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E-tjänster växer fram både i statliga och kommunala verksamheter. Att hämta infor-
mation om telefonnummer och öppettider på nätet är för de flesta helt normalt. Lika 
vardagligt har det blivit att bekräfta sin inkomstdeklaration med ett SMS eller att 
hitta blanketter för olika ärenden till offentliga myndigheter på nätet. 

Även de som arbetar inom offentliga verksamheter använder, påverkar och påver-
kas av många olika former av informationsteknik eller e-tjänstesystem. Det kan gälla 
handläggningssystem, elektroniska patientjournaler, ansökningssystem eller webb-
konferenssystem för möten, vägledning eller liknande. Relationen mellan medbor-
garen och det offentliga ändras inte sällan från personliga möten och pappersblanket-
ter till en alltmera elektroniska kontaktytor. Vi kan i många kommuner ansöka om 
exempelvis barnomsorg eller särskilt boende på nätet. Många kommuner ger också 
mycket omfattande information om sina verksamheter på nätet. Det kan vara allt 
ifrån öppettider och telefonnummer till att söka litteratur i det kommunala bibliote-

Inledning
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kets kataloger eller till och med ladda ner e-böcker eller delta i kommunpolitiska dialoger. 
Denna mångfald av nya verksamheter och nya verktyg för etablerade verksamheter skapar 
många nya frågor om hur det ”offentliga” fungerar och hur vi i dessa relationer använder 
informationsteknik (IT). Informationsteknik gör e-tjänster till en kanal av många. Andra 
kanaler för snarlika tjänster kan vara personliga möten, telefonkontakter eller pappersbrev. 
Den nya informationstekniken öppnar även för ökad kommunikation och interaktion, 
därför kallas den ibland för informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

e-tjänster

e-förvaltning

politiker
förtroendevalda

tjänstemän i offentlig förvaltning

medborgare
näringsliv och organisationer

e-demokrati

Bild 1: Relationer mellan: politiker, tjänstemän och medborgare och användningen av IT.

Det offentliga karaktäriseras 
av relationer mellan tre 
typer av aktörer; ”politiker”, 
”tjänstemän” samt med-
borgare och andra aktörer 
i det civila samhället och 
näringslivet. Medborgare 
väljer politiker som har 
tjänstemän i organisatio-
nen, som i sin tur genomför 
det som beslutats. Detta 
triangeldrama illustreras av 
bilden intill. 

När informationsteknik används i de tre relationerna i bilden ovan utmanas de på flera 
sätt.. E-tjänster finns i relationerna mellan tjänstemän och medborgare samt andra aktörer 
i omgivningen. e-demokrati uppstår om IT används i relationen mellan medborgare och 
politiker för att välja dem eller ha kontakter och dialoger. e-förvaltning finns då IT an-
vänds inom den offentliga förvaltningen och i relationen mellan politiker och tjänstemän, 
som intern styrning. Denna bok handlar främst om e-tjänster, alltså det som sker när IT 
används mellan offentlig förvaltning och medborgare, näringslivet och det civila samhället.

Att lita på
Avgörande för att vi vill använda, och faktiskt också använder, och har tillit till sådan ny 
informationsteknik är att den upplevs och omtalas som säker. Med säker avses då både att 
den är tekniskt säker och att det finns organisatoriska processer och strukturer som gör 
tekniken säker. Tekniskt säkert innebär exempelvis att inloggningar fungerar som identi-
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fiering (vi vet exempelvis vem som gör vad) och bara ”rätt” personer får tag i informa-
tion i systemen. Det kan även vara att systemen fungerar vid kriser som strömavbrott 
och andra kritiska situationer. 

säkerhet

upplevd faktisk

Bild 2: Säkerhet grundas på samspelet mellan upplevd och faktisk säkerhet.

Användningen av ny informationsteknik grundar sig i att vi 
upplever tekniken som säker och att den omtalas som säker. Tillit 
skapas om tekniken är tekniskt säker och att det finns organisato-
riska processer och strukturer som gör den säker.

Om de tekniskt säkra systemen finns i organisationer som inte fungerar säkert, är 
inte den tekniska säkerheten i sig tillräcklig. Om det, exempelvis, inte finns en orga-
nisation och ett regelverk eller normer kring vem som får tillträde till information, 
spelar det ingen roll om systemet är tekniskt jättesäkert. Därför är det mycket viktigt 
att förstå hur informationstekniska system, som offentliga e-tjänster, organiseras och 
används och att sätta detta i ljuset av tillit och säkerhet. Vi behöver kunna lita på 
system, människor och organisationer!

Inte alltid valfrihet
För offentliga e-tjänster är det viktigt att på flera sätt bevara just det offentliga. Till 
skillnad från e-tjänster i privata företag, som exempelvis att köpa musik och litteratur 
eller att boka resor, kan man inte byta leverantör om man är missnöjd. Om jag inte 
gillar eller har tillit till hur min kommun erbjuder information om möjligheter till 
skolval, kan jag sällan flytta till en annan kommun. Inte heller kan vi låta bli att be-
tala skatt ”bara” för att vi ogillar hur den tjänsten är upplagd i olika kanaler, som på 
papper, SMS eller on-line. Däremot om jag är missnöjd med böckerna jag har köpt 
på nätet, kan jag vända mig till en annan e-bokhandel nästa gång. Därtill har inte 
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vem som helst rätt till offentliga tjänster, även om de verkar allmänt tillgängliga på 
nätet. Det är medborgarskapet som ger rättigheter, men även skyldigheter. 

