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Sammanfattning 

Offentliga e-tjänster ska syfta till att förenkla ärenden, för verksamheten, men framförallt för dess 

användare. Det finns dock offentliga e-tjänster efter vars införande denna effektivisering inte skett. 

Bolaget ÖstgötaTrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötlands län, och upphandlade under 

2012 en ny sms-tjänst, vilken infördes den 1 februari 2013. Denna nya sms-biljettjänst, som ersatte 

en tidigare sådan, krävde att alla sms-betalningar skedde från ett registrerat mobilnummer. 

Bakgrunden till detta var ett EU-direktiv som kom att påverka svensk lagstiftning och krävde att alla 

sms-köp skulle komma från ett svenskregistrerat mobilnummer. Den nya sms-tjänsten har fått utså 

stor kritik i lokal media och har visat sig medföra en kraftigt minskad försäljning av sms-biljetter. 

Denna studie utreder ÖstgötaTrafikens bild av upphandlingen, vilka riktlinjer och strategier som 

påverkat upphandlingen, användarnas medverkan och syn på tjänsten, samt vilka konsekvenser den 

nya tjänsten har medfört för verksamheten och användarna. 

Vårt resultat visar att ÖstgötaTrafikens nya sms-biljettjänst inte lyckats med att till fullo ersätta den 

tidigare tjänsten, detta på grund av en kombination av faktorer, där tolkningen av EU-direktivet, 

påtaglig tidsbrist, att användarnas roll i utvecklingen till viss del förbisetts och att det uppstått 

förvirring bland kunderna utgör några av dem. Då det kom en lagändring med registreringskravet har 

ÖstgötaTrafiken fått tänka om vad gäller sin strategi för att sälja biljetter. Bolaget satsar numera på 

att sälja mer resekort och på så sätt styra sina kunder bort från sms-biljetten för att bättre kunna 

kartlägga kollektivtrafiken och på så sätt fördela resurser effektivare. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet beskriver bakgrunden, problembilden och fallet vi vill undersöka, samt de 

frågeställningar vi formulerat och som vi i under arbetets gång ämnar besvara. Studiens syfte, tänkta 

målgrupp och avgränsningar presenteras också i detta kapitel. 

E-tjänster har blivit en del av dagens samhälle. Kommuner och statlig verksamhet får kontinuerligt 

mer och mer erfarenhet av e-tjänsteutveckling och e-förvaltning och kompentensen inom området 

ökar ständigt (Lindblad-Gidlund et al., 2010). Staten har utformat detaljerade strategier för e-

förvaltning och strategier för kanalval, vilka är menade att höja kvaliteten på offentliga e-tjänster (E-

delegationen, 2010). Samtidigt visar forskning att det inte reflekteras tillräckligt kring de förändrade 

processerna i samhället och att detta riskerar leda till att medborgarnas behov inte tillgodoses 

(Lindblad-Gidlund et al., 2010). Det kan följaktligen leda till att e-tjänster som utvecklas utan denna 

typ av användarfokus inte tilltalar den tänkta målgruppen och därför inte brukas som utvecklaren 

ursprungligen avsett. 

Då utvecklingen fortsätter att öka och myndigheter i allt större utsträckning förser allmänheten med 

e-tjänster måste vi ställa oss frågorna; finns det tillräcklig erfarenhet och strategier för att ta fram e-

tjänster som tillgodoser användarnas behov? Vilka interna och externa effekter kan upphandlingen 

av en e-tjänst medföra? Nya e-tjänster måste anpassas efter redan befintliga regler och 

styrningsmetodik i samhället, men gör de det? 

1.1 Bakgrund 

Idag erbjuder de flesta offentliga verksamheter någon form av e-tjänster till sina kunder, dvs. 

medborgarna. Skatteverkets e-deklaration och Polisens elektroniska brottsanmälan är exempel på 

sådana tjänster. E-tjänster syftar till att göra det enklare och smidigare för användarna att utföra ett 

ärende, samtidigt som det i många fall sparar både tid och pengar för tillhandahållaren av tjänsten 

(E-delegationen, 2011). 

En offentlig verksamhet som har upphandlat en liknande e-tjänst är AB ÖstgötaTrafiken. 

ÖstgötaTrafiken är ett aktiebolag som ägs av Landstinget i Östergötland. På uppdrag av landstinget 

planerar och utvecklar de kollektivtrafiken i samråd med kommunerna i länet (ÖstgötaTrafiken, 

2012). Sedan 2007 har bolaget försett sina kunder med en tjänst som erbjuder kunden att resa med 

hjälp av sms-biljetter. ÖstgötaTrafiken påbörjade under hösten 2012 upphandlingen av en ny mobil 

betaltjänst och avtal skrevs sedermera med företaget Mobill Scandinavia, som tog över hanteringen 

av samtliga sms-biljettköp. De orsaker som föranledde den nya upphandlingen var att avtalet med 
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den tidigare leverantören höll på att gå ut, samt att ett EU-direktiv (EU, 2013), som kräver att alla 

monetära transaktioner har en känd avsändare och mottagare, instiftades 2010 (Erikshed, 2013). 

ÖstgötaTrafikens nya betaltjänst kräver att användaren registrerar sina person- och kontouppgifter 

för att kunna utföra ett sms-biljettköp, och den nya tjänsten togs i bruk den första februari, 2013 

(ÖstgötaTrafiken, 2013a). Den nya tjänsten har inneburit en klar försämring för resenärerna 

(ÖstgötaTrafiken, 2013b) vilket har gjort att antalet sms-köp sjunkit kraftigt. ÖstgötaTrafikens sms-

biljettförsäljning minskade med uppskattningsvis 80 procent under de första två veckorna efter att 

tjänsten implementerats (Barajas, 2013), vilket är en påtaglig skillnad. 

Dessutom fick många av ÖstgötaTrafikens resenärer under hösten 2012 sms-meddelanden från sina 

mobiloperatörer, efter att de köpt en sms-biljett, om att en ny tjänst skulle ta över framtida sms-

betalningar, och att användaren skulle registrera sig på en ny mobil betaltjänst. Den nya tjänsten, 

WyWallet, skapade förvirring och möttes av stark kritik från användarna, då det visade sig att 

WyWallet inte hade något att göra med ÖstgötaTrafiken och att den betaltjänsten inte gick att 

använda till att betala sms-biljetter i Östergötland (Ahlbom, 2012; Lindkvist, 2012; Nordström, 2013). 

Den uppståndna förvirringen har lett till att ÖstgötaTrafiken behövt informera sina kunder via sin 

hemsida att de inte är anknutna till WyWallet och att deras egen lösning är den enda som fungerar 

för sms-biljettköp.  

1.2 Problemformulering 

Utifrån den beskrivna bakgrunden har vi identifierat ett antal utmaningar. Mediabilden av införandet 

av den nya sms-biljettjänsten visar en sida av myntet, men denna studie ger även ÖstgötaTrafikens 

syn på händelseförloppet och orsakerna till upphandlingen av den nya sms-tjänsten, samt tre 

användares syn på förändringen. Genom att undersöka vilka faktorer som föranledde upphandlingen 

och implementeringen av sms-biljettjänsten samt upphandlingens effekter på både användare och 

företag och närmare granska vilken roll användaren haft vid upphandlingen av den nya sms-tjänsten 

kan vi även bringa klarhet till resenärernas mottagande av den nya tjänsten. 

Offentliga e-tjänster syftar till att tillgodose medborgarnas behov och vara ”så enkelt som möjligt för 

så många som möjligt” (E-delegationen, 2011), men då e-tjänster inte lyckas med att uppfylla sina 

mål och möter kritik från sina användare måste vi fråga oss varför detta fortfarande sker.  Hur och på 

vilka grunder sker en upphandling av en offentlig e-tjänst? Hur mycket kan användarna vara med och 

påverka? Om användarens bästa inte ligger i fokus, för vem sker egentligen utvecklingen? Det är i 

detta sammanhang strategier för e-tjänsteutvecklingen träder fram. Vi vill i fallet med 

ÖstgötaTrafiken utreda hur landstingets avtal och strategier efterföljts vid ÖstgötaTrafikens val av e-
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tjänst för sms-biljettköp och dessa strategiers betydelse i förhandlingarna med företaget Mobill samt 

själva beslutsfattandet om upphandlingen. Vi vill också se hur användarna av sms-biljetten spelat in i 

upphandlingsprocessen samt undersöka vilka inre samt yttre effekter en ny e-tjänst kan medföra hos 

en offentlig verksamhet. 

1.3 Syfte 

Utifrån ovanstående diskussion åsyftar studien kartlägga och utreda hur ÖstgötaTrafiken efterföljt e-

strategier vid beslutsfattandet kring upphandlingen av betaltjänsten. Studien ämnar till att öka 

förståelsen om offentliga verksamheters tillämpning av e-tjänstestrategier och anpassning till 

allmänhetens, dvs. användarnas, behov och krav. Vi avser även skapa en insikt i mobila e-tjänsters 

roll i den offentliga sektorn och hur en upphandling av sådana e-tjänster går till, samt vilka 

konsekvenser detta kan medföra, både internt och externt. 

1.4 Frågeställningar 

Då vi strävar efter att framställa en sammanhängande analys av en offentlig e-tjänst och relaterade 

faktorer har vi delat upp våra frågeställningar i tre teman. Dessa teman kommer genom hela arbetet 

kopplas till varandra och jämföras för att få ett helhetsperspektiv. 

Policy – Hur kan en e-strategi se ut för en offentlig verksamhet? 

Design – Användarnas roll i e-förvaltning? För vem sker egentligen utvecklingen? 

Effekter – Vilka effekter kan upphandlingen och införandet av en e-tjänst medföra för en verksamhet, 

såväl interna som externa? 

1.5 Målgrupp 

Vår studie riktar sig till ÖstgötaTrafiken och andra offentliga verksamheter som vill kunna förstå och 

agera utifrån de direktiv och lagstadgade bestämmelser som rör utvecklingen av nya e-tjänster och 

vilka effekter det kan få. Studien är även intressant för de personer som vill forska vidare inom 

utveckling av e-tjänster för offentlig verksamhet. 
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1.6 Avgränsningar 

Studien fokuserar huvudsakligen på e-strategiers betydelse för e-förvaltning, användarnas roll i 

utvecklingsprocessen av en ny e-tjänst, samt vilka effekter utveckling och införande av en e-tjänst 

kan medföra.  Vi avgränsar vår studie till ÖstgötaTrafikens upphandling av sms-tjänsten, då vi avser 

undersöka hur en sådan process ter sig i verkligheten. Landstingets avtal med ÖstgötaTrafiken samt 

företaget Mobills roll i processen uppmärksammas också. Studien behandlar inte de tekniska 

aspekterna av e-tjänster på djupet, utan fokuserar istället på just strategier och övergripande 

planläggning för e-tjänsten, upphandlingen av denna och de konsekvenser denna medfört. En 

övergripande bild av e-tjänsten presenteras för att ge läsaren en god överblick. 
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1.7 Disposition 

 

 

Figur 1. Disposition, (egen framställning). 
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1.7.1 Förklaring till disposition och figur 1. 

Figur 1 illustrerar uppsatsens upplägg. Beskrivning nedan: 

1. Inledning – Kapitlet beskriver bakgrunden, problemet och fallet vi vill undersöka samt de 

frågeställningar vi har ställt som vi vill ha svar på. Även syfte, målgrupp och avgränsningar 

presenteras. 

2. Metod – I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt och de val som vi gjort för att 

genomföra studien. 

3. Teori – I teorikapitlet förklaras begrepp kring e-förvaltning och e-strategier med syftet att ge 

en förståelse för ämnet som behandlas senare i arbetet. 

4. Empiri – I empirin redogör vi för de data som vi har samlat in från media, ÖstgötaTrafiken 

och tre användare av tjänsten. 

5. Analys – Kapitlet är en analys av det empiriska materialet med hjälp av teorin. 

6. Slutsatser – I kapitlet presenteras de resultat som vi har kommit fram till genom studien. 

7. Reflektioner – I reflektionskapitlet reflekterar vi kring resultatet samt ger förslag till vidare 

forskning inom ämnet. 
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar de vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av i vårt 

arbete med studien. Vårt förhållningssätt och genomförande presenteras så personer med intresse 

ges möjlighet att genomföra en liknande studie. 

2.1 Förförståelse 

Vi som skrivit denna uppsats har båda läst inriktningen IT och Management på det 

systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Vi har tidigare studerat elektroniska 

tjänster i offentlig sektor samt styrning och strategier av dessa, men saknar den praktiska 

erfarenheten. Det är en av anledningarna till att vi har valt att skriva om e-strategier och 

tillvägagångssätt vid införandet av e-tjänster inom offentlig verksamhet. Med vår akademiska 

bakgrund anser vi oss ha den förkunskap som krävs för att genomföra denna studie. 

Förförståelse är den förståelse som forskaren har för ett fenomen sedan tidigare, innan en 

undersökning påbörjats. Enligt Gummesson (1985) är förförståelse en viktig del av forskning, för att 

förstå och effektivt kunna angripa problem. Samtidigt menar Gummesson (1985) att förförståelsen 

kan vara ett hinder när det kommer till hur saker ska tolkas och analyseras. Därför gäller det att vara 

uppmärksam på ny information och fakta som kan dyka upp i forskningsarbetet. Vi, som författare, 

har tidigare erfarenhet från att använda ÖstgötaTrafikens sms-biljett, både den tidigare- och den nya 

tjänsten. Detta kan leda till att vår analys kan vara något vinklad efter våra egna erfarenheter och 

upplevelser av sms-tjänsten. Vi har även fått anpassa oss under forskningsprocessen, då nya 

kunskaper har dykt upp under arbetets gång. Gummeson (1985) talar om att förförståelse leder till 

en ökad förståelse under en undersökning, vilket vi har försökt att eftersträva då vi angripit det 

problem vi undersökt. Genom att vi arbetat iterativt med teori och empiri har våra förkunskaper 

kommit att ändras till ny förståelse för problemet. 

2.2 Förhållningssätt 

Vi har intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt för att tolka de resultat vi fått genom vår 

undersökning. Hermeneutiken syftar till att tolka någonting som har upplevts. En hermeneutisk 

ansats bygger på att man tolkar fenomen för att därigenom få förståelse (Bryman, 2011). Då vi har 

undersökt ÖstgötaTrafiken och upphandlingen av Mobills sms-tjänst för att se hur och vilka e-

strategier som använts och vilka konsekvenser den nya e-tjänsten fått ur olika perspektiv, har vi 

tolkat det resultat vi får från våra intervjuer. Då våra tolkningar grundar sig i intervjupersonernas 

tolkningar kan vi beskriva vår forskningsprocess som meta-hermeneutisk.  
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Vi anser att det hermeneutiska angreppssättet är relevant för att kunna bidra till en ökad förståelse 

om införandet och upphandlingen av ÖstgötaTrafikens sms-tjänst, då många faktorer spelar in vid en 

offentlig upphandling av en e-tjänst och då mycket dokumenterad erfarenhet finns att tillgå kring 

fenomenet. I kombination med det abduktiva tillvägagångssättet (vilket beskrivs närmare i avsnitt 

2.4) skapar den hermeneutiska ansatsen både tolkningsmöjligheter och förståelse, något vi ser som 

absolut nödvändigt för att uppnå en välgrundad analys och god insikt i problembilden. 

