan. 
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 Tabell 8.3. Exempel på social interaktion via användning av IT-system för  
Sparbankens Internetbetalningstjänst 

Handling: Resultat: Använd-
nings-
situation 
för bank-
kunden: 

Använd-
nings-
situation 
för tjänste-
lev.: 

Använd-
ningssitua-
tion för 
betalnings-
mottagaren: 

IT-
systemens 
roll: 

registrera 
betalnings
underlag 
och 
begära 
betalning 

registrerat 
betalnings-
underlag  
och begärd 
betalning  

interaktiv autonom - leverantörs-
agent 

utföra 
betalning 

utförd 
betalning 

autonom autonom autonom leverantörs-
agent och 
kundagent  

presentera 
konto-
saldo och 
utförda 
transaktio
ner 

kunskap 
om saldo 
och 
historik 

interaktiv autonom - leverantörs-
agent 

registrera 
stående 
över-
föringar 

registrerad 
stående 
överföring 

interaktiv autonom   - leverantörs-
agent 

mottaga 
och 
godkänna 
e-faktura 

medde-
lande om 
inkommen 
e-faktura 
och be-
gäran om 
betalning 

autonom 
interaktiv 

autonom autonom  leverantörs-
agent och 
kundagent 
(bankkunden 
vid mottag-
ning)  

 

8.3.5 Steg 5: Översiktlig analys av samexisterande eTjänster 

Översiktlig analys av identifierade länknings-eTjänster 
Två grupper av länknings-eTjänster har identifierats: länkning till ett antal betal-
ningsmottagares eTjänster för ansökan om en ny e-fakturarelation och länkning 
till skilda betalningsmottagares eTjänster för medgivande om att få betala via 
autogiro. Båda dessa grupper av länknings-eTjänster bygger på liknande eTjän-
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stekoncept – att presentera betalningsmottagaren som möjlig part för e-faktu-
rering respektive autogirering, samt att länka bankkunden till den valda betal-
ningsmottagarens egen eTjänst. Dessa länknings-eTjänster bygger på att en 
starkare kund–kund-relation etableras genom medverkan av Sparbanken som 
tjänsteleverantör. För bankkunden bygger länknings-eTjänsterna på interaktiva 
användningssituationer. För Sparbanken och för betalningsmottagaren är använd-
ningssituationerna autonoma. 

Översiktlig analys av identifierade relaterade eTjänster 
Två grupper av relaterade eTjänster identifierades där betalningsmottagarna var 
tjänsteleverantörer i samband med registrering av medgivande för autogiro och e-
fakturering. (Det är till dessa relaterade eTjänster som bankkunden länkas av 
länknings-eTjänsterna.) Samtliga dessa eTjänster fokuserar på att stärka relatio-
nerna mellan betalaren och mottagaren, samtidigt som fördjupade relationer 
också skapas mellan bankkunden och Sparbanken samt mellan betalningsmotta-
garen och Sparbanken.  

Tre relaterade eTjänster, som har Sparbanken som tjänsteleverantör, kan identi-
fieras: ”Spara/Placera”, ”Låna”, samt en samling eTjänster under ”Tillval”. 
Samtliga relaterade eTjänster bygger på eTjänstekoncept och grundläggande 
relationer med ett starkt fokus på relationen mellan Sparbanken som tjänste-
leverantör och bankkunden som kund. För Sparbanken innebär flera av dessa 
eTjänster färre autonoma och fler interaktiva och externa användningssituationer 
i jämförelse med den fokala eTjänsten, t.ex. då man behandlar en låneansökan för 
bostadsändamål. 

8.3.6 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

För Sparbankens Internetbetalningstjänst kan i likhet med tidigare analyserade 
exempel ett antal frågor identifieras som kan vara vägledande för en eventuell 
vidareutveckling.     

eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten består av ett flertal kärn- och tilläggs-
tjänster med syftet att ge bankkunden tillgång till handlingsrepertoar för att han-
tera sina löpande bank- och postbetalningar. Har bankkunden ytterligare primära 
och sekundära behov för sin likvida hantering som kan ligga till grund för fler 
kärn- och tilläggstjänster? Är det t.ex. möjligt att öka kundvärdet genom att 
bevakningsfunktionen utvecklas ytterligare eller genom att bankkundens vanli-
gaste månatliga betalningar redan finns preliminärt införda inför en registrering 
av utbetalningar. 

Relationerna inom den fokala Internetbetalningstjänsten karakteriseras av en 
stark tjänsteleverantör–kund-relation, men eTjänsten bygger också på relationer 
med betalningsmottagaren. Är det möjligt att stärka relationerna med betalnings-
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mottagaren för både Sparbanken och bankkunden genom att Sparbanken utför 
fler uppgifter i samband med medgivande om e-fakturering och autogirering? 
Idag behandlas ansökningar om medgivanden alltid med bankkunden som initia-
tivtagare eller sökare. Skulle det vara möjligt att utveckla ett omvänt ansöknings-
förfarande där betalningsmottagaren, via den fokala eTjänsten, uttryckligen kan 
erbjuda bankkunder dessa tilläggstjänster?         

Användningssituationerna för Internetbetalningstjänsten är i huvudsak inter-
aktiva för bankkunden, även om en autonom tilläggstjänst för bevakning har 
introducerats. Är en utvecklad bevakningsfunktion och ett preliminärinförande av 
utbetalningar som diskuteras ovan, lämpliga för att förändra situationen från 
interaktiv till autonom IT-användning? Är det lämpligt att den fokala eTjänsten 
utvecklas till interaktiv handling, istället för en extern, för betalningsmottagaren i 
samband med att nya medgivanden för autogiro- och e-fakturering bekräftas?   

De sammantagna skärmdokumenten för Sparbanken.se, kan upplevas rörigt efter-
som funktionaliteten för den fokala betalningstjänsten inte är samlad på ett ställe 
i de olika skärmdokumenten, utan återfinns på olika ställen, däribland under 
”Betala/Överföra”. Är det möjligt att samla ihop all funktionalitet för den fokala 
eTjänsten under en tydlig rubrik, t.ex. med benämningen ”Betala/ Överföra”? En 
otydlighet i begreppsanvändningen råder dessutom för ”Övriga tjänster” och 
”Tillval” som avser samma sak.  Den fokala eTjänsten samexisterar vidare med 
relaterade eTjänster i samband med autogirering och e-fakturering, samt med 
eTjänster som Sparbanken är tjänsteleverantör för (t.ex. ”Låna”). Finns det 
möjlighet att utveckla ytterligare samexisterande eTjänster, med Sparbanken eller 
någon extern aktör, för att uppnå fördelar för endera bankkunden, betalningsmot-
tagaren och/eller Sparbanken? 

 

8.4 Hotmail ™ 
Microsofts ™ e-mailtjänst Hotmail är en Internetbaserad eTjänst som gör det 
möjligt för en person att ha ett e-mailkonto och en handlingsrepertoar för han-
tering av sina egna e-mail. Varumärket Hotmail och dess rättigheter ägs av 
Microsoft Corporation (i fortsättningen kallad Microsoft). Hotmail ingår som en 
del i ett nätverk av varumärken som Microsoft äger under namnet MSN. Förutom 
MSN Hotmail ingår MSN Messenger, MSN Webbgrupper, MSN Sök, MSN 
Pengar m.fl. i detta nätverk av samexisterande eTjänster. 

Genom MSN Hotmail tillhandahåller Microsoft en handlingsrepertoar för han-
tering av e-mail, medan kunderna själva tillhandahåller sina meddelanden. 
Tjänsteleverantören har visserligen i ett avtal med kunderna reglerat områden 
som inte kommunikationen får omfatta eftersom de strider mot lagstiftningen 
eller definitionen för skräppost, s.k. spam. För att följa upp detta utför Microsoft 
autonomt scanning av skickade meddelanden för att kunna klassa misstänka e-
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mail som spam. Därtill utför man också mer ingående granskning av eventuella 
överträdelser efter det att en skriftlig anmälan har inkommit till kundtjänst.   

8.4.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument 
Startsidan (www.Hotmail.com) återfinns i figur 8.24. Från denna startsida kan 
redan registrerade kunder logga in, medan övriga kostnadsfritt kan registrera sig 
som nya kunder (figur 8.25). 

 
Figur 8.24. Skärmdokumentet för www.hotmail.com före inloggning 

 

 

Figur 8.25. En av flera skärmdokument för registrering av nytt Hotmail-konto  
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När en kund har loggat in på sitt Hotmail-konto, möts denne av skärmdoku-
mentet i figur 8.26 och som presenteras under fliken ”Idag”. Från detta centrala 
skärmdokument kan en hel uppsättning klickbara meddelanden väljas som till-
handahåller en handlingsrepertoar bestående av t.ex. 

� ”Post”, ”Kalender” och ”Kontakter” 

� ”Mina meddelanden” (motsvarande handlingsrepertoar som ”Post”) 

� ”Lägg till personer i kontaktlista” och ”Skräppost” 

� ”Shopping”, ”Pengar”, ”Webgrupper” och ”Webbsökning”   

� ”Messenger” 

� ”Läs mer här” under ”Hotmail Plus” 

� ”MSN” på flera ställen (tillhandahåller utökad kommunikationsfunktiona-
litet såsom chatt via text, röst och bild) 

� ”Lägg sista budet”, ”Låtar från 9 kr” och ”MSN Dating” från en ram med 
namnet ”Onsdag på MSN” 

� ”Nice från 1290:-” och ”Vinrecensioner och tips” från en ram med namnet 
”MSN Exklusivt” 

� ”Bläckpatron 1kr”, ”Tappa i vikt” och ”Drömkök åt alla” från en ram 
längst ned till vänster. 

 

 
Figur 8.26. Skärmdokument efter inloggning - finns under fliken ”Idag” 
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Efter det att ”Mina meddelanden” eller ”Post” har valts presenteras skärmdoku-
mentet i figur 8.27.  

 
Figur 8.27. Skärmdokument över ”Mina meddelanden” 

 
Detta skärmdokument presenterar en lista med de e-mail som ligger i inkorgen. 
Den tillhandahåller dessutom delar av handlingsrepertoaren från föregående 
skärmdokument (8.26) samtidigt som en utökad handlingsrepertoar blir möjlig att 
nå. Exempel på tillägg i repertoaren är möjligheten att markera prioritet på med-
delanden, att sortera dem efter olika kriterier, att skriva nya e-mail, att ta bort 
lästa meddelanden, att kunna läsa skickade meddelanden, etc. I samma skärm-
dokument presenteras dessutom två ”banners”, varav en från Matrix3 och en från 
Naturpost. Genom att kunden klickar på ett enskilt meddelande i listan av in-
komna e-mail, presenteras detta i sin helhet på skärmen (se figur 8.28). Från detta 
skärmdokument tillhandahålls ytterligare handlingsrepertoar såsom att ”Vidare-
befordra”, ”Ta bort” och att ”Flytta till mapp”.  

För att skriva och skicka ett nytt meddelande väljs ”Nytt” från skärmdokumentet 
i figur 8.27, varvid skärmdokumentet i figur 8.29 presenteras. Därifrån kan med-
delanden skrivas in och dokument bifogas. Handlingsrepertoaren inkluderar dess-
utom en funktion för att spara påbörjade meddelanden i mappen utkast.  
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Figur 8.28. Skärmdokument över ett enskilt e-mail 

 

 
Figur 8.29. Att skriva ett meddelande 

 
Överst i samtliga skärmdokument kan ”webbsökning” väljas, vilket efter att 
lämpliga sökbegrepp har angetts, kan resultera i skärmdokumentet i figur 8.30. 
Om kunden istället väljer ”webbgrupper” från den översta menyraden på skärm-
dokumenten i figurerna 8.26-8.29, presenteras skärmdokumentet i figur 8.31 efter 
ytterligare val av ”Min profil”. 
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Figur 8.30. Sökresultat från webben 

 

 
Figur 8.31. Anslutning av min profil till en blogg 

 
Från detta skärmdokument kan en person meddela information om sig själv och 
om sina egna tankar, dvs. det som kallas att ”blogga”. Andra personer i en defi-
nierad webbgrupp eller samtliga med möjlighet att använda Internet (om detta 
alternativ har specificerats), kan sedan läsa och kommentera vad som skrivs på 
”bloggen”. Om man istället väljer att klicka på ”Pengar” i den översta meny-
raden, en knapp som återfinns i de flesta av de presenterade skärmdokumenten, 
kommer figur 8.32 att visas i ett nyöppnat fönster.   
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Figur 8.32. Skärmdokument för ”Pengar” 

 

Kalenderfunktionen (som nås genom att ”Kalender väljs”) ger möjligheter att 
bl.a. lägga upp bevakningar som vid önskade tider skickar påminnelser via e-mail 
till Hotmail-kontot.  Skärmdokumentet i figur 8.33 öppnas i samma fönster och 
exemplifierar hur uppläggningen av en bevakning kan se ut.  

 
Figur 8.33. Uppläggning av en bevakning 

 
Kalenderfunktionen kan också användas som en traditionell planeringskalender 
där aktiviteter för kommande dagar noteras. Om så önskas kan denna kalender 
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vara möjlig att läsa för angivna och kända personer (s.k. ”kontakter”) eller också 
vara publicerad för samtliga på Internet. Motsvarande layout på skärmdokumen-
tet och ett innehåll som Microsoft ansvarar för erhåller kunden även genom att 
välja t.ex. ”MSN”, ”Lägg sista budet”, ”Låtar” och ”MSN Exclusivt”. 

Om ”Messenger” väljs kommer layouten som visas i figur 8.34 att presenteras i 
ett nyöppnat fönster.  

 
Figur 8.34. Messenger 

 

Genom detta skärmdokument tillhandahåller MSN Messenger en handlingsreper-
toar för on-linekommunikation med textmeddelanden, samt med röst och/ eller 
bild. I detta skärmdokument anges dessutom antalet olästa e-mail i inboxen för 
det egna Hotmail-kontot med kuvertet i den övre vänstra delen. 

Figur 8.35, som öppnas i ett nytt fönster, visar slutligen det skärmdokument som 
presenteras efter det att ”Köp bläckpatron från 1kr” har valts från figurerna 8.26 
eller 8.27. Motsvarande skärmdokument presenteras dessutom om kunden väljer 
något av övriga marknadsmeddelanden, ”banners”, där andra företag än Micro-
soft är inblandade, t.ex. ”Drömkök åt alla”, ”Sluta banta”, samt ”Tandblekning”. 
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Figur 8.35. Köp bläckpatron 

 

8.4.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement 
I sin egenskap av varumärkesägare framstår Microsoft som tjänsteleverantör för 
e-mailtjänsten Hotmail och även för övriga tjänster inom MSN-konceptet. De 
personer som har konton hos Hotmail är att betrakta som kunder, med behov av 
ett eget Hotmail-konto och handlingsrepertoar för att ta emot, administrera och 
skicka e-mail.  

Identifiering av den fokala eTjänsten  
Hotmail består av en uppsättning skärmdokument i enlighet med exemplen ovan. 
Layouterna i figurerna 8.26-8.29 och 8.33 liknar varandra vad gäller färgval och 
utformning, tjänsteleverantörens logotyp, samt handlingsrepertoar. Startsidan 
(figur 8.24) följer också detta mönster, med undantaget att viss funktionalitet i 
handlingsrepertoaren saknas. Det grundläggande temat för e-mailtjänsten Hot-
mail är att sända, ta emot och administrera en kunds e-mail. För detta e-mailtema 
ansvarar Microsoft som tjänsteleverantör. Microsofts ansvar gäller framförallt 
den handlingsrepertoar som tillhandahålls, medan kunderna själva ansvarar för 
informationsinnehållet. Samtidigt är det uppenbart att det stora utbudet av funk-
tionaliteter i handlingsrepertoaren, som går utöver det e-mailtema som kunden 
har tillgång till, syftar till att knyta kunden närmare Microsoft, dvs. att stärka 
relationen tjänsteleverantör–kund. En översiktlig analys av de olika skärmdoku-
menten visar på en omfattande handlingsrepertoar.  
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Den handlingsrepertoar som kan identifieras innehåller funktioner som 

� tillhör temat: hantering av en persons e-mail 

� innebär länkning till handlingsrepertoar som ligger utanför temat men som 
Microsoft ansvarar för, dvs. ett antal länkningsmeddelanden 

� innebär länkning till annan tjänsteleverantörs handlingsrepertoar utanför 
temat, dvs. ett flertal länknings-eTjänster. 

 

Både länkningsmeddelanden och länknings-eTjänster länkar därmed vidare till 
ett stort antal relaterade eTjänster. Det existerar särskilt starka samband mellan 
Hotmail och Messenger. Dessa samband går utöver förhållandet att det är Micro-
soft som är tjänsteleverantör för båda tjänsterna och den vanliga formen av infor-
mationsutbyte som kan äga rum i samband med att en kund länkas vidare från en 
eTjänst till en annan. Mellan Hotmail och Messenger pågår ett ständigt informa-
tionsutbyte när en kund har loggat in på någon av tjänsterna, förutsatt att per-
sonen är registrerad som kund i båda dessa eTjänster. I skärmdokumenten som 
primärt är knutna till Hotmail i figurerna 8.26-8.29 presenteras aktuell informa-
tion från Messenger, t.ex. om kunden är inloggad, vilka av kundens kontakter 
som loggar in/ut och meddelanden om eventuella nya meddelanden. Motsva-
rande gäller för Messenger i figur 8.34 där information om eventuella nya e-mail 
presenteras genom det lilla kuvertet i övre vänstra delen av figuren. Microsoft 
beskriver själva MSN-konceptet som ett ”nätverk av tjänster”. 

Den fokala eTjänsten för e-mailtjänsten Hotmail tillhandahåller handlingsreper-
toar som gör det möjligt för kunder att skriva, skicka, ta emot och administrera e-
mail. Möjligheten att beställa ytterligare lagringsutrymme är en tilläggstjänst 
inom den fokala eTjänsten.  

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten: rol-
lerna kund (Hotmailkund) och tjänsteleverantör (Microsoft) förekommer; till-
handahållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan kunden och Micro-
soft sker via IT-system; och kunden är beroende av att interagera med Microsofts 
IT-system för att få åtkomst till handlingsrepertoar och meddelanden. 

Identifiering av eTjänstekomplementet till den fokala eTjänsten    
Den fokala eTjänsten existerar tillsammans med ett eTjänstekomplement som 
definieras av de skärmdokument som kunden möter när e-mailtjänsten Hotmail 
tillhandahålls. Dessa går långt utöver de meddelanden och den handlingsreper-
toar som kan knytas till den fokala eTjänsten.  
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Till det omfattande eTjänstekomplementet hör bl.a. följande:  

� de klickbara meddelandena ”Kalender”, ”Kontakter”, ”Shopping”, 
”Pengar”, ”Webgrupper” och ”Webbsökning” från den översta menyraden 

� den klickbara logotypen ”MSN” och ikonen för Messenger 

� ”Lägg sista budet”, ”Låtar från 9 kr” och ”MSN Dating” från en ram med 
namnet ”Onsdag på MSN” 

� ”Nice från 1290:-” och ”Vinrecensioner och tips” från en ram med namnet 
”MSN Exklusivt” 

� ”Bläckpatron 1kr”, ”Tappa i vikt” och ”Drömkök åt alla” från en ram 
längst ned till vänster 

� samtliga övriga ”banners”. 
 

8.4.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster    

Identifiering av länknings-eTjänster 
Inga länknings-eTjänster placerade i anslutning till den fokala eTjänsten inom 
Hotmail kan identifieras, men däremot länknings-eTjänster i anslutning till 
eTjänstekomplementet. Ett par exempel är 

� ”Bläckpatron 1kr”, ”Tappa i vikt” och ”Drömkök åt alla” från ramen 
längst ned till vänster 

� samtliga övriga ”banners”. 
 

Ett stort antal länkningar från eTjänstekomplementet görs dessutom till Micro-
softs egen handlingsrepertoar som representerar andra, relaterade, eTjänster. 
Detta sker via följande klickbara länkningsmeddelanden: 

� ”Kalender”, ”Kontakter”, ”Shopping”, ”Pengar”, ”Webbgrupper” och 
”Webbsökning” från den översta menyraden 

� ”Lägg sista budet”, ”Låtar från 9 kr” och ”MSN Dating” från en ram med 
namnet ”Onsdag på MSN” 

� den klickbara logotypen ”MSN” ikonen för Messenger 

� ”Nice från 1290:-” och ”Vinrecensioner och tips” från en ram med namnet 
”MSN Exklusivt”. 
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Identifiering av relaterade eTjänster    
Länknings-eTjänster och länkningsmeddelanden utgör en brygga till ett stort 
antal relaterade eTjänster med anknytning till den fokala eTjänsten. Några exem-
pel är 

� en e-handelstjänst från incClub.com: ”Bläckpatron 1kr” 

� IKEAs marknadsföringstjänst: ”Drömkök åt alla” 

� ett flertal marknadsföringsrelaterade eTjänster som är åtkomliga via 
övriga bannermeddelanden 

� MSN Messenger, MSN Kalender, MSN Shopping, MSN Pengar, MSN 
Webbgrupper (inklusive MSN Spaces), MSN Webbsökning, MSN Lägg 
sista budet, MSN Hälsa (”Tappa i vikt”), MSN e-handelstjänst för musik 
(”Låtar från 9 kr”), MSN e-handelstjänst för resor (”Nice från 1290:-”), 
MSN Dating, och MSN Vinrecensioner. För samtliga dessa relaterade 
eTjänster är Microsoft tjänsteleverantör.   

 

8.4.4 Steg 4: Analys av den fokala e-mailtjänsten Hotmail 
I detta avsnitt analyseras inledningsvis eTjänstekonceptet för den fokala e-mail-
tjänsten Hotmail, och därefter dess relationer och användningssituationer. 

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten 
Kärntjänsterna för den fokala e-mailtjänsten är att som handlingar tillhandahålla 
möjligheter för kunden att 

� skriva e-mail, skicka e-mail, med de utformade och skickade e-mailen 
som resultat 

� motta och läsa e-mail, med de mottagna och lästa e-mailen som resultat 

� administrera sina skickade och mottagna e-mail, med lagrade e-mail som 
resultat.  

 

Några exempel på tilläggstjänster som kan identifieras med utgångspunkt från 
Hotmail-kunden är att som handling 

� tillhandahålla extra lagringskapacitet (Hotmail Plus), med lagrade e-mail 
som resultat   

� stödja hanteringen av e-mailadresser (Kontakter), med det egna 
adressregistret som resultat.       
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Analys av den fokala eTjänstens relationer 
Den fokala eTjänsten inom Hotmail bygger på relationer mellan tjänsteleverantö-
ren Microsoft och dess Hotmail-kunder (se figur 8.36 nedan).   

IT-system 
  

Hotmail-
kund 

Tjänsteleverantör
Microsoft

 
Figur 8.36. Aktörer och relationer för Hotmail som e-mailtjänst 

 
Relationen mellan Microsoft och Hotmail-kunden bygger på information från det 
regelverk som slås fast av Microsoft och som Hotmail-kunden måste godkänna. 
Microsoft gör åtaganden om att tillhandahålla 1024 MB lagringsutrymme och 
den utlovade handlingsrepertoaren. Microsoft åtar sig dessutom att spärra skräp-
post i möjligaste mån. Hotmail-kunden gör åtaganden gentemot Microsoft om att 
följa det sociala regelverket för vad som får och inte får hanteras i samband med 
e-mail, vilket även inkluderar bifogade dokument.    

Microsoft förväntar sig att Hotmail-kunden följer regelverket, men utför auto-
noma granskningar i syfte att upptäcka regelbrott. Följden kan bli att man spärrar 
skickade e-mail och i vissa fall även stänger av kunden helt. Microsoft förväntar 
sig dessutom att kunna använda Hotmail-kunden som mål för marknadsföring.  

Hotmail-kunden förväntar sig att den utlovade handlingsrepertoaren och lag-
ringsutrymmet tillhandahålls i enlighet med Microsofts utfästelser. Kunden för-
väntar sig dessutom att oönskad skräppost i möjligaste mån spärras och att Mic-
rosoft inte missbrukar marknadsföringsrätten. Åtaganden och skapade förvänt-
ningar regleras genom de e-mail som kunden skickar, spärrningar av skräppost 
och genom avstängning av kunder som inte följer ingångna avtal. 

Kärntjänsten tillhandahålls gratis för kunden. För tilläggstjänsten tas en prenu-
merationsavgift ut. Kärntjänsten finansieras genom de länknings-eTjänster och 
länkningsmeddelanden som är placerade i de skärmdokument som kunden an-
vänder. 

Analys av användningssituationerna för den fokala eTjänsten 
Den fokala e-mailtjänsten Hotmail tillhandahålls kunden genom Microsofts an-
vändning av IT-system. Hotmail-kundens användning av IT-system bygger på 
både interaktiva och autonoma användningssituationer.  



Empirisk grundning: eTjänster med fokus på tjänsteleverantör–kund 

207 

Kunden använder IT-systemet interaktivt för att skriva, skicka och läsa e-mail, 
samt för att ta bort och förflytta e-mail. Inkommande e-mail mottas autonomt av 
IT-systemet för kunden.  

För Microsoft bygger e-mailtjänsten huvudsakligen på att IT-system används 
autonomt för att registrera en ny kund, samt för att utforma, sända, motta, admi-
nistrera, granska och spärra e-mail som inte följer regelverket I samband med av-
stängning av en kund som inte följt regelverket kan handlingar som baseras på 
interaktiva användningssituationer identifieras. 

I tabell 8.4 exemplifieras den sociala interaktion som äger rum när den fokala 
eTjänsten tillhandahålls. 

Tabell 8.4.   Exempel på social interaktion via användning av IT-system för  
Hotmails e-mailtjänst 

Handling: Resultat: Användnings-
situation för 
kunden: 

Användnings-
situation för 
tjänstelev.: 

IT-
systemens 
roll: 

skriva e-mail Utformat e-
mail 

interaktiv autonom leverantörs-
agent 

skicka e-mail skickat e-mail interaktiv autonom leverantörs-
agent 

motta e-mail  mottaget e-mail autonom  autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 

läsa e-mail läst e-mail interaktiv autonom leverantörs-
agent 

administrera 
e-mail 

förändrat 
handlings-
minne 

interaktiv autonom leverantörs-
agent 

administrera 
adressbok 

förändrat 
handlings-
minne 

interaktiv autonom leverantörs-
agent 

skapa nytt 
Hotmailkonto 

skapat 
Hotmail-konto  

interaktiv autonom leverantörs-
agent 
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8.4.5 Steg 5: Översiktlig analys av samexisterande eTjänster 

Översiktlig analys av identifierade länknings-eTjänster 
I anslutning till den fokala eTjänsten finns inga länknings-eTjänster placerade, 
däremot i anslutning till dess eTjänstekomplement. Där finner man ”Bläckpatron 
1kr”, ”Tappa i vikt”, ”Drömkök åt alla”, samt samtliga ”banners”. Dessa länk-
nings-eTjänster är likartade eftersom de bygger på snarlika eTjänstekoncept, 
relationer och användningssituationer.  

eTjänstekonceptet för länknings-eTjänsterna har Hotmail-kunden och tjänste-
leverantörer för andra eTjänster, dvs. för relaterade eTjänster, som kunder. De 
grundläggande relationerna för länknings-eTjänsterna bygger på att tjänsteleve-
rantören, Microsoft, förmedlar kontakten mellan den fokala eTjänstens kunder, 
dvs. Hotmail-kunderna, och tjänsteleverantörerna för de relaterade eTjänsterna. 
Hotmail-kundens användning av IT-systemet bygger på interaktiva användnings-
situationer i samband med att kunden läser ett meddelande och utför ”klickning”. 

Översiktlig analys av identifierade relaterade eTjänster 
De eTjänster som länknings-eTjänsterna länkat kunder till är relaterade till den 
fokala eTjänstens eTjänstekomplement. Ovan beskrivs dessa som e-handels-
tjänster från incClub.com: ”Bläckpatron 1kr”, IKEA:s marknadsföringstjänst: 
”Drömkök åt alla”, samt ett flertal ytterligare marknadsföringsrelaterade 
eTjänster åtkomliga via banner-meddelanden. Gemensamt för dessa är att de till-
handahålls av andra tjänsteleverantörer än Microsoft. Även de länkningsmedde-
landen som har placerats i eTjänstekomplementet länkar vidare till relaterade 
eTjänster. Tidigare omnämndes MSN Messenger, MSN Kalender, MSN Shop-
ping, MSN Pengar, MSN Webbgrupper (inklusive MSN Spaces), MSN Webb-
sökning, MSN Lägg sista budet, MSN Hälsa: ”Tappa i vikt”, MSN e-handels-
tjänst för musik: ”Låtar från 9 kr”, MSN e-handelstjänst för resor: ”Nice från 
1290:-”, MSN Dating, och MSN Vinrecensioner. För samtliga dessa relaterade 
eTjänster är Microsoft tjänsteleverantör. För flera av dessa är det dock uppenbart 
att andra tjänsteleverantörer än Microsoft är ansvariga i realiteten, t.ex. Tradera 
och Match, vilket blir uppenbart för kunden efter att denne tillhandahållits dessa 
eTjänster.  

Relaterade eTjänster som man kommer åt genom länkningsmeddelanden eller 
genom länknings-eTjänster kan beskrivas som egna fokala eTjänster. De består 
av ett eTjänstekoncept, grundläggande relationer, användningssituationer och ett 
eTjänstekomplement med vilken länknings-eTjänster och relaterade eTjänster i 
sin tur samexisterar.  
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8.4.6 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

För e-mailtjänsten Hotmail har ett antal frågor identifieras, vilka kan tjäna som 
stöd för en diskussion om vidareutveckling av tjänsten.  

eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten inom Hotmail består av handlingar 
och resultat som är riktade mot e-mailkunder och som bygger på temat att till-
handahålla kommunikationsmöjlighet via e-mail. Flera tilläggstjänster tillhanda-
hålls också, t.ex. ytterligare lagringsutrymme och en adressbok. Är det möjligt att 
öka värdet på den fokala e-mailtjänsten genom att utveckla ytterligare tilläggs-
tjänster inom temat, t.ex. med stavningskontroller?  

Microsofts e-mailtjänst Hotmail baseras på relationen mellan tjänstleverantör 
och kund. Personer med andra e-mailadresser har idag en begränsad relation med 
tjänsteleverantören Microsoft. Skulle det vara möjligt för Microsoft att hitta 
någon tilläggstjänst som kan baseras på en uttalad kund–kund–relation för de 
kunder som har Hotmail? 

De användningssituationer som den fokala eTjänsten bygger på, sett med Hot-
mailkundens perspektiv, bygger på interaktiva användningssituationer och en 
central autonom användningssituation i samband med mottagning av e-mail till 
inboxen. Skulle det vara önskvärt att utveckla en bevakningstjänst för inkomna e-
mail som autonomt meddelar kundens mobiltelefon via sms? Skulle man kunna 
utveckla denna bevakningsfunktion ytterligare på så sätt att endast vissa 
kategorier av e-mail, t.ex. vissa avsändare, särskilda sökord, aviseras via sms? 

Den fokala e-mailtjänsten samexisterar i mycket hög utsträckning med andra 
eTjänster via länkningsmeddelanden och länknings-eTjänster. Skärmdokumenten 
i figur 8.24-8.29 är lätta att förknippa med den fokala eTjänstens tema för 
hantering av e-mail. Det är också tydligt vilka åtaganden som tjänsteleverantören 
och Hotmail-kunden gör inom den fokala eTjänsten. De många länkningsmedde-
landena som länkar vidare till Microsofts egna relaterade eTjänster är däremot 
ibland oklara, eftersom Microsoft inte i praktiken tycks ta ansvar för dessa rela-
terade eTjänster. Detta gäller flera av dem, t.ex. MSN Lägg sista budet där Tra-
dera efter ett tag framstår som tjänsteleverantör, och MSN Dating där Match 
egentligen är tjänsteleverantör. Är detta en lämplig strategi?  
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9 Empirisk grundning av den praktiska 
teorin: analys av eTjänster med fokus på 
kund – kund 

 
I detta kapitel presenteras analyser av fyra eTjänster där relationen mellan kunder 
är i förgrunden. Detta innebär att den andra grundläggande relationen, kund–
kund, är karakteristisk för dessa eTjänster, samtidigt som den första grundläg-
gande relationen, tjänsteleverantör–kund, också existerar. 

Det första eTjänsteexemplet har valts eftersom det är en renodlad länknings-
eTjänst, som länkar kunder vidare från eTjänsten Blocket till eTjänsten Hitta. På-
följande två exempel är Blocket och Mötesplatsen. Dessa har valts eftersom de är 
exempel på företeelser som vanligtvis uppfattas som eTjänster, och de är desig-
nade utifrån skilda principer för samexistens med andra eTjänster. Blocket byg-
ger på principen för samexistens mellan ett flertal eTjänster, medan Mötesplatsen 
framförallt samexisterar med andra eTjänster för betalningshanteringen. Den fjärde 
och sista eTjänsten som har valts är Projektplatsen eftersom tjänsteleverantören 
inte är lika ”synlig” för kunderna. Orsaken till att tjänsteleverantören kan träda 
tillbaka är att kunderna endast köper handlingsrepertoar för att kommunicera 
med andra och själva både producerar och ansvarar för innehållet på handlings-
nivån. Sammantaget täcker dessa fyra exempel in samtliga användningssitua-
tioner, de två grundläggande relationerna (se kapitel 6), samt olika grader av 
samexistens som den praktiska teorin om eTjänster omfattar (se kapitel 7). 

 

9.1 Blockets länknings-eTjänst till Hitta 
Blocket som eTjänst beskrivs och analyseras ingående i avsnitt 9.2. I samband 
därmed framgår det att annonseringstjänsten Blocket i hög utsträckning sam-
existerar med andra eTjänster, vilka är åtkomliga via den fokala eTjänsten för 
annonsering eller dess eTjänstekomplement. I anslutning till Blockets eTjänste-
komplement har Blocket AB placerat en länknings-eTjänst som länkar Blockets 
kunder till eTjänsten Hitta. Detta exempel på en länknings-eTjänst beskrivs kort i 
kapitel 7 och är typiskt för hur länknings-eTjänster generellt är utformade och 
kan förstås med stöd av den praktiska teorin. 
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9.1.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument  
Länknings-eTjänsten till Hitta representeras av ett klickbart meddelande i form 
av eTjänsten Hittas logotyp på flera av Blockets skärmdokument, t.ex. på start-
sidan i figur 9.1. I avsnitt 9.2 nedan återfinns ytterligare skärmdokument där 
Hittas logotyp också finns placerad. 

   
Figur 9.1. Startsidan för Blocket och det klickbara meddelandet 

 
Det klickbara meddelandet har placerats väl synligt för kunder till eTjänsten 
Blocket och avser både att exponera meddelandet och att länka Blockets kunder 
till eTjänsten Hitta, om dessa väljer att klicka på meddelandet. (Med ”kunder” 
avses annonsörer och läsare som i fortsättningen dock bara kallas läsare.) Blocket 
AB tillhandahåller genom detta en förmedlingstjänst, en länknings-eTjänst, där 
Hitta AB och Blockets läsare är kunder. Efter att det klickbara meddelande 
”Hitta” har valts av en kund till Blocket, presenteras skärmdokumentet, figur 9.2, 
i ett nyöppnat fönster på bildskärmen.   

Klickbart 
meddelande 
med Hittas 
logotyp 
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Figur 9.2. Skärmdokument från Hittas sökfunktion för kartor och adresser 

 

9.1.2 Steg 4: Analys av Blockets länknings-eTjänst till Hitta  
I detta avsnitt analyseras Blockets länknings-eTjänst till Hitta. En länknings-
eTjänst är ett specialfall av en eTjänst, där det specifika i förhållande till andra 
exempel på eTjänster är att denna länkar till en annan relaterad eTjänst. Av detta 
skäl utgår analysstegen 2, 3 och 5. Meningen med länknings-eTjänsten är just att 
utgöra en brygga mellan två andra eTjänster tillhandahållna av skilda tjänsteleve-
rantörer.   

Eftersom en länknings-eTjänst i sig är en komplett eTjänst, om än relativt enkel, 
kan den praktiska teorin om eTjänster tillämpas genom att regelverkets fem 
första regler (se kapitel 6) tas till utgångspunkt för en analys.  

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten: rol-
lerna kund (både läsaren och Hitta AB) och tjänsteleverantör (Blocket AB) före-
kommer; tillhandahållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan kun-
derna och tjänsteleverantören sker via IT-system; och kunderna är beroende av 
att interagera med Blocket AB:s IT-system för att få åtkomst till handlingsreper-
toar och meddelanden. 

Analys av eTjänstekonceptet för länknings-eTjänsten 
Blockets länknings-eTjänst till Hitta baseras på marknadsföring och förmedling 
av kunder (läsare) från Blocket till förmån för kunden Hittas eTjänst. Ansvarig 
tjänsteleverantör är Blocket AB. Länknings-eTjänsten bygger därmed på två 
typer av kunder: läsaren och Hitta AB.     
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Med utgångspunkt från läsaren kan eTjänstekonceptet beskrivas i följande kärn- 
och tilläggstjänst:  

� Kärntjänsten utgörs av handlingen att få meddelande om möjligheten till 
nummerupplysnings- och karttjänst, med kunskap om denna möjlighet 
som resultat. Denna tjänst kan relateras till det primära kundbehovet (po-
tentiellt intresse) om att bli informerad om denna möjlighet.   

� Tilläggstjänsten utgörs av handlingen att bli länkad till nummerupplys-
nings- och karttjänsten Hitta med åtkomst till denna eTjänst som resultat. 
Denna tjänst kan relateras till ett sekundärt kundbehov om enkel åtkomst 
till eTjänsten Hitta. 

 
Med utgångspunkt från Hittapunktse AB kan eTjänstekonceptet sägas bestå av 
följande två kärntjänster: 

� Handlingen att exponera företagets logotyp Hitta för potentiellt intres-
serade kunder med den exponerade logotypen som resultat. Denna tjänst 
kan relateras till det primära kundbehovet om att få ett budskap från före-
taget exponerat för potentiella kunder. 

� Handlingen att länka intresserade kunder vidare till företaget Hitta AB:s 
egen eTjänst med nya kundkontakter som resultat. Denna tjänst kan rela-
teras till det primära kundbehovet om behov av att få kontakt förmedlad 
med intresserade kunder.  