Därför måste säkra offentliga e-tjänster ses som speciella. Det finns inte alltid 
valfrihet och de är inte tillgängliga för vem som helst. Därför är organiseringen av of-
fentliga e-tjänster avgörande för att de ska uppfattas som säkra och för att människor 
ska ha tillit till dem och till det offentliga i allmänhet. Ur ett myndighetsperspektiv 
kan heller inte – jämfört med ett företag – vissa kanaler väljas bort på bekostnad av 
andra. Myndigheten måste upprätthålla, även för den interna organisationen, min-
dre fördelaktiga kontaktkanaler för att kommunicera med medborgare på olika sätt. 
Myndigheter måste givet detta vara mera öppna än företag och i någon mening ha 
en större uppsättning av kontaktkanaler och kontaktytor parallellt - vilket i sig är en 
utmaning.

Mycket förenklat kan offentliga e-tjänster beskrivas som offentliga organisatio-
ners tjänster till medborgare, företag och andra organisationer där informations- och 
kommunikationsteknik används som ett kanalval. E-tjänster kan vara allt från infor-
mation till avancerade självbetjäningstjänster. I faktarutan nedan sammanfattar vi 
vad vi anser vara offentliga e-tjänster.

E-tjänstEr kan enkelt uttryckt sägas vara när It 
används i relationer mellan offentlig förvaltning och 
medborgare, företag och andra organisationer

Slutsatser och erfarenheter
Den bok du nu håller i din hand samlar slutsatser och erfarenheter från ett treårigt 
forskningsprojekt. Forskare med olika kompetenser har samverkat kring frågor om 
hur social och teknisk säkerhet samformas i offentliga organisationer och hur detta 
påverkar relationerna till medborgare och samhället. Genom många olika fallstudier 
av, och kontakter med, dem som arbetar med offentliga e-tjänster i praktiken, har vi 
både analyserat hur offentliga e-tjänster fungerar och diskuterat generella frågor om 
organisering av det offentliga i e-samhället. 
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Syftet med denna bok
I denna bok vill vi förmedla erfarenheter och bidra till utvecklad och aktuell kunskap 
om säkra offentliga e-tjänster. Vi riktar oss till dig som jobbar i offentliga organisa-
tioner, företag eller andra verksamheter och som kommer i kontakt med offentliga 
e-tjänster. 

Vi presenterar således inte direkta och omfattande forskningsresultat i traditio-
nell mening (för sådana texter, se referenslistan på slutet). Istället vill vi sammanfoga 
olika resultat och diskussioner i utvalda övergripande teman. För att göra dessa te-
man påtagliga har vi valt att formulera helt fristående berättelser. Vi kan kalla dessa 
vinjetter eller scenarier. I relation till dessa berättelser kommer vi att diskutera och 
presentera olika forskningsresultat. 

Vår avsikt är att på så sätt göra resultaten mer tillgängliga och förankrade i svens-
ka offentliga verksamheter med sin särart av långtgående decentralisering, stor om-
fattning och förvaltningskultur. Syftet är därför att presentera några olika bilder och 
analyser, men även att öppna för diskussioner. Du behöver därför inte läsa boken från 
pärm till pärm utan kan med fördel hoppa rakt in i den tematik som intresserar och 
berör Dig. Om Du läser allt på en gång finner Du vissa upprepningar. Det är sådant 
som vi som forskare tycker är de viktigaste resultaten och dessa vill vi återupprepa.  

Ett forskningsprojekt - flera angreppssätt
I forskningsprojektet ”Säkra offentliga e-tjänster” har många olika forskare sam-
verkat. Projektet har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) under tre år. Även Linköpings universitet har bidragit med resurser så att 
flera doktorander gjort delar av sin forskarutbildning kring dessa frågor. Poängen 
med att samverka många olika forskare, är att lära av varandra och våga ställa olika 
och annorlunda frågor.

Vi forskare kommer från olika ämnen och har därför både olika perspektiv på, 
och teorier om, hur vi ser på världen, förstår och förklarar det vi ser. Därför har vi 
intresserat oss för olika frågor och dragit olika slutsatser om hur säkra offentliga 
e-tjänster formas. I detta projekt har de flesta av oss utbildning och en bakgrund i 
ämnena informatik och statsvetenskap. Informatik som ämne handlar om att förstå 
och bidra till utveckling och användning av IT i organisationer och samhälle. Ämnet 
statsvetenskap studerar demokrati och offentliga organisationer. På så sätt binder 
vi samman förståelsen av det offentliga och e-tjänster. Säkerhet är dock ett begrepp 
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som används inom båda ämnena. För att ytterligare vidga perspektiven har i detta 
projekt även forskare från ämnen som sociologi, geografi, ekonomi samt media- och 
kommunikationsforskning deltagit. Tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som detta, 
utmanar både tolkningar och analyser men även det som inom ett ämne tas för givet. 
Därför har vi blivit lite extra duktiga på hur och varför vissa begrepp är centrala och 
varför de ses på vissa sätt.