2.3 Metodval 

Med anledning av att vi vill förstå ÖstgötaTrafikens agerande och upphandling av en ny sms-

betaltjänst, har vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med en tolkande ansats, som enligt 

Walsham (1995) lämpar sig väl i sammanhang då sociala problem uppstår till en följd av IT-relaterade 

fenomen. Walsham (1995) menar på så sätt att forskaren lättare kan ta till sig de många sociala 

faktorer som spelar in i problematiken om ett öppet, tolkande tillvägagångssätt nyttjas, något som 

känns relevant till det fall vi valt att undersöka. Walsham (1995) menar dock att det är vitalt att lägga 

extra vikt vid att vara tydlig i sitt arbete med denna typ av ansats, då detta är kritiskt för att 

fallstudien skall kunna generaliseras ifrån och kunna tillämpas i liknande fall. 

Bryman (2011) menar att man skiljer forskningsmetodiker mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, 

där kvalitativ forskning fokuserar på hur människor uppfattar och förstår fenomen, medan kvantitativ 

forskning lägger vikten vid kvantifiering och mätning vid insamlande och analys av material. Med 

detta som bakgrund faller det sig naturligt att använda en kvalitativ forskningsmetod, då vi har 

undersökt ÖstgötaTrafiken och deras strategi vid upphandlingen av en ny sms-tjänst på djupet. 

Huvudpunkten för en kvalitativ metod är att varje fenomen som undersöks är unikt och att man inte 

kan väga och mäta det (Andersen & Gandrup, 1994). Vidare menar Widerberg (2002) att kvalitativa 

metoder syftar till att förklara fenomenets innebörd och egenskaper. Hartman (2004, s 273) 

definierar kvalitativa undersökningar som: 

 ”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer”. 

Vi har undersökt upphandlingen av Mobills e-tjänst, genom att både intervjua berörda personer för 

att få deras tolkningar samt undersöka hur fenomenet rapporterats i media och hur användarna 

upplever den nya e-tjänsten. Vi har haft ett öppet tillvägagångssätt, där nya upptäckter och oväntade 

insikter har kommit att påverka och styra oss i vårt arbete. Vi har undersökt ÖstgötaTrafiken och 

deras strategi vid upphandlingen på ett grundligt sätt, för att kunna dra slutsatser om problemet med 
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upphandlingen. Med detta som bakgrund, var en kvalitativ metod är att föredra, framför en 

kvantitativ sådan. 

2.3.1 Fallstudie 

Den studie vi har genomfört av ÖstgötaTrafiken är en fallstudie av kvalitativ karaktär. Då vi ville 

undersöka ÖstgötaTrafiken på djupet, var en fallstudiebaserad undersökning ett naturligt val av 

metod. En fallstudie är undersökning av ett specifikt, avgränsat fenomen som syftar till att förklara 

och beskriva det undersökta fallet. Merriam (1994) definierar en fallundersökning som: 

”En fallundersökning, i synnerhet den som är kvalitativt inriktad, är en väl avpassad metod för att 

förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser” (Merriam, 1994 s.17). 

Fallstudier lämpar sig bäst när man vill få förståelse för någonting och därmed studera detta specifika 

på djupet (Jacobsen, 2012). Forskaren riktar in sig på insikter, upptäckter och tolkning av företeelser 

och fenomen, snarare än att försöka förklara ett problem genom att pröva hypoteser (Merriam, 

1994). När vi undersökte ÖstgötaTrafiken, hade vi som mål att få en förståelse för hur det gick till när 

upphandlingen genomfördes. Vi har arbetat utifrån grundtanken att få nya insikter och upptäckter 

som i slutändan har genererat förståelse upphandling av offentliga e-tjänster i praktiken. 

Enligt Jacobsen (2012), kan fallstudier leda till att nya teorier kan utvecklas från ett resultat från en 

fallstudie. Vi har inte haft som mål att utveckla nya teorier genom de resultat vi har fått fram, men 

resultatet kan användas för framtida och vidare forskning vid liknande fall. Flyvbjerg (2006), menar 

att en enskild fallstudies resultat kan generaliseras till andra fall. Då vi har undersökt ett specifikt fall 

inom kollektivtrafik och upphandlingen av en betaltjänst, kan det finnas vissa risker med att 

generalisera utifrån de resultat vi har fått fram, men resultatet kan som sagt vara en utgångspunkt 

för liknande fall av undersökningar. En sådan undersökning skulle möjligen kunna behandla liknande 

upphandlingar inom offentlig sektor i andra län. 

2.4 Tillämpning av ansats 

Då studien behandlar verkliga processer och företeelser i relation till teoretiska riktlinjer, finner vi att 

abduktion är en lämplig ansats, då vi genom fallstudien lyckats komma fram till ett flertal nya insikter 

och därefter kunnat precisera våra frågeställningar. Detta har även påverkat hur vi ska förhålla oss till 

hur den teoretiska och empiriska datan utformat sig, då växelspelet mellan olika data låtit oss 

reflektera kring nya infallsvinklar. Tillvägagångssättet för studien har till stor del formats av vår 

abduktiva ansats. Abduktion är då man låter frågeställningar bildas utifrån samspel mellan och 

anpassning av insamlad empiri och teori för att kunna uppnå en framväxande förståelse för ämnet 

(Alvesson och Sköldberg, 2009).  Det abduktiva angreppsättet beskrivs nedan i figur 2. 
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Figur 2. Abduktion, (fritt efter Alvesson och Sköldberg, 2009; Bryman, 2011). 

Genom att arbeta iterativt utgick vi först ifrån de problem vi först kunnat identifiera, för att sedan 

kunna framställa frågeställningar. För att finna svar på våra frågor vände vi oss sedan till teorier som 

behandlar offentlig e-förvaltning, till exempel Lindblad-Gidlund (et al., 2010) samt praktiska 

dokument om e-förvaltning från Statskontoret (2004a) och E-delegationen (2008). För att få en tydlig 

bild av hur upphandlingsförloppet sett ut, samlade vi in empiriska data från intervjuer med 

försäljningschefen på ÖstgötaTrafiken (Bratu, 2013) och några av ÖstgötaTrafikens resenärer som 

använt sms-tjänsten. Under intervjun med försäljningschefen på ÖstgötaTrafiken tilldelades vi ett 

antal sekundärkällor (LiÖ, 2012; LUL, 2012a; LUL 2012b) som utförligt beskriver ÖstgötaTrafikens 

relation till Landstinget och upphandlingens förlopp. I denna fas varvade vi litteratursökning med 

intervjuer, och genom dessa kunde vi med en hermeneutisk ansats komma till nya insikter. Dessa 

insikter ledde i sin tur till nya uppfattningar om existerande problem. En betydande insikt som 

gjordes gällde bland annat WyWallets roll i den nya upphandlingen. Vi trodde, på grund av 

WyWallets utsända sms och medias porträttering av den nya lagändringen, att ÖstgötaTrafiken hade 

upphandlat WyWallet-tjänsten. Våra intervjuer med ÖstgötaTrafiken visade att så var inte fallet.  

Utifrån nya insikter har vi ett antal gånger ändrat våra befintliga frågeställningar och även skapat helt 

nya frågeställningar. Denna iteration har upprepats ett flertal gånger under vår studie och har 

således bidragit med kontinuerligt förfinade frågeformuleringar och problembeskrivningar. Vid varje 

iterationscykel av denna metod har även en ansenlig del teori samt empiri kunnat sammanställas för 

granskning och användning i analysdelen som ligger till grund för studiens resultat. Figuren nedan 

beskriver vår iterativa process, där problem vi uppmärksammat har lett till frågeställningar som 

sedan undersökts och gett oss nya insikter om problemen. Insikterna har sedan lett till nya problem 

och frågeställningar, men samtidigt bidragit till analyser och våra slutsatser. Dessa iterationscykler 

har under hela vår uppsatsskrivning varit grunden för vår forskning. 
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Figur 3. Det abduktiva angreppssättet, (egen framställning). 

 

2.5 Genomförande 

2.5.1 Urval 

Vi har använt oss av ett snöbollsurval för att få kontakt med rätt person på ÖstgötaTrafiken, vilket 

enligt Hartman (2004) kan vara bra att använda när man inte riktigt vet vem man ska intervjua från 

början. Bryman (2011) förklarar snöbollsurval som att forskaren väljer en eller flera första kontakter, 

som kan vara lämpliga för studiens tema och problem, och utnyttjar sedan dessa för att få vidare 

kontakt med värdefulla vidare kontakter. På detta sätt har vi först intervjuat den person vi finner 

mest lämplig att svara på våra frågor, för att sedan se om vi genom denne kan leda oss vidare till nya 

kontakter. Snöbollsurvalet kan vara riskabelt då det kan leda till liknande resultat mellan intervjuer, 

då kontakterna kan vara snarlika med homogena åsikter och svar (Hartman, 2004). Detta kan leda till 

att man förlorar kontrollen över ämnet, och riskerar att få ett ensidigt resultat från studien (Hartman, 

2004). Vi är medvetna om kritiken mot urvalsmetoden, men känner ändå att den är mest lämplig för 

vår typ av studie, då vi med ett snöbollsurval kan göra så mycket som möjligt av ett begränsat antal 

åtkomstpunkter till verksamheten. För att gottgöra ett begränsat urval ämnar vi belysa processen 

från flera olika perspektiv, genom både media samt resenärer som använt biljettjänsten.  
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När vi började vår fallstudie utgick vi från ÖstgötaTrafiken. Vi tog först kontakt med kundtjänst för att 

på så sätt få kontaktuppgifter till en person med kunskap om utformingen av e-tjänsterna och de 

olika strategierna som ÖstgötaTrafiken använder. Vi fick därefter svar med kontaktuppgifter till 

Katarina Bratu, försäljningschef på ÖstgötaTrafiken. Vi har även intervjuat tre användare för att få 

deras synpunkter på den nya sms-biljetten. För att identifiera och intervjua användarna av sms-

tjänsten har vi använt oss av bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) kan användas vid 

kvalitativ forskning när representativitet inte väger lika tungt som vid kvantitativa undersökningar. I 

vårt fall valde vi tre personer i vår närhet som alla tre hade erfarenhet av att registrera sig för och 

använda ÖstgötaTrafikens nya sms-tjänst. Anledningen till att vi använde bekvämlighetsurvalet var 

att vi på det sättet snabbt kunde tillgodogöra oss utav resenärernas synpunkter på sms-tjänsten. De 

tillfrågade användarna valdes på grund av deras tillgänglighet, då dessa inte hade några problem 

med att avsätta tid för att på kort varsel genomföra intervjuer. Detta var en viktig faktor då vi under 

studiens slutskede bestämde oss för att fler perspektiv på problemet skulle bidra till en högre grad av 

tillförlitlighet för vår studies resultat. Då användarperspektivet inte var studiens huvudsakliga fokus, 

begränsades urvalet till tre personer, då vi ansåg att det var tillräckligt för att förse oss med en bild av 

det nämnda perspektivet och därmed bidra till en effektiv triangulering (se avsnitt 2.7). 

2.5.1.1 Intervjuer 

De två vanligaste formerna av intervjuer är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011). För att samla in primärdata valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, som enligt Bryman (2011) beskrivs som en intervjuform där olika teman diskuteras utifrån 

en intervjuguide, och den intervjuade har möjlighet att svara relativt fritt på frågorna.  Vidare menar 

Bryman (2011) att denna intervjuform är flexibel, dvs. att intervjun kan komma att forma sig efter 

vilka teman som uppkommer och diskuteras vidare. Vid våra intervjuer utgick vi från en intervjuguide 

(se bilagor) med frågor och teman som vi ville ha svar på, men samtidigt diskuterades vissa teman 

vidare, beroende på vad intervjupersonen var intresserad av och hade mest kunskap om. Vid 

semistrukturerade intervjuer fick vi även möjligheten att ställa följdfrågor om vi fann något svar extra 

intressant och relevant. Vi spelade in våra intervjuer med hjälp av mobiltelefon, vilket gjorde det 

lättare att gå tillbaka och lyssna igen för att se om nya frågor eller insikter uppkommit. Intervjun med 

Katarina Bratu tog ungefär 50 minuter att genomföra, medan intervjuerna med de tre användarna av 

sms-tjänsten tog mellan fem och tio minuter per person. Efter att vi hade transkriberat och tolkat vår 

intervju med Katarina Bratu fick vi följdfrågor som hon senare svarade på via mailkonversation.  
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2.5.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlas in av andra (Jacobsen, 2012). Sådana data kan till exempel vara 

dokumentation, databaser, böcker, artiklar, tidigare intervjuer etc. Det är då viktigt att referera dessa 

sekundärkällor i sin rätta kontext, då källorna kan ha utgått från ett annat syfte än det man själv har. 

Jacobsen (2012) menar även att vid insamling av sekundärdata, tappar forskaren kontrollen över att 

kunna påverka reliabiliteten hos datan. Till en början fick vi bilden av problemet beskrivet via media, i 

form av olika tidningsartiklar från Corren. Artiklarna gav oss en bild av hur media beskrev situationen 

gällande den nya sms-tjänsten.  

För att få ÖstgötaTrafikens bild av händelseförloppet använde vi oss informationen från vår intervju 

med ÖstgötaTrafiken, men också av två olika dokument som vi fick ta del av efter vår första intervju 

med Katarina Bratu på ÖstgötaTrafiken. De två dokumenten var ett avtal mellan Landstinget i 

Östergötland och ÖstgötaTrafiken samt ett upphandlingsdokument mellan ÖstgötaTrafiken och 

leverantören Mobill. Eftersom att båda dokumenten är offentliga och kontrollerade, kan 

reliabiliteten i detta fall anses vara hög. Genom att ta del av både medias och ÖstgötaTrafikens 

perspektiv på införandet av sms-tjänsten, fick vi två bilder som skilde sig åt. Då medias bild främst 

belyste de externa effekterna av införandet av tjänsten, var det intressant att ta del av de dokument 

från ÖstgötaTrafikens sida, som gav oss en inblick i verksamhetens förehavanden och vilka aktörer 

som varit inblandade i upphandlingen. 