 

Analys av länknings-eTjänstens relationer  
De grundläggande relationerna inom Blockets länknings-eTjänst bygger på att 
tjänsteleverantören Blocket AB förmedlar kontakt mellan Blockets kunder 
(läsare), den relaterade eTjänsten Hitta och tjänsteleverantören Hittapunktse AB. 
Figur 9.3 beskriver de tre grundläggande relationer som denna länknings-eTjänst 
skapar och upprätthåller.    

IT-system 
  
 
 
 
  

Läsare hos 
Blocket 

Hittapunktse AB 

Tjänsteleverantör 
Blocket AB

 
Figur 9.3. Grundläggande relationer för Blockets länknings-eTjänst till Hitta 



Empirisk grundning: eTjänster med fokus på kund–kund 

215 

 
Relationen mellan Blocket AB och Hittapunktse AB baseras på överenskommel-
ser som träffades i samband med att man beslöt att det klickbara meddelandet 
Hitta skulle placeras i, och vara länkbart från, eTjänsten Blockets eTjänstekomp-
lement. De båda affärsparterna har gemensamt förhandlat fram vilka åtaganden 
som ska gälla för eTjänsten. Detta skapar förväntningar om att villkoren följs, 
dvs. företaget Hittapunktse AB förväntar sig att de klickbara meddelandena 
publiceras i enlighet med avtalet och att länkning görs från giltiga läsare. Reg-
lering sker med utgångspunkt från avtalet. Hittapunktse AB ersätter Blocket AB 
för den tillhandahållna eTjänsten. 

Relationen mellan tjänsteleverantören Blocket AB och Blockets läsare baseras på 
det klickbara meddelande som visas på skärmen i samband med att den fokala 
eTjänsten Blocket tillhandahålls läsaren. Läsaren förväntar sig normalt att detta 
länkningsmeddelande fungerar på ett viss sätt, t.ex. att man bara länkas vidare 
när klickning utförs och att målet för denna länkning motsvarar vad som kan för-
väntas. Läsaren kan lämna den fokala eTjänsten Blocket om man inte är nöjd 
med dess eTjänstekomplement där logotypen Hitta är placerad. Man kan även 
kontakta tjänsteleverantören Blocket AB, alternativt Hittapunktse AB, om man är 
missnöjd. Länknings-eTjänsten tillhandahålls gratis för läsaren. 

Relationen mellan läsaren och Hittapunktse AB baseras inledningsvis på utform-
ningen och placeringen av den klickbara logotypen Hitta. Relationen fördjupas 
sedan om läsaren aktivt väljer att bli länkad till den relaterade eTjänsten Hittas 
nummerupplysnings- och karttjänst inom ramen för den eTjänsten. Läsaren åtar 
sig inget genom att klicka på meddelandet och förväntar sig inte att något oväntat 
inträffar efter att man klickat på en länknings-eTjänst. Eventuella problem reg-
leras av läsaren genom att denne kontaktar Hittapunktse AB, eller möjligen 
Blocket AB som ansvarig för placeringen, eller genom att läsaren slutar att vara 
kund till annonseringstjänsten Blocket.   

Analys av användningssituationerna för Blockets länknings-eTjänst till 
Hitta 
Blockets länknings-eTjänst till Hitta baseras på att samtliga tre sociala aktörer: 
läsaren, Blocket AB och Hittapunktse AB, använder IT-system i olika avseenden. 

Länknings-eTjänsten karakteriseras av autonoma användningssituationer för 
Blocket AB som tjänsteleverantör och för Hittapunktse AB som en av kunderna, 
vilket gäller både exponeringen av meddelandet Hitta och länkningen av läsaren 
till Hitta. 

Läsarens användning av IT-systemet bygger på interaktiva användningssitua-
tioner i samband med att denne läser meddelanden och utför ”klickning” som 
länkar läsaren till nummerupplysnings- och karttjänsten Hitta.  
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I tabell 9.1 preciseras den sociala interaktion som Blockets länknings-eTjänst till 
Hitta baseras på. 

Tabell 9.1.    Handlingar och resultat som social interaktion för Blockets  
länknings-eTjänst till Hitta, via användning av IT-system  

Handling: Resultat: Användnings-
situation för 
läsaren som 
kund: 

Användnings-
situation för 
Hittapunktse 
AB som kund: 

Användnings-
situation för 
Blocket AB 
som tjänste-
leverantör: 

IT-
systemens 
roll:  

exponera 
logotypen 
Hitta 

expone-
rad 
logotyp 
för 
läsare 

interaktiv  autonom  

 

autonom  lev.agent 
och 
kundagent 
(Hitta-
punktse 
AB) 

länka till 
nummer-
upplys-
nings- och 
kart-
tjänsten 
Hitta 

läsare 
länkad 
till Hitta 

interaktiv  autonom  

 

autonom  lev.agent 
och 
kundagent 
(Hitta-
punktse 
AB) 

 

9.1.3 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

Liksom i föregående kapitel illustreras den praktiska teorins betydelse här genom 
att jag reser ett antal frågor som kan vara vägledande för en eventuell vidareut-
veckling av Blockets länknings-eTjänst till Hitta.   

eTjänstekonceptet för länknings-eTjänsten som riktar sig till läsaren är mycket 
enkel och består av en kärntjänst och en tilläggstjänst med det enda syftet att 
informera om existensen av och att länka till nummerupplysnings- och kart-
tjänsten Hitta. Ingen information om läsaren överförs i samband med länkningen 
till Hitta. Skulle det finnas mervärden i att också kunna överföra information som 
gör det möjligt för Hitta att presentera en karta för läsaren som visar var en 
aktuell annonsör bor? Hur skulle dessa funktioner i så fall utformas? 

Relationerna inom länknings-eTjänsten bygger på Blocket AB som tjänsteleve-
rantör och på de två kunderna: läsaren och Hittapunktse AB. Denna trepartsrela-
tion är grundläggande för förmedlingstjänsten och är i sig inte meningsfull att 
ifrågasätta, vilket däremot innehållet i relationerna är. Det klickbara meddelandet 
Hitta finns även på andra skärmdokument som tillhör Blocket. Finns det ytter-
ligare sammanhang där det klickbara meddelandet kan placeras? Om så är fallet, 
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och placeringen upplevs ha värde för läsaren, kan fördjupade relationer uppnås 
mellan Blocket AB och läsaren så väl som Hittapunktse AB. 

Användningssituationerna för Blockets länknings-eTjänst till Hitta är, i likhet 
med alla länknings-eTjänster, autonoma för både tjänsteleverantören Blocket AB 
och den ena kunden, Hittapunktse AB. En möjlighet vore att utforma länknings-
eTjänsten autonomt också för den andra kunden, dvs. läsaren i detta exempel. En 
sådan utformning skulle resultera i att läsaren länkas till nummerupplysnings- 
och karttjänsten Hitta utan ett aktivt val (jämför med s.k. pop-up-fönster). Skulle 
det kunna vara en lämplig strategi för vidareutveckling av Blockets länknings-
eTjänst till Hitta, t.ex. i kombination med att en vald annonsörs geografiska 
position visas tillsammans med annonstexten? 

 

9.2 Blockets annonseringstjänst 
Blocket är en internetbaserad marknadsplats som gör det möjligt för annonsörer 
och läsare att få kontakt med varandra som köpare och säljare av produkter, t.ex. 
bilar, hushållsföremål och fastigheter. De flesta annonsörer som köper annons-
plats avser att sälja en produkt, men möjligheten finns också att införa annonser 
av typen ”önskas köpa”. Syftet med eTjänsten är att en annonsör och en läsare 
ska få kontakt med varandra för att sedan kunna förhandla och genomföra en 
affär. Både annonsören och läsaren är att betrakta som kunder till tjänsteleveran-
tören Blocket AB. Annonsören har ett behov av att få sin produkt, eller sitt behov 
av en produkt, exponerad på ett överskådligt sätt. Läsaren behöver hitta en 
lämplig produkt eller finna en köpare. Blocket AB har, som tjänsteleverantör, 
definierat vad som får och inte får säljas och hur annonserna ska utformas. 
Manuell granskning av varje annons äger dessutom rum före publicering. 

9.2.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument 
Startsidan (www.blocket.se) återfinns i figur 9.1 ovan. På startsidans skärmdoku-
ment klickar sedan läsaren på det län som man vill att sökning av annonser ska 
utgå ifrån och ett skärmdokument enligt figur 9.4 visas på skärmen.   

Annonsören behöver först registrera sig som kund till Blocket genom att ange 
post- och e-mailadresser samt telefonnummer via ett formulär (figur 9.5). Där-
efter kan annonsören lägga in ett textmeddelande och eventuellt ett foto på den 
produkt som ska exponeras. Ett antal sökkriterier noteras dessutom av annon-
sören, såsom länstillhörighet och kategori av produkt. Efter att annonsören har 
granskat och godkänt annonstexten skickas ett e-mail till annonsören med 
instruktioner om hur annonsen ska betalas via ett betaltelefonnummer och en 
kod. När betalningen är genomförd granskas annonsen manuellt av anställda hos 
tjänsteleverantören Blocket AB och publiceras därefter, om regelverket har följts, 
i som längst två månader. 



Kapitel 9 

218 

 
Figur 9.4. Startsidan för det valda länet 

 

 
Figur 9.5. Formulär för att registrera en annons 

 

Läsaren kan hitta en potentiellt intressant produkt genom att, via en sökmotor, 
ange olika sökkriterier och genom fritextsökning (figur 9.6 övre delen), varvid en 
lista med matchande annonser presenteras (figur 9.6 nedre delen). Läsaren kan 
också registrera sina sökkriterier (figur 9.7 övre delen) och genom att välja 
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”Bevaka” låta Blocket kostnadsfritt presentera resultatet av dessa sökningar 
(figur 9.7 nedre delen) när läsaren så önskar.  

 
Figur 9.6. Sökmotorn och träfflistan 

 

 
Figur 9.7. Registrerade sökkriterier för ”Bevakning” 
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Om en läsare är intresserad av en annons klickar läsaren på annonsen i listan 
varvid skärmdokumentet i figur 9.8 presenteras på skärmen. Via detta skärm-
dokument kan läsaren ta kontakt med annonsören genom att klicka på knappen 
”Mejla annonsören”. Ett nytt skärmdokument (figur 9.9) presenteras då där 
läsaren kan notera sin egen e-mailadress och telefonnummer så att annonsören i 
sin tur kan ta kontakt. Om annonsören har utnyttjat möjligheten att ange sitt 
telefonnummer i annonsen kan läsare även ta kontakt direkt via telefon utan att 
gå genom Blockets e-mailfunktion. 

 

 
Figur 9.8. Skärmdokument över en specifik annons 
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Figur 9.9. Kontaktformulär 

 

När en produkt har blivit såld (eller av något annat skäl) kan annonsören avbryta 
exponeringen i förtid genom att logga in sig med det lösenord som denne erhöll i 
samband med registreringen. Med hjälp av lösenordet kan annonsören även ändra 
i annonsen så länge den finns exponerad. 

Figur 9.10 visar den lista av ”butiker” som presenteras efter det att man klickat 
på knappen ”Butiker” som finns i figur 9.4-9. Denna lista speglar det geografiska 
område som man angivit på startsidan (figur 9.1). 
På några av de exemplifierade skärmdokumenten (figur 9.1, 4 och 6) finns en rad 
med klickbara nyhetsmeddelanden. Genom dessa meddelanden presenteras två 
utvalda nyhetsrubriker: en länsbaserad och en nationell/internationell. När läsa-
ren har klickat på en nyhetsrubrik presenteras en sammanfattning av den valda 
nyheten (figur 9.11) i ett skärmdokument i ett nyöppnat fönster. Samtidigt 
presenteras också ytterligare nyheter, samt en väderprognos. 

Förhandling, köp och eventuell reklamation stöds inte av Blockets annonserings-
tjänst, förutom så att man i samarbete med företaget Internetgirot erbjuder betal-
ningsdeposition när en vara levereras via fraktföretag. Ansökan om sådan betal-
ningsdeposition görs i formuläret i figur 9.12.   
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Figur 9.10. Listan med ”Butiker” 

 

 
Figur 9.11. Nyhetssammanfattning och väder 
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Figur 9.12. Formulär för ansökan om betalningsgaranti 

 

I skärmdokumenten i figurerna 9.1, 9.4, 9.6 och 9.8 är Blockets länknings-
eTjänst till Hitta representerad av den klickbara logotypen Hitta. Denna länk-
nings-eTjänst beskrivs och analyseras i avsnitt 9.1 ovan. Det finns ytterligare en 
länknings-eTjänst, till en bostadsförmedlingstjänst placerad på startsidan (figur 
9.1) och som länkar till ett skärmdokument enligt figur 9.13.  

 
Figur 9.13. Björns Bostadsbytare 
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Blocket AB erbjuder ytterligare företagsannonsörer att få korta klickbara med-
delanden som länkar till företagsannonsörens egen webbserver, s.k. banners, 
exponerade för läsarna. För närvarande har t.ex. Svenska Spel, Telia, Dell, Vi 
Bilägare, Bredbandsbolaget och Resurs Bank väl synliga annonser enligt denna 
princip. Det betyder att dessa eTjänster som är riktade mot företagsannonsörer 
förutsätter existensen av läsare inom Blocket. Samtidigt kan troligen kostnaderna 
för övriga annonsörer hållas nere och vara gratis för läsarna tack vare företagsan-
nonserna. Figur 9.14 visar vad som kan presenteras i ett nyöppnat fönster efter 
det att man klickat på en ”banner”. 

 
Figur 9.14. Exempel på layout efter klick på en s.k. banner 

 

9.2.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement 
Blocket består av en uppsättning skärmdokument som exemplifieras ovan. I detta 
avsnitt identifieras först den fokala eTjänsten för Blocket och därefter dess sam-
existerande eTjänster. 
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Identifiering av den fokala eTjänsten  
Skärmdokumenten i figurerna 9.1, 9.4-9.11 pekar på att en tjänsteleverantör tar 
ansvar för funktionaliteten för annonsering och sökning riktade till annonsörer 
och läsare. Jag identifierar därför ett tema för Blocket som är samlat kring annon-
sering av produkter, sökning och läsning av annonser samt kontaktförmedling 
mellan annonsörer och läsare. För detta tema är Blocket AB tjänsteleverantör och 
därmed ansvarig för den handlingsrepertoar och delvis också för de meddelan-
den som tillhandahålls.  

Figurerna 9.11 har fokus på nyhetsförmedling. Nyhetsförmedlingen ansluter inte 
särskilt väl till temat annonsering av produkter och sökning/läsning. Denna 
funktionalitet ingår därför inte i den fokala eTjänsten, utan är en relaterad eTjänst 
med samma tjänsteleverantör.   

Skärmdokumentet i figur 9.12 öppnas i ett nytt fönster och saknar den menyrad 
med funktionalitet som finns i figurerna 9.4 – 9.10. Ansvaret ligger dessutom på 
en annan tjänsteleverantör (Internetgirot), och temat, betalningsförmedling, till-
hör fullföljandet av en affär och ligger därför utanför temat exponering av annon-
ser och kontaktförmedling.  Motsvarande gäller för kart- och adresstjänsten Hitta 
och bostadsförmedlingstjänsten i figur 9.13, vilka båda öppnas i nya fönster. 
Båda skärmdokumenten visar stora layoutskillnader och tillhandahålls av andra 
tjänsteleverantörer. Dessa båda tjänster ansluter dock väl till temat för annonse-
ring/sökning/kontaktförmedling av produkter, genom en geografisk orientering i 
det ena exemplet och genom fokus på produkten bostad i det andra.   

De eTjänster som erbjuds av företag som kan nås via ”banners” (se t.ex. figur 
9.14) har sina egna skärmdokument som presenteras i egna fönster och de ligger 
utanför temat.    

Med stöd av temadiskussionen ovan kan en samlad bedömning göras när det 
gäller utfästelser från tjänsteleverantören Blocket AB till dess kunder. Denna 
bedömning ger stöd för att betrakta den fokala eTjänsten som en annonserings- 
och söktjänst där annonsörer och läsare kan få kontakt med varandra.      

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten Bloc-
ket: rollerna kund (annonsör och läsare) och tjänsteleverantör (Blocket AB) före-
kommer; tillhandahållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan kun-
derna och Blocket AB sker via IT-system; och kunderna är beroende av att inter-
agera med tjänsteleverantörens IT-system för att få åtkomst till handlingsreper-
toar och meddelanden. 

Identifiering av eTjänstekomplement för den fokala eTjänsten    
Den fokala eTjänsten existerar i ett eTjänstekomplement som är definierat av de 
skärmdokument som kunderna möter, och som går utöver de meddelanden och 
den handlingsrepertoar som hör till den fokala eTjänsten. Till eTjänstekomple-
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mentet för den fokala eTjänsten återfinns följande meddelanden och handlings-
repertoar:  

� logotyp till Internetgirot 

� logotypen för Hitta 

� logotypen för BjörnsBytare 

� samtliga ”banners”. 

 

9.2.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster    

Identifiering av länknings-eTjänster 
Ett antal länknings-eTjänster kan identifieras inom Blocket. En sådan har place-
rats i anslutning till den fokala eTjänsten i form av länkar till eTjänster knutna till 
de olika butiker som placerats i listan med rekommenderade butiker. Övriga 
länknings-eTjänster är placerade i anslutning till den fokala eTjänstens eTjänste-
komplement, såsom: 

� länkningen till Internetgirot 

� länkningen till Hitta 

� länkningen till BjörnsBytare 

� samtliga övriga länkningar som är relaterade till marknadsmeddelanden 
enligt principen för s.k. banners. 

 

Identifiering av relaterade eTjänster    
De länknings-eTjänster, som identifieras i föregående stycke, länkar till följande 
relaterade eTjänster: 

� samtliga butikers eTjänster 

� Internetgirot 

� nummerupplysnings- och karttjänsten Hitta 

� bostadsförmedlingen BjörnsBytare 

� Dell och övriga banner-exponerade företags eTjänster. 

 

Till dessa ska läggas Blockets nyhetsförmedling (figur 9.11) som nås via länk-
ningsmeddelanden från skärmdokumenten i figurerna 9.1, 9.4 och 9.6. 
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När annonsören betalar för att en annons ska publiceras på annons- och sök-
tjänsten, används den information (bl.a. telefonnummer och kod) som framgår av 
det e-mail som annonsören fått. Telefonbetalningen genomförs med hjälp av en 
relaterad eTjänst, en telefonbetalningstjänst, som också meddelar IT-systemet 
Blocket.se när betalningen har utförts. 

9.2.4 Steg 4: Analys av den fokala e-marknadsplatsen 

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten 
eTjänstekonceptet för annonserings- och söktjänsten Blocket består av ett flertal 
kärn- och tilläggstjänster och bör analyseras separat för de båda kundgrupperna - 
annonsörer och läsare.  

Med utgångspunkt från annonsören kan följande kärntjänst identifieras:  

� Handlingarna att publicera och exponera annonsörens annons lättillgäng-
ligt och att förmedla kontakt med intresserade läsare, med den publicerade 
och exponerade annonsen och förmedlade kontakter med intresserade 
läsare som besvarat annonsen som resultat. – Denna kärntjänst kan relate-
ras till det primära kundbehovet en annonsör har att få publicera en annons 
på Internet och att få kontakt med intresserade läsare. 

 

Inga tilläggstjänster kan identifieras.  

Med utgångspunkt från läsaren kan följande kärntjänst identifieras:  

� Handlingarna att söka efter och presentera potentiellt intressanta annonser 
på annonserings- och söktjänsten Blocket och att förmedla kontakt med 
annonsörer, med presenterade sökresultat, presenterade annonser och för-
medlade kontakter med annonsörer som resultat. – Denna kärntjänst kan 
relateras till det primära kundbehovet att få kunskap om intressanta 
annonser och att få kontakt med dess annonsörer. 

 
Följande tilläggstjänster kan identifieras med utgångspunkt från läsaren: 

� Handlingarna att bevaka annonser efter angivna sökkriterier och presen-
tera dem i samband med att ”Bevaka” väljs, med sparade sökbegrepp och 
presenterade träfflistor som resultat. – Denna tilläggstjänst kan relateras 
till det sekundära kundbehovet av att kunna spara tidigare intressanta sök-
begrepp.  

� Handlingen att presentera en lista på butiker som säljer produkter inom det 
län som läsaren tillhör, med den presenterade listan som resultat. – Denna 
tilläggstjänst kan relateras till det sekundära kundbehovet att få kunskap 
om företag i närområdet. 
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Analys av den fokala eTjänstens relationer  
Den fokala annonserings- och söktjänsten Blocket bygger på relationer mellan 
tjänsteleverantören Blocket AB, annonsören och läsaren (figur 9.15). Samtidigt, 
och tack vare denna eTjänst med dess relationer, kan andra eTjänster samexis-
tera. Dessa har identifierats i avsnittet ovan. Som eTjänst vill Blocket.se för-
knippas med en annonserings- och söktjänst där annonsörer och läsare ska kunna 
få kontakt med varandra.  

IT-system 
  

Blocket AB 

Läsare Annonsör 

Figur 9.15. Aktörer och relationer inom annonserings- och söktjänsten Blocket 

 

Relationen mellan annonsören och läsaren  
Relationen mellan annonsören och läsaren bygger på information från annonsen 
som utformats efter det regelverk som slagits fast av Blocket AB. Relationen för-
djupas sedan utanför eTjänsten genom den muntliga eller skriftliga kommunika-
tion som parterna inleder efter en första kontakt. Annonsören gör åtaganden 
genom att deklarera sin avsikt att sälja, eller köpa, den utannonserade produkten 
med annonsens utformning. Läsaren gör åtaganden genom att deklarera ett 
intresse som potentiell köpare, eller säljare, av den utannonserade produkten i 
samband med att denne tar kontakt med säljaren. Annonsören förväntar sig nor-
malt uppriktighet av läsaren i samband med de meddelanden som denna skickar. 
Läsaren förväntar sig vanligen att deklarerade avsikter och beskrivna försälj-
ningsobjekt är seriöst utförda.  

Åtaganden och skapade förväntningar i relationen regleras genom annonsens ut-
formning, webbformulärens inmatningskontroller, uttryckligt utformade regler 
för hur annonserna ska utformas, samt tjänsteleverantörens manuella gransk-
ningar i samband med annonsinförandet. I samband med den första kontakten 
som läsaren och annonsören har med varandra via läsarens skrivna meddelande 
till annonsören eller telefonkontakt (om telefonnummer angetts i annonsen), är 
parterna ”sociala kompetenser” centrala för hur ytterligare åtaganden och för-
väntningar utvecklar sig. Vid problem kan läsaren och annonsören kontakta 
varandra eller kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst skriftligen via särskilda 
meddelandeformulär för att anmäla oseriösa annonser. 
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Relationen mellan Blocket AB och annonsören 
Annonsören åtar sig att följa regelverket i samband med registreringen av annon-
sen och att betala. Att betala ingår därmed som en del i relationen. Blocket AB 
gör åtaganden genom att deklarera vilka typer av annonser som får utformas och 
hur dessa ska utföras. Blocket AB åtar sig också att publicera annonsen om reg-
lerna följs och om annonsören betalar. Blocket AB publicerar dessutom uppgifter 
om antalet annonser och besökare, dvs. antalet läsare, vilket också bör ses som 
ett åtagande gentemot annonsören.  Annonsören förväntar sig att annonsen publi-
ceras, är sökbar och presenteras för läsare under de 60 dagar som utlovats. An-
nonsören förväntar sig också att intresserade läsare kan ta kontakt. Tjänsteleve-
rantören förväntar sig att annonsören genomför telefonbetalningen inom två 
dygn, men har inga ytterligare förväntningar på annonsören annat än att denne 
inte ändrar den publicerade annonsen på ett sätt som strider mot regelverket. 

Utförliga instruktioner på webbplatsen, kontroller implementerade i IT-systemet 
och manuella kontroller som görs av personal hos Blocket AB reglerar annon-
sörens utformning av en annons. Annonsörens genomförda betalning och de 
manuella kontrollerna är avgörande för att tjänsteleverantören publicerar annon-
sen. Vid missnöje och problem kan annonsören kontakta tjänsteleverantörens 
kundtjänst via e-mail och kundtjänst kan sedan kontakta annonsören via e-mail. 

Relationen mellan Blocket AB och läsaren 
Relationen mellan Blocket AB och läsaren bygger på informationen i de publi-
cerade annonserna och nyhetsrubrikerna. Dessutom bygger den på uttrycklig in-
formation som finns tillgänglig på webbplatsen om eTjänstens avsikter, hur en 
annons ska utformas och antalet publicerade annonser. Via supportstödet som 
finns tillgängligt inom Blocket och som bygger på e-mailkommunikation, etab-
leras också kontakter mellan annonserings- och söktjänsten Blockets läsare och 
de anställda. Läsaren åtar sig inget i förhållande till tjänsteleverantören. Blocket 
AB åtar sig däremot att kostnadsfritt utföra sökning och presentation i enlighet 
med den information som ges. Man åtar sig även att kostnadsfritt utföra bevak-
ningar om sådana har definierats. Läsaren förväntar sig att kunna söka bland det 
antal annonser som utlovats och att dessa har utformats enligt de riktlinjer som 
uttalats. Läsaren förväntar sig vidare att den utfästa tjänsten är kostnadsfri, att de 
träfflistor som presenteras är ”opartiska” och att det går att komma i kontakt med 
de annonsörer som man är intresserad av. Blocket AB förväntar sig inget av 
läsaren, förutom att de inte ska använda annonserna för andra syften än de av-
sedda. 

Den sociala relationen mellan tjänsteleverantören och läsaren regleras genom 
regelverket som beskrivs på webbplatsen, webbplatsens handlingsrepertoar och 
de meddelanden som presenteras om antalet annonser etc. Vid problem kan läsa-
ren kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst via e-mail, t.ex. för att anmäla en 
oseriös annonsör. 
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Analys av användningssituationerna för den fokala eTjänsten 
Annonsörens användning av IT-systemet bygger på samtliga tre användnings-
situationer, dvs. interaktiva, autonoma och externa situationer. I samband med de 
interaktiva användningssituationerna registrerar annonsören kunduppgifter och 
sin annons, begär publicering, mottar betalningsinformation via e-mail och beta-
lar via telefonbetalningstjänsten. Därefter kan annonsören ta emot meddelanden 
från läsare, begära borttagning av en annons, förändra kunduppgifter, samt sända 
en förfrågan eller begäran i samband med supportärenden. Betalningen utförs 
interaktivt och är en del av den fokala eTjänstens åtaganden. Den är därför nöd-
vändig att lyfta fram i analysen av användningssituationer. Externa användnings-
situationer för annonsören kan identifieras då denne har kontakt via telefon med 
en intresserad läsare som svarat på annonsen. Autonoma användningssituationer 
omfattar handlingar som utförs av IT-systemet på uppdrag av annonsören i sam-
band exponering av annonsen. Detta gäller erbjudanden eller förfrågningar om en 
annonserad produkt, samt mottagning av e-mail i annonsörens inbox. 

För läsaren kan en extern och ett flertal interaktiva användningssituationer iden-
tifieras. Interaktiva användningssituationer innefattar handlingar som kriterie-
baserade val som initierar sökning, läsning av annonser och uppläggning av ”be-
vakningar”, samt läsning av nyheter och väder. Likaså är kontaktmeddelanden 
till annonsören, förfrågan/begäran i samband med supportärenden, val av butiker 
som också säljer produkter och borttagning av ”bevakningar” interaktiva. De 
listor som presenterar resultaten av de sparade sökbegreppen, dvs. resultaten från 
”bevakningarna”, presenteras också i en interaktiv användningssituation. Läsaren 
handlar däremot i en extern användningssituation när en första kontakt med an-
nonsören tas via telefon eller e-mail. Förhandlingar, överenskommelse om köp 
och leverans ligger utanför ramen för eTjänsten. 

Tjänsteleverantörens användning av IT-system är både interaktiv och autonom. 
Interaktiva användningssituationer rymmer handlingar som granskning av in-
kommande annonser och beslut om publicering av annonsen ifall regelverket 
följts. Likaså hanteras supportärenden interaktivt. IT-system utför den övriga 
verksamheten autonomt för tjänsteleverantören, t.ex. genom att presentera regler 
för hur annonser ska utföras för att bli publicerade, registrera nya annonser, 
hantera betalning och överlämna material till granskning. Likaså handlar IT-
systemet autonomt vid exponering, dvs. sökning och presentation, av annonser 
baserade på träfflistor och genom presentation av enskilda annonser och förmed-
ling av kontaktmeddelanden från läsare. 

I tabell 6.2 i kapitel 6 ges exempel på den sociala interaktion som äger rum då 
dessa handlingar tillhandahålls via annonsörens, läsarens och Blocket AB:s 
användning av IT-system.   
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9.2.5 Steg 5: Översiktlig analys av samexisterande eTjänster  

Översiktlig analys av de identifierade länknings-eTjänsterna 
Både den fokala eTjänsten och framför allt dess tjänstekomplement tillhandahål-
ler meddelanden med länkningsfunktion och som i sig utgör länknings-eTjänster. 
Inom den fokala eTjänsten återfinns länknings-eTjänster i anslutning till den 
tilläggstjänst som presenterar butiker i regionen. De butiker som presenteras i 
träfflistan är klickbara och länkade till respektive butiks egen eTjänst.     

Inom eTjänstekomplement återfinns ett flertal länknings-eTjänster som länkar till 
relaterade eTjänster. Samtliga ”banners” som presenterads utgör sådana länk-
nings-eTjänster. Likaså utgör logotyperna till Internetgirot, Hitta och Björns-
Bytare sådana länknings-eTjänster, vars syfte är att länka vidare till andra tjänste-
leverantörers eTjänster.  Dessa länknings-eTjänster är likartade eftersom de byg-
ger på snarlika eTjänstekoncept, relationer och användningssituationer.  

eTjänstekonceptet för de identifierade länknings-eTjänsterna har annonsörer och 
läsare samt tjänsteleverantörer för andra eTjänster som kunder. I avsnitt 9.1 ana-
lyseras Blockets länknings-eTjänst till Hitta. Motsvarande eTjänstekoncept gäller 
för alla länknings-eTjänster. Likaså de grundläggande relationerna för länknings-
eTjänsterna och dess användningssituationer. 

Översiktlig analys av de relaterade eTjänsterna 
De eTjänster som länknings-eTjänsterna länkar kunder till är relaterade till den 
fokala eTjänsten eller dess eTjänstekomplement. Även telefonbetalningstjänsten 
är relaterad till den fokala eTjänsten. Samtliga relaterade eTjänster kan även be-
skrivas som egna fokala eTjänster bestående av ett eTjänstekoncept, grundläg-
gande relationer, användningssituationer och ett eTjänstekomplement med vilken 
länknings- och relaterade eTjänster i sin tur samexisterar. Internetgirot, Hitta, 
BjörnsBytare, Butikernas eTjänster, Blockets nyhetsförmedling, eTjänster till-
handahållna av de företag som exponeras via banners, samt telefonbetalnings-
tjänsten är med andra ord var och en meningsfulla att analysera som eTjänster.   

9.2.6 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

För annonserings- och söktjänsten Blocket kan ett antal frågor identifieras och 
tjäna som stöd för en diskussion om meningsfullhet och för en vidareutveckling 
av eTjänsten. eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten inom Blocket består av 
kärntjänster som riktar sig till både annonsörer och läsare och som tematiskt är 
inriktade på handlingar och resultat kring annonsering och val som initierar 
sökning. Flera tilläggstjänster tillhandahålls också, t.ex. en enklare form av 
annonsbevakning. Skulle det vara det möjligt att öka värdet på denna bevak-
ningstjänst genom att låta den meddela läsaren via e-mail eller sms när en ny 
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matchande annons har inkommit? Tilläggstjänsten med information om, och 
länkning till, butiker som säljer nya produkter kan upplevas som otydlig vad 
gäller vilka kundvärden som tillförs, eftersom kriterierna för att en butik ska få 
tillhöra listan inte tydliggörs. På vilket sätt skulle denna tilläggstjänst kunna ut-
vecklas så att det blir tydligt vilka kundvärden den avser att ge? Skulle den t.ex. 
förbättras med lämpliga sökkriterier för bransch och region, samt besked om på 
vilka grunder dessa butiker finns representerade? Eller ska listan med butiker 
istället handla om marknadsföring av butiker, och logotyperna som presenteras i 
listorna följaktligen betraktas som ”banners”?  Vidare, så existerar det ingen 
tjänst med prisrekommendationer med typiska prisnivåer för begagnade produk-
ter. Är det möjligt att utveckla en tilläggstjänst som ger stöd för prissättning av 
begagnade produkter som bilar, möbler, fastigheter etc.?  

Relationerna som annonserings- och söktjänsten Blocket bygger på är inriktade 
på en synlig tjänsteleverantör som tydligt reglerar hur interaktionen mellan an-
nonsörer och kunder ska bedrivas. Är det möjligt att fördjupa relationen till 
annonsören genom att Blocket AB tillhandahåller bättre betalningsmöjligheter? 
Läsarens relation med tjänsteleverantören Blocket AB är idag svag om man ser 
till läsarens avsaknad av åtaganden i stort. Den utveckling av bevakningstjänsten 
och den utveckling av prisrekommendationstjänsten som nämns ovan, skulle 
kunna vara ett led i en fördjupning av relationen till läsaren. Skulle det vara det 
möjligt för Blocket AB att vidareutveckla relationen till läsaren på ytterligare 
sätt?  

Från annonsörens sida sett bygger den fokala eTjänsten på en interaktiv använd-
ningssituation i samband med betalningen, genom att annonsören själv ringer till 
en relaterad eTjänst för telefonbetalning. Är det önskvärt, och skulle det i så fall 
vara möjligt, att utveckla en betalningsfunktion som ingår i den fokala eTjänsten, 
t.ex. genom kortbetalning? Kan man gå längre än så i utvecklingen av betalnings-
funktionen för regelbundna annonsörer genom en helt autonom betalningshan-
tering för annonsören, t.ex. via autogirering? För läsaren har en utvecklad auto-
matisering av bevakningstjänsten redan omnämnts i samband med problemati-
seringen av eTjänstekonceptet. Vilka konsekvenser skulle en automatisering, 
som använder sms som medium, få för Blocket om läsaren i meddelandet får till-
gång till kontaktinformation? Vidare, existerar för närvarande ingen autonom 
länkning (t.ex. automatiska pop-up-rutor) inom Blocket. Vilka konsekvenser 
skulle införandet av sådana autonoma länknings-eTjänster kunna få?    

Den fokala eTjänsten för Blocket samexisterar i hög utsträckning med andra 
eTjänster. Skärmdokumenten i figur 9.1 och 9.4 – 9.10 är lätta att förknippa med 
den fokala eTjänstens tema: en annonserings- och söktjänst för annonsörer och 
läsare. Det är också tydligt vilka åtaganden som tjänsteleverantören Blocket AB, 
annonsören och läsaren gör inom eTjänsten. De relaterade eTjänsterna (betal-
ningsförmedling, kart- och adresstjänsten, bostadsförmedlingen, nyheter och 
eTjänster länkade från banners) är tydligt utformade och öppnas i nya fönster, 
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vilket markerar att de utgör andra eTjänster. Länknings-eTjänsterna som de rela-
terade eTjänster är åtkomliga från är också tydligt utformade. Det gäller både 
sådana som är placerade i anslutning till den fokala eTjänsten och de som är pla-
cerade i dess eTjänstekomplement. Listan med butiker är dock ett undantag och 
har redan diskuterats ovan. På vilket sätt skulle dessa butikslistor kunna utveck-
las? Många uppmärksamhetskrävande ”banners” existerar i eTjänstekomplemen-
tet, som också ligger till grund för kundernas syn på Blocket. Betalning sker idag 
via ett betaltelefonnummer som annonsören får ringa. Är det möjligt att utforma 
denna betalningshantering via en länknings-eTjänst som placeras som en del av 
eTjänstekonceptet?  Finns det ytterligare länknings-eTjänster som kan placeras i 
eTjänstekomplementet och som kompletterar till temat för Blocket? 

 

9.3 Mötesplatsen 
Mötesplatsen är en Internetbaserad mötesplats för ”singlar” som vill få kontakt 
med varandra. Ett stort antal personer är registrerade som kunder, eller medlem-
mar som kunderna kallas, hos Mötesplatsen. 

9.3.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument  
Startsidan för Mötesplatsen.se visas i figur 9.16. 

 
Figur 9.16. Startsidan för Mötesplatsen 

 
Som ny kund, eller medlem, till eTjänsten börjar man med att lägga upp en per-
sonlig ”sida” genom att välja ett alias-namn, fylla i ett formulär med ett antal 
kriteriegrundande uppgifter som ålder, länstillhörighet, egenskaper, intressen, 
avsikter (t.ex. att finna en vän eller sällskap för resten av livet) med stöd av bland 
andra skärmdokumenten i figur 9.17. Det är också möjligt att presentera sig själv 
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i klartext och med foton. Medlemmens riktiga namn, telefonnummer eller e-mail-
adress anges inte i presentationen. 

  

Figur 9.17. Ett av flera skärmdokument för att registrera sig som medlem 

 
En medlem kan endera vara icke betalande eller betalande, en s.k. VIP. En icke 
betalande medlem får ändå sin personliga presentation exponerad och den är sök-
bar av andra. Medlemmen kan själv, med begränsad funktionalitet, göra kriterie-
styrda val och med stöd av en sökmotor (nås via ”Sök” i menyraden) få fram 
listor med potentiellt intressanta medlemmar som presenteras med sina alias-
namn och ev. foto enligt figur 9.18. Som icke betalande medlem kan man dock 
inte skicka meddelanden till andra.  

 
Figur 9.18. Ett exempel på träfflista efter genomförd medlemsökning 
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För betalande medlemmar kan ytterligare kriterier anges under ”Sök partner”, 
med ett i övrigt liknande skärmdokument som resultat. Genom att kunden klickar 
på ett alias-namn från listan visas den aktuella personens presentation på skärmen 
(figur 9.19). Endast betalande medlemmar kan meddela sig genom färdigformu-
lerade komplimanger eller genom fritt formulerad text. 