Fältstudier av offentliga e-tjänster 
Vi har inom projektet arbetat med många fältstudier av offentliga e-tjänster. Några 
av dessa studier har pågått länge och varit mer omfattande än andra som mer bestått 
av enstaka kortare besök och begränsade analyser. Framförallt ett par kommuner, 
ett landsting och en statlig myndighet har vi följt nära under nästan hela projektets 
tre år. Fältstudier kan betyda olika saker. I de flesta fall har vi gjort intervjuer med 
dem som arbetar med offentliga e-tjänster både enskilt och i grupp. Vi har även tagit 
del av, och analyserat, dokument som beskriver verksamheterna. Nya verksamheter, 
som offentliga e-tjänster, måste i (de flesta) offentliga organisationer dokumenteras 
noggrant både vad gäller motiv, val och överväganden kring exempelvis design och 
investeringar. Dessa dokument blir viktiga underlag för oss som forskare och de ger 
nya insikter för andra projekt och verksamheter.

I ett par fall har även e-tjänsterna diskuterats i media och då har vi tagit med 
det i våra analyser. Vi har även gjort system- och användarstudier av de offentliga 
e-tjänsterna samt också studerat medborgares attityder och tankar kring IT och e-
tjänster. Det innebär att vi i praktiken följt hur e-tjänsterna används och hur olika 
användarna tolkar detta. Vi har då kunnat se vilka problem som uppstår och hur de 
hanteras. På så sätt har vi fått mycket breda bilder och många olika beskrivningar av 
hur olika personer i olika organisationer uppfattar och beskriver offentliga e-tjänster 
i sina roller som exempelvis ansvariga för teknik eller verksamhet, politik, utvecklare, 
utvärderare eller användare. 

Breda bilder - olika beskrivningar
Sammantaget har dessa fältstudier tolkats som en helhet med stöd av olika perspektiv 
och teorier. Vi har på så sätt fokuserat på bland annat, hur olika grupper kommer 
till tals i processerna som utvecklar säkra offentliga e-tjänster. Vi har också granskat 
vad som ses som säkert av olika aktörer och hur värderingar integreras och omformas 
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genom offentliga e-tjänster för att upprätthålla och utveckla demokratisk delaktighet 
och tillit. Helt enkelt hur säkerhet formas och uppfattas socialt och organisatoriskt. 

De teman vi har funnit och här diskuterar täcker inte in all vår forskning. De 
utgör snarare en kärna som vi hoppas och tror har relevans för Er som arbetar med 
offentliga e-tjänster. Därför har vi valt ut tre återkommande analytiska teman som vi 
presenterar i nästa avsnitt.
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Denna bok kretsar kring tre övergripande teman som utgör slutsatserna från vår 
forskning. Dessa teman är resultatet av flera olika fallstudier och typer av analyser. 
De är inte i sig redovisningar av olika studier, för dessa hänvisar vi istället till littera-
turförteckningen. 

De tre teman som vi valt ut är sådana som återkommit i våra egna fallstudier 
och analyser liksom i internationell forskning kring dessa frågor. Temana är sam-
manvägda slutsatser från vår forskning. För att göra dem mera möjliga att omsätta 
praktiskt kommer vi i resten av boken att presentera några fiktiva fall och genom 
dessa visa hur temana kan tolkas. Temana är:

1. Tillit och säkerhet både det faktiska och upplevda
2. Skillnader mellan privat och offentligt
3. E-tjänster i ett utvecklings- och användningssammanhang

Tre olika teman
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1. Tillit och säkerhet – både det faktiska och upplevda 
Den första övergripande slutsatsen av vår forskning är samspelet mellan teknisk och 
organiserad säkerhet. Säkerhet skapas i samspelet mellan god teknik och god organi-
sation, som vi visat ovan. Men för att – i detta fall – offentliga e-tjänsters ska upplevas 
som säkra måste människor ha tillit till dem. Tillit skapas genom att e-tjänsterna är 
lagliga; att de följer och förverkligar de avsikter som finns i lagstiftningen, som jäm-
likhet och lika behandling, samt att de är i linje med lagens intentioner och normer 
om hur exempelvis data får lagras. Detta är den formella legitimiteten. 