2.6 Analysmetod 

För att komma vidare i processen efter insamling av data, gäller det att analysera materialet 

(Hartman, 2004) och för att slutligen analysera den insamlade empirin måste man sortera, reducera 

och argumentera för sin tes (Rennstam & Wästerfors, 2011). När vi analyserade vårt insamlade 

material, använde vi oss av en tematisk analys, som enligt Bryman (2011) innebär att man i den 

insamlade datan, söker efter teman som kan vara relevanta för studien. Genom denna process fann 

vi lämpliga teman att analysera. Ryan och Bernard (2003) menar, även de, att teman kan upptäckas 

på olika sätt, men även att dessa kan anta olika skepnader. Insikten kan bl.a. komma från frågor, 

upprepade ord eller meningar, mönster, nyckelord etc. som uppkommer i en intervjusituation. När vi 

hade gjort våra intervjuer, transkriberade vi dessa och gick sedan igenom datan, och identifierade 

olika teman som vi byggde vår analys kring. De teman vi fann i intervjuerna kunde vi direkt härleda 

till Goldkuhls (2012) konceptuella ramverk för e-förvaltning som behandlar begreppen policy, design 

och effekter. Vi har använt oss av abduktion vid analys av insamlad data, som innebär att ”teori och 

empiri växelspelar i analyser av empiriskt material” (Svensson, 2011 s. 192). 
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2.7 Studiens kvalitet och trovärdighet 

De ursprungliga begreppen reliabilitet och validitet behandlar oftast mätning, vilket främst rör 

kvantitativ forskning, men Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning kan använda begreppen, 

men då istället lägga mindre fokus på de områden som berör siffror och mätning. Enligt Jacobsen 

(2012) handlar reliabilitet om tillförlitlighet och om man kan lita på de data man samlat in. Bryman 

(2011) menar att reliabilitet handlar om en studies resultat, och om de är tillförlitliga, dvs. om man 

kan få samma resultat igen, om man skulle göra om studien. Det är viktigt att förklara hur en 

kvalitativ studie har genomförts och tydligt presentera hur man har tänkt när man gått tillväga för att 

få fram ett resultat. För detta ändamål har vi haft fokus på att redogöra för vår forskningsprocess och 

vilka moment och steg denna omfattat (se t.ex. 2.4 och 2.5). Detta torde medföra största möjliga 

chans för att en studie med samma förutsättningar och tillvägagångsätt ska mynna ut i samma 

resultat. 

Validitet handlar enligt Bryman (2011) om en studies slutsatser, och om de kan relateras till det 

resultat man har kommit fram till. Validitet kan delas upp i intern- och extern validitet. Enligt 

Jacobsen (2012) handlar den interna validiteten om man svarar på det man faktiskt vill svara på, 

medan den externa validiteten handlar om ifall resultatet från en studie går att generalisera till 

andra, liknande sammanhang. Med vårt tillvägagångssätt ser vi både den interna och externa 

validiteten som betydande faktorer i forskningsprocessen. Då vi avser svara på frågeställningarna 

kring just det specifika fallet vi undersöker kan den interna validiteten härledas till vår slutsats, 

samtidigt som vi eftersträvar att producera resultat som kan appliceras på andra situationer med 

likartade förutsättningar, dock utan att vara allt för generaliserande. 

Genom att granska en kvalitativ studies reliabilitet och validitet, förhåller man sig kritiskt till den data 

och resultat som studien har frambringat (Jacobsen, 2012). För att säkerställa att vår studie håller 

hög reliabilitet och validitet, har vi ifrågasatt den information vi har tagit del av och arbetat 

abduktivt. Vi har analyserat den data vi har samlat in, samt kontaktat intervjupersoner efter intervjun 

för att kontrollera och säkerställa att datan stämmer och är tillförlitlig. 

Bryman (2011) menar att det är svårt att helt replikera en undersökning, då intervjupersonerna lätt 

kan påverkas av forskarnas personliga egenskaper. Eftersom intervjuerna vi gjort även är 

semistrukturerade, försvårar detta möjligheten att helt och hållet kunna återskapa samma 

forskningsresultat. Bryman (2011) menar även att en fallstudies resultat är svårt att generalisera 

utifrån. Eftersom de tre användarna som vi intervjuat i vår fallstudie inte kan sägas vara 

representativa för hela populationen av sms-biljettanvändare, är det inte lämpligt att generalisera 

utifrån intervjuernas resultat utan detta i åtanke. 
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För att ytterligare styrka studiens reliabilitet och tillförlitlighet har vi använt triangulering som metod 

för att jämföra olika data och granska dessa. Trianguleringsprocessen utgår från att forskaren samlar 

in och undersöker data från olika källor för att få en bättre överblick av det problem som skall belysas 

(Bryman, 2011). Genom att studera ett problem eller ett fenomen på olika sätt, från olika perspektiv, 

kan man få olika bilder av det man vill undersöka. Då olika bilder jämförs kan sedan likheter och 

skillnader utrönas och på så sätt leda till att slutsatser dras. Enligt Bryman (2011, s.354) innebär 

triangulering ”[…] att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala 

företeelser”.  Vi har i vår studie samlat in data från media, ÖstgötaTrafiken och användare av den nya 

sms-tjänsten. Genom att belysa de tre olika perspektiven fick vi en bättre bild av problemet och en 

större förståelse för hur de olika berörda parterna upplevde förändringen i och med införandet av 

den nya sms-tjänsten. 
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3. Teori 

Detta kapitel ämnar till att redogöra för begrepp och termer relevanta för att förstå och förklara det 

undersökta området. E-förvaltning beskrivs och dess betydelse för e-tjänster samt det undersökta 

fallet förklaras. Syftet är att ge läsaren en inledande förståelse till det material som används för att 

förklara och analysera fallet som undersökts i denna studie. 

3.1 E-förvaltning 

Då vårt fall faller inom ramen för offentliga e-tjänster samt e-förvaltning finns ett antal begrepp som 

är relevanta att redogöra för. De utvalda begreppen som förklaras i detta avsnitt är centrala för 

fallstudien om ÖstgötaTrafiken och upphandlingen av Mobills sms-tjänst. Dessa områden kan 

relateras till ÖstgötaTrafikens designutrymme vid upphandlingen, deras styrning av e-strategi, 

användarfokuset och effekterna av detta på upphandlings- och implementationsprocessen. 

3.1.1 Policy, design och effekter 

För att relatera till ett övergripande perspektiv på fallet vill vi introducera Goldkuhls (2012) 

konceptuella ramverk för hur e-förvaltningsprocesser går till. Goldkuhl (2012) beskriver ett koncept 

för e-förvaltning bestående av tre element som, direkt eller indirekt, existerar i samspel med 

varandra och är sammanknutna med IT-systems utveckling och införande. Goldkuhl (2012) kallar 

dessa tre faktorer för ”policy”, ”design” och ”effekter”. 

Policyer skapas i många fall av en bestämmande aktör som beställer en e-tjänst. I det undersökta 

fallet representeras denna aktör av ÖstgötaTrafiken (Goldkuhl, 2012). Goldkuhl (2012) menar att 

konceptet policy även innefattar lagar, förordningar och mål för arbetsrutiner. Det medför att 

policyer innefattar rådande lagstiftning och att den bestämmande aktören måste tänka på yttre 

påverkan vid utformningen av sina egna policyer. E-tjänsten designas sedan, antingen genom ett 

gemensamt samspel mellan beställare och leverantör eller utifrån förbestämda krav från beställaren. 

ÖstgötaTrafiken och den utvecklande leverantören Mobill har genomfört upphandlingen utifrån 

förbestämda krav utformat i ett kravdokument. Designen som implementerats utifrån existerande 

policy tillämpas sedan då e-tjänsteartefakten tas i bruk, och detta ger effekter genom införandet i 

verksamheten. Dessa effekter kan arta sig på många sätt, men är i regel direkta konsekvenser av 

policyn och designen (Goldkuhl, 2012). Goldkuhls (2012) policy kan relateras till Giritli Nygrens och 

Wiklunds (2010) syn på IT-styrning, men också till de e-strategier som tagits fram av Sveriges 

kommuner och landsting (2011) för offentlig verksamhet. 
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Goldkuhl (2012) är noga med att belysa att framtagningen och appliceringen av policyer inte är en 

process som endast sköts uppifrån och ner i organisationen, alltså ”top-down”, utan istället påverkas, 

formas och justeras ständigt av verksamhetens egna processer. I vårt fall är det således intressant att 

se hur ÖstgötaTrafikens egna processer och policyer samspelat och legat till grund för utvecklingen 

av den nya sms-tjänsten. Styrning av en verksamhet är alltså en flexibel process (Goldkuhl, 2012). 

Elementens samspel illustreras i figuren nedan, och genom att använda detta ramverk som ett par 

glasögon anser vi oss kunna skapa oss en tydligare bild av ÖstgötaTrafikens upphandlingsprocess och 

dess konsekvenser. 

 

Figur 4. Policy, Design och Effekter, (fritt efter Goldkuhl, 2012). 

3.1.2 E-förvaltning och e-tjänster 

E-förvaltning definieras som ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 

informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya 

kompetenser” (E-delegationen, 2008). Detta framstår som en övergripande kontext i vilken e-tjänster 

tas fram och bearbetas. Med kanalstrategi avses processen då en organisations, eller verksamhets, 

administrativa styrning anpassas för utvecklandet och tillgängliggörandet av tjänster genom olika 

kanaler. E-delegationen (2010) konstaterar att ”en kanalstrategi beskriver vilka kanaler myndigheten 

ska prioritera för att nå sina långsiktiga mål och lyckas med sitt uppdrag.” Här betraktas e-strategi 

som en typ av kanalstrategi för just elektroniska kanaler. 
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E-tjänster, eller elektroniska tjänster, definieras av Statskontoret (2004a) som ”interaktiva tjänster på 

olika nivåer” eller ”en tjänst där informationen som tjänsten bygger på så långt möjligt 

automathanteras elektroniskt såväl i gränssnittet mot medborgarna/-företagen som i myndighetens 

interna processer” (Statskontoret 2004b). Vi finner dock definitionen av e-delegationen (2005) något 

mer omfattande, där e-tjänster sägs vara ”alla slags tjänster som medieras via någon slags 

elektronisk kanal.” I denna studie kommer offentliga e-tjänster betraktas som de elektroniska 

tjänster som tillhandahålls av en offentlig aktör, även om det finns andra tolkningar av begreppet. 

Dessa begrepp både involverar och beror på varandra, då e-tjänster ofta är föremål för e-förvaltning 

och att e-förvaltning i sin tur behöver någon form av struktur, vilket finns dikterats i e-strategier. 

Dessa begrepp kommer till följd av begreppens relevans användas genom de olika kapitlena med 

syftet att tydliggöra och förklara studiens observationer. 

3.1.3 Användarnas roll i e-förvaltning 

De flesta kommuner har idag lång erfarenhet av e-förvaltning, där utveckling och administration av e-

tjänster sköts för allmänhetens gagn (Lindblad-Gidlund et al., 2010). Det finns mycket praktisk 

kompetens inom området, men det finns inte många chanser till reflektion över detta. Det finns inte 

heller möjlighet till att utveckla någon slags teoretisk referensram kring utvecklingen och därigenom 

skapa djupare förståelse för denna process. Axelsson, Melin och Lindgren (2010) undersöker, även 

dem, detta område. Deras fokus ligger på hur slutanvändare kan användas som återkoppling för 

utformandet av offentliga e-tjänster och vilken betydelse de har för utvecklingsprocessen. Även här 

återkommer temat användarfokus, där perspektivet från de som till slut kommer att nyttja tjänsten 

är viktigt för att utvecklingen ska ske i rätt riktning. Lindblad-Gidlund (2010) nämner vikten av olika 

typer av inflytande vid utformningen av e-tjänster och talar om medborgarens inverkan och 

handlingsutrymme vid processen för framtagande av nya e-tjänster. 

Löfstedt (2010), Ekelin och Eriksén (2010) skriver också om användarens, eller medborgarens, roll i e-

tjänsternas utveckling och lyfter fram vikten av deltagande i utvecklingsprocessen, även kallat ”e-

deltagande”, något som återkommande framträder i e-förvaltning. Designutrymme är ett område 

som pekas ut som viktigt vid en offentlig aktörs beställning av en e-tjänst och Artman (2010) menar 

på att beställarens roll är mycket betydelsefull vad gäller kravformulering för sin verksamhets behov 

och mål. Här kan vi i ÖstgötaTrafikens fall ställa oss frågan vilken roll de haft i utvecklingen av den 

nya sms-tjänsten och hur de sett på användarinvolvering i utvecklingsprocessen. Giritli Nygren och 

Wiklund (2010) beskriver IT-styrningens roll i dagens e-förvaltning och dess innebörd för ett 

strukturerat tillvägagångssätt vid utformning av e-tjänster för en effektiv användning av dessa, för 

både verksamhet och användare. Sveriges kommuner och landsting (2011) har utformat ett 
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styrdokument med en omfattande strategi för e-förvaltning, som också behandlar tillvägagångssätt 

för att nå ut till medborgarna via lättillgängliga elektroniska tjänster som passar så många som 

möjligt. 

Designen av en e-tjänst är en viktig del som också behandlar användarmedverkan vid utveckling av e-

tjänster. Holmlid (2010) menar att om man förbiser kunden och inte uppfyller behoven som den har, 

tillför inte tjänsten något värde för kunden. Det vill säga att om kundens behov kommer i skymundan 

av någon annan orsak, kommer tjänsten inte att möta kundens krav. Utifrån den bild som 

presenterats i media beträffande den nya sms-tjänsten kan man få uppfattningen att tjänsten inte 

utvecklats med kunden i fokus. Holmlid (2010, s.160) påpekar att ”Om en tjänst är en lösning på ett 

internt problem, utan att bidra med värde för klienten i det meningsfulla skeendet, är det dålig 

design”.  Holmlid förklarar hur viktig komplexiteten hos en utvecklad e-tjänst är och lyfter fram att ju 

fler steg användaren måste ta för att kunna bruka en e-tjänst, desto högre krav ställs på användaren. 

Genom att begränsa antalet steg i användandet av en e-tjänst blir komplexiteten mer hanterbar och 

användaren har bättre chans att framgångsrikt nyttja tjänsten för dennas avsedda mål (Holmlid, 

2010). Denna syn på designdelen av e-förvaltning och användarens betydelse i utvecklingsprocessen 

går att direkt härleda till strategier och kravmallar utformade för framtagandet och införandet av e-

tjänster. Det medför att detta designperspektiv kan betraktas som högst relevant för granskandet av 

ÖstgötaTrafikens upphandling och implementation av sms-tjänsten. 

3.2 E-strategi 

Då ÖstgötaTrafiken är en aktör i den offentliga sektorn, är det relevant att förstå de policyer och 

riktlinjer som finns kring e-förvaltning samt e-strategier och som berör aktörer på den offentliga 

arenan. Detta avsnitt syftar till att möjliggöra jämförelser mellan ÖstgötaTrafikens strategier och de 

övergripande bestämmelser som åligger offentliga verksamheter. 