 
Figur 9.19. Exempel på en personlig presentation 

 
I en ”besökslista” noteras vilka medlemmar (även icke betalande) som har besökt 
en medlems personliga presentation (figur 9.20). Varje medlem har också mot-
svarande listor för mottagna och skickade meddelanden.  

 
Figur 9.20. Lista på besökare 

 
I samtliga skärmdokument i figurerna 9.18 – 9.20, och även i de flesta skärm-
dokument som visas nedan, återkommer två horisontella ramar överst och två 
ramar till höger. I samband med navigationen är det mestadels endast den stora 
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ramen i det nedre vänstra området av skärmdokumenten som förändras. Från 
dessa återkommande ramar kan huvuddelen av den funktionalitet som tillhanda-
hålls inom Mötesplatsen nås av medlemmen, däribland den tidigare beskrivna 
sökfunktionaliteten. Information om antalet olästa meddelanden, totalt antalet 
besök på den egna presentationen och en chattruta återfinns i den översta ramen. 
I ramarna till höger finns t.ex. en lista över de medlemmar som motsvarar vissa 
angivna kriterier och som för tillfället är online, samt en ruta för marknadsföring 
av evenemang.  

Ytterligare funktionalitet finns att tillgå i den nedre av de två horisontella 
ramarna, t.ex. ”Prata” som tillhandahåller möjligheter att publicera inlägg och att 
chatta med andra medlemmar (se figur 9.21). Om ”Evenemang” väljs kan med-
lemmen ta del av information om aktuella evenemang som Mötesplatsen eller 
som någon enskild medlem arrangerar (figur 9.22). 

 
Figur 9.21. Ett skärmdokument under ”Prata” 

 

 
Figur 9.22. Evenemang 
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Under ”Inbjudan” kan medlemmen få sina egna initiativ till evenemang publi-
cerade (figur 9.23). Varje vecka sänds ett fotogalleri till medlemmens e-mail-
adress, med de av den senaste veckans nya medlemmar som har ett foto i presen-
tationen och som uppfyller medlemmens sökkriterier i stort. För att få tillgång till 
en utökad sökfunktionalitet och möjligheter att kontakta andra medlemmar (även 
icke betalande), måste man betala. För att bli betalande medlem väljer man en 
önskad tidsperiod och ett önskat betalningssätt, t.ex. betalkort, Internetbank, giro 
eller telefonbetalning (figur 9.24).  

 
Figur 9.23. Skärmdokument över formulär för registrering av en inbjudan 

 

 
Figur 9.24. Val av betalningstid och betalningssätt 
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Betalning med kort görs genom Mötesplatsen (figur 9.25). Detta skärmdokument 
följs av ytterligare några där medlemmen lotsas igenom betalningsproceduren. 

 Figur 9.25. Första skärmdokumentet för att betala med kort 

 
Direktbetalning kan göras genom att en av fyra Internetbanker väljs (figur 9.26). 
Därefter ger Mötesplatsen instruktioner till medlemmen om att direktbetalningen 
kommer att genomföras hos den valda bankens betalningstjänst med stöd av 
information som överförs från Mötesplatsen till Internetbanken. Om Sparbanken 
väljs som bank, kommer ordinarie inloggningsrutiner och skärmdokument för 
Sparbankens betalningstjänst att tillhandahållas i ett nyöppnat fönster (se figur 
8.15 i kapitel 8). Därefter återkommer medlemmen till Mötesplatsen samtidigt 
som Sparbanken meddelar Mötesplatsen om att betalning har genomförts.  

 
Figur 9.26. Val av direktbetalning via Internetansluten bank 
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Betalning via giro genomförs genom att medlemmen får notera nödvändig betal-
ningsinformation från skärmdokumenten, själv skriva in informationen på ett in-
betalningskort och sedan betala på post/bankkontor, via privatgiro eller sin Inter-
netbank. Betalning för 2 eller 4 dagar kan göras via ett betaltelefonnummer i 
enlighet med lämnade instruktioner. Det finns därmed tre alternativa betalnings-
sätt: kortbetalning, direktbetalning via Internetbank och betaltelefon, som sam-
verkar med den fokala eTjänsten och som medger en omedelbar betalning. Som 
betalande medlem kan man sedan kommunicera textmeddelanden och ”avslöja” 
sitt telefonnummer, sin e-mailadress och sitt riktiga namn när så önskas.   

I den högra ramen i skärmdokumenten ovan har fyra olika meddelanden växelvis 
marknadsförts. Dessa meddelanden har marknadsfört fyra olika evenemang: ett 
dansevenemang i Mötesplatsens regi (t.ex. figur 9.20), en resa till Alanya också i 
Mötesplatsens regi (figur 9.26 ovan), en skidresa till Funäsdalen i Svenska Skid-
resors regi (figur 9.21), samt en weekendvistelse vid Tanum Strand (figur 9.25).   

9.3.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement 
Mötesplatsens olika skärmdokument är samlade kring medlemmarnas möjlig-
heter att publicera information om sig själv, söka information om andra med-
lemmar och att kommunicera med varandra.  

Identifiering av den fokala eTjänsten 
Användargränssnittet baseras bl.a. på en uppsättning skärmdokument som konse-
kvent presenterar Mötesplatsens logotyp. Det är därför tydligt i samtliga presen-
terade skärmdokument att det är Mötesplatsen (eller Mötesplatsen i Norden AB 
som juridisk person) som tar ansvar för tillhandahållen funktionalitet och 
för meddelanden. Ett undantag från denna tydlighet finns i samband med direkt-
betalning via Internetbank. Betalning med kort och betalning genom att ringa ett 
betaltelefonnummer är också betalningssätt som samverkar med Mötesplatsen. 
Till dessa kan läggas ytterligare exempel på meddelanden och funktionalitet för 
marknadsföring av evenemang som Svenska Skidresor respektive Tanum Strand 
ansvarar för, samt för resan till Alanya och dansevenemanget.  

Jag identifierar temat: en kommunikationstjänst för kontaktskapande mellan 
medlemmar. Därför kan den fokala eTjänsten även beskrivas som en publice-
rings-, sök- och kommunikationstjänst inriktad mot att medlemmar ska kunna få 
kontakt med varandra.  

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten 
Mötesplatsen: rollerna kund (medlemmar) och tjänsteleverantör (Mötesplatsen i 
Norden AB) förekommer; tillhandahållandet bygger på att den sociala inter-
aktionen mellan kunderna och tjänsteleverantören sker via IT-system; och 
kunderna är beroende av att interagera med tjänsteleverantörens IT-system för att 
få åtkomst till handlingsrepertoar och meddelanden. 
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Identifiering av eTjänstekomplementet för den fokala eTjänsten 
De tillhandahållna skärmdokumenten har en mycket nära koppling till den fokala 
eTjänsten. Genom att betala får medlemmen tillgång till all funktionalitet. De 
olika alternativen att betala på tillhör samtliga en central aspekt för att den fokala 
eTjänstens relationer ska fungera. Därför betraktar jag länkarna till Internetban-
kerna vid direktbetalning som placerade i anslutning till den fokala eTjänsten och 
inte i eTjänstekomplementet. 

Den marknadsföring (banners) som görs för skidresan och för weekendvistelsen 
är däremot placerade i eTjänstekomplementet. Detsamma gäller också för mark-
nadsföringen av dansevenemanget och av resan till Alanya. 

9.3.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster    

Identifiering av länknings-eTjänster 
Fyra länknings-eTjänster existerar i samband med de fyra bankernas direktbetal-
ningstjänster. Dessutom finns det två länknings-eTjänster för marknadsföring 
(skidresan och weekendvistelsen).  

I samband med länknings-eTjänsterna för de fyra bankernas direktbetalningstjän-
ster skickas betalningsinformation, dvs. kontonummer, belopp, ändamål och 
kundidentitet, från den fokala eTjänsten till den valda Internetbanken. Efter 
genomförd betalning returneras en kvittens på att betalningen är genomförd. 
Möjligheten att betala med betalkort ska ses som tillhörande till den fokala 
eTjänsten och inte som en länkning till kortföretagets eTjänst. Anledningen är att 
tjänsteleverantören Mötesplatsen AB har ”bäddat in” funktionaliteten för kort-
betalningen som sin egen och tar därmed också ansvar för att den fungerar. Med-
lemmen upplever därför inte att man kommunicerar direkt med kortföretaget.  

Betalning via betaltelefonnummer sker visserligen genom att medlemmen använ-
der en relaterad eTjänst för att genomföra betalningen, men inte via en länknings-
eTjänst utan genom att medlemmen själv ringer upp en betalnings-eTjänst.  

Länkningen till Svenska Skidresor och till Tanum Strand för mer information och 
bokning av skidresan respektive weekendvistelsen utgör två länknings-eTjänster. 
Däremot betraktas inte länkningarna till Mötesplatsens egna evenemang och 
dansevenemanget - som länknings-eTjänster, utan som länkningsmeddelanden. 

Identifiering av relaterade eTjänster knutna till den fokala eTjänsten 
De länknings-eTjänster, som identifierades ovan, länkar till de fyra Internet-
bankernas eTjänster i samband med medlemmens direktbetalning. Dessa fyra 
eTjänster är därför relaterade till den fokala eTjänsten.  

Telefonbetalningstjänsten är relaterad till den fokala eTjänsten genom att med-
lemmen själv använder information från Mötesplatsen för att genomföra telefon-
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betalningen och för att telefonbetalningstjänsten därefter omedelbart kvitterar 
den genomförda betalningen till Mötesplatsen. De övriga betalningssätten som 
medlemmen kan välja, t.ex. kassabetalning och Internetbank, samverkar inte 
direkt med den fokala eTjänsten. 

De övriga två länknings-eTjänsterna och de två länkningsmeddelandena leder till 
fyra relaterade eTjänster, dvs. eTjänster för information och bokning av skidresa 
(Svenska Skidspelen som tjänsteleverantör), weekendvistelse (Tanum Strand), 
dansevenemang (Mötesplatsen) och resan till Alanya (Mötesplatsen). 

9.3.4 Steg 4: Analys av den fokala eTjänsten inom Mötesplatsen 

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten 

Följande kärntjänster för den fokala eTjänsten kan identifieras: 

� handlingen att exponera en medlems personliga presentation, som resul-
terar i en publicerad personlig presentation   

� handlingen att erbjuda kriteriebaserade sökmöjligheter, som resulterar i 
listor med sökresultat och fullständiga medlemspresentationer 

� handlingen att möjliggöra kommunikation mellan medlemmar, vilket 
resulterar i förmedlade meddelanden och upprättade kontakter med andra 
medlemmar.   

 

Följande urval av tilläggstjänster kan identifieras: 

� handlingen att exponera vilka medlemmar som för tillfället är on-line, 
vilket resulterar i kunskap om att dessa för tillfället är inloggade 

� handlingen att upprätthålla ett handlingsminne för besök på medlemmens 
personliga webbplats med en lista som presenterar de senaste 20 besöken 

� handlingen att notera när ett sänt meddelande har öppnats av mottagaren, 
vilket resulterar i kunskap om att ett skickat meddelandet har lästs av mot-
tagaren eller inte 

� handlingen att presentera ett fotogalleri på den senaste veckans nya med-
lemmar, med det utsända e-mailet som resultat.  

� handlingen att tillhandahålla möjligheten att kommunicera publikt på 
Mötesplatsen (via ”Prata”), vilket resulterar i publicerade inlägg som kan 
läsas av alla som är inloggade. 
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Analys av relationer för den fokala eTjänsten 
Den fokala eTjänsten inom Mötesplatsen bygger på relationer mellan tjänste-
leverantören: Mötesplatsen i Norden AB, och medlemmar (se figur 9.27). 

IT-system 
  
  

Mötesplatsen       
i Norden AB

Medlem B Medlem A 

Figur 9.27. Aktörer och relationer för Mötesplatsen 

 
Den fokala eTjänsten skapar och upprätthåller tre relationer: mellan medlem a 
och medlem b; mellan medlem a och Mötesplatsen i Norden AB; mellan medlem 
b och Mötesplatsen i Norden AB.   

Relationen mellan två medlemmar 
Relationen mellan två medlemmar bygger på informationen från de två medlem-
marnas personliga presentationer och på den skriftliga kommunikation som de 
har genom Mötesplatsen. Personliga presentationer och möjligheter till foto-
presentationer förtydligar att det handlar om kommunikation mellan människor. 
Mötesplatsen i Norden AB har reglerat hur de personliga presentationerna får ut-
formas och att skriftväxling ska ske på ett anständigt sätt. Relationen kan sedan 
fördjupas utanför eTjänsten genom muntlig och skriftlig kommunikation eller 
genom att man möts ”ansikte–mot–ansikte”. En medlem skapar åtaganden 
genom att beskriva sig själv och sina avsikter. En medlem som kontaktar en an-
nan medlem skapar ett åtagande genom att deklarera ett intresse i enlighet med 
de regler som Mötesplatsen i Norden AB satt upp och med de meddelanden som 
skickas. De kommunicerande medlemmarna förväntar sig normalt uppriktighet 
av varandra. Det betyder naturligtvis inte att så alltid är fallet, utan är naturligtvis 
beroende på hur aktörerna kommunicerar och faktiskt beter sig mot varandra.  

De åtaganden som skapas regleras genom presentationernas utformning, web-
formulärens styrande funktionalitet, uttryckligt utformade och presenterade reg-
ler för hur presentationerna ska utformas, samt genom tjänsteleverantörens 
manuella granskningar i samband med annonsinförande och av medlemmarnas 
kommunikation. Medlemmar kan också anmäla oseriöst beteende till tjänsteleve-
rantörens kundtjänst, den s.k. Gudfadern. Vid missnöje beträffande sådant som 
Mötesplatsen i Norden AB tar ansvar för kan medlemmarna också kontakta Gud-
fadern.  
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Relationen mellan Mötesplatsen i Norden AB och medlem a respektive medlem b 
Mötesplatsen i Norden AB representeras av ett IT-system som utför handlingar 
reglerade av sociala regler. Via supportstödet som finns tillgängligt inom 
eTjänsten Mötesplatsen, och som bygger på skriftlig kommunikation via IT-
systemet Motesplatsen.se, etableras kontakter mellan Gudfadern och Mötes-
platsens medlemmar. Medlemmen utgörs av en individ, ett subjekt, som det är 
möjligt att kontakta via Mötesplatsen. Medlemmen åtar sig att följa regelverket i 
samband med utformningen av den personliga presentationen och för den efter-
följande kommunikationen. Medlemmen ger Mötesplatsen i Norden AB tillåtelse 
att publicera den personliga presentationen på Internet och att övervaka vad som 
skrivs, både i presentationen och i kommunikationen med annan medlem. Mötes-
platsen i Norden AB skapar åtaganden genom att fastställa regelverket för hur 
presentationer ska utformas och för hur kommunikationen ska gå till. Mötes-
platsen i Norden AB åtar sig att publicera medlemmens presentation kostnadsfritt 
om reglerna följts. Om medlemmen betalar, åtar sig Mötesplatsen i Norden AB 
att erbjuda utökade valmöjligheter och möjligheter för medlemmen att kontakta 
andra. Medlemmen förväntar sig att presentationen publiceras, är sökbar och pre-
senteras för läsare. En betalande medlem förväntar sig också att kunna ta kontakt 
med andra intresserade medlemmar och att de som har betalat kan få kontakt.  

Utförliga instruktioner på webbplatsen, implementerade kontroller i IT-systemet 
och manuella kontroller av personal hos Mötesplatsen i Norden AB, reglerar 
medlemmens utformning av en presentation. Medlemmens genomförda betalning 
reglerar att tjänsteleverantören erbjuder den utökade handlingsrepertoaren. Vid 
missnöje kan medlemmen kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst via e-mail för 
att reda ut problemet. Tjänsteleverantören kan vid problem kontakta medlemmen 
via meddelanden eller stänga av medlemmen om regelverket inte följs. 

Analys av användningssituationer för den fokala eTjänsten 

Användningssituationer för medlemmen 
Medlemmens användning av IT-system bygger på samtliga tre användningssitua-
tioner, dvs. interaktiva, autonoma och externa situationer. I samband med de 
interaktiva användningssituationerna registrerar medlemmen sitt namn, telefon-
nummer och e-mail i samband med att man vill bli ny medlem. Dessa uppgifter 
är endast till för tjänsteleverantörens bruk. Därefter registrerar medlemmen sin 
personliga presentation och begär att den ska publiceras. Förändringar i den per-
sonliga presentationen kan sedan utföras interaktivt. Medlemmen använder också 
IT-systemet interaktivt för att via sökmotorer söka efter andra medlemmar, 
skicka meddelanden, läsa inkommande textmeddelanden från andra medlemmar, 
liksom för att ta del av vilka medlemmar som besökt den personliga presenta-
tionen. Att betala med kort och att ta del av supportstödet är också handlingar i 
interaktiva användningssituationer för medlemmen. Direktbetalningen som utförs 
via någon av de fyra Internetbankernas betalningstjänster och betalning via betal-
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telefon, tillhör den fokala eTjänsten, men utförs i interaktiva användningssitua-
tioner genom samexisterande (relaterade) eTjänster.   

Autonoma användningssituationer där IT-system utför handlingar åt medlemmen 
kan identifieras i samband med att medlemmens presentation exponeras och för 
att upprätthålla handlingsminne över vilka medlemmar som besökt presenta-
tionen eller skickade meddelanden. Mottagning av inkommande textmeddelan-
den från andra medlemmar och mottagning av det veckovisa utskicket av ett 
fotogalleri på nya medlemmar utförs också autonomt för medlemmen.   

Externa användningssituationer råder när medlemmen utför handlingar utanför 
IT-systemet, men med stöd av meddelanden från det. En sådan situation kan 
identifieras då en medlem tar en första telefonkontakt med annan medlem med 
stöd av IT-systemets information om dennes telefonnummer.  

Användningssituationer för tjänsteleverantören 
De anställda på Mötesplatsen i Norden AB använder också IT-system interaktivt 
och autonomt i samband med produktion av den fokala eTjänsten. Bland de 
interaktiva användningssituationerna kan nämnas granskning av inkommande 
personliga presentationer som ska exponeras och utskick av kollektiva meddelan-
den. Dessutom hanteras anmälda brev och presentationer, betalningskrångel och 
övrigt supportstöd, samt avstängning av medlemmar interaktivt genom IT-
systemet. Betalningar som inkommer genom andra betalningsformer än kort-
betalning, direktbetalning och betaltelefon, hanteras också i interaktiva använd-
ningssituationer av tjänsteleverantören. 

Autonoma användningssituationer kan identifieras vid sökning och exponering, 
förmedling och registerhållning av meddelanden mellan medlemmar och vid ut-
skick av individuellt anpassade e-mail med fotogalleri på veckans nya medlem-
mar. Samtliga betalningsformer, förutom de betalningar som inkommer i efter-
hand till tjänsteleverantörens konton, utförs autonomt för tjänsteleverantören. 

Social interaktion via användning av IT-system 
I tabell 9.2 analyseras den sociala interaktion som medlemmarna sinsemellan och 
tjänsteleverantören utför via användning av IT-system när den fokala eTjänsten 
tillhandahålls. 
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Tabell 9.2.  Exempel på social interaktion via användning av IT-system  
för Mötesplatsen 

Handling: Resultat: Använd-
nings-
situation 
för med-
lem A: 

Använd-
nings-
situation 
för med-
lem B: 

Använd-
nings-
situation 
för 
tjänstelev: 

IT-
systemets 
roll: 

utarbeta ny 
medlems-
presentation  

utarbetad 
medlems-
presenta-
tion 

interaktiv - autonom  leverantörs-
agent  

publicera ny 
medlems-
presentation 

publicerad 
presenta-
tion 

autonom autonom interaktiv kundagent 

välja och 
presentera 
matchande 
medlemmar 

 

presenterad 
lista med 
matchande 
medlemmar 

interaktiv autonom  autonom leverantörs-
agent och 
kundagent  

presentera 
vald medlem 

presenterad 
medlem 

interaktiv autonom  autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 

upprätta 
kontakt 

upprättad 
kontakt 

interaktiv 

 

autonom 
interaktiv 

autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 
(vid mottag-
ning av 
meddelande)

exponera 
nya 
medlemmar 
i veckobrev 

exponerad 
ny medlem i 
utskickat e-
mail 

autonom 
interaktiv 

autonom 
interaktiv 

autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 
(vid mottag-
ning av 
meddelande)
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9.3.5 Steg 5: Översiktlig analys av samexisterande eTjänster  

Översiktlig analys av de identifierade länknings-eTjänsterna 
Den handlingsrepertoar och de meddelanden som tillhandahålls av skärmdoku-
menten för Mötesplatsen, ansluter väl till temat för den fokala eTjänsten. För-
utom länknings-eTjänster till bankerna i samband med betalning, finns endast två 
länknings-eTjänster: till Svenska Skidresor och Tanum Strand. I samband med 
länkningarna till bankerna skickas också betalningsinformation (belopp, konto-
nummer, ändamål och medlemmens identitet) över från Motesplatsen.se till 
bankens IT-system. Efter genomförd betalning länkas medlemmen tillbaka till 
Motesplatsen.se samtidigt som Motesplatsen.se får en kvittens från banken på att 
betalningen har genomförts. De fyra länknings-eTjänsterna karakteriseras där-
med av en omfattande informationssamverkan. Länkningarna till Svenska Skid-
resors och Tanum Strands egna eTjänster saknar dock informationsutbyte. 

Översiktlig analys av de relaterade eTjänsterna 
Det finns flera relaterade eTjänster till den fokala eTjänsten:  

� de fyra relaterade direktbetalningstjänsterna 

� den relaterade betaltelefontjänsten som medlemmen själv ringer till 

� de fyra relaterade eTjänster som man länkas till genom klickbara annonser 
till weekendvistelsen, skidresan, dansevenemang och resan till Alanya. 

 

9.3.6 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

eTjänstekonceptet består av en kärntjänst och ett flertal tilläggstjänster som an-
sluter till ett gemensamt och överblickbart tema. Det finns dock ingen tilläggs-
tjänst som bevakar när en ny medlem, som matchar kriterier som medlemmen 
själv kan ange, har registrerat sig. Det fotogalleri som varje vecka sänds via e-
mail till medlemmarna är enbart grundade på några få standardkriterier, såsom 
kön och ålder. Skulle det vara lämpligt att öka kundvärdet genom att göra det 
möjligt för varje medlem att själv specificera dessa kriterier? Är det lämpligt att 
ytterligare öka kundvärdet på en sådan bevakningstjänst genom att se till att med-
delande om en matchande ny medlem skickas ut via e-mail eller sms (alternativt 
mms)? Skulle det vara lämpligt att också utveckla bevakningstjänster som via 
sms meddelar när ett brev från en annan medlem har anlänt till inkorgen? 

Relationerna mellan medlemmar och tjänsteleverantören Mötesplatsen i Norden 
AB som Mötesplatsen bygger på har en mycket tydlig social karaktär. Det gäller 
särskilt relationerna mellan medlemmar, men även mellan medlemmar och den 
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s.k. Gudfadern. På en aggregerad nivå har relationerna till och med karaktären av 
ett s.k. ”virtuellt samhälle” (se t.ex. Hagel och Armstrong 1999), vilket ytter-
ligare förstärker de sociala aspekterna hos den fokala eTjänsten. Tjänsteleveran-
tören har uttryckliga ambitioner att reglera den kommunikation som medlem-
marna bedriver genom Mötesplatsen och därigenom också styra utvecklingen av 
det virtuella samhällsbygget. Vilken riktning är lämplig för denna utveckling? 
Vilka gränser ska upprätthållas och på vilka sätt bör tjänsteleverantören inter-
venera? Den tilläggstjänst som gör det möjligt att chatta och som presenteras i 
den översta ramen i figurerna (9.18-9.26) kan upplevas som en av de centrala 
arenorna för att ”sätta nivån” för kundernas uppfattning om det virtuella sam-
hället i stort. Regleras kommunikationen i samband med denna tilläggstjänst idag 
efter en uttrycklig strategi och med lämpliga metoder? I vilka avseenden kommer 
relationen mellan tjänsteleverantören och medlemmarna att förändras om bevak-
ningstjänster utvecklas? 

Användningssituationerna för medlemmarna är i huvudsak interaktiva. Några 
autonoma användningssituationer kan identifieras, vilka omfattar exponering av 
presentationer, ajour-hållning av besök och brev, samt det veckovisa e-mail-
utskicket av fotogalleriet. När en medlem initialt ringer till en annan medlem är 
det en extern användningssituation. En utveckling av bevakningar innebär även 
en utveckling av de autonoma användningssituationerna för medlemmarna. Kan 
det finnas ytterligare möjligheter att utveckla autonoma användningssituationer 
för medlemmarna? För tjänsteleverantören kan en hel del interaktiv IT-använd-
ning identifieras. Vilka handlingar kan ersättas med autonoma användningssitua-
tioner, utan att granskningen av kommunikationen försämras?    

Användargränssnittet för Mötesplatsen utgörs bl.a. av en uppsättning skärm-
dokument som är lätta att förknippa med den fokala eTjänstens tema och tjänste-
leverantörens åtaganden. De länknings-eTjänster som existerar i samband med 
betalning är tydligt markerade som länkar till de fyra bankernas direktbetalnings-
tjänster. De relaterade direktbetalningstjänsternas skärmdokument är sedan tyd-
ligt utformade och öppnas i nya fönster, vilket markerar att det är fråga om andra 
eTjänster. Dessa länknings-eTjänster för direktbetalning via bank är placerade i 
anslutning till den fokala eTjänsten. De länknings-eTjänster (till skidresan och 
weekendvistelsen) som har placerats i eTjänstekomplementet har en tematisk 
närhet till temat för den fokala eTjänsten. Detta förhållande är en viktig orsak till 
att den fokala tjänsten och dess eTjänstekomplement upplevs som tydlig. Sam-
tidigt finns det en potential att bygga vidare på eTjänstekomplementet. I den 
norska versionen av Mötesplatsen, som man når genom att klicka på den norska 
flaggikonen, har ett omfattande eTjänstekomplement byggts upp där länknings-
eTjänster, som länkar vidare till relaterade eTjänster av olika slag, har placerats. 
Det norska eTjänstekomplementet upplevs nog av många som allt för omfattande 
och tematiskt splittrat. Hur kan eTjänstekomplementet för den svenska versionen 
av Mötesplatsen utvecklas utan dessa nackdelar?    
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9.4 Projektplatsen 
Projektplatsen tillhandahåller stöd för att bedriva projekt. Ett projekt karakterise-
ras av att det är en tillfälligt sammansatt grupp av människor som ska utföra en 
specifik, icke återkommande uppgift på en begränsad tid, varefter projektet upp-
löses. En projektledare ansvarar ofta för projektets genomförande och kan välja 
de verktyg som projektet ska använda.  

Ett projekt omfattar två grupper av handlingar: administrativa handlingar och 
projektaktiviteter. Administrativa handlingar, t.ex. planering och uppföljning av 
projektdeltagares pågående uppdrag och projektets framskridande, stöds helt av 
Projektplatsen. Vissa projektaktiviteter, t.ex. att uppdatera projektplanen, stöds 
också av Projektplatsen, medan andra, t.ex. att utföra test av en prototyp, inte 
stöds. Oftast är det projektledaren som tecknar ett abonnemang med tjänsteleve-
rantören och betalar för att få åtkomst till Projektplatsen via Internet. På så vis får 
projektledaren och de projektdeltagare som projektledaren registrerar, tillgång till 
Projektplatsens handlingsrepertoar. 

Tjänsteleverantören, Projectplace International AB (i fortsättningen PrIAB), är i 
förgrunden i samband med att ett abonnemang avtalas med projektledaren. 
Därefter träder PrIAB i bakgrunden och lägger sig inte i vad projektledaren och 
projektdeltagarna skapar för meddelanden på handlingsnivån, utan tar bara 
ansvar för den tillhandahållna handlingsrepertoaren. 

9.4.1 Steg 1: Beskrivning av skärmdokument  
Startsidan för Projektplatsen (www.projektplatsen.se) ser ut som i figur 9.28 
nedan. Startsidan har en handlingsrepertoar med framförallt två skilda syften. Det 
ena är att marknadsföra Projektplatsen för potentiella kunder, t.ex. med klickbara 
texter under ”Prova gratis”, ”Vad kostar det?”, samt ”Se demo”. Det andra syftet 
är att stödja inloggningen av existerande kunder till deras projekt.  

Projektplatsen har en omfattande handlingsrepertoar som tillhandahålls genom en 
stor uppsättning skärmdokument, vilka kunden kan navigera mellan. Följande 
beskrivning av skärmdokument har inte ambitionen att fullt ut presentera hela 
handlingsrepertoaren, utan endast att ge exempel på skärmdokument som sedan 
kan analyseras med stöd av den praktiska teorin om eTjänster. Projektplatsens 
handlingsrepertoar tillhandahålls som två produkterbjudanden: ett projektabonne-
mang med rörligt pris avsett för ett enskilt projekt, samt fastprisabonnemang 
avsett för ett företags samtliga projekt. Beskrivningen och analysen nedan avser 
projektabonnemanget, vilket presenteras på det sätt som visas i figur 9.29. En 
grundläggande handlingsrepertoar tillhandahålls genom produkten ”Workspace 
Light”, och ytterligare funktionalitet genom produkten ”Project Workspace”. 
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Figur 9.28. Startsidan före inloggning till Projektplatsen 

 

 
Figur 9.29. Erbjudande om projektabonnemang 
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Den funktionalitet som tillhandahålls för ”Project Workspace” är dokumenthan-
tering, möteshantering, ärendehantering, aktivitetsrapporter, kommunikation, 
projektmodeller, planering och uppföljning, samt en publik webbsida. Efter in-
loggning presenteras skärmdokumentet i figur 9.30, där projektmedlemmens eller 
projektledarens engagemang i olika projekt, liksom aktuella arbetsuppgifter, 
finns specificerade. Figur 9.31 visar ett skärmdokument där funktionalitet för 
dokumenthantering tillhandahålls och i figur 9.32 för funktionen ärendehan-
tering. 

 

Figur 9.30. Startsidan efter inloggning, med en översikt av pågående projekt och 
uppdrag 

 

 
Figur 9.31. Dokumenthantering 
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Figur 9.32. Ärendehantering 

 
I figur 9.33 visas ett skärmdokument från funktionen Planering och uppföljning. 
Denna funktionalitet är endast tillgänglig för projektledaren om Project Works-
pace, dvs. full handlingsrepertoar, tillhandahålls. Längst ner i figurerna 9.30–9.33 
finns vidare en horisontell rad med klickbara textfält och följande handlings-
repertoar: ”Snabbguide”, ”Demo”, ”Utbildning”, ”Nyheter”, samt ”Support”. 

 
Figur 9.33. Planering och uppföljning som tillhandahålls projektledaren vid full 
handlingsrepertoar 
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9.4.2 Steg 2: Identifiering av fokal eTjänst och eTjänstekomplement 
Projektplatsen syftar ytterst till att stödja kommunikationen mellan en projekt-
ledare och projektmedlemmar i samband med projekt.  

Identifiering av den fokala eTjänsten 
De ovan presenterade skärmdokumenten tillhandahåller funktionalitet och med-
delanden som tydligt tillhör ett sammanhållet tema: projektmedlemmar och en 
projektledare som arbetar i projekt. Den funktionalitet som tillhandahålls är av-
sedd att stödja projektledarens och projektdeltagarnas styrning och genomfö-
rande av projektet.  

Det existerar ingen funktionalitet som länkar kunden vidare till funktionalitet 
utanför detta tema. Likaså är utformningen av de skärmdokument som tillhanda-
hålls, likformig och samma tjänsteleverantör, PrIAB, tar ansvar för de tjänster 
som tillhandahålls. Tack vare detta uppvisar all funktionalitet en hög grad av 
homogenitet. Den tillhandahållna funktionaliteten är dessutom inte allt för kom-
plex, trots att den är omfattande. Därför väljer jag att analysera den samlade 
handlingsrepertoaren som tillhörande en och samma fokala eTjänst. 

Samtliga tre grundläggande egenskaper föreligger för den fokala eTjänsten: rol-
lerna kund (projektdeltagare) och tjänsteleverantör (PriAB) förekommer; till-
handahållandet bygger på att den sociala interaktionen mellan kunderna och 
tjänsteleverantören sker via IT-system; och kunderna är beroende av att inter-
agera med tjänsteleverantörens IT-system för att få åtkomst till handlingsreper-
toar och meddelanden. 

Identifiering av eTjänstekomplementet för den fokala eTjänsten 
Hela handlingsrepertoaren och de meddelanden som tillhandahålls på de skärm-
dokument som är kopplade till den fokala eTjänsten Projektplatsen kan också 
knytas till denna. Ett undantag i utformningen finns och det är ett meddelande 
längst ned på skärmdokumentet i figur 9.28. Detta meddelande om Bonniers 
projektkryssning har en annan färgsättning än övriga meddelanden och är 
utformat som en ”banner”. Genom att klicka på det blir man länkad till annan 
funktionalitet inom Projektplatsen. Budskapet som presenteras ansluter dessutom 
väl till projekttemat. Därför är detta meddelande, trots sin layout, inte en del av 
eTjänstekomplementet, utan tillhör den fokala eTjänsten.    

9.4.3 Steg 3: Identifiering av samexisterande eTjänster    
Den fokala eTjänsten har inga länknings-eTjänster och heller inga relaterade 
eTjänster. Därför utgår analyssteg 3 och även analyssteg 5 nedan. 
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9.4.4 Steg 4: Analys av den fokala eTjänsten Projektplatsen 
Projektplatsen bygger på kund–kund–relationer i likhet med Mötesplatsen som 
analyserades i föregående avsnitt (9.3). Tjänsteleverantören, PrIAB, reglerar 
däremot inte den kommunikation som kunderna har med varandra, vilket är fallet 
i exemplet Mötesplatsen, utan tillhandahåller endast möjligheter för dessa kunder 
att administrera och genomföra projekt tillsammans.   

Analys av eTjänstekonceptet för den fokala eTjänsten 
Ett flertal kärntjänster som är riktade mot projektledaren och övriga projektdel-
tagare kan identifieras för Projektplatsens projektabonnemang. Dessa kärn-
tjänster går under benämningen Workspace Light och tillhandahåller följande 
handlingar: 

� handlingen att redovisa pågående uppdrag (baserad på startsidan i figur 
9.30) 

� handlingarna dokumenthantering av projektgruppens samtliga gemen-
samma dokument 

� handlingen möteshantering som bl.a. innebär kallelser och bekräftelser     

� handlingen ärendehantering som bl.a. beskriver status för pågående aktivi-
teter och begär in redovisning från projektmedlemmar   

� handlingen hantering av ”online-möten” via chatt och delade skärmdoku-
ment eller arbetsytor, men även möten via e-mail och sms 

� handlingen starthjälp med implementering av färdiga eller egenutvecklade 
projektmodeller, såsom TietoEnator PPS OnLine, Wenells projektmodell 
och PROPS V4 Online.   

 

Kärntjänsterna resulterar bl.a. i en gemensam dokumentdatabas, som är ständigt 
uppdaterad, samt i skickade meddelanden till projektdeltagarna. Starthjälpen 
resulterar i att projektledaren får en färdig och beprövad projektmodell som 
grundstomme för sitt arbete. 

Följande ingår som tilläggstjänster inom Workspace Light, dvs. i grunderbju-
dandet:  

� handlingen att hjälpa deltagarna att komma igång med ett projekt, såsom 
lathund, snabbguide och demonstrationsfilmer 

� handlingen support via e-mailkommunikation. 
 

 



Kapitel 9 

254 

Följande tilläggstjänster beskrivs under benämningen Project Workspace, dvs. i 
tilläggserbjudandet: 

� handlingen att stödja projektledaren vid planering och uppföljning  

� handlingen att stödja utformning av en publik webbsida som informerar 
om projektet utanför projektgruppen. 

 

Tilläggstjänsterna resulterar t.ex. i nedladdade pdf-dokument, demonstrations-
filmer och text, samt även svar via e-mail från tjänsteleverantören på uppkomna 
frågor. Tilläggstjänsterna under Project Workspace resulterar i bl.a. uppföljnings-
dokument och en publicerad webbpresentation av projektet. 

Analys av den fokala eTjänstens relationer  
Projektplatsen, som fokuserad eTjänst enligt eTjänstekonceptet ovan, baseras på 
båda de grundläggande relationerna tjänsteleverantör–kund och kund–kund (se 
figur 9.34).  

IT-system 
  

PrIAB 

Projektdeltagare 
Projektledare eller 
annan 
projektdeltagare 

Figur 9.34. Relationer inom Projektplatsen 

 
Under projektets gång är det projektledaren och projektdeltagarna som använder 
PrIAB:s IT-system för att skapa och underhålla kund–kund–relationer med 
varandra i sitt arbete med det gemensamma projektet. En relation mellan tjänste-
leverantör och kund finns också, där projektledaren i sin roll som beställare av 
eTjänsten av PrIAB i alla fall inledningsvis har en mer tydlig affärsrelation med 
tjänsteleverantören än vad övriga projektdeltagare har.  

Relationen mellan projektdeltagare 
Relationen mellan två projektdeltagare, och även mellan projektledaren och en 
annan projektdeltagare, bygger bl.a. på överenskommelser om vad som ska ut-
föras, vem som ska göra vad, när en aktivitet ska vara klar, hur den ska rappor-
teras och vad aktiviteten får kosta. Att administrera och genomföra ett projekt 
handlar därmed om sociala åtaganden mellan de subjekt som deltar i projektet. 
Projektplatsen reglerar hur dessa överenskommelser ska utformas, medan pro-
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jektledaren definierar aktiviteter och knyter dessa till ansvariga personer med 
tydliga krav på avrapportering och beslut. Reglering av dessa överenskommelser 
sker genom de rapporteringar som projektdeltagaren förväntas göra vid överens-
komna tidpunkter.  

Till skillnad från relationen mellan tjänsteleverantör och kund så kan relationen 
mellan kunderna inom Projektplatsen beskrivas som mycket aktiv. De sociala 
relationerna dem emellan förstärks också ofta genom möten ”ansikte–mot–
ansikte”, men dessa sker utanför eTjänstens omfattning.  