Men det handlar också om det informella, det upplevda och mindre formalise-
rade. Det är således avgörande att det finns en allmän tillit till systemen, att män-
niskor vågar, känner sig bekväma med och vill använda dem. Samt att tjänsterna i 
sig bidrar till, eller kanske till och med ökar, känslan att jag känner förtroende för 
att min handläggare vid myndigheten fattar kloka, rättvisa och tillförlitiga beslut. I 
bästa fall baseras dessa beslut på väl sammanställd och kvalitetssäkrad information 
från IT-systemet som både tar hänsyn till myndighetens egna uppgifter och de som 
jag själv – exempelvis via e-tjänster – har gjort tillgängliga. Här samspelar med andra 
ord det faktiska och det upplevda för att skapa en fungerande säker och tillitsfull hel-
het också i relationen mellan myndighet och medborgare. I denna fungerande helhet 
ligger också att e-tjänster som anskaffas och används av en myndighet behöver ligga 
i linje med de värderingar som organisationen vill förmedla.

organisation

tillit

e-
tj

än
st

er

Bild 3: Tillit till e-tjänster beror både på teknik och organisation. 
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2. Skillnader mellan privat och offentligt
Vår andra övergripande slutsats är betydelsen av att se skillnader mellan privata och 
offentliga organisationer och verksamheter. Bara för att man med en knapptryckning 
kan hoppa mellan olika e-tjänster, som exempelvis sin privata bank och den offent-
liga försäkringskassan, finns det viktiga skillnader mellan dem. 

De grundläggande skillnaderna är vitala även om organisationerna kan samver-
kan för att utföra uppdragen. Det offentliga gäller alla, finansieras gemensamt och 
beslutas av dem som vi valt i demokratiska val. I det offentliga har brukaren, med-
borgaren, rättigheter och skyldigheter och är inte en kund på en ”fri” marknad trots 
att många offentliga organisationer gärna talar om medborgare som sina kunder. 
Därför utgår offentliga e-tjänster från offentliga värden. De ska ge alla samma möj-
ligheter oavsett var man bor och vilka resurser och kompetenser man har. Privata 
e-tjänster kan däremot vara olika för dem som betalar och för den som bara söker 
information. Det kan finnas många konkurrerande tjänster och som kund kan du 
alltid välja någon annan om du – i rollen som kund – misstycker. 

Privat ofta förebild för det offentliga

När det gäller e-tjänster utvecklades de först i den privata sektorn. Därför framstår 
de - och särskilt bankernas e-tjänster och kommersiella e-handelsplatser - ofta som 
förebilder för andra tjänster. Det är också så att de allra flesta tekniska lösningar ut-
vecklas av privata företag som levererar även till offentliga organisationer. Därför har 
den privata sektorn ofta ett tolkningsföreträde och ett företräde vad gäller tid, val av 
teknik och verksamhetslogik. Det är dock viktigt att förstå att offentliga e-tjänster är 
annorlunda. De är ofta mer komplexa eftersom alla ska kunna vara med och det är 
snarare rättigheter än betalningsförmåga som står i fokus. 

Många konflikter och problem med offentliga e-tjänster härrör ur just dessa olik-
heter. Därför vill vi uppmana medborgare att förstå att de inte alltid är kunder. Den-
na uppmaning riktas också till offentliga organisationer. Det är viktigt att skilja på 
kund och medborgarrollerna. Kundrelationen är frivillig och baseras på att den ena 
parten betalar den andra. Medborgarrollen bygger på rättigheter och skyldigheter. I 
medborgarrollen kan man även tvingas att göra saker som att betala skatt och följa 
regler för exempelvis byggnadslov. Offentliga e-tjänster är förlängningen av offentliga 
värden och ska kunna passa alla. Även de som levererar systemlösningar till privata 
och offentliga organisationer måste bli bättre på att förstå skillnader och nyanser för 
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att ta tillvara de goda lösningar och idéer om finns inom de båda sektorerna. Om 
offentliga organisationer blir bättre på att tala om detta både till sina medborgare och 
till sina leverantörer - inte minst i rollen som kompetenta beställare - skulle sannolikt 
många problem undvikas. Troligen skulle tilliten till systemen och även till demokra-
tin förstärkas när alla förstår mer av dessa skillnader. 

3. E-tjänster i ett utvecklings- och användningssammanhang
Offentliga e-tjänster är komplexa och därför är det alltid många olika aktörer som 
deltar i utformningen och implementeringen. Det är avgörande att förstå aktörernas 
olika roller för att undvika fallgropar och konflikter. Det gäller både för dem som 
själva deltar i - och de som analyserar - processer kring offentliga organisationer. Det 
finns de aktörer som är professionella och de som inte är det. Aktörerna har även 
olika kompetenser och därför ser de både olika möjligheter och olika potentiella 
problem med utvecklingen av offentliga e-tjänster. 

När förändringar sker agerar personer och organisationer olika. Vissa är broms-
klossar och andra pådrivare. Några tar ansvar andra engagerar sig utan att ta ansvar 
för helheten. Självklart har de som deltar olika möjligheter och resurser för att driva 
på verksamheter men det handlar också om personligheter som slår igenom. Därför 
är även ett av våra teman denna komplexitet och de olika roller som framträder. För 
att se olikheterna mellan olika sammanhang kan det vara viktigt att ställa sig följande 
frågor:
 Finns det återkommande nyckelpersoner i olika ”e-tjänstefält”?
 Vilka ställningstaganden tar de och varför samt i vilka lägen 
 av processerna?
 Vilka politiska arenor för diskussion finns det och vilka släpps in där?