3.2.1 E-strategi för offentlig sektor 

Sveriges kommuner och landsting (2011) har tagit fram riktlinjer för vad e-förvaltning och e-strategier 

ska uppfylla för att gynna offentlig verksamhet. E-förvaltning i offentlig sektor syftar till att utveckla 

dessa verksamheter med hjälp av IT, dvs. att man med hjälp av IT och teknik driver verksamheten 

framåt, effektiviserar processer, underlättar för både interna- samt externa användare som t.ex. 

kunder etc. Människor vill och förväntar sig idag att kunna utföra ärenden och dela information via 

elektroniska kanaler. Sverige har kommit långt vad gäller e-förvaltning, men samtidigt finns det stora 

utmaningar inför framtiden och den ständigt växande teknikutvecklingen. För att lyckas med att 

sköta e-förvaltning och e-strategi på ett effektivt sätt, bör kommuner och landsting samverka och 

lägga stor vikt vid detta (SKL, 2011).  
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Sveriges kommuner och landsting (2011) menar att e-förvaltning blir en alltmer viktig del av 

samhället, då gränserna för vad IT och teknik kan bidra med ständigt flyttas fram. E-förvaltningen och 

e-strategierna som SKL har tagit fram syftar till att uppfylla de tre övergripande målen som Sveriges 

kommuner och landsting (2011) har satt upp: 

Enklare vardag för privatpersoner och företag 

Det finns idag en stor kunskap om användning av elektroniska tjänster hos den svenska befolkningen, 

men samtidigt måste tekniken möjliggöras och förenklas för de som inte har stor kunskap inom 

ämnet. En e-tjänst ska vara lättanvänd, lättillgänglig och integreringsbar med andra, liknande e-

tjänster. Dessutom måste det, förutom på elektroniskt vis, finnas möjligheter till att kunna 

kommunicera och utföra ärenden på mer traditionella sätt såsom t.ex. via telefon, fax, personligt 

möte etc. I det stora hela ska e-tjänster syfta till att effektivisera samhället och hjälpa allmänheten 

göra vardagen enklare (SKL, 2011). Om vi ser till ÖstgötaTrafikens tidigare e-tjänst kan det vara 

intressant att jämföra om den nya tjänsten är mer lättanvänd och lättillgänglig än den tidigare. 

Integreringsbarheten, alltså hur tjänsten samverkar med andra tjänster inom verksamheten, är också 

intressant att se på. 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Information som finns inom offentlig sektor ska vara lättåtkomlig för medborgare, vilket gör det 

lättare för allmänheten att komma med förslag och förbättringar till verksamheten. Denna 

delaktighet bidrar till att offentliga tjänster kan utvecklas till allmänhetens fördel. Genom att 

information och möjligheter till kommunikation via elektroniska kanaler finns tillgänglig, förenklar 

det för allmänheten att kunna påverka, och till och med komma med innovativa förslag. Samtidigt 

som en offentlig e-förvaltning ska vara transparent, måste man även ta hänsyn till att informationen 

är riktig och säker (SKL, 2011). Då ÖstgötaTrafikens sms-tjänst huvudsakligen är en betaltjänst, som 

därmed hanterar många personers betalningsuppgifter, är det angeläget att undersöka om tjänsten 

egentligen stödjer en öppnare förvaltning. Ur säkerhetssynpunkt skulle en öppen förvaltning kunna 

vara mer riskfylld. 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

IT ska användas som ett hjälpmedel för att driva verksamheten framåt. Genom att utnyttja IT och e-

tjänster på rätt sätt, kan processer effektiviseras och bidra med högre kvalitet till verksamheten i 

stort. E-förvaltningen måste vara väl förankrad i verksamheten för att kunna nyttja IT på bästa sätt 

och kunna nå de mål som finns uppsatta. E-förvaltning är något som ska finnas med i den 

övergripande strategin för en verksamhet, då förvaltningsarbetet är en ständigt pågående process. 
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Det behöver även finnas en samverkan mellan offentliga verksamheter och leverantörer, användare, 

andra intressenter och liknande aktörer (SKL, 2011). Då en lagändring är en av de faktorer som legat 

till grund för utvecklingen och upphandlingen av ÖstgötaTrafikens nya sms-tjänst är det viktigt att se 

om tjänsten faktiskt utvecklats med syftet att effektivisera verksamheten, eller om ett annat syfte 

funnits. 

I vårt fall med ÖstgötaTrafiken är det intressant att se om upphandlingen av den nya sms-tjänsten på 

något sätt omfattar de ovan nämnda målen som Sveriges Kommuner och Landsting utformat. För att 

vidare se hur offentliga myndigheter tagit fram skarpa riktlinjer och regleringar för offentliga 

verksamheter kan även juridiska lagstiftningar vara intressanta att belysa. Detta även för att starkare 

knyta an till de policyer som omfattar e-förvaltning, som Goldkuhl (2012) lyfter fram.  Allouache och 

Khadraoui (2011) menar, precis som Goldkuhl (2012) att tjänster som berörs av e-förvaltning styrs av 

en uppsättning regler som dikteras av juridiska lagar. Dessa lagar är en del av policy-väsendet som 

Goldkuhl (2012) omnämner. 

3.2.2 Upphandlingslagen LUF 

Då ÖstgötaTrafiken omfattas av lagar som rör offentliga verksamheter, finns lagstiftningar som 

specifikt berör företagets upphandlingar. Konkurrensverket (2012) har i ett juridiskt dokument 

presenterat en introduktion till bestämmelserna som finns inom förordningen LUF. LUF är ”Lagen om 

offentlig upphandling inom områdena: vatten, energi, transporter och posttjänster” 

(Konkurrensverket, 2012).  Lagens syfte är att offentliga verksamheter ska följa de riktlinjer som finns 

för att göra bra affärer med leverantörer, samt att alla leverantörer ska kunna lämna anbud och få 

lika villkor vid en upphandlingsprocess. Det finns, enligt Konkurrensverket (2012), fem grundläggande 

principer som offentlig verksamhet ska följa vid en upphandling: 

1. Principen om icke-diskriminering 

2. Principen om likabehandling 

3. Principen om transparens 

4. Proportionalitetsprincipen 

5. Principen om ömsesidigt erkännande 

3.2.2.1 Upphandlingsprocessen 

ÖstgötaTrafikens upphandlingar faller direkt under LUF. Lagen innefattar en tydlig processmodell för 

hur upphandlingens förfarande bör framskrida och är således en typ av policy för själva 

upphandlingsförfarandet. Processen för hur en offentlig upphandling ska gå till illustreras nedan 

(Figur 5). 
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Figur 5. Upphandlingsprocessen, (fritt efter Konkurrensverket, 2012). 

I planeringsfasen skapas ett förfrågningsunderlag som ska tydliggöra vad som krävs av en leverantör 

vid en potentiell upphandling. Underlaget ska ha en tydlig och begriplig kravspecifikation, krav på 

leverantör, kommersiella villkor, administrativa bestämmelser och utvärderingsgrund. Sedan 

annonseras förfrågan ut, varpå leverantörer är välkomna att lämna anbud. Vissa leverantörer, som 

tydligt inte uppfyller vissa krav, kan direkt uteslutas från processen, medan de andra möjliga 

leverantörerna prövas. De leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kvalificeras och 

den upphandlande verksamheten väljer sedan en utav de kvalificerande leverantörerna som lever 

upp till kraven och enligt den utvärderingsgrund som förklarats i förfrågningsunderlaget. Efter att en 

leverantör med anbud är vald, ska alla anbudsgivarna meddelas beslutet. Vid en direktupphandling 

kan kontrakt skrivas direkt med den valda leverantören, men annars kan en avtalsspärr anges. Med 

avtalsspärr menas att det efter en bestämd tid efter beslutet inte får slutas något avtal. Detta för att 

de leverantörer som inte blev valda ska ha möjligheten att kunna ompröva sina anbud. 

Upphandlingen kan alltså slutas med en leverantör först när avtalsspärren gått ut och då kan ett 

upphandlingsavtal slutas genom en kontraktsskrivning. Verksamheten som genomför upphandlingen 

ska efter denna redogöra för motiven till de val som man gjort. Alla viktiga dokument som LUF kräver 

ska bevaras och kunna redovisas (Konkurrensverket, 2012). 

3.3 Teorikapitlets relevans 

Vi har för avsikt att den teoretiska referensramen ska vara läsaren till hjälp för bättre kunna förstå 

det nästkommande kapitlet, där fallet ÖstgötaTrafiken presenteras. De relevanta begreppen som 

inledningsvis beskrivs i teoriavsnittet används löpande i resten av studien. Vi har i teoriavsnittet 

försökt att beskriva den mest relevanta informationen som behövs för att förse läsaren med den 

förkunskap som krävs, innan nästkommande avsnitt med fallet om ÖstgötaTrafiken och företagets 

upphandling av den nya sms-tjänsten tar vid. 
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Vi kan i teorin identifiera tre huvudteman: policy, design och effekter. Det första temat, policy, 

innefattar olika riktlinjer för utveckling, upphandling, kanalval och förvaltning. Det andra temat, 

design, behandlar ÖstgötaTrafiken och användarnas roll och handlingsutrymme i utvecklingen av 

själva sms-tjänsten. Det tredje temat, effekter, belyser vilka konsekvenser riktlinjernas applicering, 

designen av tjänsten och införandet av denna i själva verket medfört. Vår avsikt är att i fallet med 

ÖstgötaTrafiken och den nya sms-tjänsten, med hjälp av dessa teman, klargöra hur upphandlingen 

skett i sin helhet. Först presenteras dock fallet. 
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4. Empiri 

För att förse läsaren med en bild av företaget som på bästa sätt återspeglar verkligheten, ger detta 

kapitel en introduktion till det undersökta företaget ÖstgötaTrafiken, företagets ägarförhållanden 

och relationer samt en kort bakgrund till upphandlingen av den nya sms-biljettjänsten. Medias 

porträttering av sms-tjänstens införande förklaras och därefter återges ÖstgötaTrafikens perspektiv 

på förloppet i en narrativt återgiven intervju med en av företagets chefer som varit delaktig i 

upphandlingen. Kapitlet avslutas med intervjuer från några av ÖstgötaTrafikens resenärer som 

använt sig av den nya sms-tjänsten. 

4.1 ÖstgötaTrafiken 

AB ÖstgötaTrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötlands län. ÖstgötaTrafiken ägs av 

Landstinget i Östergötland och det är ägarna som bestämmer hur reseutbudet ska se ut inom länet. 

Genom Trafiknämnden, som är ett samarbete mellan Landtinget och länets kommuner, bestäms 

trafikutbudet. ÖstgötaTrafikens intäkter för biljettförsäljningen täcker ungefär 40% av alla kostnader 

som organisationen har. Resterande 60% skjuts till av Landstinget i Östergötland. 2007 togs 

möjligheten för ÖstgötaTrafikens kunder att betala sina resor kontant bort och istället infördes 

samma år möjligheten att kunna betala resorna med sms-biljett. Denna typ av sms-biljett användes 

fram till 1 februari 2013, då ett nytt registreringskrav för mobilköp infördes, på nationell nivå. 

Därefter gjordes en upphandling av en ny sms-tjänst för att uppfylla kravet på att alla biljettköp 

måste genomföras från ett registrerat mobiltelefonnummer (ÖstgötaTrafiken, 2012). 

4.2 Medias bild av upphandlingen av sms-biljettjänsten 

I lokalmedia har upphandlingen, eller snarare effekterna av upphandlingen, fått en hel del bevakning. 

Införandet av den nya tjänsten porträtteras som en klar försämring och rapporter om den minskade 

användningen av biljettjänsten har pekat mot ett mindre lyckat införande av ny sms-tjänst. Erikshed 

(2013) skriver bl.a. i sin artikel i Corren att det är krångligare att resa med sms-biljett på grund av att 

man som kund måste registrera sig. Vidare redogör även Erikshed för att ÖstgötaTrafiken själva inte 

är helt nöjda med förändringen som skett, men att de måste följa den lagstiftning som finns i Sverige. 

Förändringen medför också att resandet i regionen försvåras och att vissa målgrupper förbises, vilket 

även ÖstgötaTrafiken är medvetna om. 

Två veckor efter att den nya sms-tjänsten togs i bruk, gjorde ÖstgötaTrafiken en mätning av antalet 

sålda sms-biljetter, vilken också uppmärksammades i media (Barajas, 2013). Det visade sig att 

bolaget hade sålt en femtedel så många biljetter jämfört med tidigare. I artikeln som belyser 

mätningens resultat lyfts även ÖstgötaTrafikens VD Paul Håkanssons tankar angående de låga 
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försäljningssiffrorna fram, där han säger att han inte är förvånad över resultatet, men också att fler 

kunder tillkommer för var dag. Artikeln poängterar avslutningsvis att användningen av de andra 

betalmetoderna ökar för deras olika typer av resekort. 

4.3 ÖstgötaTrafikens perspektiv på upphandlingen av den nya tjänsten 

Katarina Bratu är försäljningschef på ÖstgötaTrafiken. I en intervju berättar hon om företagets 

upphandling av en ny sms-biljettjänst, tilldelningen av tjänstens avtal och processen då denna 

implementerades. Hon berättar även om de tankar som finns kring användare och strategier som 

används. Intervjun ger oss Bratus perspektiv utifrån hennes roll i förhandlingarna och låter oss 

således ta del av ÖstgötaTrafikens bild. 

Bratu påpekar att företaget är ett relativt litet bolag i proportion till verksamhetsområdet det 

ansvarar för då ÖstgötaTrafiken har som ansvar att sköta all kollektivtrafik runt om länet. Bratu 

klargör att det finns runt 70 stycken personer som är anställda av ÖstgötaTrafiken och det görs 

omkring 26 miljoner kollektivresor varje år inom länet. 

4.3.1 Ägarförhållanden och aktörer 

Bratu redogör för ägarförhållandena av ÖstgötaTrafiken, som på grund av en ny lagstiftning skiftat 

från det att bolaget tidigare ägts av kommunerna och landstinget tillsammans, till att landstinget 

äger företaget helt. ÖstgötaTrafiken ser sig, enligt Bratu, som en offentlig verksamhet i och med att 

bolaget är offentligt ägt av landstinget i Östergötland (se figur 6). Bolaget faller därmed under 

lagstiftning som rör offentliga aktörer, vilket gör att lagen om offentlig upphandling, LUF, är aktuell 

för den här typen av uppdrag. Hon poängterar också att alla upphandlingar som ÖstgötaTrafiken 

genomför och de processer som bolaget använder är offentliga. 