Relationen mellan PrIAB och projektledaren/projektdeltagaren 
När projektledaren tecknar ett projektabonnemang hos PrIAB karakteriseras 
situationen av en tydlig relation de båda parterna emellan. Under projekttiden 
träder denna relation i bakgrunden så länge som allt fungerar som det ska. Rela-
tionen mellan PrIAB och projektdeltagarna är redan från början sekundär i för-
hållande till projektdeltagarnas relationer med varandra, men tydliggörs om 
handhavandeproblem uppstår. Fokus riktas då mot PrIAB:s tillhandahållande av 
handlingsrepertoaren.  

Relationen mellan PrIAB och projektledaren eller projektdeltagarna baseras på 
det inledande avtal som projektledaren tecknar med PrIAB.  Projektdeltagarna 
förväntar sig att PrIAB tillhandahåller den eTjänst som har utlovats, t.ex. beträf-
fande tillgänglighet, säkerhet och integritet. PrIAB, som tar betalt i förväg för 
kundens nyttjande (prenumeration), har inte motsvarande förväntningar på 
kunden.  

Reglering av träffade överenskommelser och förväntningar sker för PrIAB:s del 
främst genom att de löpande får betalt enligt överenskomna avtal. Om det finns 
anledning till missnöje kan PrIAB påtala detta och även säga upp avtalet med 
kunden. Från kundens vidkommande följs normalt värdet av den tillhandahållna 
handlingsrepertoaren löpande upp och ställs mot de kostnader som Projektplatsen 
för med sig. Om värdet inte uppfyller kundens förväntningar kan denne påtala sitt 
missnöje via support och även sluta att abonnera på eTjänsten.  

Analys av användningssituationerna för den fokala eTjänsten 

Användningssituationer för projektledaren och projektdeltagaren 
Kunden använder IT-systemet Projektplatsen.se i samtliga tre användningssitua-
tioner när eTjänsten Projektplatsen tillhandahålls. De flesta handlingar som Pro-
jektplatsen tillhandahåller projektledaren och projektdeltagarna bygger på inter-
aktiva användningssituationer. Detta gäller t.ex. när en aktuell projektplan 
studeras, när en projektdeltagare söker annan projektinformation, exempelvis 
över pågående ärenden, och när en projektmedlem lägger till eller ändrar projekt-
information som ett mötesschema. Det gäller vidare när en projektdeltagare 
lägger till en kallelse till ett möte, när en projektdeltagare söker och hämtar infor-
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mation som tjänsteleverantören tillhandahåller (exempelvis uppgifter om externa 
kurstillfällen) och när flera projektdeltagare interagerar i online-möten. 

Projektplatsen baseras på autonoma användningssituationer då en projektupp-
följning sammanställs och då IT-systemet mottar bekräftelser till möten eller 
projektdeltagarnas löpande rapportering av statusen på en aktivitet. 

Projektplatsen baseras på externa användningssituationer när en projektdeltagare 
får till uppdrag att utföra en aktivitet som direkt baseras på information från 
Projektplatsen men utanför IT-systemet, såsom att kontakta någon, utföra test av 
en komponent etc. 

Användningssituationer för tjänsteleverantören PrIAB 
För tjänsteleverantören PrIAB:s del kan framförallt autonoma användningssitua-
tioner identifieras, men även en interaktiv. Projektplatsen bygger på autonoma 
användningssituationer när tjänsteleverantören sätter upp ett projektabonnemang 
på uppdrag av kunden. Likaså är Projektplatsen i sin helhet, dvs. stödet till 
kundens administration och genomförande, autonom för tjänsteleverantören. En 
interaktiv användningssituation kan dock identifieras i samband med tjänste-
leverantörens support via e-mail.  

Social interaktion via användning av IT-system 
I tabell 9.3 analyseras den sociala interaktion som projektdeltagarna sinsemellan 
och tjänsteleverantören PrIAB utför via användning av IT-system när den fokala 
eTjänsten tillhandahålls. 

Tabell 9.3.  Exempel på social interaktion via användning av IT-system för 
Projektplatsen  

Handling: Resultat: Använd-
ningssitua-
tion för 
projektledare
/deltagare: 

Använd-
ningssitua-
tion för 
projekt-
deltagare: 

Använd-
nings-
situation 
för 
PrIAB: 

IT-
systemets 
roll:  

redovisa 
pågående 
uppdrag 

lista med 
projektdel-
tagarens 
uppdrag 

interaktiv - autonom leverantörs-
agent 

hantera 
dokument-
arkiv 

åtkomna 
dokument  

interaktiv interaktiv autonom leverantörs-
agent 

uppdatera 
projekt-
dokument 

uppdaterat 
projekt-
dokument 

autonom interaktiv  autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 
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hantera 
ärenden 

doku-
menterade 
ärenden 

interaktiv interaktiv autonom leverantörs-
agent 

kallelse 
och 
bekräftelse 
för möte 

överens-
kommelse 
och del-
tagarlista 

interaktiv 
autonom 

autonom 
interaktiv 

autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 
(vid 
mottagning) 

redovis-
ning av 
status för 
pågående 
aktivitet 

redovisad 
status 

autonom interaktiv autonom leverantörs-
agent och 
kundagent 
(när projekt-
ledaren 
mottar redo-
visningar) 

tillhanda-
hålla 
online-
möte 

genomfört 
online-
möte 

interaktiv interaktiv autonom leverantörs-
agent 

 

9.4.5 Steg 6: Exempel på frågor som kan resas med stöd av den 
genomförda analysen 

Projektplatsen tillhandahåller idag ett flertal kärn- och tilläggstjänster, men ingen 
tjänst som stöder kvalitetssäkring och riskanalys i anslutning till projekt. Skulle 
det vara av intresse att utveckla sådana tilläggstjänster? Nuvarande eTjänste-
koncept baseras på att projektdokumentationen är gemensam för samtliga pro-
jektdeltagare. Finns det behov av att individualisera dessa dokumentdatabaser 
genom att identifiera vem som ska ha vilken information, kanske även tids-
mässigt? Skulle Projektplatsens eTjänstekoncept kunna vidareutvecklas med en 
tilläggstjänst som baseras på ett avancerat videokonferenssystem?  

Relationerna för Projektplatsen baseras idag på projektledaren och övriga pro-
jektdeltagare. Skulle det vara lämpligt att utöka kundsidan med projektets styr-
grupp och de personer som styrgruppen använder för kvalitetskontroll av projek-
tet? Med det videokonferenssystem som föreslås ovan i samband med diskus-
sionen om eTjänstekonceptet skulle vidare relationerna mellan projektledaren/ 
projektdeltagarna kunna fördjupas. 

Användningssituationerna för kunden är interaktiva, autonoma och externa. 
Finns det något behov av att utveckla de autonoma användningssituationerna 
ytterligare, t.ex. för att kunna påminna om schemalagda möten via sms?  
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Skärmdokumenten för Projektplatsen har inga länkningar till samexisterande 
eTjänster. Detta är troligen ett policybeslut hos PrIAB som ger tjänsteleveran-
tören kontroll och förenklar underhåll och vidareutveckling av produkten. Skulle 
värdet för projektledaren/kunden öka genom att länkar tillhandahålls till företag 
som erbjuder projektledarutbildningar eller till leverantörer av projektlitteratur? 
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10 Empirisk grundning av den praktiska 
teorin genom andras tillämpningar  

 
Detta kapitel ägnas åt en avslutande empirisk grundning som baseras på andra 
användares erfarenheter av att tillägna sig, och att tillämpa, den praktiska teorin 
vid analys av eTjänster och skärmdokument. I kapitel 2 beskrivs principerna för 
urvalet av respondenter, vilket resulterade i en studie omfattande tretton an-
vändare, indelade i tre kategorier. Kategori A representeras av en erfaren 
eTjänsteutvecklare, kategori B av en erfaren IT-systemutvecklare och kategori C 
av elva blivande eTjänsteutvecklare. Samtliga användare har i olika avseenden 
(se nedan) tillägnat sig och tillämpat den praktiska teorin som ett led i grund- och 
vidareutbildning.   

I avsnitt 10.1-10.3 presenteras användarnas erfarenheter av den praktiska teorins 
tillämpbarhet och deras uppfattning om analysresultatens meningsfullhet. I av-
snitt 10.4 analyseras användarnas erfarenheter och i avsnitt 10.5 sammanfattas 
mina slutsatser av studien.  

Med tillämpbarhet avses att den praktiska teorin om eTjänster ska gå att förstå 
och att det ska gå att tillämpa regelverket för den praktiska teorin i analyser av 
eTjänster och skärmdokument. Med analysresultatens meningsfullhet avses att 
analysresultaten ska anses ge en god förståelse av företeelsen eTjänst och av de 
analyserade exemplen på eTjänster och skärmdokument.  

 

10.1 Användaren i kategori A   
Användaren i kategori A valdes eftersom hon tillägnade sig en tidig version av 
den praktiska teorin (baserad på Hultgren och Eriksson 2003b) när hon som 
verksam IT-konsult läste in ett magisterår i informatik, 2003–2004. Därefter har 
hon fortsatt arbeta som IT-konsult med inriktningen att utveckla eTjänster. Den 
praktiska teorin har vidareutvecklats i flera steg sedan 2003. Användaren fick 
därför i uppdrag att även läsa den nu gällande versionen av den praktiska teorin 
om eTjänster (del III), samt avsnitten om empirisk grundning (del IV) och 
teoretisk grundning (del V). Hon fick också möjlighet att förbereda det semi-
strukturerade intervjutillfället med de frågeställningar som framgår av bilaga 1. 
Jag menar att hennes grundkunskaper från den tidigare versionen gör att hon har 
möjlighet att uttala sig om nuvarande versions tillämpbarhet på detta sätt. 
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Användaren i kategori A anser att den nu gällande versionen av den praktiska 
teorin om eTjänster framstår som både möjlig och enkel att tillämpa. Med andra 
ord anser hon att tillämpbarheten är god. De genomgående exemplet: Blocket i 
del III, anser hon är ett bra sätt att konkretisera hur den praktiska teorin ska 
tillämpas. Hon menar dock att en oklarhet råder kring synen på användargräns-
snitt. Hon är van vid att användargränssnitt endast avser skärmdokumentens lay-
out, medan användargränssnitt enligt den praktiska teorin innefattar handlings-
repertoar, utmeddelanden och viss teknisk utrustning.  

Vidare menar användaren i kategori A bestämt att det är meningsfullt att tillämpa 
den praktiska teorin om eTjänster. Framförallt, anser hon, tydliggörs menings-
fullheten genom de exempel som är analyserade i del IV. Hon menar att de delar 
av den praktiska teorin som beskrivs i kapitel 7, men som inte var utvecklade när 
hon läste en tidigare version för tre år sedan, var särskilt intressanta att läsa. Hon 
uttryckte t.ex. att hon blev ”jätteinspirerad” och sa att ”det är det här jag har  
saknat”. På den direkta frågan om hon anser att den praktiska teorin som helhet 
är meningsfull att tillämpa svarar hon: ”Ja – med stora bokstäver” och att 
”mycket meningsfulla resultat kan uppnås vid tillämpning”.   

Användaren i kategori A anser inte att det saknas några aspekter, som den prak-
tiska teorin borde ha tagit upp. Däremot anser hon att användargränssnitt som 
begrepp kan utgå och ersättas av de tre begreppen handlingsrepertoar, utmedde-
landen och teknisk utrustning, eftersom hon inte delar den bredare definition som 
beskrivs i den praktiska teorin. På frågan om någon aspekt kan upplevas som 
överflödig, svarar hon att hon är lite fundersam över nyttan med att analysera 
användningssituationer, eftersom hon förknippar dessa med IT-systemdesign och 
inte med eTjänstedesign.  

 

10.2 Användaren i kategori B   
Användaren i kategori B valdes eftersom han är en mycket erfaren IT-
systemutvecklare som under hösten 2006 har tillägnat sig och tillämpat den 
praktiska teorin under en utbildning omfattande tre högskolepoäng.  Användare 
B har kunskaper från avancerad IT-systemutveckling och systemintegration från 
stora organisatoriska projekt. Han fick, i likhet med användaren i kategori A, 
möjlighet att förbereda sig för det semistrukturerade intervjutillfälle som 
omfattade frågorna i bilaga 1.  

Användaren i kategori B menar att det generellt ”…är svårt att se att t.ex. utveck-
ling och design av eTjänster skiljer sig väsentligt från utveckling och design av 
andra IT-system”. Han uttrycker vidare att  

”Jag har problem med att se den sociala aspekten av interaktionen mellan 
kund - leverantör eftersom interaktionen är statisk och förutbestämd i 
handlingsrepertoaren”. 
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Användaren i kategori B menar att de fem första reglerna i den praktiska teorin 
går att tillämpa, medan den sjätte regeln: om samexistens mellan eTjänster, är 
svårare att använda. Däremot är just samexistensen mellan olika eTjänster och 
hur de kan samexisterar i nätverk det som han ser som särskilt intressant med den 
praktiska teorin. Han säger att de fem första reglerna ”föll på plats nyligen och 
att sammanhangen då blev begripliga…” Den sjätte regeln om samexisterande 
eTjänster i nätverk är svårare, menar han, men viktig för  

”att förstå att eTjänster hänger ihop i nätverk och hur dynamiska det är. 
Förut såg jag mer statiskt på eTjänster även om jag förstod att de var 
sammanlänkade. En eTjänst är nu mer beroende på vad man sätter ner 
foten i nätverket av handlingsrepertoar och skärmdokument. Nu kan jag 
hitta en eTjänst mitt i en annan…”  

 

Han menar själv att han inte riktigt lyckades med det sista momentet på kursen: 
att göra en egen analys av ett exempel på en eTjänst, utan att han mer följde den 
praktiska teorin och de exempelanalyser som tillhandahölls som mallar.  

Användaren i kategori B ifrågasätter vidare särskilt behovet av begreppet länk-
nings-eTjänst, eftersom denna eTjänst är relaterad till den fokala eTjänsten, 
vilket även de relaterade eTjänsterna är. Efter att vi i samband med intervjun 
diskuterat skillnaderna mellan en länknings-eTjänst och en relaterad eTjänst (i 
enlighet med kapitel 7), enades vi om att hans problemuppfattning har sin grund i 
terminologin: relaterad eTjänst, och inte i själva begreppet länknings-eTjänst. 
Jag har dock inte funnit någon term som på ett bättre sätt än relaterad eTjänst 
representerar de eTjänster som, via en länknings-eTjänst eller ett länkningsmed-
delande, befinner sig ett länkningsavstånd bort i förhållande till den fokala 
eTjänsten. 

I stort anser användaren i kategori B att det är meningsfullt att tillämpa den 
praktiska teorin om eTjänster i analyser.  Han säger exempelvis att  

”…det är väldigt bra att förstå vad en eTjänst är, det kan man aldrig bli 
övertydlig med.”   

 

Särskilt, menar han, är det kunskapen om samexisterande eTjänster i nätverk som 
han ser som särskilt intressant. Han beskriver t.ex. att hans nästa analysexempel 
kommer att bli webbplatsen för Mellbourns symfoniorkester, där både kommersi-
ella och publika eTjänster samexisterar.  

Den erfarne IT-systemutvecklaren i kategori B är däremot tveksam till den starka 
kundfokusering som den praktiska teorin förespråkar. Han säger ”när eTjänster 
kom var det leverantörens nytta som var i fokus. Du är så kundorienterad”. Han 
menar vidare att den starka kundfokuseringen borde balanseras av motsvarande 
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fokus på tjänsteleverantörens intressen och drivkrafter för att tillhandahålla 
eTjänster. Han uttrycker detta på följande sätt:  

”…för mig som är van att utveckla IT-system menar jag att det visserligen 
är bra med kundfokus, men leverantörsfokus då? Som det är nu beskrivs 
tjänsteleverantören som ganska passiv och ointressant”.  

 

10.3 Användarna i kategori C   
Användarna i kategori C utgörs av elva blivande eTjänsteutvecklare. Dessa val-
des eftersom de representerar samtliga som under hösten 2006 examinerades i en 
kurs baserad på den version av den praktiska teorin som presenteras i avhand-
lingens del III. 

Samtliga av dessa användare anser att den praktiska teorin är tillämpbar i bety-
delsen att den går att förstå och att använda som stöd för analys. Detta resultat 
hänger dock samman med urvalet av användare då endast de, som har lyckats bli 
examinerade och alltså har visat att de kan använda den praktiska teorin, har 
tillfrågats. Samtliga användare anser också att de nu i efterhand skulle kunna 
använda den praktiska teorin på andra exempel. Flera har dessutom också använt 
den praktiska teorin i andra kurser. En användare säger t.ex.: ”Jag har nyligen 
använt delar av den i kursen Design av eTjänster och jag tyckte det gick bra...”. 

De elva examinerade användarna i kategori C anser samtliga att de analysresultat 
som de fick fram genom att tillämpa den praktiska teorin är meningsfulla. Jag 
identifierar tre typer av motiv för detta ställningstagande: kunskapen i sig, ett 
förändrat tankesätt, samt att man ser teorin som en grund för bättre design. 

Motiv för att kunskapen i sig är viktig belyses av en användare på följande sätt: 

  ”Jag fick fram en massa intressant som jag inte visste om den eTjänst som 
jag valde.” 

 

De flesta anför ett förändrat tankesätt som motiv till varför analysresultaten var 
meningsfulla, vilket följande fragment får illustrera: 

”…fick mig att fundera över olika delar som en eTjänst innehåller som jag 
tidigare inte ens tänkt på. Jag har blivit mer kritisk.” 
 
”Kan nu i mitt yrke argumentera med rätt terminologi och kunskap…”  
 
”…den största nyttan för mig är inte analysresultatet i sig, utan snarare det 
förändrade tankesätt eller den medvetenhet jag fått som gör att jag fun-
derar kring eTjänstekoncept, relationer etc., innan jag utför något…  t. ex. 
lägger ut en länk.” 
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Det sista uttalandet handlar också om meningsfullhet med avseende på design. 
Designmotivet uttrycktes av andra användare på följande sätt: 

”När man har denna förståelse underlättar det för framtida design av nya 
eTjänster.”  
 
”… måste finnas för att eTjänsten ska bli lockande för kunden…” 

 

På frågan om aspekter som användaren saknar i den praktiska teorin svarade de 
flesta att de inte kan identifiera några sådana bitar. Tre användare uttrycker dock 
följande behov av komplettering: 

1. ett stöd för att fördjupat analysera kundens interaktion med tjänsteleveran-
tören via IT-systemet 

2. kunskap om hur traditionell webbdesign bör appliceras på eTjänster 

3. stöd för att också analysera tjänsteleverantörens motiv för att tillhanda-
hålla eTjänsten.  

 

10.4 Analys  
I detta avsnitt analyseras först respondenternas syn på den praktiska teorins 
tillämpbarhet för analys och därefter deras syn på analysresultatens meningsfull-
het. Avslutningsvis diskuteras de aspekter som användarna anser att den prak-
tiska teorin saknar. 

10.4.1 Den praktiska teorins tillämpbarhet  
Användaren i kategori A: den erfarne eTjänsteutvecklaren, och användarna i 
kategori C: de elva blivande eTjänsteutvecklarna, delar synen att den praktiska 
teorin är tillämpbar. Användaren i kategori B: den erfarne IT-systemutvecklaren, 
ifrågasätter däremot tillämpbarheten i vissa avseenden. Han menar, å ena sidan, 
att regel 1–5 ger en meningsfull förståelse av företeelsen eTjänst. Regel 6 där-
efter, är särskilt intressant för att förstå hur eTjänster samexisterar med varandra 
och vilken strategi som är lämplig för att ta sig an analyserna. Å andra sidan pe-
kar han på att kunskaperna om den praktiska teorin är så nyligen inhämtade att 
han inte riktigt kunnat släppa en mer automatiskt tillämpning baserad på struktu-
ren i mina exempelanalyser. Dessutom menar jag att han i några avseenden inte 
har uppfattat allt på avsett vis, t.ex. innebörden av begreppet social interaktion.  

Användaren i kategori A har svårigheter att förstå den syn på användargränssnitt 
som den praktiska teorin representerar. Jag menar att ett användargränssnitt bes-
tår av den vy av IT-system som användaren av IT-systemen kan uppfatta. Det 
innebär att den tekniska utrustning som användaren kommer i kontakt med ingår. 
Det gör även de skärmdokument eller andra former som inte baseras på bildskär-
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men, samt den handlingsrepertoar och de utmeddelanden som presenteras. Denna 
syn går därmed långt utöver de layoutaspekter som användaren i kategori A läg-
ger i begreppet användargränssnitt. Ytterst menar jag att detta är en fråga om ter-
minologi. Min slutsats är att jag i samband med undervisning tydligare måste 
lyfta fram innebörden av begreppet användargränssnitt och motivera den syn som 
den praktiska teorin representerar. 

Användaren i kategori B säger att han har svårt att se interaktionen mellan kund 
och tjänsteleverantör som social interaktion eftersom interaktionen är förut-
bestämd. Detta baseras på en feltolkning av hur social interaktion uppfattas i den 
praktiska teorin. Min slutsats av detta är att det i utbildningssituationen är nöd-
vändigt att bättre förklara vad som avses med ”social interaktion via användning 
av IT-system”.   

Jag drar vidare slutsatsen att jag ytterligare måste tydliggöra skillnaderna mellan 
IT-användning i en organisatorisk kontext och IT-användning i en eTjänstekon-
text i samband med utbildning. Ett sätt att göra detta är att låta kapitel 3 i denna 
avhandling ingå i kurslitteraturen, vilket hittills inte har varit fallet.  

10.4.2 Analysresultatens meningsfullhet  
Användaren i kategori A menar att den praktiska teorin är meningsfull att til-
lämpa. Inte minst är regel nummer 6 om samexisterande eTjänster viktig för att 
förstå eTjänsters samexistens. Att den praktiska teorin har presenterats på ett 
tillämpningsinriktat sätt genom exempel, gör enligt henne att också presenta-
tionen förmedlar det meningsfulla i tillämpningen på ett bra sätt. 

Användaren i kategori B är kritisk till det meningsfulla i att bara analysera gräns-
snittet ur ett kundperspektiv. Enligt min mening baseras detta ifrågasättande till 
viss del på hans omfattande erfarenheter från utveckling av IT-system i en orga-
nisatorisk kontext. I denna kontext är det organisationens nytta av IT-systemet 
som fokuseras, vilket kan ligga bakom hans upplevelse av att kundens intressen 
fokuseras allt för mycket på bekostnad av tjänsteleverantörens, som organisation. 
Detta kan vara skälet till att han är mer kritisk än användaren i kategori A som 
under flera år arbetat med eTjänsteutveckling och dessutom hade förkunskaper 
om den praktiska teorin. De elva blivande eTjänsteutvecklarna, som inte har sam-
ma gedigna kunskaper om den traditionella kontexten för IT-system, instämmer 
inte heller i hans kritik. 

Kontextförskjutningen innebär ju att IT-systemet ska användas av kunden. Detta 
betyder dock inte att det är oviktigt att beakta tjänstleverantörens nytta, eftersom 
tjänsteleverantören måste ha råd att utveckla och underhålla eTjänsten. Tjänste-
leverantören och övriga medarbetare använder samma IT-system som kunden, 
men det är ändå viktigt att betona att eTjänster främst ska analyseras ur ett kund-
perspektiv. Det är annars lätt att bara betrakta eTjänster som ett sätt att rationali-
sera tjänsteleverantörens verksamhet. Slutsatsen jag drar av detta är att jag i ut-
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bildningssituationen ytterligare måste tydliggöra kontextskillnaderna mellan IT-
användning i en organisatorisk kontext och IT-användning i en eTjänstekontext. 
Ett sätt att göra detta är, i likhet med förslaget ovan, att låta kapitel 3 i denna 
avhandling ingå i kurslitteraturen.   

Också de elva användarna i kategori C menar att analysresultaten är meningsfulla 
genom kunskapen de bidrar med i sig, ett förändrat tankesätt, samt som grund för 
en bättre design. Det förändrade tankesättet i sig tolkar jag som att den praktiska 
teorin har skapat meningsfull förståelse för företeelsen eTjänst, dvs. det som 
deras tvååriga utbildning som helhet handlar om. 

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att alla användarkategorier sam-
stämmigt anser att analysresultaten är meningsfulla.  

10.4.3 Aspekter som användarna anser saknas i  
den praktiska teorin   

När det gäller användarnas synpunkter på aspekter som saknas i den praktiska 
teorin så diskuterar jag en del av dessa i avsnittet ovan om ”användare B”, som ju 
anser att leverantörens perspektiv inte beaktas. Jag motiverar där varför man inte 
behöver ha ett leverantörsperspektiv för att förstå eTjänstebegreppet, och pekar 
på att leverantörsperspektivet däremot behövs då vi analyserar motivet för att 
utveckla och tillhandahålla en eTjänst. Att förstå och att analysera leverantörs-
intressen ligger därför utanför omfånget för den praktiska teorin. I sin nuvarande 
form är den praktiska teorin inte en utvecklingsmetod utan ett regelverk som ska 
användas för att förstå eTjänster och skärmdokument.  

Några användare i kategori C pekar på tre saker som den praktiska teorin om 
eTjänster behöver kompletteras med. Jag hävdar dock att dessa tre aspekter också 
faller utanför avhandlingens ramar. Den första aspekten: fördjupad analys av 
interaktionen via IT-system, tillhör fokus för traditionell IT-systemdesign. Den 
andra aspekten: matchning av traditionell webbdesign med eTjänstedesign, speg-
lar ett intressant område och ett kunskapsbehov som beskrivs mer under Fortsatt 
forskning i kapitel 12. Den tredje aspekten, vilken sammanfaller med synpunk-
terna från ”användare B”: analys av tjänsteleverantörens motiv, menar jag faller 
utanför fokus för eTjänsteanalys och handlar om tjänsteleverantörens verksamhet 
som kan analyseras med stöd av traditionella verksamhetsanalyser och ekono-
miska kalkyler. 

 



Kapitel 10 

266 

10.5 Slutsats av den empiriska grundningen i del IV 
Redogörelsen för den empiriska grundningen av avhandlingens forskningsbidrag 
är i del IV uppdelad på tre kapitel: kapitel 8 och 9 där åtta exempel på eTjänster 
analyseras, samt kapitel 10 där 13 användares erfarenheter av den praktiska teo-
rin analyseras. 

Jag hävdar att den praktiska teorin om eTjänster är tillämpbar och att den går att 
tillämpa för att förstå och att analysera eTjänster och skärmdokument. Till grund 
för dessa anspråk ligger erfarenheter från 

� min egen tillämpning som bl.a. har resulterat i den empiriska grundning 
som redovisas i kapitel 8 och 9 

� andra användares tillämpningar, som analyseras ovan i detta kapitel, vilket 
bekräftas av mina samlade intryck från övriga ca 80 användares tillämp-
ningar. 

 

Jag hävdar också att de resultat som användningen av den praktiska teorin om 
eTjänster kan resultera i, är meningsfulla. Detta anspråk bygger bl.a. på andra 
användares uppfattningar om analysresultatens meningsfullhet, däribland analy-
sen i avsnitt 10.4.2. Dessa användares uppfattningar om meningsfullhet, bekräf-
tas även de av mina samlade intryck från övriga ca 80 användare och dessutom 
från deras uppdragsgivare. Jag menar även att de åtta analysexemplen som pre-
senteras i kapitel 8 och 9, visar på meningsfull förståelse för eTjänster och 
skärmdokument. 

Anspråket om den praktiska teorins meningsfullhet bygger också på de teoretiska 
och interna grundnings- och genereringsprocesser som iterativt har utförts, där-
ibland den avslutande teoretiska grundningen som görs i kapitel 11. 
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DEL V  
 TEORETISK GRUNDNING AV DEN 

PRAKTISKA TEORIN  
 

Del V består av kapitel 11 och grundar regelverket för den praktiska teorin om 
eTjänster i existerande teoriers begreppsanvändning. Denna teoretiska grundning 
innebär både en konceptuell grundning av de begrepp som används i den prak-
tiska teorin om eTjänster och deras innebörd, och en värdegrundning i begrep-
pens bakomliggande mål och värderingar (se avsnittet om teoretisk grundning i 
kapitel 2).  

Den praktiska teorin om eTjänster presenteras i kapitel 5, 6 och 7. I kapitel 6 och 
7 beskrivs hela den praktiska teorin med utgångspunkt från ett regelverk som 
omfattar sex regler. Dessa sex regler, som upprepas i nedanstående tabell, bygger 
på ett flertal centrala begrepp och deras innebörd samt på centrala mål/värden. I 
denna femte del grundas dessa regler, med begreppen som objekt för den koncep-
tuella grundningen, och centrala värden och mål som objekt för värdegrund-
ningen. 

Tabell 11. Regelverket för den praktiska teorin om eTjänster  

Regel 1 eTjänster tillhandahålls i relationerna mellan en tjänsteleverantör och 
kunder. 

Regel 2 eTjänster innebär att handlingar och resultat tillhandahålls kunderna.  

Regel 3 eTjänster tillhandahålls via användning av IT-system. 

Regel 4 eTjänster tillhandahålls genom att kunden använder tjänsteleveran-
törens IT-system. 

Regel 5 eTjänster tillhandahålls vid social interaktion via användning av IT-
system.   

Regel 6 En eTjänst kan samexistera med andra eTjänster. 
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11 Teoretisk grundning av regelverket för 
den praktiska teorin om eTjänster 

I detta kapitel grundas respektive regel av regelverket för den praktiska teorin om 
eTjänster i existerande teorier.   

 

11.1 Regel 1: eTjänster tillhandahålls i relationen 
mellan en tjänsteleverantör och kunder  

Den första regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst till-
handahålls i relationen mellan en tjänsteleverantör och dennes kunder. I detta av-
snitt utförs teoretisk grundning av följande centrala aspekter i den första regeln:  

� rollerna kund och tjänsteleverantör 

� två grundläggande relationer i samband med eTjänster.  
 

11.1.1 Teoretisk grundning av rollerna kund och tjänsteleverantör 
Rollerna tjänsteleverantör och kund måste föreligga enligt den praktiska teorin 
om eTjänster för att det ska vara meningsfullt att kalla en företeelse eTjänst. 
Detta motsvarar den första grundläggande egenskapen (se avsnitt 5.1). Inom 
disciplinen för tjänstemarknadsföring (t.ex. Grönroos 1990; Edvardsson m.fl. 
2000; Lovelock och Gummesson 2004) är kund- och leverantörsrollerna grund-
läggande för alla tjänster. Rollerna kund och tjänsteleverantör kan därmed grun-
das i tjänsteteorin.  

Enligt den praktiska teorin om eTjänster används kundbegreppet för både beta-
lande och icke betalande kunder. Detta innebär att en kund inte nödvändigtvis 
behöver betala fullt ut för en eTjänst eller inte behöver betala alls. I den praktiska 
teorin fokuseras därmed den aktör, och ofta de aktörer, som en eTjänst tillhanda-
hålls för, vilka kallas för kunder oavsett om det är dessa som betalar eller inte. 
Att på detta sätt använda kundbegreppet också för icke betalande mottagare 
skiljer sig från hur kundbegreppet används inom både tjänsteforskning och infor-
matikforskning. 

Inom tjänsteforskning uppfattar jag att man särskilt problematiserar utbytet av 
värden i samband med tjänsteproduktion. Detta medför att det finns ett intresse 



Kapitel 11 

270 

av att skilja mellan begreppen kund (den som betalar för tjänsten) och konsument 
(den som är mottagare av tjänsten) när dessa båda roller inte sammanfaller.  

I den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger 2005) inom infor-
matikforskningen, finns motsvarande strävan efter att skilja mellan den aktör som 
betalar ersättning för en produkt, produktfinansiären, och den som är mottagare 
och som ska ha nytta av produkten, klienten. I den praktikgeneriska modellen 
beskrivs också ytterligare en viktig roll och det är uppdragsgivaren. Uppdrags-
givaren är den som beställer en produkt i samband med att en transaktion genom-
förs. Detta betyder att det är uppdragsgivaren som faktisk bestämmer om produk-
ten ska produceras. En sådan valfrihet är också ett kännetecken för kund-
begreppet enligt den praktiska teorin. Kundbegreppet används inte i den praktik-
generiska modellen. 

Med stöd av de tre begreppen klient, uppdragsgivare och finansiär, enligt den 
praktikgeneriska modellen, kan kundrollen enligt den praktiska teorin om 
eTjänster grundas på följande sätt: i den praktiska teorin om eTjänster består 
kundrollen av kombinationen klient och uppdragsgivare, men inte nödvändigtvis 
av rollen som finansiär.  

I linje med detta, problematiserar den praktiska teorin värdet eller nyttan för dem 
som ska gynnas av eTjänsten, i termer av betalande och icke betalande kunder 
och hur dessa kan utgöra kundunderlag (resurser) för andra, samexisterande 
eTjänster. I samband med eTjänster är det ofta samexistensen mellan flera 
eTjänster som skapar ekonomisk varaktighet. Denna innebörd kan grundas i 
affärsmodellbegreppet som Timbers (1998) respektive Afuah och Tucci (2001) 
beskriver, t.ex. Affiliate model, Brokerage model, Infomediary model och Ad-
vertising model, där olika indirekta betalningsformer diskuteras. Detta innebär att 
de som tillhandahålls en eTjänst antingen inte behöver betala fullt ut för den eller 
inte betala överhuvudtaget eftersom varaktig finansiering upprätthålls via andra 
samexisterande eTjänster.  

I samband med ”traditionella” tjänster förefaller det också vara en utveckling på 
gång mot att vissa tjänster upprätthåller ekonomisk varaktighet genom alternativa 
betalningsflöden. Exempel på detta är flygresetjänster med Ryanair där kunden 
inte betalar till fullo för den tillhandahållna tjänsten. Jag uppfattar att de som 
köper en flygresa med Ryanair för 2 kr plus skatter, ändå uppfattar sig själva som 
kunder, och att Ryanair också gör det. 

I samband med eTjänster förekommer det dessutom ofta icke betalande kunder 
inledningsvis, vilka sedan övergår till att bli betalande kunder (se t.ex. analysen 
av Mötesplatsen i kapitel 9). I den praktiska teorin problematiseras därför särskilt 
kundnyttan, dvs. de handlingar och resultat som är ämnade för kunden, eftersom 
denna kundnytta i högsta grad är relevant för att förmå en icke betalande kund att 
bli betalande.  
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Ansvaret för en eTjänst vilar enligt den praktiska teorin på tjänsteleverantören. 
Inom tjänsteforskningen är det också centralt att tjänsteleverantören ansvarar för 
tjänsten inför kunden (Gummesson 2002; Grönroos 1990; Edvardsson m.fl. 
2000). Att ansvaret för en tjänst är tydligt kopplat till tjänsteleverantören utgör 
därmed en grundläggande värdering inom tjänsteteorin. 

Inom den praktiska teorin föreskrivs vidare att en tjänsteleverantör tar det yttersta 
ansvaret för en specifik eTjänst. En sådan syn på ansvarstydlighet är särskilt 
central, menar jag, för att minimera risken att kunden blir osäker på vem som är 
ansvarig för eTjänsten som ju tillhandahålls utan mänskliga möten. Hedberg m.fl. 
(1997) beskriver begreppet imaginära organisationer där flera leverantörer är in-
blandade i produktionen, medan det är en leverantör som framstår som ansvarig 
inför kunden. 

Med stöd av den relatering som genomförs för begreppen kund och tjänsteleve-
rantör ovan, hävdar jag att den syn som den praktiska teorin om eTjänster har på 
dessa två begrepp kan grundas i existerande teorier. 

11.1.2 Två grundläggande relationer 
I den praktiska teorin om eTjänster lyfts relationen mellan tjänsteleverantören 
och kunder fram, och den utgår från två grundläggande relationer: mellan tjänste-
leverantören och kunden, samt mellan kunder. Enligt tjänsteteoretisk litteratur 
bygger tjänster på relationer mellan människor och är dessutom relationsska-
pande (t.ex. Grönroos 1996; Gummesson 2002; Edvardsson 1996).  

Den första grundläggande relationen beskriver tjänster som samskapade i inter-
aktionen mellan en tjänsteleverantör och en kund. Denna grundläggande relation 
kan direkt grundas i tjänsteteoretisk litteratur (t.ex. Edvardsson 1996; Gummes-
son 2002; Grönroos 1996).  

I samband med att Internet har växt fram som en marknadsplats, har begreppet 
elektronisk handel (electronic commerce) diskuterats i skilda avseenden (t.ex. 
Timmers 1998; Fredholm 1997; Pettersson 2002). I litteraturen används begrep-
pet affärsmodell i en bredare betydelse än elektronisk handel, bl.a. för att princi-
piellt beskriva olika aktörer och deras roller (Timmers 1998). Flera författare ut-
går från hur IT-system och Internet möjliggör nya innovativa affärsmodeller som 
också baseras på tydliga kund–kund–relationer, t.ex. Afuah och Tucci (2001), 
Timmers (1998) och Hagel och Armstrong (1997). Bland dessa affärsmodeller 
beskrivs t.ex. virtuella samhällen (virtual communities), e-aktioner (e-auctions), 
portaler (e-malls) och informationsmäklare (information brokerage) (ibid.). 

Affärsmodellen för ett virtuellt samhälle innebär att en tjänsteleverantör till-
handahåller ett intressant innehåll som attraherar personer med likartade intres-
sen. Ofta är det personerna själva som står för den intressanta informationen och 
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för kommunikationen med varandra. Ett virtuellt samhälle baseras särskilt på en 
tydlig kund–kund–relation, dvs. på den andra grundläggande relationen.  

Affärsmodellen för en e-aktion baseras på att en tjänsteleverantör tillhandahåller 
en handlingsrepertoar så att säljare och köpare kan bedriva aktion. Både säljare 
och köpare är kunder till eTjänsten, dvs. de baseras också på den andra grund-
läggande relationen. 

Affärsmodellen för portaler är enkel och baseras på att en tjänsteleverantör till-
handahåller länkar till andra eTjänster. Torget (www.torget.se) är ett exempel på 
en eTjänst som bl.a. har samlat ett stort antal länkar till andra eTjänster (dvs. 
länknings-eTjänster enligt den praktiska teorin). Detta betyder att denna 
affärsmodell baseras på båda de två grundläggande relationerna. 