Förmågan att se och förstå betydelsen av olikheter är avgörande. Dessutom hand-
lar utveckling och användning av e-tjänster om att se sammanhang och att våga gå 
längre. Att kunna tänka om och organisera verksamhet på nya sätt eller utföra be-
fintlig verksamhet på ett smartare och mer fruktbart sätt. Vad som kallas för stuprör 
i offentlig verksamhet är inte den logik som medborgare sätter i första rummet – där 
är istället processer och situationer i fokus liksom sammansatta ärenden och en sam-
ordnad organisering. Vi lever därmed med parallella verksamhetslogiker. De behöver 
hanteras och sättas under lupp. Detta bör göras utan att utelämna den ena logikens 
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fördelar till förmån för en ny. Det handlar också om att arbeta återkommande och 
medvetet med kompetensbehov och tillgång på kompetens samt ta i beaktande orga-
nisationens normer och värderingar i användningen av e-tjänster. 

Fiktiva berättelser - vinjetter
I nästa avsnitt vill vi ge mer påtagliga beskrivningar av dessa teman genom fiktiva 
berättelser. Dessa berättelser har vi skrivit utifrån våra fältstudier. De handlar inte om 
de specifika fältstudierna. Istället har vi sammanfogat många olika intryck, erfaren-
heter och idéer i en någon mening påhittade berättelser. Dessa berättelser har olika 
personer i forskargruppen författat, vilket anges under varje vinjett. Vår ambition 
med dessa fiktiva berättelser är att ge exempel och att väcka frågor och funderingar 
hos läsaren. Därför ger vi några inledande diskussionsfrågor efter varje vinjett. Dessa 
diskussionsfrågor kan Du själv fundera på ensam eller i grupp med kollegor samt i 
diskussioner om verksamhetsutvecklingen i din organisation. Vi ger inte alla svar - 
men hoppas visa på möjligheter, relevanta frågor och nya perspektiv. 
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Tjänster utförs mellan olika aktörer eller grupper av aktörer. En tjänst 
är något som någon utför för någon annan. Tjänsten blir det som läm-
nas mellan aktörerna och som utgör ett gränssnitt mellan dem. När det 
gäller elektroniska tjänster, det som kallas e-tjänster, finns det även ett 
gränssnitt mellan tekniken och användarna. I tekniska sammanhang 
används begreppet gränssnitt för att beskriva det som visas av tekni-
ken och utgör gränsen mellan människan och tekniken. När vi byter 
gränssnitt för offentliga tjänster, från att möta det offentliga som andra 
människor till att möta det offentliga som teknik, blir det annorlunda. 
Frågan är om det alltid blir enklare på så sätt?

E-tjänster som gränssnitt – att se samma 
tjänst från olika håll 

»vinjett a
Vem förenklar man för, egentligen?
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Vinjett a: Vem förenklar man för, egentligen?

av Karin Axelsson
En gång i månaden träffas väninnorna Lotta, Petra och Susanne för att 
äta lunch tillsammans. Alla tre tycker att det är skönt att komma ifrån 
en stund och få prata med andra än de vanliga jobbarkompisarna. Det 
blir ju så lätt att man fastnar i samma diskussioner i lunchrummet. Alla 
verkar hemmablinda efter bara ett par år på samma arbetsplats. Under 
den här lunchen utspelar sig följande samtal mellan de tre kompisarna:

- ”Johan och jag ska ju bygga ett garage, som jag berättade sist vi sågs. 
Egentligen skulle vi ha sökt bygglov för länge sen, men det har inte blivit 
av. Men i helgen tog vi tag i det och då upptäckte vi att man kan göra det 
mesta på nätet numera. Visste ni det?”, säger Petra entusiastiskt.

- ”Men behöver man inte prata med handläggarna för att göra det rätt?”, 
undrar Lotta tveksamt. ”Hur kan ni vara säkra på att inte missa något 
viktigt? Jag tycker alla pratar om hur krångligt det är att söka bygglov.”

- ”Jo, vi har ju haft kontakt med kommunen i omgångar, men nu när 
vi hade ritningen klar var det enkelt att ansöka hemma vid köksbordet i 
lördags. Det var faktiskt mycket lättare än vad jag trodde. Bara att klicka 
i, svara på frågor och ladda upp dokumenten, hur smidigt som helst.”, 
säger Petra.

- ”Klart jag visste att man kan göra det på nätet”, suckar Susanne och ler 
snett, ”jag jobbar ju på bygglovskontoret. Det är säkert enkelt och bra att 
kunna sitta hemma vid datorn, men ni anar inte hur mycket rörigare det 
har blivit för oss handläggare. Bygglovsansökningar och andra handlingar 
kan komma in från så många olika håll nu – i vanliga brev, när folk 
kommer in till oss och så via den här e-tjänsten. Vi handläggare måste 
jobba olika beroende på vilken kanal folk använder och det blir en massa 
dubbeljobb och strul. Vi måste till exempel skanna in de handlingar som 
kommer in på papper, men de filerna måste man sedan handlägga i ett an-
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nat IT-system än de som kommer in via nätet. Vi gör inget annat än loggar 
in och ut från olika system. Och det är jättesvårt att söka på handlingarna 
när de finns i olika system, fast det ska vara så enkelt med IT.”