Den formella myndigheten, Trafiknämnden, är en kollektivtrafikmyndighet som till viss del styr 

ÖstgötaTrafikens verksamhet, och det är denna nämnd som är snittet mellan ägaren Landstinget och 

ÖstgötaTrafiken. Bratu menar att ÖstgötaTrafiken måste informera och kommunicera olika typer av 

beslut som tagits till Trafiknämnden (se figur 6), men myndigheten kan också delegera ansvar till 

bolaget. Ansvarsdelegeringen kan enligt Bratu röra allt från trafikutförandet i länet, till att ta fram 

förslag för hur kollektivtrafiken i Östergötland ska skötas. Det är sedan Trafiknämnden som tar 

besluten. Bratu klargör dock att ÖstgötaTrafiken styr mycket av sin verksamhet själva, men att de 

samtidigt måste förankra och återkoppla förslag och beslut till Trafiknämnden.  

Bratu nämner att det finns ett avtal gällande kollektivtrafik i Östergötland. Detta avtal säger att 

ansvaret för kollektivtrafiken ligger helt hos landstinget.  Landstinget har i sin tur beslutat att bedriva 

kollektivtrafiken genom aktiebolaget ÖstgötaTrafiken, som landstinget äger (se figur 6).  
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Det uppdragsavtal som finns mellan landstinget och ÖstgötaTrafiken syftar till att tydliggöra 

ansvarsförhållandena mellan Trafiknämnden och ÖstgötaTrafiken. Detta uppdragsavtal fick vi ta del 

av under intervjun och har sammanställts nedan. I uppdragsavtalet kan man utläsa att 

ÖstgötaTrafiken agerar i två olika roller: 

Driftorganisation: ÖstgötaTrafiken har som roll att driva kollektivtrafiken inom Östergötland och ska 

ansvara för upphandlingar, planering av trafik, kundtjänst och den dagliga driften av verksamheten. 

(LIÖ, 2012) 

Myndighetsstöd: I vissa frågor arbetar ÖstgötaTrafiken som företrädare för trafiknämnden, och kan i 

och med detta till exempel sluta avtal med privata leverantörer och samarbeta med andra 

myndigheter. Dock ska ÖstgötaTrafiken lämna in underlag för beslut till trafiknämnden inom vissa 

områden där det krävs. ÖstgötaTrafiken ska enligt avtal ständigt eftersträva de mål som 

trafiknämnden har satt upp (LIÖ, 2012). 

Bratu berättar vidare att det också finns ett branschbolag som heter Samtrafiken (se figur 6). Detta, 

förklarar hon, ägs gemensamt av kollektivtrafikbolagen i Sverige, inklusive SJ och några andra stora 

aktörer och de har till ansvar att se till att man kan resa utan större problem inom Sveriges gränser. 

Bratu förklarar att Samtrafikens mål är att resenärer ska kunna resa obehindrat oavsett start- och 

slutdestination. Hon upplyser även om att Samtrafiken bland annat är ansvarig för resetjänsten 

”Resrobot” som kan organisera resor på webben och i mobilen. Beskrivningen av de olika aktörerna 

och deras förhållande till ÖstgötaTrafiken gör att vi kan illustrera dessa på ett tydligt sätt i en modell 

(Figur 6).  
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Figur 6. ÖstgötaTrafikens ägarförhållanden, (fritt efter Bratu, 2013). 

 

4.3.2 ÖstgötaTrafikens strategier för utveckling av e-tjänster 

Bratu förklarar att ÖstgötaTrafiken mer eller mindre är en självstyrd verksamhet när det kommer till 

strategier som rör e-tjänster. I dagsläget väljer bolaget helt själva hur de vill arbeta med frågor som 

rör e-tjänster och strategier, men Bratu lyfter fram att ÖstgötaTrafiken har som policy att vara 

uppdaterade och följa utvecklingen på marknaden när det gäller e-tjänster. Grundtanken kring 

elektroniska tjänster är att ÖstgötaTrafiken aldrig ska vara först ut med en obeprövad lösning, utan 

jobba med beprövade, kända och säkra lösningar.  

I och med att ÖstgötaTrafiken har en speciell, nischad verksamhet, menar Bratu att de inte styrs av 

bestämmelser som rör många andra offentliga aktörer, utan förhåller sig istället till det 

uppdragsavtal som finns mellan dem och Landstinget. I uppdragsavtalet framgår det att 
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ÖstgötaTrafiken skall hålla sig i takt med dagens informationsteknik och därför ständigt sträva efter 

att ha uppdaterade tekniska lösningar för kommunikation till och från användarna (LiÖ, 2012). 

4.3.3 Användarnas roll och kundfokus 

Bratu framhåller att ÖstgötaTrafiken är lyhörda och lyssnar på sina kunder så mycket som möjligt. 

Hon berättar att det finns en kanal där användare och resenärer kan lämna sina synpunkter och den 

feedback som kommer in via kanalen analyseras och tas ställning till för att sedan försöka lösas. En 

viktig faktor när synpunkter lämnas, är om problemet rör ett stort antal kunder, menar Bratu och hon 

trycker på det faktum att eftersom att verksamheten och dess kundbas är så pass stor, måste 

ÖstgötaTrafiken därför anpassa sig efter majoritetens önskemål och krav.  Varje år genomförs en stor 

kundundersökning samt en marknadsundersökning för att tillgodogöra sig allmänhetens synpunkter. 

I kundundersökningen kan kunderna utvärdera verksamheten, ge synpunkter på servicen samt lämna 

in förbättringsförslag. Den årliga kundundersökningen går ut till medlemmar som är registrerade hos 

ÖstgötaTrafiken och Bratu förklarar att de deltagande medlemmarna sedan får tillgång till en webb-

enkät där verksamheten kan utvärderas. Marknadsundersökningen är istället en webb-panel där man 

måste ansluta sig för att sedan få en annan webb-enkät. Resultaten från båda dessa undersökningar 

analyseras och diskuteras och utifrån detta tar ÖstgötaTrafiken ställning till kundernas åsikter. Bratu 

förklarar att dessa undersökningar är mycket viktiga för att kunna bekräfta nyttan av val som bolaget 

har gjort, men även för att fånga upp problem som kan åtgärdas. Bratu menar att ÖstgötaTrafiken 

hela tiden har kunden i fokus vid beslut. Kundfokus är en viktig del av direktiven och riktlinjerna från 

Landstinget och hon påpekar att det ska vara enkelt för kunderna att resa i kollektivtrafiken och 

betala sin biljett. 

4.3.4 Den tidigare sms-tjänsten 

Bratu berättar att innan den nya sms-tjänsten upphandlades fanns en tidigare variant av sms-

biljetten som inte krävde någon registrering och betalningstjänsten skedde då via den vanliga 

mobilfakturan av de olika mobiloperatörerna. Hon förklarar att den tidigare tjänsten var kopplad till 

ett avtal med den dåvarande leverantören av tekniktjänsten, Plusdial, och det var efter att detta 

avtal löpt ut som den nya tjänsten skulle upphandlas. Vidare påpekar Bratu att den tidigare sms-

tjänsten endast bestod av två delar: en tekniktjänst och en betaltjänst (se figur 7). Hon beskriver 

tekniktjänsten som en teknisk plattform som behövs då man skickar ett sms för att sedan få en 

bekräftelse tillbaka via sms. Betaltjänsten beskrivs som tekniken för att betala sms-biljetten. I det 

gamla utförandet av dessa tjänster, förklarar Bratu att dessa två begrepp flöt ihop, då leverantören 

av tekniktjänsten, Plusdial, tillhandahöll själva tekniktjänsten, varpå de hade ett nära samarbete med 

mobilleverantörerna, som i sin tur stod för själva betaltjänsten via kundernas vanliga mobilfakturor. 
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Figur 7. Den tidigare sms-tjänsten, (fritt efter Bratu, 2013). 

 

4.3.5 Upphandlingen av den nya sms-tjänsten 

Nedan följer en förenklad bild av hur upphandlingsprocessen gick till: 

 

Figur 8. Upphandlingens händelseförlopp, (fritt efter Bratu, 2013). 

I början av 2012 uppmärksammade Samtrafiken de berörda trafikbolagen på att de aktuella avtalen 

som fanns med Plusdial och telefonoperatörerna var på väg att gå ut och Bratu berättar att detta var 

något som trafikbolagen var tvungna att ta ställning till snabbt för att veta hur man skulle göra i 

fortsättningen. Diskussionen mellan Samtrafiken och dess ägare, dvs. trafikbolagen, skedde vid en 

tidpunkt som var minst ett år innan en upphandling skulle ske, förklarar Bratu. Hon pålyser att det då 

var ganska nära den tidpunkt då de gamla avtalen skulle gå ut och man var tvungen att få till 

förlängning av avtalen, för att kunderna inte skulle drabbas allt för plötsligt av förändringarna. 

Ungefär samtidigt blev det uppmärksammat att en ny lagstiftning skulle träda i kraft den 1 februari 

2013 (se figur 8). Bratu beskriver hur Svensk lagstiftning, efter att det nya EU-direktivet (EU, 2013) 

som rör lagen om registrerade mobilköp infördes, kom att påverkas direkt, och att flera lagar 

ändrades i samband med detta. Hon återger hur direktivet bland annat omfattade lagen om 
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penningtvätt (SFS, 2009) och lagen om elektroniska pengar (SFS, 2011). Detta, förklarar hon, ledde till 

att mobiloperatörerna tog fasta på direktivet då tolkningen av lagen krävde att det måste finnas ett 

betalinstitut som hanterar de här elektroniska pengarna. För att något skall kunna vara ett 

betalinstitut, förklarar Bratu att det krävs vissa tillstånd och det är ett särskilt förfarande kring detta. I 

och med detta berättar Bratu att de fyra stora telefonoperatörerna därför bildade ett separat bolag, 

4T, som skulle behandla den företeelsen. 

Därefter förklarar hon att mobiloperatörerna meddelade att de skulle upphöra med att ta betalt via 

mobilräkningarna, vilket skulle medföra att den befintliga sms-tjänsten inte skulle fungera längre. 

Bratu berättar också att de fyra största telefonoperatörerna Telenor, Tre, Telia och Tele2 i samband 

med detta meddelade att de höll på att bilda ett bolag som hette 4T, som skulle ta hand om 

betalningar via en mobil plånbok som hette WyWallet. Bratu menar att det inte framstod tydligt vad 

ÖstgötaTrafiken faktiskt var tvungna att göra i det läget. Det nystartade bolaget 4T kom och 

presenterade sin tjänst WyWallet, som framstod som att den skulle ersätta det redan befintliga 

systemet. Bratu förklarar att ÖstgötaTrafiken vid tidpunkten upplyste 4T om att det inte var så 

enkelt, eftersom ÖstgötaTrafikens verksamhet faller under lagen om offentlig upphandling och att de 

inte kan teckna avtal med en extern aktör rakt av. Hon beskriver också hur tidspressen för att lyckas 

få till en lösning för sms-tjänsten ständigt ökade, vilket ledde till att de befintliga avtalen förlängdes 

till och med 31 januari 2013. Vidare berättar Bratu att alla kunder som köpte ÖstgötaTrafikens sms-

biljett under slutet av 2012 fick ett sms från sin operatör om att man måste skaffa WyWallet för att 

kunna fortsätta betala via sms. Detta var inte något som ÖstgötaTrafiken ställde sig bakom, utan var 

helt på initiativ från mobiloperatörerna. Vid tidpunkten fanns det inga avtal klara, vad gällde sms-

biljetterna inom Östergötland, förklarar hon.  

På grund av tidspress och ny lagstiftning träffades sedan flera av kollektivtrafikbolagen från mellersta 

och södra Sverige och diskuterade problematiken samt hur de skulle gå vidare i processen. Bratu 

menar att detta slutade med att de största bolagen- SL, Västtrafik och Skånetrafiken valde att göra 

egna upphandlingar, och de bolag som geografiskt ligger i mellersta delarna av Sverige, gick samman 

för att göra en gemensam upphandling av en sms-lösning. Att flera bolag går samman för att skapa 

bra lösningar är traditionellt sett vanligt inom branschen, enligt Bratu, och bolagen även hade gått 

samman vid upphandlingen av den tidigare sms-tjänsten. Bratu berättar också att andra trafikbolag, 

som inte valt att genomföra en gemensam upphandling, under förhandlingarna valde att helt lägga 

ner upphandlingen av den nya sms-biljetten och avskaffa sms-biljett som betalningsalternativ helt, då 

de kände att processen var alltför omfattande och komplicerad. 
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(Under intervjun fick vi även ta del av den kravspecifikation som fanns för den nya sms-biljettjänsten. 

En sammanställning av denna förklaras nedan.) 

Inför upphandlingen av den nya sms-tjänsten gick ÖstgötaTrafiken och fem andra trafikbolag 

samman och tog fram en gemensam kravspecifikation för tjänsten som de kallar SMS-biljett (LUL, 

2012a). Efter att upphandlingen var avslutad, skrevs individuella kontrakt med varje enskilt 

trafikbolag. De sex trafikbolagen som gick samman var: 

 Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län 

 AB ÖstgötaTrafiken 

 Länstrafiken Örebro AB 

 Länstrafiken Sörmland AB 

 Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland 

 Kollektivtrafikförvaltningen i Gävleborgs län 

(LUL, 2012a). 

Bakgrunden till att upphandlingens kravspecifikation kom till var att mobiloperatörerna inte längre 

erbjöd kunderna att betala sina sms-biljetter, varken med mobil-faktura, eller via telefoner med 

kontantkort. Trafikbolagen var då tvungna till att lösa detta med någon ny leverantör av sms-

tjänsten. Syftet med tjänsten SMS-biljett var att det skulle vara ett enkelt och smidigt komplement till 

de andra tjänsterna som bolagen tidigare erbjöd, på samma sätt som den tidigare sms-biljetten hade 

varit (LUL, 2012a). 

Nedan beskrivs de övergripande målen för SMS-biljettjänsten: 

 ”Enkelhet – Kunden skall uppleva att det är enkelt att genomföra ett köp av en SMS-biljett. 

Detta gäller både vid den registrering som krävs samt vid köpet. Kunden skall inte behöva 

ladda ner någon applikation eller mjukvara för att utnyttja Tjänsten SMS-biljett. 

 Tillgänglighet – Tjänsten SMS-biljett skall utformas för att ha en hög tillgänglighet under alla 

dygnets timmar, hela veckan och årets alla dagar. 

 Snabbhet – Kunden skall uppleva att Tjänsten SMS-biljett hanterar beställningar och 

leveranser av SMS-biljetter eller sms-meddelanden snabbt. Även registreringen och 

hanteringen av Kundprofil skall Kunden uppleva att den sker snabbt. 

 Säkerhet – Tjänsten SMS-biljett skall utformas så att Kunderna upplever det tryggt och 

säkert att använda respektive köpa SMS-biljetter. Intäkter som genereras av Tjänsten SMS-

biljett skall Beställaren kunna säkerställa och verifiera på ett betryggande sätt. Beställaren 

skall även uppleva att Tjänsten SMS-biljett är utformad på ett säkert sätt. 