Affärsmodellen för en informationsmäklare bygger på att en tjänsteleverantör 
samlar in, sammanställer och tillhandahåller ett intressant informationsinnehåll 
för kunder. Finansieringen av den tillhandahållna eTjänsten kan utformas på 
olika sätt, t.ex. genom sökordsplacering och annan annonsering. En sökordspla-
cering innebär att en kund betalar för att komma högt upp i träfflistor som 
presenteras efter sökning i tjänsteleverantörens IT-system av andra kunder. Detta 
betyder att informationsmäkleri särskilt baseras på relationen mellan kunder.  

Samtliga av dessa fyra exempel på affärsmodeller baseras på båda de grundläg-
gande relationerna: tjänsteleverantör–kund och kund–kund. De två grundläg-
gande relationerna som den praktiska teorin lyfter fram, kan därför grundas i lit-
teraturen.  

 

11.2 Regel 2: eTjänster innebär att handlingar och 
resultat tillhandahålls kunderna  

Den andra regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att eTjänster 
innebär att handlingar och resultat tillhandahålls kunderna. I detta avsnitt utförs 
teoretisk grundning för följande centrala aspekter som tillhör den andra regeln:  

� handlingar och resultat som grund för en eTjänst 

� eTjänstekoncept.  
 

11.2.1 Handlingar och resultat som grund för en eTjänst 
Enligt den praktiska teorin om eTjänster baseras en eTjänst på att tjänsteleveran-
tören tillhandahåller handlingar och resultat av dessa handlingar till sina kunder. 

I avsnitt 4.1 beskrivs hur ISO (9004-2), Grönroos (1990) och Edvardsson (1996) 
samtliga betonar att en tjänst handlar om aktiviteter som är ämnande för kunders 
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behov eller för att lösa kunders problem. Grönroos och Edvardsson betonar dess-
utom att tjänster tillhandahålls via en serie, en process, av aktiviteter och att 
dessa också kan vara medierade av tjänsteleverantörens system. ISO, Grönroos 
och Edvardsson innefattar förutom de utförda aktiviteterna, även resultaten av de 
genomförda aktiviteterna i begreppet tjänst, vilket innebär att både handlingar 
och de resultat som tjänsteleverantören tillhandahåller innefattas. I avsnitt 4.1 
beskrivs också att tjänsteforskningen betonar kundbehoven för de handlingar och 
resultat som tillhandahålls för kunden, likaså kundens upplevelser. 

Den rådande synen inom tjänsteforskningen är att en tjänst bygger på att värde-
skapande handlingar och resultat tillhandahålls en kund. Den praktiska teorin om 
eTjänster kan därför grundas i detta synsätt. Motsvarande syn har även Rust och 
Kannan (2003) som betonar betydelsen av kundfokus i samband med eTjänster.   

Kundens upplevelse, menar jag däremot, är ett uttryck som kan tolkas allt för 
brett. Med stöd av följande fyra distinktioner (se 4.3) hos begreppet handling: 1) 
förutsättning för handling, 2) handling, 3) resultat av handling och 4) effekt av 
utförda handlingar och resultat - kan omfattningen av dessa upplevelser avgrän-
sas som effekter av de tillhandahållna handlingarna och resultaten. Motsvarande 
gäller för kundbehoven som utgör förutsättningar för de tillhandahållna hand-
lingarna och resultaten. Jag menar att det är viktigt i samband med eTjänster att 
vara tydlig på när man avser förutsättningar (1), handlingar (2), resultat (3) och 
effekter (4).  

11.2.2 eTjänstekoncept 
I den praktiska teorin om eTjänster beskriver eTjänstekonceptet vilka handlingar 
och resultat som en eTjänst avser att tillhandahålla för de avsedda kunderna. 

I avsnitt 4.1 beskrivs hur Edvardsson (1996) är tydlig med att begreppet 
tjänstekoncept refererar till en intentionell syn på vad en specifik tjänst avser att 
tillföra en tilltänkt kundgrupp. Edvardsson (ibid.) konkretiserar sedan hur dessa 
kundbehov bör tillgodoses i termer av ett tjänsteerbjudande som inkluderar både 
en beskrivning av kundens behov och en beskrivning av hur dessa kundbehov 
ska tillfredsställas. Edvardsson delar dessutom in tjänsteerbjudandet i kärn-, stöd- 
och bitjänster. Med kärntjänst avses kärnan i kunderbjudandet, bitjänster avser 
tjänster som behövs för att kärntjänsten ska fungera väl, medan stödtjänster avser 
tjänster som syftar till att göra erbjudandet mer attraktivt.   

I den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger 2005) finns begreppet 
produktrepertoar, vilket kan relateras till begreppet eTjänstekoncept. Produkt-
repertoaren beskriver på typnivå vilka produkter som praktiken (verksamheten) 
ska producera. I den praktikgeneriska modellen görs en skillnad mellan kundbe-
hoven, som utgör en viktig förutsättning för praktiken, och produktrepertoaren, 
som beskriver vad som kan produceras. Kundbehoven är, enligt den praktik-
generiska modellen, kopplade till det som kallas för produktbeställning och som 
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beskriver vad en kund vill att praktiken ska producera i samband med en enskild 
affärstransaktion.   

Det finns vissa skillnader mellan den begreppsmässiga innebörden av eTjänste-
koncept som används i den praktiska teorin och tjänstekoncept som används 
inom tjänsteforskningen. Inom den praktiska teorin om eTjänster avser begreppet 
eTjänstekoncept endast handlingar (2)  och de resultat (3) som dessa direkt avser 
att leda till. Det innebär att de kundbehov som handlingarna och resultaten avser 
att tillfredsställa (1), inte ingår i eTjänstekonceptet, utan betraktas som centrala 
förutsättningar i enlighet med den praktikgeneriska modellen. Likaså ligger 
kundtillfredsställelse som effekt (4) utanför eTjänstekonceptet. Inom tjänste-
forskningen inkluderas de förutsättande kundbehoven (1) i tjänstekonceptet. 
Samtidigt, fast lite mer otydligt, anses handlingarnas resultat (3) och effekter (4) 
ingå i tjänstekonceptet. Med hjälp av en handlingsteoretisk analys, som också 
den praktikgeneriska modellen baseras på, kan jag hävda att endast handlingar 
(2) och resultat (3) ska inkluderas i eTjänstekonceptet. I tabell 11.1 åskådliggörs 
denna handlingsteoretiska begreppsanalys. Att göra en sådan distinktion är, 
menar jag, speciellt viktigt i samband med eTjänster, eftersom dessa i många fall 
är mer standardiserade jämfört med vanliga tjänster och att det inte sker något 
möte ”ansikte-mot-ansikte”. Detta gör att man måste vara tydlig med vad tjänste-
leverantören ansvarar för, vilket tjänsteleverantören endast kan göra för utförda 
handlingar (2) och de resultat (3) som dessa ger. 

Tabell 11.1.  Handlingsteoretisk analys av begreppet eTjänstekoncept enligt den  
praktiska teorin respektive tjänstekoncept enligt tjänsteteorin 

 Förutsättning

(1) 

Handling

(2) 

Resultat 

(3) 

Effekt 

(4) 

Begreppet eTjänstekoncept 
enligt den praktiska teorin  

- Ja Ja - 

Begreppet tjänstekoncept en-
ligt tjänsteteorin 

Ja Ja Ja Delvis ja 

 

Den praktiska teorin betraktar vidare eTjänstekonceptet som en produktbeskriv-
ning på typnivå i linje med produktrepertoarbegreppet i enlighet med Goldkuhl 
och Röstlinger (2005), och inte som ett erbjudande så som tjänsteforskningen 
gör. Edvardsson (1996:82) skriver t ex:  

”I ett kundperspektiv måste tjänster, tjänsteerbjudanden eller tjänstepaket – 
termer som inte är helt entydiga utan delvis överlappande – svara mot 
valda kunders eller kundgruppers behov, önskemål och förväntningar.”  
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Anledningen till detta är att en produktbeskrivning (i detta fall en tjänst), utgör en 
beskrivning som kan användas i flera andra sammanhang och inte bara i samband 
med erbjudanden till kund. Ett erbjudande är något som omfattar mer än själva 
produktbeskrivningen. Ett erbjudande innehåller t.ex. uppgifter om vad kunden 
ska betala för tjänsten och utgör en viktig affärshandling i samband med att pro-
dukten tillhandahålls (Austin 1962; Searle 1969). Inom den praktiska teorin om 
eTjänster betraktas därmed ett eTjänstekoncept som en produktbeskrivning som 
kan förekomma i samband med flera olika affärshandlingar, bl.a. som ett erbju-
dande men även som order, bekräftelse etc.  

Den praktiska teorin använder slutligen underbegreppen kärn- och tilläggstjänst, i 
stället för kärn-, bi- och stödtjänst, för att beskriva delarna inom ett eTjänstekon-
cept. Underbegreppet kärntjänst är både som term (ordalydelse) och begrepp 
(innebörd) eTjänstekonceptets kärna. Inom den praktiska teorin om eTjänster kan 
denna kärna dessutom vara uppdelad i flera kärntjänster, och beskrivs därmed 
inte som kärntjänsten (singularis) så som den beskrivs inom tjänsteforskningen. 
Termerna tilläggstjänst enligt den praktiska teorin och stödtjänst enligt tjänste-
forskningen motsvarar varandra begreppsmässigt. Förledet tillägg- istället stöd- 
har valts för att understryka karaktären av mervärde som dessa tjänster avser att 
bidra med. Underbegreppet bitjänst betraktas däremot inte som tjänstegrundande 
inom den praktiska teorin. Skälet är att dessa bi-handlingar (eller möjliggörande 
handlingar) inte i första hand är avsedda att vara av värde för kunden, utan de är 
nödvändiga för att kärntjänsterna eller tilläggstjänsterna ska kunna tillhanda-
hållas. Dessa handlingar innefattas därför inte i eTjänstekonceptet i den praktiska 
teorin. Tabell 11.2 på nästa sida åskådliggör likheter och skillnader i term- och 
begreppsanvändningen.    

Tabell 11.2.  Jämförelse av term- och begreppsanvändning i den praktiska teorin och 
tjänsteteorin – tabellen fortsätter på nästa sida 

 Enligt den 
praktiska teorin 
om eTjänst: 

Enligt tjänsteteorin: Kommentar: 

Kärn-
tjänst 

Handlingar och 
resultat med 
syftet att skapa 
kundvärde 

Handlingar och 
resultat med syftet att 
skapa kundvärde 

Motsvarande term- och 
begreppsanvändning. 
Inom den praktiska 
teorin kan dock 
beskrivningen av flera 
kärntjänster ingå i ett 
eTjänstekoncept. 

Stödtjänst - Kompletterande hand-
lingar och resultat i 
syfte att tillföra kärn-
tjänsterna ökat värde 

Termen stödtjänst 
används inte i den 
praktiska teorin om 
eTjänster.  
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 Enligt den 
praktiska teorin 
om eTjänst: 

Enligt tjänsteteorin: Kommentar: 

Bitjänst - Nödvändiga hand-
lingar och resultat för 
att möjliggöra 
tillhandahållandet av 
kärntjänsterna 

Dessa handlingar och 
resultat tillför inte 
kundvärde, och är 
därför inte tjänste-
grundande i den 
praktiska teorin. 

Tilläggs-
tjänst 

Kompletterande 
handlingar och 
resultat i syfte att 
tillföra kärntjäns-
terna ökat värde 

- Motsvarar begrepps-
uppfattningen för 
termen stödtjänst enligt 
tjänsteteorin. 

 

11.3 Regel 3: eTjänster tillhandahålls via användning 
av IT-system  

Den tredje regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst 
tillhandahålls via användning av IT-system i samband med interaktionen mellan 
en tjänsteleverantör och kunder. Nedan utförs en teoretisk grundning av följande 
centrala aspekter: 

� IT-system som förutsättning för handling och IT-system i handling 

� En eTjänst tillhandahålls via IT-systems användargränssnitt 

� IT-system i handling baseras på tre typer av användningssituationer  

� IT-system i handling som medium och utförare 

 

11.3.1 IT-system som förutsättning för handling och IT-system i 
handling  

Den praktiska teorin om eTjänster gör en tydlig distinktion mellan IT-system 
som förutsättning för handling och IT-system i handling, vilket grundas i detta 
avsnitt. I kapitel 4 beskrivs flera perspektiv på IT-system, däribland det traditio-
nella perspektivet och det handlingsbaserade perspektivet, vilka i olika avseen-
den varit viktiga som teoretiska utgångspunkter för forskningsprocessen. Nedan 
relateras dessa två perspektiv i grundningssyfte till synen på IT-system som 
förutsättning för handling och IT-system i handling.  
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Det traditionella och det handlingsbaserade perspektiven på IT-system 
Den traditionella synen på begreppet informationssystem (IS) enligt Langefors 
(1966), tas som utgångspunkt av flera författare (däribland Sundgren 1992). 
Langefors definition baseras på ett systemperspektiv och att IS och dess ingående 
funktioner är utformade för att stödja en verksamhet. Ett IS, eller snarare ett 
tekniskt realiserat databehandlingssystem, innefattar, enligt både Langefors och 
Sundgren, funktionalitet för att  

� samla in data 

� lagra data 

� behandla data 

� distribuera data. 

 

Det handlingsbaserade perspektivet (Cronholm och Goldkuhl, 2006; Ågerfalk 
2003) beskrivs i avsnitt 4.3 som en viktig grund för den praktiska teorin om 
eTjänster. Perspektivet ger stöd för att betrakta användningen av IT-system som 
att olika typer av kommunikationshandlingar, t.ex. erbjudande, bekräftelse och 
betalningsbegäran utförs via dessa system. IT-systemens uppgift är att fungera 
som medium och utförare av handlingar.  

Av definitionen på handlingsbarhet (se 4.3.2) framgår det att IT-system alltid 
ingår i en verksamhetskontext, vilket innebär att IT-system bör beskrivas i an-
vändningssammanhang och betraktas som instrument för verksamhetskommuni-
kation. Detta betyder att någon kommunicerar något till någon via IT-system. Det 
finns sändare som formulerar meddelanden och mottagare som läser meddelan-
den i syfte att kommunicera.  

Ett IT-system består enligt det handlingsbaserade perspektivet (Cronholm och 
Goldkuhl 2006) av: 

� en handlingsrepertoar (en förutbestämd och reglerad repertoar av hand-
lingar) 

� handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system  

� handlingar som utförs automatiskt av IT-system 

� ett verksamhetsminne (ett minne innehållande information om tidigare ut-
förda handlingar och förutsättningar för handling) 

� dokument (som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlings-
resultat) 

� ett strukturerat verksamhetsspråk (som sätter ramar för handlingar, verk-
samhetsminne och dokument). 
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Ett IT-system beskrivs inom det handlingsbaserade perspektivet i två nivåer, typ-
nivå och instansnivå. Typnivån representeras av handlingsrepertoaren och ins-
tansnivån av utförda handlingar (Ågerfalk 2003). I tabell 4.1 i kapitel 4 preci-
seras vad som tillhör de två nivåerna. IT-system erbjuder därmed en handlings-
repertoar (en samling funktioner) på typnivå som användarna använder på 
instansnivå. Handlingsrepertoaren har en relaterad vokabulär med begrepp som 
ingår i verksamhetsspråket. IT-system behöver också ett minne med handlingar 
som har utförts, vilket utgör en del av organisationens verksamhetsminne. Inter-
aktion med IT-system sker normalt genom skärmdokument med en handlings-
repertoar som bygger på den funktionalitet som tillhandahålls. På instansnivån 
betraktas in-, bearbetnings- och utmeddelanden tillsammans med lagrade med-
delanden som statiska delar, medan utförandet av interaktiva och automatiska 
handlingar betraktas som aktiva.  

Det handlingsbaserade perspektivet gör åtskillnad mellan fyra olika handlingar i 
samband med användning av IT-system: formuleringshandling, automatisk hand-
ling, läshandling och succedenshandling. Dessa beskrivs i avsnitt 4.3. 

Nedan grundas först den praktiska teorins syn på IT-system som förutsättning för 
handling i det traditionella och i det handlingsbaserade perspektiven. På motsva-
rande sätt grundas därefter synen på IT-system i handling. 

IT-system som förutsättning för handling 
Med IT-system som förutsättning för handling avses i den praktiska teorin om 
eTjänster (se 6.3): ett avgränsat verksamhetsspråk, en handlingsrepertoar, doku-
ment på förutsättningsnivå, handlingsminne och teknisk utrustning. I tabell 11.3 
på nästa sida relateras vad den praktiska teorin om eTjänster inkluderar i begrep-
pet ”IT-system som förutsättning för handling” med vad som inkluderas enligt 
det handlingsbaserade perspektivet (som i huvudsak kan användas för grund-
ningen). 

Det avgränsade verksamhetsspråket i form av begrepp och terminologi utgör en 
viktig del av förutsättningsnivån. Det används i handlingsrepertoaren, dokumen-
ten på förutsättningsnivån samt i reglerna som styr förändringen av handlings-
minnet. Detta beskrivs som en del av typnivån för IT-system i det handlings-
baserade perspektivet. Det avgränsade verksamhetsspråket som en del av förut-
sättningsnivån kan därmed helt grundas i det handlingsbaserade perspektivet. 

Handlingsrepertoaren är en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar. 
Detta regelverk är implementerat som en funktionalitet i IT-systemet. Detta besk-
rivs på motsvarande sätt som en del av typnivån av ett IT-system i det handlings-
baserade perspektivet. 
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Tabell 11.3.  Beståndsdelar hos IT-system – en jämförelse mellan den praktiska teorin 
och det handlingsbaserade perspektivet 

Den praktiska teorin om eTjänster Det handlingsbaserade perspektivet 
på IT-system  

(Cronholm och Goldkuhl 2006) 

avgränsat verksamhetsspråk avgränsat verksamhetsspråk (typnivå) 

handlingsrepertoar - en förutbestämd 
och reglerad repertoar av handlingar    

handlingsrepertoar en förutbestämd och 
reglerad repertoar av handlingar 
(typnivå) 

skärmdokument på förutsättningsnivå  skärmdokument innehåller handlings-
förutsättningar (typnivå) 

handlingsminne (regelverk för hand-
lingsminne i form av databasschema, 
funktionalitet för förändring av hand-
lingsminnet och lagrade medelanden)    

regler för verksamhetsminnet (typnivå) 
lagrade meddelanden i handlingsminnet 
(instansnivå) 

teknisk utrustning (datorer, nätverk, 
lagringsmedia, in- och utenheter, 
systemprogramvara etc.) 

- 

- handlingar som utförs i interaktion 
mellan användare och IT-system  

handlingar som utförs automatiskt av IT-
system 

 
Ett skärmdokument består av funktionalitet samt fält eller typmeddelanden som 
kan fyllas i. Skärmdokument som del av IT-systemet och som förutsättning för 
handling kan grundas i det handlingsbaserade perspektivet. I detta perspektiv 
beskrivs skärmdokument, vilka används i interaktiva användningssituationer, 
som handlingsförutsättningar på typnivå.  

Regler för förändring av handlingsminnet utgörs av den terminologi och den 
funktionalitet som styr hur lagring och förändring av meddelanden i handlings-
minnet utförs. De består av databeskrivningar, t.ex. databasscheman, samt funk-
tionalitet som används för att förändra handlingsminnet. Detta beskrivs delvis i 
det handlingsbaserade perspektivet där typnivån består av terminologi för verk-
samhetsminnet samt regler för vilka meddelanden som kan lagras. Dessa regler 
kan också relateras till det traditionella perspektivet där man poängterar att data-
basen alltid innehåller metadata och regelverk för förändring av databasen (Sund-
gren 1992). Den praktiska teorin inkluderar dessutom det som finns lagrat i 
handlingsminnet i förutsättningsnivån. Det som finns lagrat i en databas utgör ju 
förutsättningar för de handlingar som IT-systemet utför. Detta innebär att också 
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instansnivån av handlingsminnet i enlighet med det handlingsbaserade perspek-
tivet inkluderas. 

Den tekniska delen av IT-systemen i form av datorer, lagringsmedia, in- och ut-
enheter, kommunikationsnätverk ingår också i IT-systemen som förutsättning för 
handling i den praktiska teorin. Detta kan inte direkt grundas i det handlings-
baserade perspektivet. Däremot kan grundning göras i den praktikgeneriska 
modellen (Goldkuhl och Röstlinger 2005) där tekniska instrument beskrivs som 
förutsättningar i samband med handling. 

I det handlingsbaserade perspektivet betraktas handlingar som utförs i interaktion 
mellan användare och IT-system, samt handlingar som utförs automatiskt av IT-
system (se punktlistan ovan) som beståndsdelar hos ett IT-system. I den praktiska 
teorin om eTjänster ingår dessa i begreppet IT-system i handling (se nedan). 

IT-system i handling 
Med IT-system i handling avses i den praktiska teorin det faktiska utförandet av 
de generiska handlingar som både användaren och IT-systemet kan utföra (vilket 
beskrivs i 6.3.1), samt de in- och utmeddelanden och lagrade meddelanden som 
skapas i samband med detta. I tabell 11.4 relateras termanvändningen i den 
praktiska teorin för generiska handlingar som IT-system utför i samband med IT-
system i handling, till termanvändningen i det traditionella perspektivet och i det 
handlingsbaserade perspektivet. 

Tabell 11.4.  Relatering av termer för generiska handlingar som IT-system utför vid  
IT-system i handling 

Den praktiska teorin om 
eTjänster 

Traditionellt 
perspektiv 

Handlingsbaserat 
perspektiv 

motta inmeddelande inflödesfunktion mottagningshandling 
förändra handlingsminnet 
(lagra, uppdatera och ta bort 
meddelanden) 

lagringsfunktion lagringshandling 

bearbeta (genomföra logiska 
och matematiska operationer) 

bearbetningsfunktion automatisk handling 

söka/hämta meddelande från 
handlingsminnet 

utflödesfunktion utsökningshandling 

tillhandahålla utmeddelande 
(presentation) 

utflödesfunktion (dist-
ribution, presentation) 

redovisningshandling 

 
Den första handlingen, att motta inmeddelanden, kan både grundas i den traditio-
nella synen på IT-system och i det handlingsbaserade perspektivet. Båda dessa 
perspektiv beskriver att IT-system besitter en förmåga att motta inmeddelanden. 
Resultatet av denna handling är ett mottaget meddelande som lagras i samband 
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med distribution till en mänsklig aktör, eller innan det lagras permanent i hand-
lingsminnet genom att en lagringshandling utförs. 

Den andra handlingen, att förändra handlingsminnet, kan också grundas i båda 
perspektiven. Här är Sundgren (1992) tydligast genom att han explicit beskriver 
de grundläggande databasoperationerna som utförs i samband med att handlings-
minnet förändras, vilket innebär att lägga in, ta bort och förändra databasen. I det 
handlingsbaserade perspektivet uttrycks detta mer implicit genom att inmedde-
landen kan lagras i verksamhetsminnet (se beskrivningen av formuleringshand-
lingen). I den praktiska teorin om eTjänster används termen handlingsminne 
istället för verksamhetsminne, eftersom det inte bara utgör ett minne för tjänste-
leverantören utan även för kunderna. Resultatet från denna handling är ett perma-
nent lagrat inmeddelande. 

Bearbetningshandlingen kan grundas i båda perspektiven. Skillnaden är dock att 
i det handlingsbaserade perspektivet används termen automatisk handling istället 
för bearbetning som används i det ”traditionella” perspektivet. Resultatet av bear-
betningen är ett bearbetat meddelande. 

Handlingen söka/hämta kan också grundas i båda perspektiven. Att IT-system 
har en generisk förmåga att återvinna information från databasen beskrivs expli-
cit av Sundgren (1992) som en utflödesfunktion, och i samband med läshand-
lingen i det handlingsbaserade perspektivet enligt Cronholm och Goldkuhl 
(2006). Resultatet av denna handling är en eller flera utsökta/hämtade med-
delanden från handlingsminnet som är redo att presenteras för användaren. 

Den tillhandahållande handlingen innebär att ett utmeddelande har tillhandahål-
lits en mänsklig mottagare. Detta kan grundas som en del av utflödesfunktionen 
med fokus på presentation i det traditionella perspektivet och som en redovis-
ningshandling i det handlingsbaserade perspektivet. Resultatet av denna handling 
är ett tillhandahållet utmeddelande.   

Generiska handlingar som användaren utför i samband med IT-system i handling 
enligt den praktiska teorin om eTjänst jämförs med det traditionella perspektivet 
och det handlingsbaserade perspektivet i tabell 11.5 på nästa sida. 

Den tillhandahållande handlingen innebär att sändaren utför en kommunika-
tionshandling och skapar ett inmeddelande genom, och med stöd av, IT-system. 
Meddelandet kan direkt överföras till en mänsklig mottagare eller lagras i IT-
systemet. Denna handling kan främst grundas i den formuleringshandling som 
beskrivs i det handlingsbaserade perspektivet på IT-system. Skillnaden är dock 
att i den praktiska teorin om eTjänster kallas detta för en tillhandahållande hand-
ling. Sundgren (1992) talar om att användare kan registrera information med 
hjälp av IT-system, men i det traditionella perspektivet betraktas inte detta som 
att användaren utför en kommunikationshandling. Resultatet från denna handling 
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är ett skapat inmeddelande som antingen kan lagras i handlingsminnet eller pre-
senteras direkt för den mänsklige mottagaren.  

Tabell 11.5.  Relatering av termer för generiska handlingar som användaren utför vid  
IT-system i handling 

Den praktiska teorin om 
eTjänster 

Traditionellt 
perspektiv  

 

Handlingsbaserat 
perspektiv  

tillhandahållande handling 
(skapa inmeddelande) som 
innefattar tolkning 

registrera formuleringshandling 

mottagande handling  
(motta utmeddelande) som 
innefattar tolkning 

tolkning av med-
delande 

läshandling 

extern handling  
(externt utförande av 
handling utanför IT-system) 
som baseras på tolkning 

tolkat meddelande an-
vänds i samband med 
beslutsfattande och 
andra handlingar som 
utförs utanför IT-
systemet 

succedenshandling 

 
Den mottagande handlingen innebär att mottagaren tar emot ett utmeddelande 
från IT-systemet. I vissa fall kan resultatet vara något annat än ett utmeddelande: 
t.ex. pengar i samband med ett bankomatuttag. Denna handling kan grundas i det 
handlingsbaserade perspektivets läshandling. Orsaken till att begreppet motta-
gande handling används i den praktiska teorin om eTjänst är att den mottagande 
handlingen kan innebära att man tar emot ett meddelande på annat sätt än bara 
genom läsning, t.ex. audiobaserat. Den mottagande handlingen kan även grundas 
i den traditionella synen på IT-system där användaren betraktas främst som en 
mottagare av information som tillhandahålls av IT-system.  Resultatet av detta är 
ett mottaget och tolkat utmeddelande. 

Den externa handlingen innebär att mottagaren först genomför en mottagande 
handling och sedan, med utgångspunkt från denna, utför en handling utanför IT-
systemet baserat på den information (de meddelanden) som mottagits och tolkats 
från IT-system. Detta kan grundas i båda perspektiven. I det traditionella 
perspektivet sägs det att IT-systemets uppgift är att informera användaren, som 
sedan kan använda denna information för att fatta beslut och att utföra handlingar 
utanför IT-systemet. I det handlingsbaserade perspektivet beskrivs den externa 
handlingen med begreppet succedenshandling. I den praktiska teorin om eTjänst 
väljs dock termen extern handling för detta begrepp, eftersom användarens orien-
tering i samband en extern handling ligger utanför IT-system. Resultatet av den 
externa handlingen är ett förändrat förhållande utanför IT-systemet.  
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11.3.2 En eTjänst tillhandahålls via IT-systemets  
användargränssnitt 

När termen användargränssnitt används i den praktiska teorin om eTjänster avses 
den del av IT-systemet som är synlig för kunder och tjänsteleverantörer (se t.ex. 
figur 6.5 i kapitel 6). Ett användargränssnitt består av komponenterna: handlings-
repertoar (funktionalitet), utmeddelanden och teknisk utrustning i form av in- och 
utenheter (se avsnitt 6.3.2). 

Användargränssnitt, och framförallt s.k. interaktiva användargränssnitt, har varit 
i fokus för det s.k. verktygsperspektivet som är ett vanligt perspektiv inom om-
rådet för Människa–Dator–Interaktion (MDI-området). Inom MDI-området foku-
seras användbarhet och hur IT-system kan betraktas som ett personligt verktyg 
som användaren kan använda för att utföra olika uppgifter (se t.ex. Allwood 
1998; Lauesen 2005). Bankomaten brukar vara ett typfall som används när man 
betraktar IT-system utifrån ett MDI-perspektiv.  

Lauesen (2005) beskriver användargränssnitt som den del av IT-systemet som 
användaren kan se, höra och känna. Lauesen (ibid.) talar om interaktiva gräns-
snitt som består av bildskärm, tangentbord, mus, högtalare, mikrofoner, elektro-
nisk handskar och ögonsensorer, vilka kan användas för att ge datorn order och 
tvärtom.   

Inom webbdesignområdet anses användargränssnitt ge tillgång till IT-systemens 
funktionalitet och meddelanden, och avser tillsammans med skärmdokumentens 
layout det som är synligt för användaren av ett IT-system (se t.ex. Nielsen 2001; 
Brink m.fl. 2002). Utformningen av skärmdokument presenterade på en bild-
skärm som tillhandahåller meddelanden och funktionaliteten är central och berör 
färgval, typsnitt, olika fönster och utformning av ramar (frames), samt place-
ringen i de olika skärmdokumenten (t.ex. Nielsen 2001). Inom webbdesign-
området (t.ex. Nielsen 2001; Brink m.fl. 2002; Shneiderman och Plaisant 2005) 
fokuseras sid-design och webbplatsdesign. Med sid-design avses layouten och 
innehållet i en enskild skärmbild och med en webbplats den uppsättning av 
webbsidor som möter användaren då denne navigerar på webbplatsen (Brink 
m.fl. 2002). Författarna inom webbdesignområdet beskriver vidare hur använda-
ren i samband med navigation ofta kommer i kontakt med flera olika webbplatser 
genom de länkningar som utförs från en webbplats till en annan.  

I det handlingsbaserade perspektivet betraktas användargränssnitt som den 
arbetsyta som användaren har till sitt förfogande när IT-systemet används. 
Användargränssnittet innehåller en handlingsrepertoar och meddelanden att läsa. 
Det innehåller därmed möjligheter att registrera (formulera) meddelanden, vilket 
innebär att användargränssnitt i form av ett skärmdokument både innehåller 
handlingsförutsättningar och handlingsresultat. Ett IT-system innehåller ofta 
många skärmdokument vilket ställer krav på att användaren kan navigera, dvs. 
röra sig, mellan dem.  
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Inom tjänsteteorin talar man om en s.k. synlighetslinje vilket avser de resurser 
som kunden fysiskt och kognitivt kan förnimma i samband med tillhandahållan-
det av tjänster (se t.ex. Edvardsson m.fl. 2000).  

I samband med eTjänster är det lätt att principiellt relatera den s.k. synlighets-
linjen inom tjänsteteorin till begreppet användargränssnitt. Den praktiska teorin 
om eTjänster innefattar dock en långt mer preciserad innebördsbestämning av be-
greppet användargränssnitt, vilken kan grundas i det handlingsbaserade perspek-
tivet, i MDI-området och inom webbdesign-området i enlighet med tabell 11.6. 

Tabell 11.6.  Relatering av generiska handlingar som IT-system utför vid  
IT-system i handling 

Den praktiska 
teorin om 
eTjänster 

Handlingsbaserat 
perspektiv 

MDI Webbdesign 

användargränssnitt 
(interaktiva skärm-
dokument, audio-
baserade gränssnitt, 
haptiska gränssnitt) 

interaktiva 
gränssnitt  
(skärmdokument) 

interaktiva gräns-
snitt (interaktiva 
skärmdokument, 
audiobaserade 
gränssnitt, haptiska 
gränssnitt) 

interaktiva 
gränssnitt 
(webbplatser 
och webbsidor)

 
I den praktiska teorin om eTjänster betraktas användargränssnitt, och då med 
fokus på skärmdokument, ur ett socialt interaktionsperspektiv, vilket innebär att 
människor kommunicerar med varandra genom IT-system. Detta ligger i linje 
med hur användargränssnitt beskrivs i det handlingsbaserade perspektivet. Inom 
MDI-området betraktas den kommunikation som sker via användargränssnitt 
endast i relationen mellan användare och IT-system, vilket i och för sig är riktigt. 
Inom webbdesignområdet finns en liknande utgångspunkt i synen på användar-
gränssnitt, dvs. ett fokus på interaktionen användare–IT-system. Användaren 
interagerar dock också med andra användare via användargränssnittet, vilket gör 
att IT-systemet används för kommunikation mellan flera användare.  

Interaktiva användargränssnitt innebär att en handlingsrepertoar presenteras som 
gör att användarna kan handla via gränssnitten. Det vanligaste interaktiva an-
vändargränssnittet är skärmdokumentet. Det tillhandahåller en handlingsrepertoar 
och meddelanden att läsa i form av olika skärmobjekt såsom ikoner, klickbara 
knappar, länkar, menyer, listor, texter, statiska och rörliga bilder, samt textfält 
som kan fyllas i. Det finns också andra typer interaktiva användargränssnitt som 
t.ex. audiobaserade gränssnitt, där interaktionen sker med hjälp av ljud genom att 
mikrofon och högtalare används. En annan typ är det som kallas för haptiska 
gränssnitt som gör att användaren också kan interagera med IT-systemet via 
känsel. I både det handlingsbaserade perspektivet, MDI-området och webb-
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designområdet beskrivs skärmdokument som ett viktigt interaktivt gränssnitt. 
Inom MDI-området (se t.ex. Lauesen, 2005) beskrivs också andra typer av inter-
aktiva gränssnitt som även kan vara intressanta i samband med eTjänster, t.ex. 
audiobaserade gränssnitt och VR-gränssnitt. De interaktiva gränssnitten gör 
också att IT-systemen inte bara kan beskrivas som automater, utan som inter-
aktiva automater vilka gör det möjligt för användaren att dynamiskt styra IT-
systemens handlande. 

Användargränssnitt som inte erbjuder någon handlingsrepertoar ger inte använ-
daren möjlighet att agera interaktivt med IT-systemet. Detta är gränssnitt som 
tillhandahåller meddelanden som användaren kan läsa eller titta på. Exempel på 
detta är t.ex. pappersdokument eller bildskärmar som visar texter och bilder, men 
som användaren inte kan styra. I samband med det handlingsbaserade perspek-
tivet beskrivs hur pappersdokument används för att förmedla meddelanden till 
användare i s.k. externa användningssituationer, och inom MDI-området anger 
man film som exempel på dessa gränssnitt.     

11.3.3 IT-system i handling baseras på tre typer av  
användningssituationer 

Tre typer av användningssituationer lyfts särskilt fram i den praktiska teorin om 
eTjänster: interaktiva, autonoma och externa. Dessa beskrivs mer ingående i av-
snitt 6.3.3. Inom det handlingsbaserade perspektivet på IT-system beskrivs tre 
typer av användningssituationer när relationen mellan en användares handlingar 
och ett IT-system fokuseras. Dessa kallas i detta sammanhang: interaktiva, auto-
matiska och konsekvensuella (Ågerfalk 2003). Det handlingsbaserade perspek-
tivet utgör den viktigaste grunden för hur användningssituationer betraktas i den 
praktiska teorin om eTjänster. Det finns dock vissa skillnader i termval och i ter-
mernas innebörd. 

Interaktiv användningssituation 
I den praktiska teorin används termen interaktiv användningssituation i den 
begreppsmässiga betydelsen att en användare utför tillhandahållande och mot-
tagande handlingar i relation till ett IT-system. En interaktiv användnings-
situation kan dock bestå av att användaren endast utför en mottagande handling i 
relation till ett IT-system om den inkluderar en tolkningshandling. Termen 
interaktiv användningssituation används med samma betydelse i det handlings-
baserade perspektivet (Cronholm och Goldkuhl 2006; Ågerfalk 2003). Teoretisk 
grundning för den interaktiva användningssituationen kan därmed hävdas. 

Autonom användningssituation 
I den praktiska teorin används termen autonom användningssituation med den 
begreppsmässiga betydelsen att ett IT-system utför kommunikationshandlingar åt 
en användare i dennes ställe. Användaren slipper alltså att vara närvarande (vara 
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interaktiv) när sådana kommunikationshandlingar utförs. I det handlingsbaserade 
perspektivet används termen automatiska användningssituationer när man foku-
serar IT-systems förmåga att utföra kommunikationshandlingar (en s.k. e-hand-
ling) utan direkt intervention av användaren, men på uppdrag av denne (Ågerfalk 
2003). I samband med dessa automatiska användningssituationer fungerar IT-
system som automatiska maskiner i relation till användaren, och utför handlingar 
t.ex. i form av beräkningar. I tabell 11.7 jämförs termer för autonom använd-
ningssituation i den praktiska teorin och i det handlingsbaserade perspektivet. 

Tabell 11.7. Jämförelse av termer för den autonoma användningssituationen 

Den praktiska teorin om eTjänster Det handlingsbaserade perspektivet 

autonom användningssituation automatisk användningssituation 

- automatisk utförande av beräknings-
handling 

 

Tabellen visar att begreppet autonom användningssituation enligt den praktiska 
teorin, bara delvis kan grundas i det handlingsbaserade perspektivet.  I den prak-
tiska teorin om eTjänster används termen autonom användningssituation, medan 
termen automatisk användningssituation används inom det handlingsbaserade 
perspektivet. Inom det handlingsbaserade perspektivet är utgångspunkten för den 
automatiska användningssituationen att ett IT-system självständigt utför en 
handling utan mänsklig intervention (Ågerfalk 2003; Cronholm och Goldkuhl 
2006). Ågerfalk (2003) lyfter särskilt fram att den automatiska användningssitua-
tionen innebär att IT-system självständigt, men på uppdrag av användaren, utför 
en e-handling, dvs. utför en tillhandahållande handling på uppdrag av sändaren. 
Cronholm och Goldkuhl (2006) lyfter istället fram de automatiska handlingar 
som IT-system utför i form av beräkningar. Jag menar att det finns en oklarhet 
inom det handlingsbaserade perspektivet beträffande skillnaden mellan IT-
system som utförare av automatiska handlingar (som berör alla handlingar som 
IT-systemen utför) och automatiska användningssituationer (som berör de kom-
munikationshandlingar som en användare slipper utföra tack vare IT-systemet). 