- ”Men jag trodde att e-tjänster gjorde det lättare för kommunen. Att ni 
ville att vi medborgare ska fixa allt på nätet och göra jobbet själva?”, frågar 
Petra. ”Att det ska bli mer som Internet-banken, liksom.”

- ”Jo, cheferna tycker ju att det är jättebra med e-tjänster och elektronisk 
handläggning, men de ser ju inte att vi handläggare måste anpassa oss till 
alla olika varianter och specialfall. De tror nog att alla ärenden kommer 
in via nätet numera. Om det vore så skulle det ju förstås vara effektivt, 
men så är det ju inte alls”, konstaterar Susanne.

- ”Men vad lustigt det är egentligen; när Petra söker bygglov på nätet 
så är det jättelätt för henne men struligt för Susanne”, funderar Lotta. 
”Men när jag skulle hjälpa Pontus med gymnasievalet i höstas, var det helt 
obegripligt hur man skulle fylla i blanketten på nätet. Jag försökte ringa 
skolan. De hänvisade bara till webben och sa att ansökan måste komma 
in den vägen. Till slut fick jag ta hjälp av en granne. Jag fick i alla fall 
känslan av att e-tjänsten mest fanns för att kommunen skulle få in infor-
mationen via just den kanalen. Att jag gjorde jobbet åt dem helt enkelt.”

Gränssnitt i teknik och organisation
Även om vi studerar och använder en och samma e-tjänst kan de alltså uppfattas 
mycket olika av olika personer. Det är således alltid viktigt att se en och samma tjänst 
ur olika perspektiv när den bedöms. Det som ur ett perspektiv kan framstå som en 
väldig nytta kanske inte alls är det för en annan person eller ur ett annat perspektiv. 

Ibland kan det vara svårt att se en företeelse på andra sätt än det som är helt 
uppenbart för en själv. Då kan det vara viktigt och enkelt att diskutera frågan och 
utmana invanda tolkningar. Ibland kanske det till och med är svårt att diskutera 
tillsammans med dem som man arbetar med. Då kan man behöva lyssna på olika 
användargrupper eller andra olika intressenter för att systematiskt ta in alternativa 
och utmanande perspektiv. Detta gäller också hur vi ser på och värderar nyttan av 
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olika e-tjänster: Internt (till exempel verksamhetsnytta i form av ökad produktivitet)? 
Externt (till exempel kan olika medborgar- och användargruppers behov av e-tjänster 
vara olika beroende på livssituation)? Både internt och externt kan man känna olika 
om man de facto verkligen får en tjänst av en e-tjänst Att utveckla e-tjänster för en 
viss användargrupp kan till och med vara att göra dem en otjänst. Om man som i 
vinjetten ovan erbjuder olika kanaler för kommunikation, är det inte alltid bra för 
alla. Det kan vara bra för vissa grupper. Men det kan också påverka den interna 
handläggningen av ärenden och tillhörande arbetssituation liksom den externa aktö-
rens vinning och upplevda smidighet – eller vice versa. Prioriteringar, nyttor och per-
spektiv – såväl interna som externa - blir därför viktiga vid utveckling av e-tjänster.

•	 Vad	krävs	för	att	medborgarnytta	och	myndighetseffektivisering	
ska	gå	att	uppnå	parallellt?

•	 Vad	menas	med	att	ha	nytta	av	en	e-tjänst	och	vem	ska	ha	nytta?

•	 Är	vissa	nyttor	viktigare	än	andra?

•	 Vems	 perspektiv	 ska	 få	 styra	 när	 man	 utvecklar	 offentliga	 e-
tjänster?	Vem	gör	man	en	tjänst?

•	 Hur	åstadkommer	vi	effektivisering	med	hjälp	av	 IT	som	omfat-
tar	både	medborgarkontakter	och	intern	verksamhet?	Behöver	vi	
tänka	på	nya	sätt	kring	teknik	och	organisering?

•	 Hur	 skiljer	 sig	 uppfattningar	 om	 effektivitet	 mellan	 myndighet	
och	medborgare?	Förvaltningen	sparar	tid	och	pengar	på	att	med-
borgaren	gör	delar	av	jobbet,	men	hur	värdesätter	man	medbor-
garnas	tid?

•	 Vem	kan	inte	ta	del	av	denna	utveckling,	vilka	klyftor	uppstår?

Diskussionsfrågor:
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Alla organisationer förändras och utvecklas. Mycket forskning visar att 
förändring ofta används som motiv för att uppfattas som moderna och 
framåt. Denna tanke har återkommit många gånger i våra studier. Of-
fentliga e-tjänster ses ofta som viktiga för att uppfattas som att man 
är med. Då förväntas även medborgare och andra ha högre tillit till 
den offentliga organisationen. Särskilt viktigt verkar detta argument 
vara i relation till yngre medborgare. Därför anses e-tjänster till ung-
domar och barnfamiljer även ha en symbolisk funktion för att visa att 
offentliga organisationer inte alls är gamla och torra utan moderna och 
innovativa.