 Utbyggbarhet – Tjänsten SMS-biljett skall vara utformad så att det under avtalsperioden är 

möjligt att komplettera den med funktionalitet som stödjer Kunden i köpet eller verifiering 

av SMS-biljetten.” (LUL, 2012a, s.8) 
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Bratu berättar vidare att upphandlingsprocessen huvudsakligen drevs av Landstinget i Uppsala, som 

agerade ombud för alla bolagens räkning. Bratu förklarar att då kravspecifikationen gått ut till de 

leverantörer som var intresserade av att tillhandahålla tjänsten SMS-biljett, kom det in sju stycken 

ansökningar från olika leverantörer. De sju förslagen analyserades och man tog reda på vilka av dem 

som kunde uppfylla de krav som fanns i kravspecifikationen. Ett annat offentligt 

upphandlingsdokument, tilldelningsbeskedet för betaltjänsten (LUL, 2012b), beskriver hur processen 

fortlöpte. Fyra stycken leverantörer visade sig klara av de krav som tjänsten skulle uppfylla. Därefter 

sändes anbudshandlingar ut till de fyra aktuella anbudsgivarna, varpå två av dem lämnade in anbud. 

Eftersom båda anbudsgivarna uppfyllde de krav som tjänsten krävde, valdes det alternativ som var 

billigast (se figur 8). Anbudet från Mobill Scandinavia AB var det lägsta och de fick uppdraget att 

leverera den nya tjänsten SMS-biljett (LUL, 2012b). Det var Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län 

som ansvarade för upphandlingen, men Bratu förklarar också att representanter från de övriga 

berörda trafikbolagen deltog i förslag till beslut om avtalstilldelning och att de flesta av dessa 

trafikbolag har haft liknande avtal med Mobill Scandinavia AB som Kollektivtrafikförvaltningen i 

Uppsala län. Hon berättar också att SL valde att gå med i upphandlingen då avtalet med Mobill var 

färdigt, och förtydligar att detta skedde till följd av tidspress, då SLs egna avtal med en annan 

leverantör blev överklagat. Vidare valde även Värmlandstrafik och Karlstadsbuss att välja samma 

lösning då de hade ett tidigare avtal med Mobill.  Bratu förklarar att varje bolag har ett eget avtal 

med leverantören, beroende på individuella faktorer och önskemål som har betydelse för avtalens 

utformning. 

En viktig aspekt av att flera av kollektivtrafikbolagen har samma leverantör, menar Bratu, är att man 

som resenär och kund bara behöver registrera sig en gång för den tjänsten. Sedan kan kunden bara 

skicka ett sms med rätt kod till rätt nummer för att åka inom de aktuella länen, förklarar hon. En 

annan faktor som kan leda till komplikationer, påpekar Bratu, är risken för att ett eller flera bolag går 

ur samarbetet, vilket kan leda till förvirring bland kunderna, då man redan har kommunicerat att det 

går bra att åka i de aktuella länen på samma registrerade telefonnummer. 

4.3.6 Den nya sms-tjänsten 

ÖstgötaTrafiken ser på den nya sms-biljetten som upphandlades på ett annat sätt än den tidigare i 

och med förändringen med registreringskravet (SFS, 2011). Bratu förklarar att själva sms-biljettköpet 

sköts från en webbportal som en 3-delad tjänst: Tekniktjänsten (skicka/ta emot SMS), 

Registreringstjänsten och Betalningstjänsten (se figur 9, nedan). Syftet med registreringen är att 

komma åt betaltjänsten. Bratu förklarar att det var först i samband med den nya sms-tjänsten som 

man började fundera över de tre begreppen. 
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Figur 9. SMS-biljettjänstens delar, (fritt efter Bratu, 2013). 

 

4.3.7 Efter införandet av den nya sms-tjänsten 

Efter att den nya sms-tjänsten med registreringskrav infördes, har försäljningen av sms-biljetter har 

gått ner radikalt för ÖstgötaTrafiken, säger Bratu. Denna effekt har även drabbat andra verksamheter 

som använder sig av sms-betalningar/-insamlingar. Bratu menar att det fanns en stor tidspress att 

leverera en sms-tjänst innan den 1 februari 2013. Med endast ett fåtal månader mellan 

upphandlingens påbörjan och avslut, var ÖstgötaTrafiken varse om att det inte skulle fungera felfritt 

från dag ett. 

Bratu berättar om hur ÖstgötaTrafiken i samband med införandet av den nya sms-tjänsten arbetat 

utifrån övergripande strategier med att rikta kunderna till att resa med resekort istället för sms-

biljett. Bratu menar att reskassa på ett resekort är det enklaste betalsättet, och ett medvetet val har 

varit att skapa förutsättningar för en ökad användning av det. ÖstgötaTrafiken valde även att höja 

priserna på sina sms-biljetter. Då ÖstgötaTrafiken inte är en vinstdrivande organisation, gjorde de 

inte prisökningen för att tjäna mer pengar, utan istället för att påverka kunderna mot det billigare 

alternativet med resekort, förklarar hon. Bratu berättar att den grundläggande strategin är att göra 

det enkelt för kunderna att resa inom länet, och då är resekortet det enklaste medlet. Dessutom 

påpekar hon att resekort ger ÖstgötaTrafiken möjligheten att spåra på vilka linjer det reses mest på, 

detta till skillnad mot sms-biljetten där man bara får information om att en biljett har sålts 

någonstans inom Östergötland. Bratu förklarar att denna spårbarhet gör det möjligt för 

ÖstgötaTrafiken att analysera resultatet, och därefter fördela resurser på ett effektivt sätt. Som en 

följd av detta säljs det mer resekort och mindre sms-biljetter, berättar hon. Om kunden dock inte har 

ett resekort och behöver köpa biljett snabbt och enkelt, menar Bratu att det kan bli problematiskt 

om det inte finns andra alternativ. Därför är en sms-biljett fortfarande nödvändig i utbudet, förklarar 

hon. 
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4.3.8 Målgrupper och externa effekter 

Bratu klargör att vissa målgrupper hamnat utanför på grund av den nya tjänsten. I och med att 

telefonnumret måste registreras och tillhöra en person som är kreditvärdig, förklarar hon att 

personer med betalningsanmärkningar inte kan beställa sms-biljett.  Personer under 18 år kan heller 

inte använda tjänsten utan att först ansluta sitt sms-konto till en målsmans konto och personer med 

utländska telefonnummer kan få problem vid registreringen. Vad gäller äldre personer, används inte 

sms-biljetterna mycket, men så var det även innan den nya sms-tjänsten med krav på registrering 

kom. Överlag har den nya tjänsten, enligt Bratu, ändå tagits emot på ett bra sätt av kunderna, trots 

stora förändringar. Hon menar att det finns en stor förståelse och stark lojalitet bland 

ÖstgötaTrafikens kunder. 

I andra Europeiska länder, som har samma EU-direktiv som Sverige, menar Bratu att andra tolkningar 

gjorts av direktivet, och att det där inte uppstått samma problematik som utspelat sig i Sverige. Bratu 

berättar att ÖstgötaTrafiken var medvetna om att den nya sms-tjänsten skulle försvåra det för 

kunderna och man fick ta till de resurser man kunde för att som bäst försöka minimera de negativa 

effekterna så långt det var möjligt. 

4.4 Användarperspektiv på tjänsten SMS-biljett 

För att få användarnas bild av den nya sms-biljetten, har vi intervjuat tre personer som har 

erfarenhet av den nya sms-tjänsten. Intervjupersonernas namn är fingerade. 

4.4.1 Intervju med Anders 

Ålder: 23 

Sysselsättning: Studerande 

IT-vana: Mycket god 

Anders upplevde registreringen av sitt mobilnummer till den nya sms-biljettjänsten som relativt enkel 

och smidig, trots att det fanns en viss tidspress för personen vid genomförandet. Vidare, menar 

Anders, att sms-tjänsten fungerar bra, och har inte haft några problem med den. Anders använder 

inte något annat betalsätt än sms-biljetten, och känner inget behov av att kunna använda något 

annat betalsätt. Anders säger att han föredrar den nya sms-biljettjänsten framför den tidigare då 

pengarna nu dras från bankkontot, istället från mobilräkningen. Han använder inte sms-biljetten lika 

ofta som tidigare på grund av tillgång till bil, men ser inga andra orsaker till att han använder tjänsten 

mindre. Anders klargör att ”Måste jag åka buss, så åker jag buss!”.  Anders finner sms-biljetten som 

ett smidigare alternativ än resekort och andra betalsätt. 

Vidare tycker Anders att ÖstgötaTrafiken uppfyller de behov han har när det kommer till att resa 

kollektivt inom länet. En negativ synpunkt han har på sms-biljetten är att den är för dyr, jämfört med 
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den tidigare sms-biljetten. Anders tror att det minskade antalet sålda biljetter beror på att folk inte 

förstår hur registreringen går till. Med hjälp av bättre information kan detta undvikas, då personen 

själv tyckte det var enkelt att registrera sig för den nya sms-tjänsten.  

4.4.2 Intervju med Benjamin 

Ålder: 30 

Sysselsättning: Studerande 

IT-vana: Mycket god 

Benjamin upplevde registreringsprocessen som strömlinjeformad och lätt att genomföra på 

hemsidan via mobiltelefonen. Inga problem uppstod vid registreringen. Vidare använder Benjamin 

sms-biljetten upp till 10 gånger i månaden och anser sig därför vara en van användare.  Benjamin 

säger att han tycker att sms-biljetten är för dyr, samt att han tycker att det ibland tar för lång tid att 

få sin biljett när han skickat sin kod. Några minuters väntetid medför att han måste stå vid 

busschauffören och vänta på sms-biljetten för att sedan kunna visa upp denna. Benjamin upplever 

detta som ett störningsmoment i sitt resande. Benjamin har även ett resekort med en reskassa som 

han framförallt använder när han har pengar på sitt bankkonto så han kan ladda det. Benjamin 

förklarar att han vid slutet av månaden, om ”ekonomin inte tillåter” honom sätta in pengar på kortet, 

använder sig av sms-biljetten för att på så sätt skjuta upp kostnaden till nästkommande månad då 

kostnaden dras från det konto som är kopplat till tjänsten. 

Benjamin skulle helst använda sig av ett månadskort, men tycker i dagsläget att det är för dyrt, och 

skulle önska att det fanns en studentrabatt för de som är över 26 och studerar. Benjamin tycker 

överlag att ÖstgötaTrafiken missar en målgrupp i de som är över 26 och samtidigt studerar. Det 

borde premieras för att nå fler studenter. När Benjamin jämför den tidigare sms-biljetten och den 

nya sms-biljetten tycker han att de är i princip helt lika, förutom det dyrare priset för de nya sms-

biljetterna. Förseningar av biljettleverans fanns även vid den tidigare tjänsten. Samtidigt använder sig 

Benjamin fortfarande lika mycket av sms-biljetten som tidigare. 

Vad gäller olika betalsätt säger Benjamin att han saknar möjligheten med att betala med ett vanligt 

bankkort, för att på så sätt slippa bära med sig resekortet. Benjamin ser även en smidig lösning i form 

av en RFID-lösning (mobiltelefon direkt mot en kortläsare). Benjamin tror att sms-biljettförsäljningen 

minskat så kraftigt på grund av både de höjda sms-biljettpriserna och att det nya systemet kräver att 

kunden självmant registrerar sig och ansluter sina konto- och personuppgifter. Benjamin menar på så 

vis att resenärer kan känna att de betalar ett högre pris för en service som kräver mer av dem. 
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4.4.3 Intervju med Christer 

Ålder: 72 

Sysselsättning: Pensionär 

IT-vana: God 

Christer berättar att han har registrerat sig för den nya sms-tjänsten, men aldrig har använt den. 

Christer upplevde registreringsprocessen som enkel. Han kom i kontakt med den nya tjänsten genom 

att läsa en artikel i Corren om att det gamla systemet skulle bytas ut, och registrerade sig sedan via 

datorn. Christer använder sig av ett resekort när han ska resa inom ÖstgötaTrafiken, och säger sig 

använda det ungefär en gång i månaden. Anledningen till att Christer använder sig av resekort istället 

för sms-biljett är att det är billigare och smidigare. Christer registrerade sig för den nya sms-tjänsten 

för att ha en nödlösning tillgänglig om resekortet inte skulle fungera eller vara laddat med pengar. 

Vidare berättar Christer att han tidigare hade numret till den gamla sms-tjänsten inlagt i sin 

kontaktbok för att kunna använda det om det skulle behövas.  En betallösning som Christer säger sig 

sakna är möjligheten att kunna betala direkt med ett vanligt bankkort. Det skulle underlätta för 

personer som är på besök i länet. 

I helhet är Christer väldigt nöjd med ÖstgötaTrafiken och tycker att de uppfyller hans behov med 

bravur. Christer tror att bristen på datakunskap och förvirringen kring registreringsprocessen har lätt 

till att försäljningen av sms-biljetter har sjunkit med ca 80%. Det var lite krångligt att förstå varför 

man skulle registrera sig, men när man väl genomförde registreringen var det inga som helst 

problem, avslutar Christer. 

4.4.4 Intervjusammanfattning 

Gemensamt för de intervjuade personerna är att de tycker att registreringen var enkel att 

genomföra. Benjamin och Christer föredrar att resa med hjälp av resekort, medan Anders enbart 

reser med hjälp av sms-biljett. Likväl skulle Benjamin och Christer vilja se en ny betalningsmöjlighet i 

form av bankkortsbetalning, för att undvika resekortet. Också gemensamt för alla de tre tillfrågade 

var att de såg sms-biljetten som något positivt då den utgör ett komplement till resekorten, vare sig 

det gäller en nödlösning eller att ”skjuta upp” betalningen till nästkommande månad. Samtidigt 

tycker de tre intervjuade personerna att sms-biljetten är dyr.  
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5. Analys 

Detta kapitel behandlar vår tematiska analys av datan vi samlat in från ÖstgötaTrafiken, media, 

vetenskaplig teori samt de användare som vi har intervjuat. Analysen innefattar Policy och Design och 

hur dessa faktorer får vissa Effekter för verksamheten – både interna och externa. 

Då offentliga organisationers upphandlingar av elektroniska tjänster medför många konsekvenser för 

såväl beställare som utvecklare och användare (Goldkuhl, 2012), ser vi att det finns intresse för att se 

vad som bidrar till att vissa effekter uppstår i samband med upphandling och införande av en e-

tjänst. Studien avser redogöra för ÖstgötaTrafikens syn på upphandlingen av tjänsten SMS-biljett och 

därtill undersöka vilka faktorer som de facto föranledde upphandlingen och implementeringen av 

sms-tjänsten. Undersökningen behandlar också upphandlingens effekter på både användare och 

företag samt granskar vilken roll användaren haft vid designen av den nya sms-tjänsten. För att 

bringa klarhet till denna problembild analyserar vi fallet med ÖstgötaTrafiken och företagets 

användande av strategier i samband med upphandlingen. Utifrån det analyserade materialet vi 

samlat har vi identifierat ett antal teman som innefattar styrning och riktlinjer, hur dessa inverkar på 

utvecklingen av e-tjänster och vilka konsekvenser det medför. Dessa teman har vi sedan härlett till de 

tre begreppen policy, design och effekter, som är de tre delarna vilka tillsammans utgör Goldkuhls 

(2012) ramverk för e-förvaltning. Begreppen får således också utgöra de tre huvudteman som 

analyseras och diskuteras i detta kapitel. 