Den autonoma användningssituationen uttrycks explicit i den praktiska teorin, 
men inte i det handlingsbaserade perspektivet. Den kan dock rekonstrueras också 
i det handlingsbaserade perspektivet (där termen automatisk används). I samband 
med den interaktiva användningssituationen (se ovan) betonas det att användaren 
både kommunicerar med ett IT-system och med sociala aktörer.  Dessa sociala 
aktörer möts inte ”ansikte-mot-ansikte”, utan via båda de sociala aktörernas 
användning av IT-systemet. Detta innebär att IT-systemet både kan ersätta den 
mänsklige mottagaren och sändaren, dvs. IT-systemet agerar på uppdrag (auto-
nomt) för både sändaren och mottagaren i kommunikation dem emellan.   
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Externa användningssituationer 
I den praktiska teorin används termen extern användningssituation i den be-
greppsmässiga betydelsen att en användare handlar utanför IT-systemet baserat 
på utmeddelanden som mottagits. Denna begreppsanvändning kan grundas i det 
handlingsbaserade perspektivet, men där används termen succedent användnings-
situation (se Cronholm och Goldkuhl 2006) eller konsekvensuell använd-
ningssituation (se Ågerfalk 2003). Den succedenta eller konsekvensuella använd-
ningssituationen avser den relation till ett IT-system som en användare har när 
information från IT-systemet används för att stödja, möjliggöra och underlätta 
handlingar utanför IT-systemet.  

Användningssituationer som bygger på handlingar utanför IT-system, men base-
rade på information från dem kan också grundas i det traditionella perspektivet 
på IT-system (t.ex. Langefors 1966; Sundgren 1992). Skälet till detta är att IT-
systemet där främst beskrivs som ett system som används av användaren för att 
motta utmeddelanden och sedan handla utanför systemet på basis av detta. Den 
främsta grunden för den externa användningssituationen kan dock återfinnas 
inom området ubiquitous computing (se t.ex. Weiser 1991; Abowd och Mynatt 
2000). I samband med detta beskrivs hur användningen av IT-system sker i 
bakgrunden av någon annan aktivitet. Detta till skillnad mot den interaktiva 
handlingssituationen där IT-systemen är i fokus och där användarens handlingar 
sker genom IT-system. 

I tabell 11.8 jämförs slutligen termer för den externa användningssituationen i 
den praktiska teorin om eTjänster och i det handlingsbaserade perspektivet. 

Tabell 11.8. Jämförelse av termer för den externa användningssituationen 

Den praktiska teorin om eTjänster Det handlingsbaserade perspektivet 

externa användningssituationer succedenta eller konsekvensuella 
användningssituationer 

� extern användningssituation,  
baserad på interaktiv 
användningssituation  

- 

� extern användningssituation,  
baserad på utskriftsmedia 

� succedent/konsekvensuell 
användningssituation, baserad 
på utskriftsmedia 
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Termen: extern användningssituation enligt den praktiska teorin, kan grundas i 
det handlingsbaserade perspektivets succedenta eller konsekvensuella använd-
ningssituation, men sammanhanget för handlingarna är delvis ett annat. Ett typ-
exempel för den succedenta eller konsekvensuella användningssituationen är en 
pappersutskriven plocklista som används för att plocka fram och leverera bes-
tällda varor. Ett typexempel för den externa användningssituationen är råd om 
vägval som en bilförare löpande får genom interaktiva mottagningssituationer i 
samband med bilkörning, vilket leder till handlingar som utförs externt i för-
hållande till IT-systemet. 

11.3.4 IT-system i handling som medium och utförare    
Den praktiska teorin om eTjänster visar att IT-system i handling har dubbla funk-
tionella roller som både medium och utförare i samband med interaktion vid mot-
tagning och tillhandahållande av kommunikationshandlingar. Vid användning av 
IT-system som ett medium, eller kanal, förmedlas information mellan mänskliga 
sändare och mottagare. Vid användning av IT-system som utförare agerar dessa 
som aktiva handlingssystem på uppdrag av mänskliga sändare och mottagare.  

Inom det handlingsbaserade perspektivet betraktas IT-system i handling framför-
allt som utförare av kommunikationshandlingar, men även som medium för kom-
munikation (Cronholm och Goldkuhl 2006; Ågerfalk 2003). I det handlingsbase-
rade perspektivet, uppfattar jag, finns dock ett starkare fokus på utförarrollen. 

Inom CSCW (t.ex. Johansen 1988), där man fokuserar på hur människor använ-
der IT-system i samband med att de arbetar i grupper, finns ett speciellt intresse 
för hur telekommunikation kan användas. Detta intresse leder till att det finns ett 
fokus på IT-system där mediumrollen är framträdande, t.ex. chatt, bloggar, 
videokonferenser och e-mail. Inom CSCW har man även studerat IT-system med 
en tydligare utförarroll t.ex. workflow system (Medina-Mora m.fl. 1992).  

Skillnaden mellan IT-systemets roller som medium och utförare kan grundas i 
Hanseth och Lyytinen (2004) som beskriver två olika nivåer i samband med 
informationsinfrastrukturer. En informationsinfrastruktur kan delas in i två 
nivåer: en applikationsinfrastruktur och en stödjande infrastruktur. Den stödjande 
infrastrukturen kan i sin tur delas in i en infrastruktur för service och en infra-
struktur för transport.  I tabell 11.9 på nästa sida åskådliggörs hur Hanseth och 
Lyytinens modell för infrastrukturer också ger stöd för att beskriva IT-system 
som utförare och medium i samband med Skype, en eTjänst för IP-telefoni över 
Internet.  
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Tabell 11.9.  Ett exempel på IT-system som utförare respektive medium relaterat till 
begreppet informationsinfrastruktur 

Nivå av informationsinfra-
struktur enligt Hanseth och 
Lyytinen (2004) 

Utförare Medium 

Applikationsinfrastruktur Funktionalitet för för-
ändring av användar-
katalog samt funktiona-
litet för sökning och pre-
sentation av användare 

 

Serviceinfrastruktur  Doman Name Service 
(DNS) 

Transportinfrastruktur   

 

 IP protokoll på  
Internet 

 
Tabellen visar att när användaren använder funktionalitet på applikationsnivå för 
att förändra användarkatalogen samt för att söka och presentera användare från 
användarkatalogen, så agerar IT-system utförare. Tabellen visar också att när IT-
system kopplar upp samtalet med hjälp av DNS (nivån serviceinfrastruktur) och 
överför röstmeddelanden med hjälp av IP-protokollet (nivån transportinfrastruk-
tur) betraktas det som ett medium. Skype.com IP-telefoni baseras därmed på an-
vändning av IT-system med en stark mediumroll och med inslag av utförarroller. 
Om motsvarande analys genomförs av IT-systemet Blocket.se, kommer utförar-
rollen att framstå som mer omfattande, även om också mediumrollen är represen-
terad genom att Blocket.se använder samma service- och transportinfrastruktur 
som Skype.com.  

Den praktiska teorin om eTjänster beskriver användningen av IT-system både 
som medium och utförare. När IT-system betraktas som medium fokuseras olika 
typer av IT-system som tillhandahåller mer eller mindre rena telekommunika-
tionstjänster. IT-systemen påverkar där inte kommunikationen genom att för-
ändra eller avsiktligt fördröja de meddelanden som kommuniceras. Några exem-
pel är system för chatt och videokonferenser. Om man jämför dessa med det 
handlingsbaserade perspektivet så ryms den här typen av IT-system inom ramen 
för den definition som där görs, även om det inte är den här typen av IT-system 
som fokuseras. Inom CSCW har man fokuserat på IT-system för videokonfe-
renser, chatt, e-mail, grupprogramvara, bloggar etc.  Dessa är IT-system som nor-
malt hanterar mindre formaliserad kommunikation jämfört med vad som foku-
seras inom det handlingsbaserade perspektivet. Undantaget är workflow-system 
där man också tillämpat talhandlingsteorin som grund för att analysera den här 
typen av IT-system (se t.ex. Medina-Mora m.fl. 1992). CSCW har däremot ett 
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starkt fokus på IT-system där mediumaspekten är hög, vilket också kan relateras 
till stödjande infrastruktur och transportinfrastruktur i enlighet med Hanseth och 
Lyytinen (2004). 

När IT-system betraktas som utförare, mottar och tillhandahåller de kommunika-
tionshandlingar på ett autonomt sätt. Detta innebär att IT-systemet inte bara 
förmedlar de meddelanden som användaren tillhandahåller systemet. IT-systemet 
spelar framförallt en aktiv roll i samband med mottagning och lagring av inmed-
delanden, samt vid sökning/hämtning och presentation av utmeddelanden. Denna 
syn på IT-system kan helt grundas i det handlingsbaserade perspektivet. Utförar-
rollen kan också relateras till applikationsinfrastrukturen i enlighet med Hanseth 
och Lyytinen (2004). 

 

11.4 Regel 4: eTjänster tillhandahålls genom kundens 
användning av tjänsteleverantörens IT-system   

Den fjärde regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst till-
handahålls genom att kunden använder delar av tjänsteleverantörens IT-system. 
Nedan utförs en teoretisk grundning av denna regel. 

11.4.1 Användning av tjänsteleverantörens IT-system 
I den praktiska teorin om eTjänster föreskrivs att kunden inte ska äga eller på 
annat sätt stadigvarande besitta de IT-system som behövs för interaktionen med 
tjänsteleverantören. Centralt för denna regel är därmed att det är tjänsteleveran-
tören som upplåter nödvändig funktionalitet, meddelanden och eventuellt viss 
teknisk utrustning till kunden. Kunden blir genom detta ”icke-ägande” beroende 
av att interagera med tjänsteleverantören för att komma åt dessa nödvändiga 
resurser. Samtidigt reses också frågan om hur kunden ska ersätta tjänsteleveran-
tören för nyttjandet, dvs. för den tillhandahållna eTjänsten. I den praktiska teorin 
beskrivs att eTjänster ofta är gratis för vissa kunder medan andra kunder, t.ex. 
marknadsförande företag, betalar för att få länknings-eTjänster placerade i 
anslutning till eTjänster med många potentiella kunder. Nedan relateras dessa 
aspekter i grundningssyfte till existerande teorier. 

Besittningsrätten 
I avsnitt 4.1 beskrivs hur de fyra klassiska kriterierna för tjänster (heterogena, 
immateriella, produceras och konsumeras samtidigt, samt kan ej lagras) är under 
omprövning inom tjänsteteorin. Betyder detta att det är olämpligt att använda 
begreppet tjänst för de företeelser som i avhandlingen kallas för eTjänster? 
Avhandlingens svar på den frågan är att tjänstebegreppet är relevant i samman-
hanget, men att det baseras på delvis andra grunder än de klassiska kriterierna.  
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I avsnitt 4.1 beskrivs också hur principen för ”icke-ägande” föreslås av Lovelock 
och Gummesson (2004) som ett nytt paradigm för att fokusera det som karak-
teriserar företeelsen tjänst. Detta kriterium är starkt relaterat till att tillhanda-
hållandet av en tjänst bygger på att kunden inte har full besittningsrätt över de 
förutsättningar (resurser) för tjänsteproduktionen som krävs (ibid.). Lovelock och 
Gummesson beskriver ”icke-ägandet” som att ingen överföring av ägande äger 
rum. De refererar dessutom tillbaka till Judd (1964) och Rathmell (1966) som 
tidigt talade om att ägandet inte överförs i samband med tjänster. Att använda 
”icke-ägandet”, eller hyressituationen, som en ”lins” är lämpligt menar Lovelock 
och Gummesson, för att bättre förstå de marknadsutbyten som äger rum i 
samband med tjänsteproduktion.  

Med stöd av framförallt Lovelock och Gummesson (2004) kan kundens ”icke-
ägande” av, eller mer precist brist på besittning över, nödvändiga IT-system som 
tjänsteleverantören besitter, grundas teoretiskt. ”Icke-ägandet” som princip för 
företeelsen eTjänst kan också grundas i Dahlboms (2002) uppfattning om 
företeelsen eTjänst. Han skriver: 

”Information services are made available on the consumer market to be 
bought or discarded. The individuals using the services are not engaged in 
developing them; they don't own them and they have no responsibility for 
them.” 

 

Edvardssons (1996) beskrivning av resurser i termer av tjänstesystem (se avsnitt 
4.1), kan dessutom ge stöd för att det är tjänsteleverantören som besitter de 
centrala resurserna i samband med tjänsteproduktion. Tjänstebegreppet betraktas 
därmed i en kontext där kunder använder tjänsteleverantörens fysiska/tekniska 
resurser, eller handlingar som utförs av tjänsteleverantörens medarbetare eller 
dennes maskiner. Det betyder att kunden inte själv äger dessa resurser, utan 
använder dem utan att besittningsrätten övergår från tjänsteleverantören till 
kunden. Detta blir speciellt tydligt när det gäller olika typer av automater där de 
tekniska/fysiska resurserna kombineras med ett automatiskt handlande. När 
kunden t.ex. går till en tvättinrättning och betalar för att tvätta kläder i en tvätt-
maskin är det en tjänst som tillhandahålls av tvättinrättningen. Om kunden 
istället köper en egen tvättmaskin och tvättar kläderna själv är det inte längre 
meningsfullt att tala om en tjänst. Denna liknelse håller i hög grad också för IT-
system genom att dessa kan betraktas som interaktiva automater. Skillnaden 
mellan tvättmaskinen och IT-systemet är dock att IT-system främst används för 
social interaktion, dvs. som ett medium för kommunikation mellan människor, 
och inte för att behandla fysiska objekt, som i fallet med tvättmaskinen.  
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Kundens motprestation 
I avsnitt 11.1.2 ovan påvisas att flera författare beskriver hur IT-system och 
Internet möjliggör nya innovativa affärsmodeller (Afuah och Tucci 2001; 
Timmers 1998; Hagel och Armstrong 1997). När dessa författare beskriver olika 
Internetbaserade affärsmodeller, är betalningsflöden och varaktighet i resurs-
tillförseln i förgrunden. Det finns affärsmodeller som baseras på att en kund 
betalar för sitt nyttjande av tjänsteleverantörens IT-system, t.ex. genom att prenu-
merera eller betala per nyttjandetillfälle (ibid.). Det är dock sällan som innovativa 
affärsmodeller enbart baseras på sådana direkta betalningsflöden. De baseras 
istället på t.ex. virtuella samhällen, e-aktioner, portaler och informationsmäklare 
(ibid.). Genom dessa affärsmodeller kan motprestationen för en eTjänst för vissa 
kunder vara att bli föremål för marknadsföring istället för att betala. 

 

11.5 Regel 5: eTjänster tillhandahålls i samband med 
social interaktion via användning av IT-system  

Den femte regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att eTjänster till-
handahålls i samband med social interaktion via användning av IT-system.  Den 
femte regeln beskrivs och grundas i detta avsnitt genom följande centrala aspek-
ter:  

� Kommunikation och relationer via användning av IT-system 

� IT-systems roll i samband med social interaktion 
 

11.5.1 Kommunikation och relationer via användning av IT-system 
Kommunikation och relationer mellan människor är centrala för eTjänster. I 
kapitel 4 beskrivs sambanden mellan kommunikation, handling och social inter-
aktion, liksom den traditionella synen på social interaktion mellan människor 
som möts ”ansikte-mot-ansikte”. I avsnitt 6.5.1 beskrivs synen på kommuni-
kation och relationer enligt den praktiska teorin. Enligt den är kommunikations-
handlingar centrala för alla eTjänster. Centralt är också att dessa handlingar har 
ett informationsinnehåll och en avsikt, samt att de skapar sociala relationer som 
bygger på information (kunskap), förväntningar och åtagande i samband med 
tolkning. Den praktiska teorin tar därmed utgångspunkt i att den kommunikation 
som sker mellan tjänsteleverantören och kunder också utgör en social interaktion, 
trots att aktörerna inte möts ”ansikte-mot-ansikte”. 

I det handlingsbaserade perspektivet (Cronholm och Goldkuhl 2006; Ågerfalk 
2003) betraktas kommunikation som handling, vilket bygger på talhandlingsteo-
rin (se avsnitt 4.2). I samband med den kommunikation som utförs via IT-system, 
utgår det handlingsbaserade perspektivet från en sändare och en mottagare i sam-
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band med att en kommunikationshandling utförs. IT-system betraktas då som 
kommunikations- och handlingssystem (t.ex. Cronholm och Goldkuhl 2006). 
Detta betyder att ett av IT-systemets huvudsyften är att stödja den verksamhets-
kommunikation som förekommer mellan användare inom en organisation, mellan 
olika organisationer, mellan privata konsumenter och företag, samt mellan med-
borgare och myndigheter/förvaltningar. I det handlingsbaserade perspektivet be-
tonas också att IT-systemet är ett socialt instrument (ibid.).  

I det handlingsbaserade perspektivet betraktas också användargränssnittet ur ett 
kommunikativt perspektiv (Sjöström och Goldkuhl 2003). Genom detta perspek-
tiv kan fyra kommunikativa funktioner identifieras (se även figur 11.1): 

1. Handlingsrepertoaren ses som kommunikation från systemets designer till 
dess användare. Det är i en designsituation som handlingsrepertoarens 
innehåll och omfattning beslutats. Användaren tolkar vilka handlingsmöj-
ligheter som IT-systemet erbjuder. Användaren (som en verksamhets-
aktör) kommunicerar genom IT-systemet med andra verksamhetsaktörer 
med hjälp av handlingsrepertoaren.  

2. Användaren kan tolka meddelanden från andra verksamhetsaktörer, dvs. 
utföra läshandlingar.  

3. Användaren kan också skapa (formulera) meddelanden som riktar sig till 
andra verksamhetsaktörer.  

4. Användaren kan slutligen navigera i den dokumentrymd som erbjuds av 
IT-systemet. Denna del ses inte som kommunikation med andra aktörer, 
utan är en del av användarens förberedelser för att utföra önskad handling. 

 
Figur 11.1. Ett kommunikativt perspektiv på användargränssnitt enligt Sjöström och 
Goldkuhl (2003)  
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Den kommunikativa synen på användargränssnitt innebär att en användare kom-
municerar med andra aktörer när denne interagerar med IT-systemet via dess an-
vändargränssnitt. Det betyder att IT-användning kan vara en social process i sam-
band med teknikmedierad verksamhetskommunikation (Cronholm och Goldkuhl, 
2006). Det är dock samtidigt en interaktion med en teknisk artefakt. Detta inne-
bär att användare på en och samma gång interagerar med ett IT-system och med 
andra aktörer. IT-systemet är närvarande och tillgängligt och behöver hanteras av 
användaren. De aktörer som användaren kommunicerar med (genom att skapa 
och tolka meddelanden) är inte närvarande ”ansikte-mot-ansikte”, utan IT-syste-
met medierar denna kommunikation. När användaren skapar och tolkar medde-
landen så sker ett handlande i relation till såväl IT-systemet som till de aktörer 
som är sändare respektive mottagare av meddelanden, men då via användningen 
av IT-systemet.   

Området för Människa–Dator–Interaktion (MDI-området) (se t.ex. Shackel 1991) 
tar istället utgångspunkt i en ensam användare som använder IT-systemet mer 
eller mindre som ett verktyg (se Ågerfalk och Eriksson 2006). Denna IT-använd-
ning analyseras med utgångspunkt från en subjekt–objekt-relation, där använda-
ren är subjektet och IT-systemet är objektet. I det handlingsbaserade perspektivet 
betonar man istället att det finns en relation mellan sändare och mottagare 
(subjekt–subjekt) som medieras via IT-system.  

Synen på IT-system i handling, som kommunikationssystem och som utförare av 
kommunikationshandlingar, kan grundas i det handlingsbaserade perspektivet. I 
den praktiska teorin om eTjänster fokuseras därutöver den sociala interaktion 
som sker mellan rollerna tjänsteleverantör och kund via IT-system. Detta skiljer 
sig från det handlingsbaserade perspektivet som har ett organisatoriskt, eller 
inter-organisatoriskt, perspektiv på användningen av IT-system. Även inom 
CSCW-området har det organisatoriska perspektivet varit rådande med fokus på 
arbetsgrupper. Det organisatoriska perspektivet medför att det ibland är organisa-
tionen som social aktör som avses och ibland organisationens individer som 
subjekt. Den praktiska teorin om eTjänster har en motsvarande syn där kunden 
betraktas som subjekt och tjänsteleverantören som juridisk person. Både subjekt 
och juridiska personer utgör sociala aktörer, eftersom deras handlande sker i ett 
samspel grundat på sociala normer, åtaganden och därmed ansvar. I avsnitt 4.2 
(s. 84) definieras begreppet social aktör (baserat på bl.a. Weber 1983; Goldkuhl 
2002; Arbnor och Bjerke 1994).  

Rollerna kund och tjänsteleverantör återfinns däremot inte i vare sig det hand-
lingsbaserade perspektivet eller i CSCW-perspektivet, utan grundas i tjänste-
teorin (avsnitt 11.1). Både det handlingsbaserade perspektivet och CSCW upp-
fattar jag har blivit mer externt orienterade under senare år. Det handlings-
baserade perspektivet har t.ex. använts i samband med analyser av myndighets-
tjänster (se t.ex. Persson och Goldkuhl 2005).  
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11.5.2 IT-systemens roll i samband med social interaktion   
IT-system kan ha rollen som utförare och ersättare för endera den mänsklige 
sändaren och/eller den mänsklige mottagaren i samband med interaktionen vid 
ett tillhandahållande av eTjänster. IT-system kan också ha rollen som medium 
för interaktion när eTjänster tillhandahålls. I båda fallen är det centralt för den 
praktiska teorin om eTjänster att beskriva den interaktion som bedrivs, som både 
social och teknisk. I avsnitt 6.5.2 beskrivs fyra typfall av roller som IT-systemet 
kan ha i samband med denna sociala interaktion: 

1. Interaktion mellan en mänsklig sändare och en mänsklig mottagare.  
– Interaktionen baseras på en interaktiv användningssituation för både den 
mänsklige sändaren och den mänsklige mottagaren. Här har IT-systemet 
framförallt rollen som medium och ersätter vare sig den mänsklige sän-
daren eller den mänsklige mottagaren. 

2. Interaktion mellan en mänsklig sändare och ett mottagande IT-system.  
– Interaktionen baseras på en interaktiv användningssituation för den 
mänsklige sändaren och en autonom användningssituation för den mänsk-
lige mottagaren. Här har IT-systemet rollen som utförare och ersättare för 
den mänsklige mottagaren.  

3. Interaktion mellan IT-system som sändare och en mänsklig mottagare.  
– Interaktionen baseras på en autonom användningssituation för den 
mänsklige sändaren och en interaktiv användningssituation för den 
mänsklige mottagaren. Här har IT-systemet rollen som utförare och er-
sättare för den mänsklige sändaren. 

4. Interaktion mellan IT-system som sändare och IT-system som mottagare. 
– Interaktionen baseras på en autonom användningssituation för både den 
mänsklige sändaren och den mänsklige mottagaren. Här har IT-system 
rollen som utförare och ersättare för både den mänsklige sändaren och den 
mänsklige mottagaren. 

 
Typfall 1 kan grundas i CSCW där det finns en grundsyn att IT-användningen 
utförs i ett sammanhang av social interaktion inom arbetsgrupper (Johansen 
1988). Inom CSCW-litteraturen finns därmed ett fokus på IT-system enligt 
typfall 1, dvs. som interaktivt stöd för kommunikation mellan sändare och 
mottagare. Som exempel beskrivs videobaserade kommunikationssystem.  

Att typfall 2 och 3 kan betraktas som social interaktion kan främst grundas i det 
handlingsbaserade perspektivet (Cronholm och Goldkuhl 2006). I samband med 
interaktiva användningssituationer betonas det att användaren både kommuni-
cerar med ett IT-system och med sociala aktörer (se 11.5.1 ovan).  Dessa sociala 
aktörer möts dock inte ”ansikte-mot-ansikte”, vilket innebär att IT-systemet både 
kan ersätta den mänsklige mottagaren och sändaren, dvs. IT-systemet agerar på 
uppdrag (autonomt) för endera sändaren eller mottagaren.  
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Typfall 4 kan indirekt grundas i det handlingsbaserade perspektivet genom att 
hävda att även den kommunikation som sker inte bara är av teknisk karaktär trots 
att IT-systemet ersätter både den mänsklige mottagaren och sändaren i samband 
med den sociala interaktionen. Detta handlar dock inte bara om teknisk kom-
munikation genom att kommunikationshandlingar utförs på uppdrag av mänsk-
liga aktörer. Detta betyder att man även i detta typfall är beroende av en social 
kontext av t.ex. normer, aktörer och ansvar.   

När IT-system agerar som utförare på uppdrag av en användare (enligt typfall 2-
4) kan det betraktas som en social agent. Denna syn på användning av IT-system 
som social agent kan grundas i det handlingsbaserade perspektivet (Cronholm 
och Goldkuhl 2006). Att betrakta IT-system som en social agent kan också grun-
das i Forsgren (1988), där han använder termen social aktör för motsvarande roll. 
De två begreppen kundagent och leverantörsagent som den praktiska teorin bid-
rar med, kan därmed grundas i begreppen social agent och social aktör.  

 

11.6 Regel 6: En eTjänst kan samexistera med  
andra eTjänster  

Den sjätte regeln i den praktiska teorin om eTjänster fastställer att en eTjänst kan 
samexistera med andra eTjänster. Regeln är i huvudsak empiriskt genererad och 
tar utgångspunkt i den funktionalitet och de meddelanden som tillhandahålls 
kunden via de skärmdokument som denne möter i samband med IT-användning. 
Den sjätte regeln grundas teoretiskt utifrån följande aspekter av den samma: 

� Ett nätverk av samexisterande eTjänster 

� Fokal eTjänst, eTjänstekomplement och eTjänstemiljö 

� Länkningsmeddelande, länknings-eTjänst och relaterad eTjänst 
 

11.6.1 Ett nätverk av samexisterande eTjänster 
Det är mycket vanligt att eTjänster som tillhandahålls via Internet och webbtek-
nik, utformas så att ett flertal eTjänster samexisterar. Enligt den praktiska teorin 
om eTjänster baseras denna samexistens på att ett eller flera skärmdokument till-
handahåller funktionalitet och meddelanden för kunden som det av flera skäl är 
meningsfullt att beskriva som olika, men samexisterande, eTjänster. Ett skäl är 
att den funktionalitet som via skärmdokumenten tillhandahålls kunden tillhör 
skilda teman. Ett annat skäl är olika tjänsteleverantörer är ansvariga för den till-
handahållna funktionaliteten. I kapitel 7 beskrivs ytterligare skäl.  

Ett syfte med den praktiska teorin om eTjänster är att ge stöd för att på ett 
meningsfullt sätt analysera (och i förlängningen också designa förutsättningarna 
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för) en kunds användning av IT-system i en eTjänstekontext. Detta innebär att vi 
analyserar (och i förlängningen designar) skärmdokument som i samband med 
kundens IT-användning, bl.a. navigering, tillhandahåller samexisterande eTjäns-
ter. Ett eller flera skärmdokument kan därmed ses som den tekniska plattform 
som en, eller ofta flera, eTjänster tillhandahålls från.  

Olika skärmdokument kan knytas samman via länkar. Det är vanligt att flera av 
de länkar som placerats i ett skärmdokument också fungerar som en länk mellan 
två eTjänster.  Det är denna länkningsfunktionalitet som resulterar i att eTjänster 
liksom skärmdokument ofta ingår i stora nätverk (se avsnitt 7.1.1). 

Nätverk är ett begrepp som kan användas i skilda sammanhang. Castells (1999) 
menar att ett nätverk utgörs av ett antal förenade noder. Avståndet till övriga 
noder inom samma nätverk är mycket litet, medan det är ett ”oändligt” avstånd 
till noder/företeelser som inte tillhör samma nätverk. Internet som World Wide 
Web (WWW) är med tillämpning av Castells definition ett exempel på ett nät-
verk av IT-användare, teknisk utrustning, skärmdokument, funktionalitet och 
meddelanden.  

I den praktiska teorin om eTjänster betraktas en eTjänst som en del av ett nätverk 
av samexisterande eTjänster, om eTjänsten ifråga länkar vidare till en annan 
eTjänst eller är åtkomlig från en annan eTjänst. Denna nätverkssyn är i linje med 
Castells (1999) generella definition av begreppet nätverk (”…ett antal förenade 
noder…”) där respektive eTjänst utgör en nod.  

I Nationalencyklopedin (2007) beskrivs WWW som ett världsomspännande 
informationsnät (en "väv") baserat på datorkommunikation över Internet. På ett 
stort antal datorer anslutna till Internet (servrar) presenteras särskilt uppmärkt 
information, som därmed blir tillgänglig för Internetanvändare med hjälp av läs-
program (klienter). Informationen läggs upp i form av "sidor" av varierande 
längd, vilka främst innehåller text och bild, men i vissa fall också ljud, video och 
animeringar, samt länkar till andra sidor enligt hypermediaprincipen. Genom 
dessa länkar uppstår väven. En organisation, ett företag eller en privatperson kan 
använda WWW för en presentation av sig själv, för information eller för upp-
levelser, oftast i form av ett antal sammanlänkade sidor som bildar en webbplats 
(nätplats). Ingången till webbplatsen kallas hemsida, och en mer omfattande in-
gång som erbjuder ett stort antal varierade tjänster kallas en portal. (Ibid.) 

Nätverkssynen inom den praktiska teorin är också i linje med NE (2007) som 
beskriver hur sammanlänkning av sidor (bestående av skärmdokument som till-
handahåller funktionalitet och meddelanden enligt den praktiska teorin) bildar en 
stor ”väv”. I NE (2007) beskrivs dessutom hur ett antal av dessa sidor är sam-
manlänkade till webbplatser. En drivkraft som främjar utvecklingen av samexis-
terande eTjänster är att en eTjänst som har många besökare är attraktiv att 
utnyttja som underlag för andra eTjänster (Klueber 2000).   
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Begreppet samexistens beskrivs i Svenska Akademins ordbok (2007) som att två 
eller flera företeelser existerar tillsammans utan att tillintetgöra varandra och med 
förmåga att samarbeta i vissa avseenden. Samexistensen som princip i samband 
med WWW kan också utläsas i Nationalencyklopedins beskrivning av WWW 
ovan. Den innebörd av begreppet samexistens som den praktiska teorin har, kan 
till fullo grundas i Svenska Akademins ordbok. 

11.6.2 Begreppen fokal eTjänst, eTjänstekomplement och 
eTjänstemiljö 

Internet består av ett nätverk av webbsidor, vilka i den praktiska teorin betraktas 
som skärmdokument. På dessa skärmdokument presenteras ett antal samexiste-
rande eTjänster. Eftersom de samexisterar med varandra i nätverk, använder den 
praktiska teorin en kontextuell ansats för att beskriva en nod i nätverket av 
eTjänster när flera samexisterar. Med denna kontextuella ansats som utgångs-
punkt definieras i den praktiska teorin begreppen fokal eTjänst, eTjänstekomple-
ment och eTjänstemiljö. I avsnitt 7.1.2 beskrivs och tillämpas dessa ingående.  

Kontextuell ansats  
Kontextuella ansatser i samband med analyser av verksamheter beskrivs av flera 
författare (t.ex. Törnebohm 1977; Håkansson och Snehota 1995; Goldkuhl 
1993b; Lind 2001). Goldkuhl har utvecklat metoder för kontextuell modellering 
av verksamheter, t.ex. med stöd av handlingsgrafer (Goldkuhl och Röstlinger 
1988). Inom företagsekonomisk forskning har Håkansson och Snehota (1995) 
presenterat ett nätverksperspektiv som också bygger på en kontextuell ansats 
med utgångspunkt från ett företags relationer till andra företag både direkt och 
indirekt. Att ha en kontextuell ansats i samband med analyser av verksamheter 
innebär att man utgår från en verksamhetsdel, en nod, i syfte att förstå den verk-
samheten eller noden (Håkansson och Snehota 1995; Goldkuhl och Röstlinger 
1988). Även min licentiatavhandling (Hultgren 2000) hade en sådan kontextuell 
ansats, men då för att förstå nätverk av organisationer. Skillnaden i föreliggande 
avhandling är att noderna utgörs av eTjänster, inte organisationer.  

Fokal eTjänst, eTjänstekomplement och eTjänstemiljö 
Begreppen fokal eTjänst, eTjänstekomplement och eTjänstemiljö (och även be-
greppen länknings-eTjänst och relaterad eTjänst som grundas i nästa avsnitt) är 
endast meningsfulla med utgångspunkt från den kontextuella ansatsen. De är med 
andra ord både definierade utifrån denna kontextuella ansats och relativa i för-
hållande till varandra. Detta innebär att den huvudsakliga teoretiska grundningen 
för dessa begrepp görs i nätverkssynen enligt Castells (1999). Därför baseras den 
teoretiska grundningen av dessa begrepp i första hand på en logik som utgår från 
en kontextuell analys på nätverket av skärmdokument och eTjänster. För att 
kunna genomföra en kontextuell analys av samexisterande eTjänster måste därför 
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en nod identifieras som tar utgångspunkt i ett eller flera skärmdokument. Denna 
eTjänst kallas för fokal eTjänst i den kontextuella analysen.  

Termen och begreppet fokal eTjänst återfinns emellertid inte i existerande littera-
tur. För att kunna identifiera den fokala eTjänsten måste skärmdokumenten 
analyseras utifrån ett tema. Habermas (1982:126) definierar begreppet tema inom 
social handlingsteori på följande sätt: ”Ett tema uppkommer i samband med 
åtminstone en deltagares intressen och handlingsmål” och att ett sådant tema: 
”Ringar in ett relevansområde”.  Den fokala eTjänsten identifieras, i linje med 
detta, med utgångspunkt från funktionalitet och meddelanden utifrån ett 
relevansområde. Till detta tema ska även tjänsteleverantörsansvaret vägas in, 
eftersom en fokal eTjänst tillhandahålls av en ansvarig tjänsteleverantör (se 7.1). 

Begreppet eTjänstekomplement avser den funktionalitet och de meddelanden som 
tillhandahålls från de skärmdokument som är knutna till den fokala eTjänsten, 
men som inte tillhör samma tema och  tillhandahålls av samma tjänsteleverantör. 
Begreppet eTjänstekomplement finns inte heller i existerande litteratur. Begrep-
pet komplement kan dock grundas i matematikens mängdlära med motsvarande 
betydelse. NE (2007) beskriver det matematiska begreppet komplementmängd 
som en: ”mängd bestående av de element som inte ingår i en given mängd”.   I 
den praktiska teorin utgörs komplementmängden av de meddelanden och den 
funktionalitet som tillhandahålls kunden på de skärmdokument som är knutna till 
en fokal eTjänst men som inte ingår i dess tema. 

Begreppet eTjänstemiljö återfinns inte heller i litteraturen. Begreppet miljö kan 
dock grundas i NE (2007) där det beskrivs som: ”omgivning, omgivande 
förhållanden”. I Merriam-Webster Online (2007) beskrivs substantivet environ-
ment som “the circumstances, objects, or conditions by which one is surroun-
ded”. I dessa uppslagsverk har därmed begreppet miljö en betydelse som är i 
linje med innebörden av begreppet eTjänstemiljö, dvs. att både den fokala 
eTjänsten och dess eTjänstekomplement ingår i och bildar eTjänstemiljön.   

11.6.3 Begreppen länkningsmeddelande, länknings-eTjänst och 
relaterad eTjänst.  

Utgångspunkten för detta avsnitt är en länkningsfunktionalitet som representeras 
av ett klickbart meddelande, samt funktionalitet för åtkomst av en representerad 
adress (URL) efter klickning. Länkningen innebär vanligen dessutom att ytter-
ligare funktionalitet som är knuten till målet för länkningen aktiveras, t.ex. pre-
sentation av ett nytt skärmdokument, som kan öppnas i samma fönster på bild-
skärmen eller i ett nytt fönster. Specifikt för de två begreppen länknings-eTjänst 
och relaterad eTjänst är att de endast är meningsfulla att beskriva med utgångs-
punkt från en kontextuell analys av hur en användare interaktivt navigerar bland 
skärmdokument på Internet och i förhållande till en fokal eTjänst. Denna ansats 
beskrivs i föregående avsnitt och innebär att en utgångspunkt tas i en nod i nät-
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verket av eTjänster genom begreppen fokal eTjänst, eTjänstekomplement och 
eTjänstemiljö.  

Ett länkningsmeddelande avser enligt den praktiska teorin om eTjänster ett noter-
bart och valbart meddelande som kunden erfar och kan välja. Begreppet länk-
ningsmeddelande kan grundas både tekniskt och kommunikativt.  

Teknisk grundning kan göras genom relatering till Hyper Text Markup Language 
(HTML) (t.ex. Staflin 2003). Denna teknik utgör grundprincipen för ett länk-
ningsmeddelande, där markerade ord, bilder etc. representeras av funktionalitet 
som länkar vidare till en annan adress (URL). Dessa länkar är placerade i de 
skärmdokument som ingår i kundens användargränssnitt.  

Kommunikativ grundning kan göras i talhandlingsteorin (se avsnitt 4.2.2 som 
refererar till Austin (1962); Searle (1969) m.fl.)). Detta innebär teoretiskt stöd för 
att betrakta ett länkningsmeddelande, t.ex. Hittas logotyp placerad i Blocket, som 
bestående av en propositionell handling och en illokutionär handling. Proposi-
tionell handling innebär i exemplet att kunden kan referera till Hitta som logotyp 
och möjligen som en nummerupplysnings- och karttjänst. Illokutionär handling 
innebär att kunden i exemplet uppfattar meddelandet som ett erbjudande om att 
eTjänsten Hitta tillhandahålls om kunden klickar på länkningsmeddelandet.  