Motiv och behov av förändring

»vinjett b
Vad driver arbetet med e-tjänster 

– teknikprojekt eller verksamhetsutveckling?
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Ett återkommande motiv för förändring är att marknadslösningar anses vara effekti-
vare och fungera som förebilder. För privata företag utvecklas en mängd nya metoder 
för management. Man kan nästan tala om ett managementmode. Men när dessa för 
företagen framgångsrika modellerna lyfts in i offentliga organisationer passar de inte 
alltid lika bra. Medborgare är inte kunder. Offentliga organisationer lyder under 
lagarna och måste bland annat hantera alla lika. Man kan inte utestänga de ”olön-
samma” medborgarna. Därför blir organisationsförändringen här annorlunda. 

När det gäller förändringar mot ökad användning av e-tjänster kommer teknik-
behovet i ett särskilt fokus. Behovet av ny teknik motiveras ofta med att organisa-
tionen vill ligga i framkant. Det finns ett behov av ”att vara med” och inte ses som 
omodern eller efter. För offentliga organisationer är detta väsentligt på ett specifikt 
sätt. Det handlar om medborgarnas tillit till organisationen, det som kallas legitimi-
tet. Om medborgarna skulle förlora tilliten till offentliga organisationer skulle även 
tilliten till förvaltningen i allmänhet, politiken och det demokratiska systemet hotas. 
Detta illustreras i vår vinjett om Teknikljunga och Verksamhetsfors.

Vinjett b: Vad driver arbetet med tekniktjänsten?

av Gabriella Jansson
Teknikljunga och Verksamhetsfors är två kommuner som båda vill utveckla 
fler e-tjänster. I Teknikljunga är man positiva och förväntansfulla. Det har 
ju fungerat så bra för banker och kommuner är ju serviceinrättningar pre-
cis som banker. De upplever även krav från medborgare om bättre service 
och tillgänglighet. De är vana vid att allt går att sköta på nätet nuförtiden. 
Kommunen vill även visa sig modern och som en organisation som hänger 
med. Teknikljunga sätter i gång med en inventering av hela verksamheten 
för att se vilka tjänster som skulle kunna passa som e-tjänster. Från och 
med nu ska organisationen ”tänka e-tjänster” argumenterar ledningen. 
En projektgrupp för e-tjänster bildas och ett förslag på en central policy 
för e-förvaltning tas fram – en så kallad e-strategi. Strategin framhåller 
möjligheterna både för kommunens tjänstemän och för kommunens med-
borgare. Policyn är att Internet ska vara huvudkanalen för medborgarna. 
Men bland personalen finns kritiska röster. De vill inte anpassa sig till 
tekniken - det borde vara tvärtom. Alla kan dock enas kring att IT är bra 
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på många sätt och en kommungemensam e-strategi finns snart. Teknik-
ljunga har kommit ett steg närmare 24-timmarskommunen. ”Nu har vi 
ett centralt styrdokument för IT – nu kan vi fortsätta att göra så många 
delar av verksamheten som möjligt elektronisk. IT är framtiden!” säger 
kommunchefen exalterat. 

I Verksamhetsfors har man haft interna problem inom kommunorgani-
sationen. Politiker och högre  tjänstemän har uppmärksammat att för-
valtningen ibland inte följer grundläggande ansvars- och rollfördelningar. 
Det tas otillåtna genvägar, medborgaren får vänta och det tycks ske en 
del dubbelarbete. Något måste göras. Även här ser Verksamhetsfors en lös-
ning i bankernas e-tjänster – kan de så kan vi. Men det finns inte någon 
teknisk lösning på marknaden som passar kommunens organisation och 
verksamhetsbehov. Verksamhetsfors beslutar därför att tillsammans med en 
privat leverantör utveckla ett eget IT-system. Drivande i processen är både 
kommunala politiker och ledande tjänstemän. Processen är mycket snabb 
och det finns inte tillräckligt med tid för förankring och utbildning i övriga 
verksamheten. Om detta ska ske ordentligt gäller det att ta allt på en gång. 
Ett visst missnöje hörs i verksamheten, men effektivitetsargumentet vinner 
i längden. Förhoppningen är att man efter ett tag märker att systemet för 
e-tjänster skapar ordning och reda. Fler och fler delar av verksamheten 
görs elektronisk. Till en början har Verksamhetsfors en särskild policy för 
e-förvaltning - en e-strategi - men efter ett tag tar kommunen beslutet: vi 
ska inte ha någon policy för något som har blivit en sådan självklar del av 
verksamheten.
 
”IT är ju ett verktyg som allt annat, vi har ju ingen policy för hur man 
ska använda penna eller telefon, varför ska man då ha det för IT? Det är 
verksamhetens värderingar och behov som styr!” menar kommunchefen i 
Verksamhetsfors med en självklar ryckning på axeln.