5.1 Policy 

Policy är ett av de mest centrala elementen vi kan identifiera som påverkar upphandlingen av 

tjänsten SMS-biljett. Då strategier, lagändringar, avtal och direktiv från högre beslutande organ alla 

är policyer, ser vi denna del som den övergripande faktorn som ligger till grund för själva 

upphandlingen av tjänsten SMS-biljett och hur ÖstgötaTrafiken gått tillväga med denna. Vi kommer 

nedan behandla strategier och riktlinjer för offentliga upphandlingar och analysera hur dessa 

efterföljts av ÖstgötaTrafiken. 

5.1.1 Strategi 

E-delegationen (2010) menar att en kanalstrategi är den strategi som förklarar vilka kanaler som ska 

användas för att nå den avsedda verksamhetens långsiktiga mål. I ÖstgötaTrafikens fall har man nu, 

delvis som en konsekvens av den begränsade tidsrymden för upphandlingen, medvetet valt att satsa 

på en mer traditionell betalkanal i form av olika typer av resekort. Detta kan tolkas som att de tar ett 

steg bort från sin e-strategi, då de också medvetet har valt att höja sina priser på sms-biljetten.  
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ÖstgötaTrafiken vill styra sina kunder mot ökad användning av resekorten, för att på så sätt kunna 

öka spårbarheten när kunderna reser. Detta ligger till grund för hur ÖstgötaTrafiken bedriver sin 

verksamhet och konvergerar därför i de två efterkommande temana design och effekter.  

För att få en bild av hur ÖstgötaTrafiken följer de tre övergripande målen som Sveriges kommuner 

och landsting (2011) har formulerat för e-strategi, har vi jämfört dessa tre mål med ÖstgötaTrafikens 

nya sms-tjänst och implementationen av den. 

Enklare vardag för privatpersoner och företag 

Enligt SKL (2011) ska e-tjänster och e-förvaltning syfta till att göra vardagen enklare för både 

användare och företag. Det vill säga att förutom att användarna ska gynnas av en e-tjänst, så ska 

tjänsten även effektivisera den interna verksamheten och den externa, dvs. kunderna. Goldkuhl 

(2012) menar att de policyer som gäller för e-förvaltningen formar den grund som designen sedan 

bygger på vid utvecklingen av en ny e-tjänst. Därför ser vi policyer som mycket viktiga för e-

förvaltningsprocessen då designen utgår från den och att detta sedan får konsekvenser. Wiklund 

(2010) lyfter också fram just styrningens inverkan på design. SKL (2001) menar också att en e-tjänst 

vara lättillgänglig, lättanvänd och vara integreringsbar med andra liknande e-tjänster. Detta mål kan 

vi relatera till de tre målen enkelhet, tillgänglighet och utbyggbarhet från kollektivtrafikbolagens 

kravspecifikation innan upphandlingen av den nya sms-tjänsten (LUL, 2012a). Kravspecifikationens 

mål säger att tjänsten ska vara enkel att använda, lättillgänglig vid alla tider på dygnet samt att den 

ska kunna vidareutvecklas och byggas vidare på. Huruvida tjänsten ska underlätta för 

ÖstgötaTrafikens verksamhet, finns det ingen information om i kravspecifikationen. Den nya sms-

tjänsten medför inte en enklare vardag för kunderna som vill kunna resa med hjälp av sms-biljett. 

Tjänsten fungerar nästan på samma sätt som den tidigare, den är lättanvänd och lättillgänglig, dock 

med skillnaden att man måste registrera sig innan den går att använda. Registreringskravet medför 

ett extra hinder för kunden att ta sig över, och försvårar därmed för användarna att kunna bruka 

tjänsten.  

Det ska dock nämnas att registreringen bara behöver genomföras en gång, och enligt våra intervjuer 

med användare, var den inte svår att genomföra. Den nya sms-tjänsten bidrar inte direkt till att 

ÖstgötaTrafikens vardag blir enklare, då det inte går att spåra var och på vilka reselinjer som sms-

biljetterna används. Den nya tjänsten har dock medfört att ÖstgötaTrafiken har valt att styra sina 

kunder mot resekortet, som i sin tur medför spårbarhet av biljetterna. Så på det sättet kan den nya 

sms-biljetten sägas indirekt medföra en enklare vardag för företaget ÖstgötaTrafiken. 
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Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

E-delegationen (2008) definierar e-förvaltning som ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning 

som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska 

förändringar och nya kompetenser”. Om vi jämför SKLs (2011) mål med en smart och öppen 

förvaltning med kollektivtrafikbolagens mål från kravspecifikationen finns det ingen direkt koppling. 

Det som nämns i kravspecifikationen (LUL, 2012a) är säkerheten hos tjänsten och den känsliga 

information den behandlar, men inget om transparens och öppen förvaltning behandlas uttryckligen. 

Den öppna e-förvaltningen syftar till att stödja innovation och delaktighet för verksamhetens 

utveckling. I fallet med ÖstgötaTrafiken har den nya e-tjänsten fått en tvärtom-effekt. Då den nya 

sms-biljetten hindrar transparens i resmönster, kan detta leda till ineffektivitet i verksamheten. Då 

den nya sms-tjänsten behandlar person- och kontouppgifter är det viktigt att tjänsten är säker, dock 

hämmas här transparensen. 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Det nämns ingenting i kravspecifikationen om vad för effekter sms-biljetten ska ha för 

kollektivtrafikbolagen, däremot ska målet snabbhet vara uppfyllt för e-tjänsten (LUL, 2012a). Det ska 

vara snabbt och smidigt för kunden att använda sms-biljetten. Detta kan även tänkas leda till att 

processer inom verksamheten effektiviseras, men det finns inte något uttalat mål för detta i 

kravspecifikationen. Då de förväntade interna effekterna inte formuleras tydligt i kravspecifikationen, 

kan det vara möjligt att fokus istället legat vid uppfyllandet av de juridiska kraven till följd av 

lagändringen för registreringsskyldighet. ÖstgötaTrafikens effektivitet inom verksamheten har, som 

tidigare nämnts, indirekt förbättrats då de har lyckats med sin strategi att styra sina kunder mot 

resekortet, vilket medför bättre spårbarhet. 

5.1.2 Offentlig upphandling 

En offentlig organisation begränsas av att den måste tillämpa speciella regelverk. Ett exempel på det 

är den offentliga upphandlingslagen LUF, ”Lagen om offentlig upphandling inom områdena: vatten, 

energi, transporter och posttjänster” (Konkurrensverket, 2012). Då ÖstgötaTrafiken verkar inom 

området transport, är de tvingade att följa den lagen vid en upphandling. När den privata aktören, 

4T, gick in och försökte ta marknadsandelar av kollektivtrafikmarknaden genom att skicka ut sms till 

de som köpte sms-biljett, skapade detta en stor förvirring hos kunderna. Företaget 4Ts förfarande 

kan därför betraktas som en bidragande orsak till att sms-tjänsten har fått oförtjänt mycket kritik. 
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Vad gäller upphandlingen av den nya sms-tjänsten, följer ÖstgötaTrafiken den offentliga 

upphandlingslagen LUF, ”Lagen om offentlig upphandling inom områdena: vatten, energi, 

transporter och posttjänster” (Konkurrensverket, 2012). ÖstgötaTrafiken meddelade företaget 4T att 

de inte bara kunde ta ett anbud direkt när detta erbjöds dem, utan att de var tvungna att följa de 

grundläggande principerna som finns vid en offentlig upphandling. I detta fall tillämpade 

ÖstgötaTrafiken principen om likabehandling (Konkurrensverket, 2012), dvs. att alla leverantörer 

som är intresserade, ska få samma möjligheter och information för att kunna lämna ett anbud. Det 

visade sig också senare att 4Ts tjänst, WyWallet, inte uppfyllde de krav som ÖstgötaTrafiken och de 

andra trafikbolagen hade fastställt.  Vad gäller mallen för offentliga upphandlingsprocesser som 

Konkurrensverket (2012) har tagit fram, har ÖstgötaTrafikens upphandling genom ett strukturerat 

processförlopp och vidare uppföljning i stora drag följt den processen. 

Policyer kan alltså bidra med en rättvisare upphandlingsprocess, där flera aktörer på marknaden ges 

möjlighet att lämna anbud, samt bidra till designprocessen med ett strukturerat tillvägagångssätt 

som kan höja kvaliteten på den utvecklade tjänsten. Samtidigt kan dock designutrymmet för såväl 

den beställande organisationen, som utvecklare och kunder begränsas, vilket medför risken att olika 

aktörers behov inte tillgodoses och att detta, som Holmlid (2010) beskriver, kan leda till att tjänstens 

användande inte får önskvärd effekt för kunden. 

5.2 Design 

5.2.1 Användarnas roll i utvecklingen 

Lindblad-Gidlund et al. (2010), Axelsson, Melin och Lindgren (2010), Löfstedt (2010), Ekelin och 

Eriksén (2010), menar att användarnas inflytande är viktigt vid utveckling av e-tjänster för att kunna 

bemöta de behov som användarna har. I ÖstgötaTrafikens fall har användarna inte fått så stort 

handlingsutrymme vid framtagningen av den nya sms-biljetten. Den största anledningen kring det 

kan vara att det fanns en stor tidspress att ta hänsyn till. ÖstgötaTrafiken fick göra så gott de kunde, 

för att över huvud taget kunna leverera någon ny sms-tjänst till den 1 februari 2013. ÖstgötaTrafiken 

har dock ett starkt fokus på sina kunder, och då de genomför två stora undersökningar varje år, 

marknadsundersökningen och kundundersökningen, kan de fånga upp många av de behov som finns 

hos resenärerna. Samtidigt tar de även in och lyssnar på de åsikter som kommer in dagligen. Då 

ÖstgötaTrafiken är ett bolag med en så pass stor kundbas, har de vid beslutsfattande i åtanke att de 

förslag som går igenom måste gynna majoriteten av kunderna. Vi kan dock argumentera kring om 

resenärer med begränsad IT-vana och de som inte har tillgång till en dator med internetanslutning 

faktiskt har samma möjligheter att göra sin röst hörd, då kundundersökningen genomförs via e-post.  
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ÖstgötaTrafiken har självklart andra kommunikationsmedel och vi måste anta att kritik som mottages 

via dessa medium ges lika vikt i undersökningssammanhang som resultaten från den elektroniska 

kundundersökningen har, då allas behov och krav är viktiga att lyssna till. Vi befarar att det finns en 

”tyst massa” som inte deltar i kundundersökningar eller lämnar synpunkter och som står för 

outtalade behov.  

Sms-biljetten har som syfte att ge kunden ett enkelt och smidigt alternativ för att kunna betala sin 

resa. Precis som all ny teknik, ska e-tjänster utveckla och hjälpa människor att utföra ärenden. Då 

den nya sms-biljetten försvårar det för kunderna, drabbar det därmed även ÖstgötaTrafiken. I det 

här fallet är designen på tjänsten inte någon bra lösning för någon av parterna men har, som tidigare 

nämnt, föregåtts av tidspressen och lagändringen med registreringskrav. Artman (2010) menar att 

beställarens designutrymme är viktigt när det kommer till att formulera krav för att nå 

verksamhetens mål. Vad gäller kraven för den nya sms-tjänsten som ÖstgötaTrafiken hade, var de 

noga genomarbetade och anpassade för verksamheten, då det fanns tidigare erfarenhet av en i 

många avseenden likadan tjänst, bortsett från registreringsdelen. Samtidigt gick ÖstgötaTrafiken 

samman med fem andra kollektivtrafikbolag, som även de hade erfarenhet av sms-tjänster. Denna 

sammanslagning medför en nytta för kunderna, då de kan resa på samma sätt inom olika län. Även 

om det är tradition i branschen att gå samman med andra bolag, begränsar sammanslagningen 

ofrånkomligen ÖstgötaTrafikens möjlighet att påverka beslut, då fler parter måste tas hänsyn till i 

förhandlingarna vid utformningen av avtal. Om det finns unika omständigheter i Östergötland som 

måste anpassas i den nya sms-tjänsten kan därför detta leda till besvär, eftersom att man måste 

tänka på den lokala, och nationella nyttan av tjänsten och skilja dessa åt. En lokal nyttofaktor skulle 

kunna vara att sms-tjänsten i ett län ger studenterande en viss reserabatt, medan detta inte är lika 

attraktivt i andra län där samma pengar inte finns att satsa på högskole- och universitetsstuderande. 

Holmlid (2010) menar, precis som Artman, att beställarens roll är en viktig del för att säkerställa att 

designen av en beställd e-tjänst uppfyller de många olika krav som ställs på denna av användarna, 

men trycker också på det faktum att en offentlig e-tjänst som förändras, huvudsakligen till en följd av 

interna faktorer, inte tillför kunden något egentligt värde. Även om en lagändring är svår att se som 

en intern faktor, kan vi ändå se att kundens bästa intresse inte legat till grund för införandet av den 

nya sms-tjänsten. Vi betraktar detta som en bidragande faktor till det kritiska mottagandet av den 

nya sms-tjänsten. 
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5.3 Effekter 

Policyer styr designen av en e-tjänst vilket gör att tjänsten utvecklas och designas utifrån de riktlinjer 

som finns uppsatta (Goldkuhl, 2012). Både policyer och design medför effekter för både verksamhet 

och användare och det är svårt att skilja på vilka effekter som kommer från antingen policy eller 

design, då begreppen beror på varandra och är tätt sammankopplade. I ÖstgötaTrafikens fall utgår 

alla effekter till grunden ifrån EU-direktivet som kom att påverka svensk lagstiftning och i längden 

kunder som vill resa med sms-biljett inom kollektivtrafiken. Sms-biljettjänsten har sedan utvecklats 

utifrån den policyn. De påtagliga effekterna av införandet är således en produkt av designen av 

tjänsten, men designen har påverkats av de policyer som fanns vid utvecklingen och 

implementeringen av tjänsten. 