En länknings-eTjänst är ett länkningsmeddelande, och är därmed begreppsmäs-
sigt grundat som både ett tekniskt och ett kommunikativt begrepp. Begreppet 
länknings-eTjänst går dock utöver begreppet länkningsmeddelande enligt föl-
jande (se avsnitt 7.1): En länknings-eTjänst baseras på ett länkningsmeddelande 
som till sin utformning, placering i skärmdokument och avsikt uppfyller de tre 
grundläggande egenskaperna för när det är meningsfullt att kalla en företeelse för 
eTjänst (se kapitel 5). Det innebär bl.a. att rollerna kund och tjänsteleverantör 
uttryckligen måste finnas. En länknings-eTjänst karakteriseras därutöver av för-
medling som inbegriper två kundtyper: kund A som för tillfället tillhandahålls 
den eTjänst där länkningsmeddelandet är placerat, samt kund B som är målet för 
länkningen (ofta tjänsteleverantören för en relaterad eTjänst). Detta innebär att en 
länknings-eTjänst baseras på båda de grundläggande relationerna. Begreppet 
länknings-eTjänst kan inte grundas teoretiskt i existerande teorier, utan är endast 
meningsfullt när det sätts in i kontexten av den fokala eTjänsten, samt till den 
relaterade eTjänst som är målet för länkningen.  

En relaterad eTjänst är åtkomlig från en fokal eTjänst, via en länknings-eTjänst 
eller ett länkningsmeddelande. En relaterad eTjänst befinner sig därför ett länk-
ningsavstånd bort från den fokala eTjänsten och utgörs av en annan nod i samma 
nätverk. Som en sådan nod kan den i sin tur beskrivas som en fokal eTjänst med 
stöd av de fem första reglerna för den praktiska teorin. Begreppet relaterad 
eTjänst kan inte grundas teoretiskt i existerande teorier, utan är endast menings-
fullt i kontexten av den fokala eTjänsten och dess eTjänstekomplement.    
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DEL VI  
AVSLUTNING 

 
Del VI består av kapitel 12 som sammanfattar, diskuterar och blickar framåt mot 
fortsatt forskning. 
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12 Sammanfattande slutsatser, diskussion  
och avslutning 

 

Detta kapitel inleds med att de huvudsakliga forskningsbidragen sammanfattas 
och dess beståndsdelar beskrivs. Sedan beskrivs mina anspråk på forsknings-
bidragets relevans och giltighet. Därefter diskuteras forskningsbidragets norma-
tiva implikationer som stöd för vidareutveckling av eTjänster och skärmdoku-
ment, samt dess implikationer för egenskapen handlingsbarhet hos IT-system i 
kontexten av eTjänster. Avslutningsvis beskrivs uppslag till fortsatt forskning 
som aktualiserats av forskningsprocessen och dess resultat. 

 

12.1 Forskningsbidraget - en kort sammanfattning  
Avhandlingens forskningsbidrag utgörs av vetenskaplig kunskap i form av en 
praktisk teori om eTjänster som presenteras i kapitel 5-7. Syftet är att bidra både 
till forskarsamhället och till praktikfältet genom vetenskaplig kunskap som är 
tillämpbar i analys och som resulterar i meningsfulla resultat. Den praktiska 
teorin om eTjänster ska ge en ökad förståelse för företeelsen eTjänst och för hur 
flera eTjänster kan samexistera via skärmdokument. Avsikten är också att skapa 
förståelse för att eTjänster baseras på social interaktion som sker via användning 
av IT-system mellan tjänsteleverantören och dennes kunder. Avsikten är vidare 
att den praktiska teorin ska rikta uppmärksamheten mot centrala aspekter i sam-
band med att eTjänster och skärmdokument analyseras. Den praktiska teorin gör 
dock inte anspråk på att vara ”korrekt”, ”sann” eller ”färdig”, utan istället på att 
vara trovärdig, meningsfull och tillämpbar. 

Som stöd för att avgöra om det är meningsfullt att kalla en företeelse för eTjänst, 
har en operationell explikation utvecklats. Denna beskrivs i kapitel 5 som tre 
grundläggande egenskaper hos en eTjänst: 1) rollerna tjänsteleverantör och kund 
ska föreligga; 2) interaktionen dem emellan ska ske via användningen av IT-
system; 3) kunden ska nyttja tjänsteleverantörens IT-system. Dessa tre grundläg-
gande egenskaper är också svaret på forskningsfråga 1: Vad innebär IT-använd-
ning i en eTjänstekontext?   

En fördjupad explikation har utvecklats, vilken presenteras i kapitel 6 och 7. I 
kapitel 6 beskrivs fem regler bestående av centrala begrepp och värderingar som 
är ett stöd för att meningsfullt förstå och analysera en eTjänst (givet att de tre 
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grundläggande egenskaperna föreligger). Genom dessa regler skapas förståelse 
för att många eTjänster också baseras på en grundläggande relation mellan flera 
kunder och inte bara på relationen mellan en kund och tjänsteleverantören. Reg-
lerna belyser vidare att handlingar och resultat tillhandahålls kunderna genom 
deras användning av tjänsteleverantörens IT-system, samt att användningen av 
IT-system baseras på tre typer av användningssituationer. Centralt är dessutom 
att en social interaktion via användning av IT-system också äger rum, även när 
ett IT-system i vissa sammanhang ersätter den mänsklige aktören. De fem reg-
lerna är svaret på forskningsfråga 2: Vilka begrepp och mål/värden är menings-
bringande för att förstå en eTjänst? 

Kapitel 7 utgår från olika skärmdokument som tillhandahålls kunder via IT-
system. Syftet är att med stöd av ytterligare begrepp kunna förstå och beskriva 
hur flera eTjänster samexisterar i nätverksstrukturer, varvid en kontextuell ansats 
förespråkas. På basis av en sådan kontextuell ansats presenteras en sjätte regel 
utifrån begreppen fokal eTjänst, eTjänstekomplement, eTjänstemiljö, länknings-
eTjänst och relaterad eTjänst. Den sjätte regeln är svaret på forskningsfråga 3: 
Vilka ytterligare begrepp och mål/värden är meningsbringande för att förstå hur 
ett flertal eTjänster kan samexistera?   

12.2 Forskningsbidragets beståndsdelar 
I avsnitt 2.2 beskrivs, i enlighet med Cronen (2001) och Goldkuhl (2006), att en 
praktisk teori består av 5 delar: konceptualisering, mönster, värden, designprin-
ciper och modeller. Nedan diskuteras dessa 5 beståndsdelar i mitt forsknings-
bidrag: den praktiska teorin om eTjänster.  

Regelverket för den praktiska teorin om eTjänster utgör en konceptualisering av 
begrepp som är centrala och som används för att beskriva företeelsen eTjänst. 
Begreppen i fråga är bl.a.: kund, eTjänstekoncept, IT-system som förutsättning 
för handling, IT-system i handling, handlingsrepertoar, fokal eTjänst, länknings-
eTjänst, skärmdokument och kundagent. Begreppsgraferna i figurerna 6.12–13 
och 7.11 (se kapitel 6 och 7) åskådliggör vilka de mest centrala begreppen är och 
hur dessa förhåller sig till varandra. Varje begrepps egenskaper framgår av den 
tillhörande texten. Genom regelverket gör konceptualiseringen det möjligt 

� att förstå innebörden av IT-användning i en eTjänstekontext och därmed 
också att avgöra när det är meningsfullt att kalla en företeelse för eTjänst 

� att förstå en eTjänst som social interaktion via användning av IT-system 

� att förstå hur eTjänster kan samexistera i skärmdokument. 
 

Genom empiriska analyser kan mönster studeras som skapar förståelse för hur 
eTjänster och skärmdokument empiriskt tenderar att se ut. Åtta empiriska exem-
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pel som presenteras i del IV visar, tillsammans med mina och andras övriga em-
piriska analyser, att existerande eTjänster uppvisar följande drag: 

� De är i hög grad designade som SST och baseras därmed på 1) den första 
grundläggande relationen mellan tjänsteleverantör och kund, och 2) på 
autonoma användningssituationer för tjänsteleverantören och interaktiva 
för kunden. 

� De är i flera fall designade för att kunder ska kunna kommunicera med 
varandra, dvs. för att också inkludera relationer mellan kunder. 

� De samexisterar till övervägande del med andra eTjänster och baseras 
därmed i hög grad på tillhandahållande av länknings-eTjänster. 

 

Den praktiska teorin om eTjänster bidrar med värden som kan identifieras i 
regelverket och som beskriver hur företeelsen eTjänst bör vara utformad. Föl-
jande värden kan identifieras:  

� eTjänster bör tillhandahålla handlingar och resultat som är av värde för 
kunden.  

� eTjänster bör vara tydliga med vilka handlingar och resultat som till-
handahålls och därmed tydliga med vilka åtaganden som både tjänsteleve-
rantören och kunden gör. 

� Skärmdokument bör utformas så att eTjänstetydlighet uppnås vid sam-
existens mellan olika eTjänster. 

� Ett överordnat värde är att eTjänster bör bidra till relationer av god kvali-
tet mellan de aktörer som bedriver social interaktion via användningen av 
IT-system.  

 

De frågor som reses i anslutning till de åtta empiriska analyserna i del IV illust-
rerar tillämpningen av den praktiska teorin om eTjänster i analyser av existerande 
eTjänster och skärmdokument. Frågorna är genererade genom ett systematiskt 
ifrågasättande av eTjänsternas och skärmdokumentens nuvarande utformning, 
med utgångspunkt från de centrala begreppen: eTjänstekoncept, relationer, an-
vändningssituationer och eTjänsters samexistens. Frågorna illustrerar därmed hur 
en utveckling av existerande eTjänster och skärmdokument kan övervägas. 
Denna analytiska kraft genereras genom ett systematiskt ifrågasättande baserat på 
den praktiska teorins centrala begrepp och deras möjliga värden. Dessa begrepp 
och möjliga värden fungerar därmed normativt som designprinciper för 
utvärdering, vidareutveckling och i förlängningen nyutveckling, vilka breddar 
och fördjupar analysen genom att problematisera följande aspekter på eTjänsten: 
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� eTjänstekonceptets utformning och om ytterligare kärn- och tilläggs-
tjänster är lämpliga att utveckla 

� nuvarande kundtyper och en eventuell differentiering av dessa 

� möjligheten att också föra in den andra grundläggande relationen (kund–
kund) i de eTjänster som inte beaktat denna  

� de sociala aktörernas nuvarande användning av IT-system på så sätt att 
både kunderna och tjänsteleverantören använder IT-system interaktivt, 
autonomt och externt  

� befintliga länknings-eTjänster  

� den nuvarande utformningen av skärmdokument med avseende på 
eTjänstetydlighet. 

 

Den praktiska teorin om eTjänster bidrar avslutningsvis med modeller, som ut-
kristalliserar centrala aspekter i den praktiska teorins regelverk i syfte att dessa 
ska kunna fungera som analytiska instrument. I kapitel 6 presenteras modeller 
över 

� två grundläggande relationer (figur 6.1) 

� tre typer av användningssituationer (figurerna 6.7–9) 

� synen på social interaktion via användning av IT-system (tabell 6.2). 

 

12.3 Forskningsbidragets relevans 
Dahlbom (t.ex. 2002; 2003) beskriver behovet av ett mer tjänsteinriktat fokus 
inom informatikämnet för att möta de samhällsförändringar som drivs så starkt 
av den pågående IT-utvecklingen. I avsnitten 3.1–3.2 beskrivs Dahlboms syn på 
detta mer ingående liksom hans syn på det framväxande samhället som allt mer 
baseras på kommunikation mellan människor.  

Jag anser att mitt forskningsbidrag, i form av den praktiska teorin om eTjänster, 
som vetenskaplig kunskap är i linje med de behovsdiskussioner som Dahlbom för 
genom att den 

� utgår från och tydligt definierar IT-användning i en eTjänstekontext  
(se kapitel 5) 

� lyfter fram kommunikationen mellan människor (regel 1 och regel 5, se 
avsnitt 6.1 och 6.5) 

� beskriver att eTjänster baseras på social interaktion via användning av IT-
system (regel 5, se avsnitt 6.5 och empirisk grundning i del IV). 
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Orlikowski och Iacono (2001) menar att kärnan i informatikforskningen är att 
problematisera IT-artefakten och dess användning, inte minst med tanke på att 
”…users adopt the artifact for new and different uses” (ibid.:131). Jag anser att 
den praktiska teorin om eTjänster bidrar till detta kärnområde, eftersom IT-
artefakten och dess användning problematiseras med utgångspunkt från en ny 
kontext som inte främst är organisatorisk till sin karaktär, utan där kundens 
användning av IT-artefakten särskilt betonas.  

En praktisk teori ska enligt Cronen (2001) vara ett stöd för forskare och praktiker 
som arbetar med mänskliga system i syfte att förbättra dem. En praktisk teori ska 
i samband med denna användning fungera som en gemensam grammatik och då 
lyfta fram centrala begrepp och värden t.ex. i samband med analysverksamhet. 
En praktisk teori ska därmed ses som ett instrument för forskare och praktiker 
som bedriver praktisk utforskning (se även figur 2.2 och avsnitt 2.2.4). En prak-
tisk teori ska därför både vara tillämpbar och i sin användning leda till menings-
fulla resultat. I samband med tillämpning vid analys ger de begrepp och värden 
som den praktiska teorin om eTjänster lyfter fram forskare/praktiker stöd för att    

� kunna avgöra om det är meningsfullt att kalla en företeelse för eTjänst 

� förstå och beskriva eTjänster som både teknisk och social interaktion via 
användning av IT-system 

� förstå och analysera centrala värden, t.ex. kundfokus och eTjänstetydlig-
het 

� förstå och analysera grundläggande relationer som eTjänster baseras på 

� förstå och analysera tjänsteleverantörens och kundernas användning av IT-
system  

� förstå och analysera samexisterande eTjänster och skärmdokument 

� systematiskt ifrågasätta nuvarande utformning av eTjänster och skärm-
dokument i ett vidareutvecklingssyfte (jmfr de frågor som reses i del IV). 

 

Lovelock och Gummesson (2004) beskriver, med utgångspunkt från tjänstemark-
nadsföringen, hur den pågående samhällsutvecklingen skapar ett behov av kun-
skap som bättre förklarar företeelsen tjänst och därmed också hur tjänster bör de-
signas. Deras utgångspunkt är dock inte tjänster som baseras på interaktion via 
IT-system. Däremot föreslår de kundens ”icke-ägande” av tjänsteleverantörens 
resurser som grund för att förstå företeelsen tjänst. Den praktiska teorin om 
eTjänster stöder sig på detta resonemang, och avhandlingen visar också att ”icke-
ägandet” (eller mer precist: att kunden inte har full besittningsrätt över nödvän-
diga IT-system) är en av de grundläggande egenskaper som gör det möjligt att 
förstå företeelsen eTjänst (se avsnitt 6.4). 
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Den praktiska teorin om eTjänster bidrar till det handlingsbaserade perspektivet 
på IT-system (Cronholm och Goldkuhl 2006; Ågerfalk 2003). Bidraget innebär 
att det handlingsbaserade perspektivet har tillämpats i en ny kontext och att det 
därigenom har problematiserats, omtolkats och preciserats för denna eTjänste-
kontext. Jag menar att den praktiska teorin om eTjänster bidrar med ny kunskap 
genom att den 

� beskriver kommunikation och handling via användning av IT-system i en 
eTjänstekontext (se kapitel 5 och regel 3 i avsnitt 6.3 och 11.3) 

� är tydlig på att eTjänst och IT-system inte är synonyma begrepp, eftersom 
IT-system utgör en förutsättning för handling och en eTjänst tillhanda-
hålls i samband med IT-system i handling (regel 3, se avsnitt 6.3) 

� påvisar att det är kunden som ska tillföras värden i form av handlingar och 
resultat och inte (primärt) tjänsteleverantörens egen verksamhet (regel 2, 
se avsnitt 6.2) 

� inför begreppen autonom användningssituation, kundagent och leveran-
törsagent genom att tydliggöra vad en social aktör (kund och/eller tjänste-
leverantör) ”slipper” utföra i samband med kommunikationen med andra 
sociala aktörer (se avsnitt 6.3.3 och 6.5) 

� möjliggör en vidareutveckling av egenskapen handlingsbarhet genom att 
ge stöd för att definiera vad eTjänstetydlighet är (se avsnitt 12.6 nedan). 

 
I samband med eTjänster diskuteras nya typer av affärsmodeller för ekonomisk 
varaktighet (t.ex. Afuah och Tucci 2001; Timmers 1998; Hagel och Armstrong 
1997). eTjänster som baseras på dessa nya affärsmodeller kan vara gratis för 
kunden, eftersom de samexisterar med andra eTjänster för vilka andra kunder 
betalar. Grunden för dessa samexisterande eTjänster är länkningsfunktionaliteten. 
För att förstå eTjänster är det därför viktigt att förstå hur denna länkningsfunktio-
nalitet skapar nätverk av skärmdokument och eTjänster. Den praktiska teorin om 
eTjänster bidrar med kunskaper som  

� ger stöd för att förstå nätverk av skärmdokument och eTjänster med en 
kontextuell ansats (avsnitt 7.1.1) 

� lyfter fram den så vanliga och viktiga länknings-eTjänsten och visar hur 
den kan förstås och analyseras (avsnitt 7.1 och 9.1)   

� ger stöd för att analysera skärmdokument med avseende på bl.a. begrep-
pen fokal eTjänst, länknings-eTjänster och samexisterande eTjänster 
(avsnitt 7.1) 

� kan ge uppslag till forskning om eTjänsteutveckling med stöd av begrepp 
och förståelse för samexisterande eTjänster där länknings-eTjänster 
”väver” ihop eTjänster och affärsmodeller. 
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Den uppfattning om företeelsen eTjänst som beskrivs genom begreppet SST är 
mycket vanlig inom både forskarsamhället och praktikfältet (se kapitel 3). Jag 
anser att den praktiska teorin om eTjänster ger flera viktiga bidrag som öppnar 
för en bredare och mer meningsfull förståelse för företeelsen eTjänst, av följande 
skäl: 

� Den praktiska teorin beskriver företeelsen eTjänst som social interaktion 
via användning av IT-system. Genom denna sociala dimension öppnas 
möjligheter att systematiskt studera den normativa kontext där använd-
ningen av IT-systemet sker, t.ex. genom sociala relationer, regler, åtagan-
den och förväntningar (se avsnitt 6.5). 

� Den utgår vidare från den grundläggande relationen mellan en tjänsteleve-
rantör och en kund, men beskriver också en grundläggande relation mellan 
kunder (se avsnitt 6.1 och 6.5).  

� Den beskriver tre typer av användningssituationer genom vilka både 
tjänsteleverantörer och kunder kan förhålla sig till användningen av IT-
system på olika sätt. Kombinationen av dessa tre användningssituationer, 
som gäller för samtliga sociala aktörer, leder till en betydligt bredare upp-
fattning om användning av IT-system i samband med företeelsen eTjänst. 
Den uppfattning som SST representerar, att företeelsen eTjänst (alltid) är 
interaktiv för kunden och autonom för tjänsteleverantören, kan därigenom 
ersättas av en väsentligt vidare syn (se avsnitt 6.3.3). 

� Den tydliggör även gränsdragningen mellan användning av IT-system 
som stöd för tjänsteverksamhet och användning av IT-system som 
förutsättning för eTjänster (se avsnitt 6.3.1). 

 

12.4 Forskningsbidragets giltighet 
Beståndsdelarna och relevansen för den praktiska teorin om eTjänster som veten-
skaplig kunskap beskrivs ingående i avsnitt 12.2 och 12.3 ovan. I figur 12.1 
nedan illustreras denna vetenskapliga kunskap av romboiden längst ner i figuren. 
I figuren åskådliggörs även mina anspråk på att den praktiska teorin bidrar med 
kunskap till två målgrupper: forskarsamhället och praktikfältet. Att en praktisk 
teori generellt gör anspråk på att vara vetenskaplig kunskap både för forskarsam-
hället och för praktikfältet beskrivs ingående i avsnitt 2.2. Med forskarsamhället 
avser jag framförallt disciplinen informatik, men även tjänstemarknadsföringen. 
Med praktikfältet avser jag blivande och verksamma utvecklare av eTjänster och 
IT-system.  
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Figur 12.1. Den praktiska teorin om eTjänster – bidrag till både forskarsamhället och 
praktikfältet  

 

Giltigheten av mina anspråk för båda dessa målgrupper bygger bl.a. på att de kan 
tillämpa den praktiska teorin och att de då kan uppnå meningsfulla resultat. De 
båda målgrupperna (sedda som idealtyper – se Nurminen, 1988) har dock delvis 
olika skäl till varför de bör välja att tillämpa den praktiska teorin om eTjänster. 
Därför måste giltigheten för forskningsbidraget värderas utifrån två delvis diffe-
rentierade syften. Nedan beskrivs först de två målgruppernas syften och därefter 
följer en argumentation om mina anspråk på den praktiska teorins giltighet med 
avseende på de två målgrupperna. 

12.4.1 Syften för målgrupperna forskarsamhället och praktikfältet   
Huvudsyftet med kunskapsbidraget till forskarsamhället (se figur 12.1) är att 
forskare ska kunna tillämpa den praktiska teorin och uppnå förståelse för 
eTjänster och skärmdokument i syfte att utveckla ny kunskap. I avsnitt 12.7 
nedan beskrivs förslag till fortsatt forskning som är exempel på vad denna 
målgrupp kan ha för intressen. En sådan kunskapsutveckling kan baseras på den 
praktiska teorin som objekt, t.ex. genom jämförelser med andra teorier.  
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Kunskapsutvecklingen kan också baseras på en användning av den praktiska teo-
rin för analys av eTjänster och skärmdokument. Syftet kan då t.ex. vara att 

� vidareutveckla den praktiska teorin 

� utveckla kunskaper om olika typer av eTjänster 

� utveckla kunskaper om affärsmodeller och samexisterande eTjänster 

� utveckla metoder.  

 

Huvudsyftet för praktikfältet är att praktiker ska kunna tillämpa den praktiska 
teorin och uppnå förståelse i syfte att t.ex. utvärdera och vidareutveckla 
eTjänster och skärmdokument. Praktiker har därför ett intresse av att tillämpa 
den praktiska teorin som en sammanhållen kunskap för att t.ex. 

� utvärdera existerande eTjänster och skärmdokument 

� vidareutveckla samexisterande eTjänster och skärmdokument  

� ställa krav på eTjänster och IT-system. 

 

12.4.2 Giltighet – mina anspråk   
Goldkuhl (2001) har beskrivit generella krav på giltighet för vetenskapliga av-
handlingar med stöd av bl.a. följande kriterier: relevans, originalitet, generalitet, 
kongruens, kumulativitet samt kommunicerbarhet. Nedan diskuteras dessa krite-
rier kort med avseende på avhandlingens kunskapsbidrag och dess båda mål-
grupper. Jag väljer att lägga till kriterierna etik och jämställdhet, eftersom både 
forskningsprocessen och de studerade företeelserna innefattar andra människor. 
Jag väljer dessutom att lägga till avhandlingens specifika kriterier: tillämpbarhet 
och meningsfullhet, eftersom dessa beskriver två centrala anspråk på giltighet 
som jag har för den praktiska teorin om eTjänster. 

Jag anser att avhandlingens kunskapsbidrag har relevans. En ingående argumen-
tation över dessa relevansanspråk görs i avsnitt 12.3 ovan.    

Jag anser att kunskapsbidragen uppfyller kravet på originalitet. Jag har inte 
funnit någon utvecklad begreppsdefinition, inom vare sig forskarsamhället eller 
praktikfältet, än mindre någon utvecklad praktisk teori som ger stöd för att 
betrakta eTjänster som social interaktion via användning av IT-system.  

Jag anser vidare att kunskapsbidragen uppfyller kraven på generalitet i betydel-
sen att de gäller för alla de eTjänster och skärmdokument där de tre grundläg-
gande egenskaperna för när det är meningsfullt att tala om eTjänst föreligger. 
Det innebär med andra ord att kunskapsbidragen är generellt giltiga i samband 
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med IT-användning i en eTjänstekontext. Jag anser dessutom att den praktiska 
teorin är generellt giltig för tillämpning inom både forskarsamhället och praktik-
fältet. Jag anser däremot inte att den praktiska teorin är korrekt, sann, lämpligast, 
eller ens ”färdig” – däremot trovärdig, tillämpbar och meningsfull.  

Den praktiska teorin om eTjänster har löpande utvecklats genom interna grund-
nings- och genereringsprocesser (se 2.4.3), vilka har haft som syfte att pröva och 
vidareutveckla den praktiska teorins kongruens. Jag anser därför att forsknings-
bidraget är kongruent, vilket är ett lika centralt giltighetsanspråk för båda mål-
grupperna.  

Jag anser att forskningsbidragen, genom de teoretiska utgångspunkter som 
beskrivs i kapitel 4, uppfyller kraven på kumulativitet, dvs. att de baseras på 
tidigare kunskaper och bidrar till fortsatt vetenskaplig kunskapsutveckling. Be-
skrivningen av forskningsbidragets relevans, i avsnitt 12.3 ovan och även diskus-
sionen i avsnitt 12.6 nedan om eTjänstetydlighet som ett tillkommande kriterium 
för handlingsbarhet, är exempel på sådan kumulativitet som framförallt är central 
för forskarsamhället. Kumulativitetskriteriet är däremot inte lika centralt för 
praktikfältet, där giltigheten mer är knuten till den praktiska teorin som samman-
hållen kunskap och dess användbarhet och analytiska kraft.   

Kommunicerbarheten, dvs. läsbarheten i framförallt kapitel 5–7, men även kapi-
tel 8–9, har löpande prövats när andra personer har tillägnat sig den praktiska 
teorin och därefter tillämpat den. Kommunicerbarheten är mycket central för 
båda målgrupperna (se även kriteriet tillämpbarhet nedan). Centrala delar av 
kunskapsbidraget har accepterats till två internationella konferenser (se Hultgren 
och Eriksson 2005a; Hultgren och Eriksson 2005b). Många är också de syn-
punkter som löpande har kommit till mig om den framväxande praktiska teorins 
pedagogiska framställning. Jag har också läst och kommenterat ett mycket stort 
antal (ca 90) analyser som andra användare av den praktiska teorin, både forskare 
och praktiker, har gjort. I samband med detta har jag också kunnat dra slutsatser 
om vad som behöver förbättras i den pedagogiska framställningen. Jag menar att 
kommunicerbarheten hos den praktiska teorin så som den presenteras i avhand-
lingen är hög. Jag menar dock att tillägnandet underlättas av någon form av ut-
bildning eller handledning.  

Jag anser att avhandlingen uppfyller forskningsetiska krav. De företag och 
eTjänsteutvecklare som berörs av empiriska analyser i framförallt kapitel 8–10 
har fått ta del av analyserna och har därefter gett klartecken för publicering. Pri-
vatpersoners uppgifter och fotografier i analyserna av Blocket och Mötesplatsen 
har avpersonifierats. I samband med att jag har analyserat dessa två exempel på 
eTjänster har jag inte uppträtt med falska förespeglingar, t.ex. genom att annon-
sera eller på annat sätt uppträda oriktigt på Blocket. Inte heller har jag kommuni-
cerat med någon annan medlem på Mötesplatsen i rollen som forskare. Jag har 
dessutom inte valt exempel på eTjänster som innebär att olagliga eller etiskt 
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tveksamma handlingar begås. Jag anser slutligen att jag både i forsknings-
processen och avhandlingen beaktat jämställdhetsaspekter såsom etnicitet, genus 
och social tillhörighet, då jag valt ut exempel och användare av den praktiska 
teorin.    

Jag hävdar avslutningsvis att den praktiska teorin om eTjänster både är tillämp-
bar och meningsfull att tillämpa för både forskarsamhället och praktikfältet (men 
med delvis skilda syften – se 12.4.1 ovan). Den praktiska teorin har, förutom av 
mig, tillämpats löpande under forskningsprocessen av både verksamma och bli-
vande praktiker. Som studerande har de dubbla roller – både att vara akademiska 
kritiker och att förbereda eller vidareutveckla sig för praktikfältet. Under utveck-
lingsfas A och B har ett stort antal studerande tillämpat den framväxande prak-
tiska teorin. I samband med dessa tillämpningar har den pedagogiska framställ-
ningen utvärderats och förbättrats. I samband med tillämpningarna har också 
analysresultatens meningsfullhet löpande utvärderats. Dessa utvärderingar av 
meningsfullheten har utförts både bland dem som har tillämpat den praktiska 
teorin och i samband med vetenskapliga konferenser (se kapitel 2). I kapitel 10 
genomförs en avslutande analys av tillämpbarheten och meningsfullheten för den 
version som beskrivs i del III. Samtliga respondenter har genomgått en utbild-
ning för att lära sig den praktiska teorin, vilket jag menar underlättar tillägnandet. 
Analysen visar att respondenterna anser att den praktiska teorin om eTjänster ger 
dem meningsfull kunskap om eTjänster och skärmdokument i samband med att 
de tillämpar den. Dessa slutsatser om den praktiska teorins tillämpbarhet och 
meningsfullhet bekräftas också av mina erfarenheter från övriga användares 
tillämpningar av den praktiska teorin i analyser av eTjänster och skärmdokument.    

 

12.5 Den praktiska teorin som stöd för vidareutveckling 
I samband med den empiriska grundningen i del IV reses ett antal frågor för vart 
och ett av de empiriska exemplen. Syftet med dessa frågor är att illustrera hur 
den praktiska teorin kan användas för att generera en vidareutveckling av existe-
rande eTjänster. Denna normativa kraft kan relateras till de designprinciper (se 
12.2 ovan) som ingår i den praktiska teorin. Dessa designprinciper ska dock inte 
förväxlas med metoder för vidareutveckling av eTjänster.  

Frågorna är formulerade så att de systematiskt ifrågasätter 1) eTjänstekonceptet, 
2) relationerna, 3) användningssituationerna och 4) samexistensen med andra 
eTjänster. I detta avsnitt förs en sammanfattande diskussion med utgångspunkt 
från dessa frågor. Jag menar att de ovan nämnda fyra aspekterna på en eTjänst är 
ömsesidigt beroende av varandra. Det betyder m.a.o. att om en aspekt förändras 
leder detta till att också övriga aspekter påverkas. 

I avsnitt 4.1.2 beskrivs Edvardssons (1996) syn på att utveckla förutsättningarna 
för tjänster, dvs. tjänsteutveckling, vilket enligt honom bl.a. handlar om att ut-
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veckla eller vidareutveckla det tjänstekoncept som tillhandahålls kunden. Över-
satt till terminologin för den praktiska teorin om eTjänster, innebär detta en 
vidareutveckling av handlingar och resultat som tillhandahålls kunden, dvs. en 
vidareutveckling av eTjänstekonceptet inom den fokala eTjänsten. Jag väljer där-
för att utgå från en vidareutveckling av eTjänstekonceptet i nedanstående diskus-
sion (även om det är möjligt att utgå från var och en av de övriga aspekterna, 
eftersom dessa hänger ihop).  

Med utgångspunkt från de frågor som reses i del IV kan en vidareutveckling av 
eTjänstekonceptet diskuteras i fyra avseenden:  

� vidareutveckling av eTjänstekonceptet i betydelsen förändring av åtagan-
den från tjänsteleverantören gentemot kunden utan förändring av grund-
läggande relationer eller användningssituationer 

� vidareutveckling genom förändring av relationer i betydelsen grundläg-
gande relationer (tjänsteleverantör–kund och kund–kund) 

� vidareutveckling av användningssituationerna  

� vidareutveckling av samexisterande länknings-eTjänster inom den fokala 
eTjänsten. 

 
De frågor som reses i del IV illustrerar dessutom att eTjänsteutveckling kan äga 
rum utanför eTjänstekonceptet, dvs. utanför den fokala eTjänsten genom en 
vidareutveckling av samexisterande länknings-eTjänster, dvs. av den fokala 
eTjänstens eTjänstekomplement.  

Nedan förs en kort diskussion med avseende på aspekterna eTjänstekoncept, rela-
tioner, användningssituationer, samt samexistens.  

12.5.1 Vidareutveckling av eTjänstekonceptet 
Att vidareutveckla eTjänstekonceptet handlar, enligt den praktiska teorin, om för-
ändringar i tillhandahållandet av handlingar och resultat riktade till kunderna. 
Vidareutveckling av eTjänstekonceptet handlar därmed om en förändring av åta-
ganden om vad som görs och vad dessa handlingar ska resultera i.  

Flera frågor som ställs i del IV avser att öka värdet för kunden genom att de ger 
ett underlag för att ta ställning till om det är möjligt, och i så fall lämpligt, att till-
handahålla bevakningshandlingar som via e-mail eller sms meddelar kunden när 
en händelse har inträffat. Det finns även exempel på att det går att tillhandahålla 
annan kompletterande funktionalitet, såsom prisrekommendationer, videkonfe-
renser och förbättrade sökkriterier. 
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12.5.2 Vidareutveckling av relationer 
Att vidareutveckla relationer handlar, enligt den praktiska teorin, bl.a. om föränd-
ringar i kundstrukturer på två fronter: tjänsteleverantör–kund och kund–kund. 
Vidareutveckling av relationer handlar därmed om en förändring av till vilka 
kunder som åtaganden ska göras. Vidareutvecklingen av relationer handlar också 
om att utveckla relationerna i existerande strukturer, t.ex. genom ytterligare åta-
ganden.   

Det finns exempel på frågor som riktar fokus mot en strukturell utveckling som 
kan ske genom att man endera differentierar kunderna eller skapar kund–kund-
relationer. Båda dessa strukturella utvecklingsförslag syftar till att öka värdet för 
kunderna. Det finns också exempel på frågor som riktar fokus mot en fördjup-
ning av existerande strukturer, vilket är fallet i samband med att eTjänstekoncep-
tet utvecklas för existerande kunder t.ex. genom tilläggstjänster för bevakning. 

12.5.3 Vidareutveckling av användningssituationerna  
Att vidareutveckla användningssituationer handlar, enligt den praktiska teorin, 
om förändringar i hur kunderna och tjänsteleverantören använder IT-system. En 
vidareutveckling av användningssituationerna handlar därmed om förändringar 
av hur tillhandahållandet ska ske via användning av IT-system utan att de sociala 
aktörerna möts ”ansikte-mot-ansikte”.  En strävan i samband med denna proble-
matisering är att samtliga sociala aktörer, dvs. tjänsteleverantören och kunden/ 
kunderna, använder IT-system i samtliga tre möjliga användningssituationer: 
interaktiva, autonoma och externa. 

De frågor som reses i del IV riktar fokus på olika möjligheter att bredda använd-
ningssituationerna, inte minst så att autonoma användningssituationer utvecklas 
för kunderna i form av t.ex. bevakningsfunktionalitet. Tabellerna i del IV (se 
tabell 8.1-3 och 9.1-4) illustrerar att social interaktion via användning av IT-
system även äger rum i samband med sådana autonoma användningssituationer. 
Det är också i dessa sammanhang som IT-system i handling kan agera som kund- 
och leverantörsagenter. Bevakningsfunktionalitet som baseras på autonoma 
användningssituationer är ofta av högt kundvärde. Frågorna riktar även fokus 
mot att externa användningssituationer utvecklas till interaktiva för kunden, 
vilket också är exempel på ökat kundvärde. 

12.5.4 Vidareutveckling av länknings-eTjänster placerade inom den 
fokala eTjänsten 

Att vidareutveckla länknings-eTjänster, som är placerade så att de utgör en del av 
den fokala eTjänstens eTjänstekoncept, handlar om förändringar av eTjänstens 
samexistens med andra eTjänster. Vidareutveckling i dessa avseenden handlar 
om vad dessa länknings-eTjänster ska bidra med till den fokala eTjänsten och 
hur samexistensen ska utformas. Vidareutveckling, som sker genom att man 
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tillhandahåller länknings-eTjänster som en del av eTjänstekonceptet, handlar 
därmed ytterst om att uppnå synergieffekter genom tillhandahållandet av sam-
existerande eTjänster, inte minst så att de tillför höga kundvärden. 

Några frågor handlar om att överväga en utveckling av länknings-eTjänster som 
också ingår i eTjänstekonceptet. Dessa länknings-eTjänster baseras då på att ge 
kunden tillgång till fördjupad information från t.ex. leverantörer och butiker, 
samt om att utveckla betalningsmöjligheter inom ramen för den fokala eTjänsten. 

12.5.5 Vidareutveckling av länknings-eTjänster placerade inom 
eTjänstekomplementet 

Att vidareutveckla länknings-eTjänster placerade inom eTjänstekomplementet 
handlar även det om förändringar i tillhandahållandet av länknings-eTjänster, 
men utanför den fokala eTjänstens åtaganden. Vidareutveckling i dessa avseen-
den handlar därmed om en förändring av vad som tillhandahålls utanför temat för 
den fokala eTjänsten. Vidareutveckling genom denna princip handlar framförallt 
om att tjänsteleverantören tar vara på möjligheter till ökad lönsamhet, men också 
om att hitta kompletterande funktionalitet utanför temat som är av värde för kun-
den, alternativt inte upplevs negativt av denne. 

Flera frågor handlar om att leverantören bör överväga lämpligheten av hur länk-
nings-eTjänster är placerade i eTjänstekomplementet, dvs. den praktiska teorin 
ger stöd för frågor av utvärderingskaraktär. Ytterligare frågor handlar om uppslag 
till placering av nya länknings-eTjänster under övervägande av hur detta kommer 
att påverka kundens uppfattning om den totala eTjänstemiljön.   

12.5.6 Vidareutveckling av eTjänster – sammanfattning av diskus-
sionen med utgångspunkt från de frågor som har rests  

Diskussionen här illustrerar hur den praktiska teorin om eTjänster systematiskt 
kan ge stöd för att diskutera eTjänsteutveckling. En sådan eTjänsteutveckling tar 
sin utgångspunkt i att utveckla, eller vidareutveckla, en eTjänstemiljö som en 
helhet, dvs. både eTjänstekonceptet och dess eTjänstekomplement. Diskussionen 
illustrerar också att eTjänsteutveckling innebär förändringar i den sociala inter-
aktionen som sker mellan inblandade sociala aktörer på så sätt att förutsätt-
ningarna förändras för vilka åtaganden och förväntningar som skapas. Det blir 
därmed tydligt att eTjänsteutveckling inte enbart handlar om utveckling av 
teknisk interaktion utan i högsta grad också av sociala åtaganden som baseras på 
sociala normer.   