E-tjänster syftar till att effektivisera vardagen för såväl verksamhet som användare (E-delegationen, 

2011) men i ÖstgötaTrafikens fall har den nya sms-biljetten på ett sätt gett motsatt effekt för 

användarna. Den nya tjänsten är inte anpassad efter kundens behov, vilket enligt Holmlid (2010) 

leder till att värdet för kunden minskas. Detta har medfört negativa effekter, både för den interna 

verksamheten, men även för kunderna. Orsaken till detta kan bero på flera saker, till exempel att 

man inte har gjort en tillräckligt god verksamhetsanalys för att på så sätt se vad som behövs för att 

effektivisera verksamheten och dess processer och samtidigt möta kundernas behov. Anledningen till 

detta kan i sin tur vara att det fanns en enorm tidspress, vilket kan ha medfört att kundens behov i 

detta läge har blivit åsidosatt i utformningen av riktlinjer för upphandlingen. Detta stärktes också av 

den genomförda undersökningen där ÖstgötaTrafiken i det här fallet var väl medvetna om 

tidspressen och gjorde ett medvetet val att styra om användningen till ett annat betalsätt dvs. 

resekort. Detta på grund av att registreringsfunktionen var tvungen att fungera senast den 1 februari 

2013. Denna stress kan ha medfört att både verksamheten och kunderna inte varit fullt förberedda 

på förändringen, särskilt inte de sistnämnda. 

Samtidigt har den genomförda förändringen till ett mer traditionellt betalsätt fått positiva 

konsekvenser för den interna verksamheten, då ÖstgötaTrafiken på ett mer effektivt sätt kan fördela 

sina resurser och därmed också göra det bättre för resenärerna. Det är dessutom väldigt viktigt för 

ÖstgötaTrafiken att behålla sms-biljetten och företaget ser det som ett bra komplement för de som 

vill ha möjligheten att resa utan att behöva ladda ett resekort, eller köpa enkelbiljett i butik eller 

biljettautomat.  
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Den nya sms-tjänsten medför dock inte någon effektivare användning för resenärerna, i och med 

skillnaden i form av registreringskravet. Vi kan ifrågasätta om tjänsten verkligen är anpassad efter 

ÖstgötaTrafikens mål för kundfokus, då användningen av sms-tjänsten till viss del försvårats i och 

med registreringen. Samtidigt dock menar de tre resenärerna vi intervjuat att själva 

registreringsprocessen i sig inte var problematisk att genomföra. Något som gör att två av de 

intervjuade föredrar att resa med hjälp av resekort är att det är billigare än sms-biljetten. Detta kan 

anknytas till ÖstgötaTrafikens medvetna val och strategi att styra kunderna mot just resekortet. 

Gemensamt för alla de tre tillfrågade användarna var att de såg sms-biljetten som något positivt, då 

den utgör ett komplement till resekorten, vare sig det gäller en nödlösning eller att kunna ”skjuta 

upp” betalningen till nästkommande månad.  

Kravet har, bland annat, kommit att påverka att vissa kundgrupper inte längre kan använda sms-

tjänsten. En av målgrupperna som drabbats av förändringarna är personer under 18 år, då de 

behöver en myndig persons konto att ansluta sitt nummer till, för att därigenom låta denne sköta 

biljettbetalningen. En annan grupp är de personer som har betalningsanmärkningar och de som har 

telefoner med utländska mobilnummer. Även om de flesta kunder fortfarande kan använda biljetten 

anser vi att utanförskapet som vissa kundgrupper drabbas av i längden påverkar ÖstgötaTrafiken 

mycket negativt. Detta är något som ÖstgötaTrafiken måste arbeta vidare med för att lösa. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel återges de resultat vi har kommit fram till genom vår analys i föregående kapitel.  

Utifrån fallet med ÖstgötaTrafiken och dess upphandling av en ny sms-tjänst kan vi se att om nya 

policyer kräver snabba förändringar så kan detta medföra problem för såväl verksamhet som kund. 

Policyer och riktlinjer påverkar, som i ÖstgötaTrafikens fall, designen av tjänster och om designen 

inte skapar värde för kund, kommer verksamheten att drabbas. Om behoven för varken kund eller 

verksamhet uppfylls medför det direkt negativa konsekvenser och effekter. En effekt i fallet vi 

undersökt är att ÖstgötaTrafiken tvingats styra om till ett mer traditionellt betalsätt för tjänsten. En 

e-tjänst är till för att hjälpa användare och verksamhet, men denna studie har visat att e-tjänster inte 

alltid främjar dessa. 

ÖstgötaTrafikens nya sms-tjänst har fått utstå hård kritik på grund av att den har försvårat resandet 

för många kunder som vill kunna resa enkelt med hjälp av sms-biljett. Den huvudsakliga anledningen 

till kritiken ligger i den nya lagen vars införande är en konsekvens av EU-direktivet, och som tvingade 

bolaget att upphandla en ny e-tjänst av en leverantör för att uppfylla de nya kraven på ekonomiska 

transaktioners spårbarhet. Egentligen är den nya sms-tjänsten inte avsevärt krångligare att bruka än 

den gamla, men det är just kravet på registrering och kreditvärdighet som inneburit att vissa 

kundgrupper uteslutits och som föranlett en kraftigt minskad försäljning. Själva registeringsprocessen 

i sig är inte svår, om man lyssnar till resenärer med god IT-vana, men för många som inte är 

rutinerade datoranvändare eller bekväma med internetregistrering kan denna process tänkas vara 

ett stort problem. Samtidigt har de fyra stora telefonoperatörerna, genom företaget 4T, bidragit till 

förvirringen då de fick resenärer att tro att deras tjänst, WyWallet, skulle ta över alla framtida mobila 

betalningar, vilket den sedan inte gjorde i ÖstgötaTrafikens fall. Detta kunde inte ÖstgötaTrafiken 

påverka, och blev på så sätt en oväntad effekt av lagändringen. 

ÖstgötaTrafiken har, både innan och i samband med införandet av den nya tjänsten, valt att höja 

priserna för sms-biljetter, vilket också kan vara en bidragande faktor till den minskade försäljningen. 

Detta har lett till att de nu säljer fler resekort, vilket i slutändan gynnar ÖstgötaTrafiken, då 

informationen kan hjälpa dem fördela resurserna effektivare och därigenom minska företagets 

kostnader. Resursfördelningen kan också vara bra för kunderna som då får den service och utbud 

som behövs bäst. Det framgår att ÖstgötaTrafiken, genom sina förfaranden, tagit ett kliv bort från 

den ständigt växande effektiviseringen och teknikutvecklingen av e-tjänster. Det optimala scenariot 

hade, för de flesta inblandade, varit att den tidigare sms-tjänsten hade fått vara kvar, då det fanns en 

bred kundgrupp som visste hur den fungerade. En offentlig e-tjänst ska vara så enkel som möjligt för 

att gynna så många som möjligt. Slutligen, ÖstgötaTrafikens nya sms-biljettjänst är inte så enkel som 
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möjligt för så många som möjligt. Detta kan inte ÖstgötaTrafiken lastas för, utan det är lagen i sig 

som har medfört den försämrade effekten för användarna. För att man ska lyckas göra det ”så enkelt 

som möjligt för så många som möjligt”, krävs en strategi där en bredare skara kan få ta del i 

utvecklingen. 
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7. Reflektioner 

I kapitlet reflekterar vi kring studien, arbetsprocessen och de resultat vi har kommit fram till. Vi ger 

även förslag till vidare forskning, då vi finner att ämnet kan vara intressant att fortsätta bedriva 

forskning inom. 

Studiens resultat var för oss tämligen förvånande, då vi inledningsvis var av uppfattningen att 

offentliga upphandlingar var mycket långdragna processer som, genom lagar, förordningar och andra 

riktlinjer sällan kunde förväntas färdigställas inom en så pass kort tidsrymd. Vi hade till en början 

också inställningen att offentliga e-tjänster alltid utvecklas på sådant sätt att användare gynnas och 

ligger i fokus under hela utvecklingsprocessen, så det har varit en insiktsfull upplevelse att ta del av 

införandet av en e-tjänst som mottagit en ansenlig mängd kritik, både från användare men också 

media. 

Då vi i vårt arbete tagit del av offentliga handlingar och använt oss av uppgifter som finns att tillgå för 

allmänheten bidrar detta till att uppsatsens trovärdighet och kvalitet stärks. Dock finns det några 

åtgärder vi i efterhand ser att vi hade kunnat vidta för att öka kvalitén på arbetet. Om vi hade 

genomfört våra intervjuer tidigare under skrivandet hade vi på så sätt kunnat hinna behandla datan, 

bilda nya frågeställningar och sedan återvända för kompletterande intervjuer. Intervjuer med fler 

personer som varit inblandade i upphandlingsprocessen hade också kunnat genomföras i mån av tid 

om detta haft mer fokus i forskningsprocessens tidigare skede. Genom att genomföra intervjuer med 

fler resenärer skulle vi också kunna få en mer representativ användargrupp av ÖstgötaTrafikens 

resenärer. 

Då valet av ämne och informationssökningen inför uppsatsskrivandet varit en mödosam process har 

detta även medfört att vi fått lära oss mycket genom vår roll som samhällsvetenskapliga forskare. I 

våra konstanta iterationer har vi fått med oss ett arbetssätt som kan vara väl användbart i framtiden. 

Förmågan att snabbt kunna byta perspektiv och fokus är en förvärvad kunskap som vi stark kan 

uppskatta. Fallstudien i sig har varit mycket intressant och vår insikt i hur ÖstgötaTrafiken fungerar 

som aktiebolag i offentlig sektor har varit värdefull för vår bild av kollektivtrafikbranschen. Offentliga 

upphandlingar är, även det, något som vi inte tidigare kommit i kontakt med, även om detta är något 

som alltid måste skötas transparent för att vem som helst skall kunna se över dessa. Inblicken vi fått i 

ÖstgötaTrafikens upphandlingsprocess av tjänsten SMS-biljett har bidragit till en ökad förståelse för 

förfarandet och tillvägagångssättet då en privat utvecklare ska leverera en tjänst som sedan övergår 

till e-förvaltningsområdet.  
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Avslutningsvis är vi nöjda med vårt arbete och hoppas att detta kan bidra till ökad förståelse om 

offentliga upphandlingar och bredda kunskaper kring e-förvaltning. 

7.1 Vidare forskning 

Genom denna studie har vi funnit några intressanta infallsvinklar för vidare forskning. 

Enligt vår intervjuade kontakt på ÖstgötaTrafiken, Katarina Bratu, har EU-direktivet som påverkat 

svensk lagstiftning, tolkats annorlunda i vissa andra medlemsstater i EU. Det skulle vara intressant att 

studera likheter och skillnader, länder emellan, hur man har löst frågan kring sms-biljetter inom 

kollektivtrafik. En forskningsfråga kan vara: 

- Hur har olika länder tolkat det EU-direktiv som kräver registrerade telefonnummer vid 

mobilbetalningar, och vilka effekter har detta medfört? 

Det finns också åsikter hos personer i branschen som menar på att tillämpningen av den nya lagen 

kunde ha gjorts på ett annat sätt. Nicholas Rundbom, pressansvarig för mobilitetstjänster på Telia, 

menar i Landéns (2013) artikel att det hade varit både möjligt och lagligt att fortsätta med de tidigare 

sms-biljetterna. Även Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre, ifrågasätter tillämpningen av den nya 

lagen (Rimpi, 2013). Med detta som bakgrund skulle det vara intressant att utreda vem, varför och 

hur man har gjort tolkningen av EU-direktivet: 

-  Varför har EU-direktivet som behandlar sms-betalningar, tolkats på ett sätt som försvårar 

resandet för kund, om det fanns en möjlighet att tolka det annorlunda? 
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Bilaga 1. Intervjuguide, ÖstgötaTrafiken 

Syftet med vår uppsatsskrivning är att bidra till ökad förståelse om verksamheters e-tjänstestrategier 

och anpassning till allmänhetens behov och krav. Vi avser skapa en insikt i mobila e-tjänsters roll för 

den offentliga sektorn och hur en upphandling av sådana kan gå till. Vi har följt mediabevakningen av 

ÖstgötaTrafikens upphandling av betaltjänsterna ”WyWallet” och ”SMSreg”, och vi ser att detta 

skulle kunna passa som ett exempel på en e-tjänst som nyligen upphandlats. Vi är därmed på ett 

övergripande plan intresserade av hur processen för detta sett, hur man har arbetat konkret i 

upphandlingssituationen, hjälpmedel man har att tillgå, mm. Detta för att kunna ge en helhetsbild 

och en förståelse för dessa komplexa processer. 

 Hur ser ÖstgötaTrafikens roll som företag ägt ut i och med att det ägt av en offentlig aktör? 

o Är upphandlingar och processer offentliga? 

 

 Hur ser ÖstgötaTrafiken på strategier för utveckling och upphandling av e-tjänster? 

 

 Finns det några bestämda riktlinjer för bedömning av elektroniska tjänster inför 

beslutstagandet om en upphandling? 

o Finns det något utvärderingsdokument eller någon kravmall för vad dessa e-tjänster 

måste uppfylla för att godkännas? 

 

 Finns det riktlinjer från Landstinget i Östergötlands sida vad gäller tillhandahållande av 

elektroniska tjänster? 

o Har landstinget någon annan möjlighet att påverka beslut om detta? 

 

 Hur ser ÖstgötaTrafiken på användarnas (resenärernas) möjligheter att vara med och 

påverka e-tjänster? 

o Är användarna delaktiga vid utvecklingen eller införandeprocessen av nya e-tjänster? 

 I så fall, hur ser detta ut? 

Då betalsystemet WyWallet nyligen både köpts upp och bytts ut, blev vi intresserade av att se om 

tjänsten på något sätt inte uppfyllde vissa krav då denna infördes och togs i bruk. Nedan följer några 

frågor om upphandlingen av tjänsten WyWallet: 

 Kan du berätta om hur upphandlingen gick till? 

o Kan du beskriva processen? 

 

 Vilka aktörer finns vanligtvis med i förhandlingarna? 

o Vad styr processen? 

 

 Går det ofta till på liknande sätt vid olika upphandlingar?  

o Skilde sig upphandlingsprocessen för WyWallet på något sätt från tidigare 

upphandlingar? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, ÖstgötaTrafikens resenärer 

Information om resenär: 

 Ålder? 

 Sysselsättning? 

Frågor om Sms-tjänsten: 

 Använder du ÖstgötaTrafikens sms-biljett?  

 

o Hur upplevde du registreringsprocessen?  

o Berätta vad du tycker om sms-tjänsten. 

 

 Har du resekort? I så fall: Vilken typ?   

 

 Vilken typ av färdbevis föredrar du?  

 

 Har du använt ÖstgötaTrafikens tidigare sms-biljettjänst?  

o Upplevde du några skillnader mellan den tidigare och den nya sms-biljettjänsten? 

o Använder du den nya sms-biljetten lika mycket som tidigare? 

 

 Vad tycker du om ÖstgötaTrafikens olika betalningssätt? 

 

o Tycker du att det saknas någon form av betalningssätt?  

 

 Hur tycker du som kund att ÖstgötaTrafiken uppfyller de behov du har, när det kommer till att 

kunna resa på ett smidigt sätt inom länet?  

 

 ÖstgötaTrafiken sms-biljettförsäljning såg en minskning med cirka 80% sedan införandet av den 

nya tjänsten. Vad tror du det beror på? 

 

 Har du några övriga synpunkter? 

 