Diskussionen illustrerar också att de frågor som reses i del IV skapar ett utveck-
lingstryck som leder vidare från principerna för SST. En strävan som den prak-
tiska teorin har är att eTjänstekonceptet också bör baseras på den andra grundläg-
gande relationen mellan kunder och på fler autonoma, och färre externa, använd-
ningssituationer för kunderna. 
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Diskussionen innehåller även en problematisering gällande utformning och pla-
cering av länknings-eTjänster i anslutning till eTjänstekonceptet och eTjänste-
komplementet. Den praktiska teorin kan i samband med detta illustrera balans-
gången mellan att både utveckla värdet för kunden och lönsamheten för tjänste-
leverantören utan att eTjänstekomplementet upplevs som störande för kunden. 
Frågorna och diskussionen i detta avsnitt ger därmed en möjlig utgångspunkt för 
fortsatt forskning om samspelet mellan den fokala eTjänsten och dess eTjänste-
komplement, samt om hur lämpliga eTjänstemiljöer, som både bidrar till kun-
dens och tjänsteleverantörens intressen, bör designas. 

 

12.6 Handlingsbarhet och eTjänstetydlighet 
I avhandlingen är det handlingsbaserade perspektivet (Cronholm och Goldkuhl 
2006; Ågerfalk 2003) en central teoretisk utgångspunkt genom dess syn på IT-
system och dess användning. Det handlingsbaserade perspektivet beskriver dess-
utom ett antal kvalitetsprinciper för egenskapen handlingsbarhet i samband med 
IT-system. I detta avsnitt diskuteras dessa principer för när IT-system kan anses 
vara handlingsbara, men utifrån kontexten eTjänster. Inledningsvis beskrivs kort 
ett antal av dessa principer (kriterier) för handlingsbarhet hos IT-system. 

12.6.1 Handlingsbarhet i enlighet med det handlingsbaserade 
perspektivet på IT-system 

Handlingsbarhet som egenskap inom det handlingsbaserade perspektivet kan 
preciseras med ett antal principer, eller kvalitetsideal, för när IT-system är hand-
lingsbara (Cronholm och Goldkuhl 2006). De ska bl.a.  

� ha en tydlig handlingsrepertoar 

� tillgodose kommunikationsbehov 

� vara lättnavigerat 

� vara handlingstransparent 

� ge tydlig feedback 

� ha ett tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 

� visa aktörstydlighet 

� vara intentionellt tydligt 

� vara handlingsstödjande. 
 

Jag identifierar handlingstydlighet som ett överordnat ideal för de principer som 
räknas upp. Detta innebär m.a.o. att de tillhandahållna skärmdokumenten i sam-
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band med användarens IT-användning bör ge stöd för att minimera osäkerhet och 
missuppfattningar om vad man kan utföra och vad man har gjort. 

12.6.2 Handlingsbarhet vid IT-användning i en eTjänstekontext 
eTjänster tillhandahålls i samband med användning av IT-system, vars användar-
gränssnitt i enlighet med principerna för handlingsbara IT-system bör vara hand-
lingstydliga. I samband med IT-system som ska användas för att tillhandahålla 
eTjänster, särskilt samexisterande eTjänster, är det intressant att diskutera en 
komplettering av principerna för handlingsbarhet.  

En fokal eTjänst tillhandahålls genom ett eller flera skärmdokument som till-
handahåller funktionalitet och meddelanden. Den fokala eTjänsten samexisterar 
sedan med relaterade eTjänster via länkningsmeddelanden som, under vissa oms-
tändligheter, också kan utgöra länknings-eTjänster (se 7.1). Dessa samexiste-
rande eTjänster bör enligt den praktiska teorin för kunden framstå som möjliga 
att avgränsa från varandra, dvs. intuitivt uppfattas som olika eTjänster där 
eTjänsternas handlingar och resultat framgår, samt vem som är ansvarig tjänste-
leverantör. Det är därför rimligt att diskutera huruvida eTjänstetydlighet kan vara 
en lämplig utgångspunkt för analys, utvärdering och design av skärmdokument, 
när de avser att tillhandahålla eTjänster.  

Idealen för när IT-system ska anses vara handlingsbara (se 12.6.1 ovan) är 
utvecklade med föreställningen att användare brukar IT-system i en verksamhet, 
för kommunikation med andra och som stöd för att kunna utföra sin verksamhet.  

Företeelsen eTjänst, bygger också på IT-användning för kommunikation och 
handling mellan flera användare, men utifrån en eTjänstekontext. Detta innebär 
följande: 

� Att kundens navigation bland skärmdokument inte bara leder till ett nät-
verk av skärmdokument, utan också till ett nätverk av samexisterande 
eTjänster baserat på tillhandahållen funktionalitet och meddelanden. – Det 
är denna funktionalitet och dessa meddelanden som i varje handlingssitua-
tion enligt den praktiska teorin om eTjänster bör vara eTjänstetydliga. 

� Ett externt fokus baserat på rollerna kund och tjänsteleverantör. – Kunden 
utgår från sin verksamhet/vardag och tjänsteleverantören från sin verk-
samhet 

� Att kundens användning av centrala delar av tjänsteleverantörens IT-
system leder till att varje sådant användningstillfälle baseras på kundens 
valfrihet. – Detta ställer än större krav på självinstruering/tydlighet. Likaså 
har kunden normalt inte varit med i samband med utvecklingen av IT-
systemet eller bevistat någon utbildning. 
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12.6.3 eTjänstetydlighet som tillkommande kriterium? 
Med stöd av den praktiska teorin om eTjänster går det att argumentera för att 
pröva eTjänstetydlighet som ett tillkommande – och överordnat - kriterium på 
handlingsbarhet hos IT-system i samband med att eTjänster ska tillhandahållas 
för kunder figur 12.2). 

 

Egenskaper för 
handlingsbarhet hos 
användargränssnitt 

eTjänstetydlighet 

   

Figur 12.2. eTjänstetydlighet som en ytterligare analysnivå för handlingsbarhet hos  
IT-system och användargränssnitt 

 
Den praktiska teorin om eTjänster bidrar med en sådan eTjänstetydlighet genom 
att införa begrepp för att analysera samexistensen mellan olika eTjänster och vad 
respektive eTjänst omfattar. Det kan säkert finnas exempel på eTjänster där 
tjänsteleverantören, av något skäl, vill tona ner eller helt dölja samexistensen 
med övriga relaterade eTjänster. Jag hävdar dock att det i samband med analysen 
och designen av dessa, är lika centralt att utvecklarna har stöd av de begrepp som 
den praktiska teorin om eTjänster lyfter fram.  

Existerande kunskaper inom handlingsbarhet (12.6.1) ger sedan stöd för egenska-
per hos handlingsbara användargränssnitt, särskilt skärmdokument. På vilket sätt 
som dessa egenskaper för handlingsbarhet hos användargränssnitt eventuellt 
behöver preciseras, för att de ska stödja utformningen av förutsättningar för 
tjänstekonceptuellt tydliga IT-system, ligger dock utanför ramen för denna dis-
kussion och noteras under fortsatt forskning nedan.  

 

12.7 Förslag till fortsatt forskning 
I detta avslutande avsnitt beskrivs uppslag till fortsatt forskning som jag bedömer 
som intressanta och möjliga att genomföra med stöd av den praktiska teorin om 
eTjänster. 

En möjlig fortsättning är att studera om uppslaget eTjänstetydlighet som tillkom-
mande kriterium för handlingsbarhet (se föregående avsnitt), har bärighet och i så 
fall hur detta ska utformas. Denna forskning har också beröringspunkter med 
områdena för HCI och webbdesign, som båda är inriktade mot design av sam-
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manhållna användargränssnitt. Shneiderman och Plaisant (2005) menar t.ex. att 
nästa utmaning inom forskningen kring design av användargränssnitt blir att 
omdefiniera kunskaperna med avseende på kundbeteenden och de problem man 
avser att lösa. I denna strävan till omdefiniering kan eTjänstetydlighet vara en 
möjlig utgångspunkt.  

Det behövs metoder för design av eTjänster och skärmdokument. Den praktiska 
teorin kan möjliggöra för sådan metodutveckling genom att den bl.a. beskriver ett 
perspektiv i form av begrepp och värderingar. I figur 1.1 åskådliggörs hur ett 
sådant perspektiv ”är grundläggande för” metoder som ”ger stöd” till utvecklare 
när de designar för IT-användning i en eTjänstekontext.  

En annan fortsättning är att ytterligare utveckla den praktiska teorin om eTjänster 
genom mer systematiska analyser av eTjänster som inte bara samexisterar via 
länkar, utan också genom ett ständigt pågående informationsutbyte. MSN Hot-
mail och MSN Messenger är ett exempel på två samexisterande eTjänster som 
också baseras på ständigt informationsutbyte. Denna form av ständigt pågående 
informationsutbyte leder till en tätare nätverksstruktur än när informationsutbyte 
endast äger rum i samband med att kunden länkas över från en eTjänst till en 
annan.      

Ytterligare en forskningsuppgift är att studera egenskaper hos länknings-
eTjänster. De är ofta mycket små (”mikroskopiska”), men samtidigt i högsta grad 
intressanta ur lönsamhetssynpunkt. eTjänster behöver därmed inte vara komplexa 
och heterogena, utan de kan vara extremt enkla och homogena. Med liknande 
argumentation är det också intressant att forska om lämplig och olämplig place-
ring av dessa länknings-eTjänster i fokala eTjänster och i eTjänstekomplement 
(se diskussionen om de resta frågorna i avsnitt 12.5). Likaså är det intressant att 
utveckla kunskap om hur dessa länknings-eTjänster kan ingå i, och till och med 
driva utvecklingen, av nya innovativa affärsmodeller.   

En spännande fortsättning är avslutningsvis att gå tillbaka till den ursprungliga 
forskningsplaneringen i bakgrundsfasen (se 2.5.1), där jag hade för avsikt att 
studera utveckling av eTjänster genom organisatoriska nätverk. Jag ändrade 
denna inriktning, eftersom jag upplevde att eTjänstebegreppet var för oklart. Med 
den precisering av eTjänstebegreppet som den praktiska teorin om eTjänster 
medför, är det nu möjligt att studera eTjänsteutveckling i olika avseenden när-
mare.  
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13 Sammanfattning  
 

13.1 Bakgrund 
Den pågående teknik- och samhällsutvecklingen har lett till att den företeelse 
som i avhandlingen kallas eTjänst både har uppstått och etablerats. Med prefixet 
e avses att tjänsterna är elektroniska på så vis att de förutsätter informations-
teknik (IT) som medium och utförare i samband med att de tillhandahålls. Den 
andra delen av termen: tjänst, betyder att användningen av IT är avsedd för 
kunder. I avhandlingen används kundbegreppet för både betalande och icke beta-
lande individer, eller subjekt, och andra sociala aktörer, t.ex. företag. Med en 
sådan bred tolkning av kundbegreppet innefattas även medborgare som använder 
e-myndighetstjänster.   

I samband med att företeelsen har etablerats har också behovet av en term och en 
begreppsuppfattning ökat med tiden, så väl bland allmänhet som bland utvecklare 
och forskare. Med term avses det ord, eller den etikett, som används för att 
referera till den företeelse som omtalas (Ogden och Richards 1956). I avhand-
lingen används termen eTjänst. Med begrepp avses den uppfattning eller mentala 
föreställning som en människa har om företeelsen (ibid.).  Avhandlingen syftar 
till att utveckla och presentera ett begrepp för företeelsen eTjänst. En gemensam 
begreppsuppfattning gör det möjligt att analysera eTjänster vilket i sin tur kan 
leda till en meningsfull förståelse av företeelsen i sig. 

För att förstå IT:s roll i dagens samhälle måste man se IT som ett medium för 
kommunikation (Dahlbom 2000). Med denna betydelse kan IT-system såsom e-
mail, telefon och realtidsbaserade meddelande- och konferenssystem klassifi-
ceras som media, eftersom de har en förmedlande och relativt passiv roll. Kom-
munikationen innebär samtidigt att språkhandlingar, eller med ett annat ord kom-
munikationshandlingar, utförs (Goldkuhl och Lyytinen 1982; Goldkuhl 1993). I 
samband med kommunikation utför mänskliga sändare kommunikationshand-
lingar som tolkas av andra mänskliga mottagare. IT-system kan i detta samman-
hang fungera som medium enligt beskrivningen ovan, men de kan även ha en 
mer aktiv roll som utförare. Detta sker när de autonomt och på ett formaliserat 
sätt utför kommunikationshandlingar på uppdrag av endera parten (Cronholm 
och Goldkuhl 2006). IT-system har denna roll t.ex. i samband med biljettreserva-
tionssystem, e-marknadsplatser och telefonvalssystem. 
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Grundläggande i den traditionella synen på en tjänst är att en tjänsteleverantör 
interagerar med en kund (Edvardsson m.fl. 2000) i samband med att de möts 
”ansikte-mot-ansikte” i ett tjänstemöte (Grönroos 1990). Denna interaktion inne-
bär att både kunden och leverantören utför handlingar tillsammans. När IT an-
vänds som medium och utförare, så som fallet är i samband med eTjänster, för-
ändras karaktären på tjänstemötet mellan kunden och tjänsteleverantören genom 
att parterna inte möts rent fysiskt. En eTjänst förutsätter därmed att både kunden 
och tjänsteleverantören använder IT-system på ett sådant sätt att de inte behöver 
mötas ”ansikte-mot-ansikte” eller via telefon. Jag hävdar att detta utgör den mest 
påtagliga skillnaden mellan en traditionell tjänst och en eTjänst. En eTjänst hand-
lar, i likhet med traditionella tjänster, om relationer baserade på interaktion mel-
lan sociala aktörer, dvs. social interaktion men via användning av IT-system. 
Genom att interaktionen sker på detta sätt förändras dock betingelserna för den 
sociala interaktionen. Genom användningen av IT-system behöver kunden och 
tjänsteleverantören inte mötas ”ansikte-mot-ansikte”. Många gånger slipper dess-
utom någon av dem, eller båda, att utföra vissa handlingar eftersom IT-systemet 
utför dem istället. Ansvaret för handlingarna finns dock kvar hos aktörerna kund och 
tjänsteleverantör, vilket oftast blir uppenbart när något går fel.   

eTjänster handlar dock inte enbart om relationer som skapas och upprätthålls 
mellan kunder och tjänsteleverantörer. Det är mycket vanligt att eTjänster också 
baseras på relationer mellan kunder. eTjänster karakteriseras vidare av att de ofta 
kan nås via länkar från andra eTjänster genom interaktiva användargränssnitt 
samt att de själva länkar till sådana tjänster. Detta medför att en eTjänst mycket 
ofta samexisterar med andra eTjänster med utgångspunkt från interaktiva an-
vändargränssnitt som kunderna kommer i kontakt med. Det är vanligt att dessa 
länkar utgör den huvudsakliga finansieringskällan för en eTjänst.  

 

13.2 Problem 
I avhandlingen hävdar jag att man inom disciplinerna informatik, som traditio-
nellt fokuserar på hur IT-system utvecklas och används, och tjänstemarknads-
föring, som traditionellt fokuserar på tjänsteutveckling och tjänstekvalitet, har 
behov av en begreppsutveckling för att bättre förstå företeelsen eTjänst.  

Skälet till att det behövs en begreppsutveckling inom informatikforskningen är 
att den traditionella utgångspunkten där har varit IT-system som används av 
organisationer för att utveckla den egna verksamheten. IT-system har därför 
främst utvecklats för att användas av organisationens aktörer. I samband med 
eTjänster används IT-system i en kontext där externa kunder väljer att använda, 
eller inte använda, tjänsteleverantörens IT-system.  

Skälet till att det behövs en begreppsutveckling inom tjänstemarknadsföringen är 
att man i huvudsak utgår från att tjänster tillhandahålls i samband med fysiska 
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möten mellan kunden och tjänsteleverantören. eTjänster tillhandahålls dock i en 
annan kontext där interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören inte byg-
ger på att de ska mötas fysiskt, utan att tjänsten ska tillhandahållas via använd-
ning av IT-system. 

Jag menar att dessa kontextskillnader skapar problem för både informatikforsk-
ningen och tjänsteforskningen när företeelsen eTjänst studeras. Inom informatik-
forskningen tenderar man att använda termen eTjänst utan att egentligen göra 
någon begreppsmässig skillnad gentemot termen IT-system. Detta innebär att 
man byter ut termen IT-system mot termen eTjänst utan att reflektera närmare 
över den perspektiv- och kontextförskjutning som detta innebär. Till följd av 
detta fortsätter organisationens nytta att hamna i förgrunden. Man studerar t.ex. 
hur organisationen ska öka sin administrativa effektivitet genom att tillhandahålla 
eTjänster. Det som är utmärkande för eTjänster är istället kundens nytta och val-
frihet. 

Inom tjänsteforskningen finns det en tendens att eTjänsten betraktas som en 
metod bland andra för en tjänsteleverantör att på ett resurssnålt sätt tillhandahålla 
en traditionell tjänst. Även detta stöder uppfattningen att eTjänster utvecklas 
främst med syftet att tjänsteleverantören, eller organisationen, ska kunna rationa-
lisera sin verksamhet, och inte för att öka kundnyttan. Detta sker ofta genom att 
man överför arbete till kunden i form av självbetjäning via användning av IT-
system. Det finns därför ett behov att studera eTjänster som en egen typ av 
tjänster och att analysera vad som är kännetecknande för eTjänster. Bowen 
(2000:46) skriver t.ex. så här:   

”It now seems that most of what we know about services marketing and 
management has been derived from the study of face-to-face service 
encounters or at least over the telephone.” 

 
Detta betyder att utgångspunkten för att studera eTjänster borde vara att 
tjänstemötet sker i en annan kontext jämfört med det traditionella tjänstemötet, 
nämligen via användning av IT-system. 

Jag hävdar därför att det inom både informatik och tjänstemarknadsföring finns 
ett behov av att förstå vad det innebär att IT används i den kontext som i 
avhandlingen kallas för eTjänstekontext.  

 

13.3 Forskningsfrågor 
Med utgångspunkt från ovanstående problembeskrivning har mina inledande 
frågor varit följande: Vad innebär IT-användning i en eTjänstekontext och hur 
bör begreppet eTjänst beskrivas för att detta ska kunna leda till en meningsfull 
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förståelse? Denna övergripande forskningsfråga kan delas in i följande tre del-
frågor: 

� Vad innebär IT-användning i en eTjänstekontext? 

� Vilka begrepp och mål/värden är meningsbringande för att förstå en 
eTjänst? 

� Vilka ytterligare begrepp och mål/värden är meningsbringande för att för-
stå hur ett flertal eTjänster kan samexistera?   

 

En central utgångspunkt för att angripa de tre forskningsfrågorna har varit att be-
trakta eTjänster som en social interaktion mellan en tjänsteleverantör och kunder 
via användning av IT-system. 

 

13.4 Forskningsbidrag 
Avhandlingen bidrar med kunskaper om hur man kan beskriva och analysera 
företeelsen eTjänst på ett meningsfullt sätt. En eTjänst existerar i samband med 
att IT-system används under vissa betingelser. Ett flertal eTjänster är vanligen 
sammanlänkade med varandra genom interaktiva användargränssnitt, varför av-
handlingen också bidrar med kunskaper om en sådan samexistens av eTjänster. 
Forskningsbidraget, tillika syftet med denna avhandling, är därmed att besvara de 
tre forskningsfrågorna i föregående avsnitt.  
 

Forskningsfråga 1 resulterar i att innebörden av IT-användning i en eTjänste-
kontext bestäms. Detta bidrag baseras på tre grundläggande egenskaper (villkor) 
hos en eTjänst som bestämmer om det är meningsfullt att kalla en företeelse för 
eTjänst. Den första är att rollerna tjänsteleverantör och kund existerar, den andra 
att interaktionen mellan dem sker via användning av IT-system och den tredje att 
kunden använder tjänsteleverantörens IT-system.  

Forskningsfråga 2 resulterar i fem regler, som inkluderar, men går utöver, de tre 
grundläggande villkoren för när en eTjänst föreligger. Genom att tillämpa dessa 
fem regler kan vi förstå och analysera en enskild eTjänst. Reglerna är på rubrik-
nivå följande: 
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Regel 1 eTjänster tillhandahålls i relationen mellan en tjänsteleverantör och 
kunder. 

Regel 2 eTjänster innebär att handlingar och resultat tillhandahålls kunderna.  

Regel 3 eTjänster tillhandahålls via användning av IT-system. 

Regel 4 eTjänster tillhandahålls genom att kunden använder tjänsteleveran-
törens IT-system. 

Regel 5 eTjänster tillhandahålls vid social interaktion via användning av IT-
system.   

 
Forskningsfråga 3 resulterar i en sjätte regel med vars hjälp vi kan förstå och ana-
lysera hur flera eTjänster samexisterar med varandra via interaktiva användar-
gränssnitt. Regel 6 utgår från en kontextuell ansats samt begrepp såsom fokal 
eTjänst, eTjänstekomplement, eTjänstemiljö och relaterade eTjänster, för att göra 
det möjligt att förstå de nätverk av eTjänster som länkningarna mellan olika 
gränssnitt resulterar i.  

Regelverket beskriver i sin helhet centrala begrepp, definitioner och mål/värden. 
Dessa kan kondenseras till en kortfattad begreppsdefinition som lyder så här:  

En eTjänst är social interaktion mellan en tjänsteleverantör och en kund, 
samt eventuellt också mellan kunder, via användning av tjänsteleverantö-
rens IT-system i syfte att tillhandahålla handlingar och resultat för kunden.  

 

Forskningsbidraget presenteras som en praktisk teori om eTjänster. Med praktisk 
teori avses en uppsättning grundläggande begrepp, definitioner, mål och värden 
som i praktisk tillämpning skapar och samskapar meningsfull kunskap (Cronen 
2001; Craig och Tracy 1995; Goldkuhl 2006). En praktisk teori ska fungera som 
en grammatik, eller som regler, för hur vi ska förstå en avgränsad företeelse, och 
den ska vara tillämpbar för både forskare och praktiker när den används (ibid.). 
Centralt för en praktisk teori är också att den bidrar till en gemensam förståelse 
hos dem som använder den, och att den är ett objekt för ständig vidareutveckling 
vartefter nya insikter framkommer. Det betyder också att en praktisk teori, i kraft 
av den begreppsutvecklande egenskapen, erbjuder ett perspektiv som i ett senare 
skede kan användas för metodutveckling. 

Med meningsfull kunskap avses kvalitéer hos det resultat som erhållits när 
forskare och praktiker har tillämpat den praktiska teorin om eTjänster för att för-
stå, beskriva och analysera eTjänster och skärmdokument. Med meningsfull kun-
skap avses därmed särskilt samskapande kvaliteter, dvs. att olika forskare och ut-
vecklare tillsammans betraktar resultaten av den praktiska teorins tillämpning 
som meningsfulla.  
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Den praktiska teorin om eTjänster, avser att vara användbar och meningsfull att 
tillämpa i samband med analyser av eTjänster och skärmdokument. I samband 
med sådan analysverksamhet kan den praktiska teorin om eTjänster bl.a. bidra 
med följande: 

� att konkretisera innebörden av IT-användning i en eTjänstekontext och 
visa hur eTjänster tillhandahålls via skärmdokument 

� att synliggöra att eTjänster alltid baseras på en grundläggande relation 
mellan en tjänsteleverantör och en kund, men också ofta på en grundläg-
gande relation mellan kunder 

� att rikta fokus mot kundens intressen och användning av IT-system, och 
inte bara mot tjänsteleverantören och hur denne kan automatisera sina 
handlingar  

� att få oss att förstå hur olika eTjänster samexisterar via skärmdokument 

� att hjälpa oss att betrakta eTjänster som social interaktion, vilket gör att 
normer, åtaganden och ansvarsförhållanden tydliggörs i samband med att 
sociala aktörer interagerar via användning av IT-system  

� att skapa metoder som kan ge stöd till utvecklingen av eTjänster. 

 

13.5 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen baseras på principer för praktisk utforskning. Med 
utgångspunkt från Dewey (1938) beskriver Goldkuhl (2006) och Cronen (2001) 
begreppet praktisk utforskning (practical inquiry) som en vetenskaplig aktivitet 
med ett vetenskapligt syfte som ska vara till nytta för praktiker. Den praktiska 
utforskningen avser att skapa vetenskaplig kunskap om en avgränsad del av 
verkligheten och utforskar praktikfältet för praktikfältet. Praktisk utforskning 
utförs dessutom med ett intresse för förändring och förbättring och kan, men 
behöver inte, baseras på aktionsforskning.  

Forskningsprocessen kan beskrivas som tre parallella och återkommande pro-
cesser - teoretiska, empiriska och interna genererings- och grundningsprocesser - 
i vilka avhandlingens bidrag successivt har utvecklats. Forskningsprocessen byg-
ger på att ett stort antal blivande och verksamma eTjänsteutvecklare har tillämpat 
den framväxande praktiska teorin i samband med analyser av eTjänster och 
skärmdokument. I samband med detta har aktionsforskning bedrivits. 
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14 English Summary 
 

14.1 Background 
The appearance and establishment of the phenomenon, which in this thesis is 
called eService, is the result of ongoing technological and social development. 
The prefix e indicates these services being electronic in that they are supplied 
through information technology (IT) systems, which serve as mediums and 
performers. The second part of this term: Service means that the use of IT is 
designed for customers. In this context the concept of customer encompasses 
paying and non-paying individuals or subjects, as well as other social actors such 
as companies. This broad interpretation of the customer concept also includes 
citizens using eGovernment services. 

As a result of this phenomenon being established, a need for a useful term and 
conceptual definition has grown over time among the general public as well as 
among professionals and researchers. By term I mean the word, or label, used 
when referring to a certain phenomenon (Ogden and Richards 1956). In this text 
the term eService is used. Concept refers to a person’s perception or mental 
image of this phenomenon (ibid.). The aim of this thesis is to develop and present 
a concept of the phenomenon eService. A joint conceptual understanding would 
enable eService analyses, which may result in a meaningful understanding of the 
phenomenon as such. 

In order to understand the role of IT in today’s society, we need to consider IT as 
a medium of communication (Dahlbom 2000). In this sense IT systems such as e-
mail, telephone and real-time systems for messages or conferences can be classi-
fied as mediums since they play an intermediary and relatively passive role. In 
addition, communication includes language actions, or in other words, communi-
cation actions (Goldkuhl and Lyytinen 1982; Goldkuhl 1993). When communi-
cation occurs human senders perform communication actions, which are inter-
preted by other human recipients. In this context an IT system can serve as a 
medium in accordance with the description above, but it can also play the more 
active role of performer. This is the case when a system autonomously and in a 
formalised way carries out communication actions by order of either of the par-
ties involved (Cronholm and Goldkuhl 2006). IT systems play this role in e-
markets and systems for ticket reservation, to mention a couple of examples.  
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Fundamental to the traditional view of a service is that the service provider 
interacts with the customer (Edvardsson et.al. 2000) when they meet face-to-face 
in a service encounter (Grönroos 1990). This interaction means that the customer 
and the service provider carry out actions together. When IT is utilised as 
medium and performer, which is the case with eServices, the nature of the 
service encounter between service provider and customer changes owing to the 
fact that they do not meet physically. Accordingly, an eService implies that both 
the customer and the service provider utilise an IT system in such a way that they 
do not have to meet face-to-face or over the telephone. I claim that this is the 
most obvious difference between a traditional service and an eService. Just like 
traditional services, an eService deals with relationships based on the interaction 
between social actors, i.e. social interaction albeit through IT systems. This alters 
the conditions for the social interaction. Owing to the use of IT systems a face-to-
face encounter between customer and service provider is not required. Also in 
many cases one of the parties, or both, are spared the trouble of performing 
certain actions since the IT system acts instead of them. The customer and the 
service provider continue responsibility for the actions, however, which usually 
becomes obvious when something goes wrong.  

eServices are founded not only on relationships created and maintained between 
customers and service providers; they are very often based on a relationship 
between customers as well. Typically, eServices can often be reached via links 
from other eServices through interactive screen documents, and vice versa. This 
means that one eService very often co-exists with other eServices on the basis of 
the interactive screen documents that customers come across. Commonly these 
links represent the eService’s main source of income. 

 

14.2 Problems 
In this thesis I claim that within informatics, which customarily focuses on the 
development and usage of IT systems, and service marketing, which focuses on 
service development and quality, one need to develop the concept of eService in 
order to better understand this phenomenon. 

The reason for such a development being needed within the field of informatics 
is that researchers customarily have assumed that IT systems are utilised by orga-
nisations to develop their internal operations. For that reason IT systems have 
primarily been developed to be utilised by actors within the organisations. In 
regard to eServices, however, IT systems are utilised in a context where custo-
mers choose to use, or not to use, the IT system of the service provider. 

Within service marketing the customary view is that services are provided in a 
physical encounter between customer and service provider. However, eServices 
are supplied in another context where the interaction between the customer and 
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the service provider is not based on physical meetings but on the service being 
supplied through the use of an IT system. 

In my view, these contextual differences create problems for the research within 
informatics as well as service marketing when the phenomenon eService is stu-
died. Within informatics, there is a tendency to use the term eService synony-
mously with IT system without noting the conceptual difference. In other words 
one interchanges the term IT system with eService without actually taking the 
consequent shift in perspective and context into consideration. As a result, the 
benefit to the organisation continues to be in the foreground. The organisation’s 
prospects of improving its organisational efficiency by supplying eServices are 
studied, instead of the distinguishing qualities of an eService: the customer’s 
benefit and freedom of choice. 

Within service marketing there is a tendency to consider eService as one techni-
que among others for supplying a service in the traditional sense, in a resource 
efficient way. This too supports the idea that eServices are developed with the 
primary aim of making operations of the service provider, or organisation, more 
efficient, as opposed to increasing customer benefits. Commonly this is achieved 
by work, in the form of self-service via IT systems, being transferred to the 
customer. For these reasons we need to study the eService as a unique type of 
service and analyse its distinctive traits. Bowen (2000:46) puts it this way: 

”It now seems that most of what we know about services marketing and 
management has been derived from the study of face-to-face service 
encounters or at least over the telephone.” 

 
Consequently the starting point when studying eServices should be that, com-
pared with customary service encounters, these encounters take place in another 
context, i.e. through the use of IT systems.  

I therefore argue that within the fields of informatics and service marketing there 
is a demand for a better understanding of the significance of IT being used in the 
context that in this paper is called eService context. 
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14.3 Research Questions 
On the basis of the problems discussed above I have raised the following prelimi-
nary question: What does the use of IT in an eService context imply and how 
should the eService concept be described to result in a meaningful under-
standing? This comprehensive research question can be divided into the follo-
wing three sub questions: 

� What does the use of IT in an eService context imply? 

� What concepts and goals/values are significant for understanding an 
eService? 

� What additional concepts and goals/values are significant for understan-
ding how a number of eServices can co-exist? 

 

The starting point when addressing these questions has been to regard eService 
as a social interaction between a service provider and customers through the use 
of IT systems. 

  

14.4 Research Contributions 
This paper contributes knowledge of how to describe and analyse the phenome-
non eService in a meaningful way. An eService exists when IT systems are used 
under certain conditions. A number of eServices are usually linked together 
through screen documents, and therefore this thesis also contributes knowledge 
of such co-existing eServices. Hence, the research contribution as well as the aim 
of this thesis is to answer the three questions presented in section 1.3. 

As a result of research question number 1 the significance of the use of IT in an 
eService context is settled. This contribution is based on three fundamental cri-
teria that make it possible to decide whether it is meaningful to regard a certain 
phenomenon as an eService. Firstly, the service provider and customer roles must 
exist; secondly the interaction between them depends on the use of IT systems; 
and thirdly the customer utilises the service provider’s IT system. 

Research question number 2 results in five rules that include, but also exceed, the 
three fundamental criteria by which we can determine if an eService exists or 
not. Applying these five rules enables us to understand and analyse a single 
eService. These rules are presented on a comprehensive level below: 



English Summary 

333 

Rule 1 eServices are supplied in the relationships between a service pro-
vider and customers. 

Rule 2 eServices imply that actions and results are supplied to the custom-
mers. 

Rule 3 eServices are supplied through the use of IT systems. 

Rule 4 eServices are supplied by means of customers utilising the service 
provider’s IT system.  

Rule 5 eServices are supplied in social interaction through the use of IT sys-
tems. 

 
Research question number 3 results in a sixth rule that enables us to understand 
and analyse how several eServices co-exist via interactive screen documents. 
Rule number 6 is based on a contextual approach and concepts such as focal 
eService, eService complement, eService environment and related eServices. It 
serves as a means of understanding the eService networks that are the result of 
linking various screen documents.   

Together these rules describe central concepts, definitions and goals/values. They 
can be condensed to a short conceptual definition, which reads as follows:  

An eService is social interaction between a service provider and a customer 
- and possibly also between customers - through the use of the service 
provider’s IT system and with the aim of providing actions and results for 
the customers. 

 

This research contribution is called a practical theory of eServices. A practical 
theory denotes a set of fundamental concepts, definitions, goals and values that 
when applied in practise create and co-create meaningful knowledge (Cronen 
2001; Craig och Tracy 1995; Goldkuhl 2006). A practical theory should work as 
a grammar or a set of rules for how we should understand a well-defined 
phenomenon, and it should be operational when used by researchers as well as 
practitioners (ibid.). It is also significant that it contributes to a joint under-
standing among those who use it and that it is the object of constant development 
as new insights are achieved. In force of its conceptual development qualities a 
practical theory therefore also provides a perspective that in later stages can be 
used to develop new techniques.  

Meaningful knowledge refers to the quality of the results obtained when resear-
chers and practitioners have applied the practical theory of eServices in order to 
understand, describe and analyse eServices and screen documents. Consequently, 
meaningful knowledge refers to co-creating qualities in particular, i.e. the results 
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obtained in applying the practical theory are considered meaningful by both 
researchers and developers. 

The practical theory should be an operational and meaningful tool to apply to the 
analyses of eServices and screen documents. In regard to such analyses the prac-
tical theory of eServices can contribute 

� by concretising the significance of utilising IT in an eService context and 
showing how eServices are supplied through screen documents 

� by helping us see that an eService is always based on the fundamental 
relationship between a service provider and a customer, but often on rela-
tionships between customers as well 

� by focusing on the customer’s interests and utilisation of IT systems, ins-
tead of solely considering the service provider’s prospects of automating 
operations  

� by making us understand how various eServices can co-exist via inter-
active screen documents 

� by helping us regard eServices as a form of social interaction, which 
means that norms, commitments and responsibilities are clarified when 
social actors interact through the use of IT-systems  

� by creating techniques that can support the development of eServices. 

  

14.5 The Research Process 
The research process is based on principals of practical inquiry. With reference to 
Dewey (1938), Goldkuhl (2006) and Cronen (2001) describe the concept of prac-
tical inquiry, as a scientific activity with a scientific aim that should be useful to 
practitioners as well. Practical inquiry aims to create scientific knowledge of a 
clearly defined aspect of reality by covering the practical field and create scien-
tific knowledge of practical value. Also, practical inquiry is conducted with an 
interest in change and improvement, and could, but does not have to, be based on 
action research. 

The research process can be described as three parallel and recurring processes – 
theoretical, empirical and internal generating and grounding processes – from 
which the contributions of this thesis gradually have derived. These processes are 
based on a number of future and active eService developers having applied the 
developing practical theory for analyses of eServices and screen documents. 
Action research has been carried out in connection with these activities. 
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Bilaga 1.   Frågor inför intervjuer med användarna i  

kategori A och B 
 

 

 

Det är två huvudfrågor som jag vill intervjua Dig om senare: 

1. Anser Du att del 3 (den praktiska teorin om eTjänster) GÅR att tillämpa - 
ÄR DEN TILLÄMPBAR för att förstå eTjänster och användargränssnitt? 

2. Anser Du att de resultat som TILLÄMPNING AV den praktiska teorin 
kan leda till ÄR MENINGSFULLA för att förstå eTjänster och 
användargränssnitt? 

  

Fråga 1 kommer jag vid intervjun att dela isär i följande delfrågor: 

 1a)  Vad anser du vara lätt? 

 1b)  Vad anser du vara svårt? 

 1c)  Vad är oklart? 

 1d)  Vad är övertydligt? 

 

 Fråga 2 kommer jag att dela isär i följande delfrågor: 

 2a)  Är de beskrivningar/analyser av eTjänster och användargränssnitt 
som presenteras i del 4 meningsfulla? Varför/varför inte? 

 2b)   Vilka meningsfulla aspekter hos eTjänster och användargränssnitt  
saknas i den praktiska teorin och som därför inte lyfts fram? 

 2c) Vilka aspekter hos eTjänster och användargränssnitt är inte menings-
fulla, men som den praktiska teorin lyfter fram? 



 

 

 
 
 
Bilaga 2.  Enkätfrågor till användarna i kategori C 
 

 

Hej ! 

 
Du tillhör en av de 11 som har slutfört hela kursen eTjänster – perspektiv och 
utvärdering 5p, inom ramen för eTjänsteprogrammet på distans vid Högskolan 
Dalarna.  Som du säkert minns har jag för avsikt att doktorera på ämnet eTjänst. 
För att kunna skriva klart avhandlingen behöver jag få knycka 10 minuter av din 
tid för att få in synpunkter på två frågeställningar: 

� Om tillämpbarhet: 
1. Anser du att den praktiska teorin om eTjänst var tillämpbar för att 

analysera eTjänster och användargränssnitt, dvs. gick den att tillämpa? 
2. Anser du att du nu skulle kunna tillämpa den på ett nytt 

eTjänsteexempel helt på egen hand? Motivera kort varför/varför inte! 
� Om analysresultatens meningsfullhet: 

1. Anser du att de analysresultat som du arbetade fram var meningsfulla?  
Motivera varför/varför inte! (Jag är glad om du beskriver just denna 
fråga så noga du kan.) 

2. Är det något som saknas i den praktiska teorin som borde lyftas fram? 
Motivera kort. 

 

Jag har skickat ut dessa frågor till samtliga 11 studerande som under hösten 2006 
har examinerats på hela kursen. För att garantera din anonymitet bland dessa 11, 
vill jag att du skickar ett e-mail med svaren på de två frågeställningarna till 
XXXX, xxx@du.se. Han ser sedan till att distribuera samtliga svar till mig på 
sådant sätt att jag inte kan sammankoppla just dig med det svar som du har 
avgivit.  

 

Jag hoppas du har möjlighet att hjälpa mig med dessa avslutande och mycket 
viktiga synpunkter. Tack på förhand!     

 

Göran 
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