Teknikprojekt eller verksamhetsutveckling?
Utvecklingen av e-förvaltning är idag en av de viktigaste organisationsreformer 
som offentliga organisationer står inför. Internationella organisationer som EU och 
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OECD, men även den svenska regeringen och e-delegationen är några av de ak-
törer som betonar hur viktigt IT är för effektivisering av offentlig förvaltning och 
ekonomisk tillväxt. Informationssamhället, globaliseringen och en åldrande befolk-
ning ställer offentliga organisationer inför en rad utmaningar, där IT ofta anses vara 
lösningen.

I vinjetten ovan visar vi att det finns olika sätt att prioritera i förändringsarbetet. 
Säkerhet, effektivitet och inflytande kan ökas genom att utveckla teknik eller genom 
nya sätt att organisera verksamheterna. Införandet av ”nya” tekniska lösningar kon-
kretiserar och preciserar sådana val. När man gör en e-tjänst diskuteras ofta många 
andra frågor och värderingar. I flera av våra studier har det visat sig att det är svårt 
att skilja på teknikprojekt och mer allmän verksamhetsutveckling i offentliga organi-
sationer. Därför kan det sannolikt vara mest lämpligt att faktiskt låta dem vara båda 
delar. Alltså både teknik och verksamhet kan utvecklas i samma projekt.

Den främsta drivkraften för utvecklingen av e-tjänster har visat sig vara samspelet 
mellan snabb teknisk utveckling och viljan att vara ”modern”. Dessa sammanfaller 
med policyuttalanden från exempelvis regeringen när den talar om centrala värden 
som effektivitetskrav, demokrati och rättsäkerhet. Men det finns även i andra organi-
sationer lokala verksamhetsbehov och sådant som upplevs som aktuella problem som 
anses kunna lösas med ny teknik. 

Karaktärsdrag avgör förändring
Synen på offentliga e-tjänster har över tid utvecklats från en ren teknikfråga via verk-
samhetsfokus till att inkludera användar- och medborgarperspektiv. Sammanhanget 
där IT implementeras, anses vara allt viktigare för hur implementeringen verkställs. 
IT kan antingen ses som något externt, ett projekt, som verksamheten måste anpas-
sas till. IT är en lösning som söker problem, som Elin Wihlborg kallade en studie av 
kommunal IT-utveckling redan i slutet av 1990-talet. Motiven för att ta till sig IT 
kan både vara verksamhetsorienterade och även relatera till en mer allmän vilja att 
vara modern. 

Den aktuella offentliga organisationens karaktärsdrag är den viktigaste förutsätt-
ningen för förändring. Inspiration från ”best practices” i andra organisationer, ska 
vara inspiration och inte en enhetlig modell som fungerar lika bra i alla samman-
hang. Det är viktigt att hålla isär karaktärsdrag för och skillnader mellan privata och 
offentliga organisationer. Likaså kan de som leder utvecklingsarbetet stöta på miss-
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nöje från andra medarbetare. Om syftet med förändringarna inte förankras, försvåras 
implementeringen. Förändringarna kan då även bli mer ”ytliga” och retoriska. 

Vi har även det omvända scenariot. Det finns vissa organisatoriska problem som 
direkt kan lösas med IT. Ett problem som söker en IT-lösning. Förändringen grun-
das då i organisationens egna föreställningar om problem och behov. IT fogas då 
in i organisationsstrukturen och den kunskap som finns där. Ett exempel kan vara 
pedagogiska IT-verktyg, lokala planeringsverktyg eller hemsidor. Ett möjligt hinder 
kan dock vara att det blir för mycket fokus på att lösa de nuvarande problemen i 
verksamheten och då tillvaratas inte organisationsförändringens potential.

Tryck utifrån och inifrån
Naturligtvis är diskussionerna i vinjetten ovan tillspetsade. De flesta offentliga e-
tjänster utvecklas och förändrar organisationer både på grund av interna och externa 
tryck. Förändringar är även processer som utvecklas över tid. Det har både i våra och 
andras studier tydligt visat sig att det finns en slags IT-mognad. I en organisation där 
IT från början ansågs vara något nytt och externt, kan ett par års användande leda 
till att det ses som en självklar del av verksamheten. Tekniken får då en mer tillbaka-
dragen roll, mer som ett medel för att nå vissa mål.
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•	 Vad	driver	utvecklingen	av	e-tjänster	(”behovet”	av	ny	
teknik,	 verksamhetsbehov,	 eller	 finns	 det	 ytterligare	
motiv)?

•	 Vilka	 är	 fördelar	 respektive	 nackdelar	 med	 att	 se	 IT	
som	något	externt	projekt	kontra	att	se	det	som	en	
integrerad	del	av	verksamheten?

•	 Hur	styrs	 förändringar	generellt	och	 införandet	av	e-
tjänster	specifikt	 i	 er	 organisation?	Vem	bestämmer	
och	på	vilka	sätt	påverkar	de	som	bestämmer	andra?

•	 Vad	betyder	organisationskulturen/tradition/tidigare	
erfarenheter	för	hur	förändring	sker	just	här	och	där-
med	hur	e-tjänster	introduceras	och	används	i	organi-
sationen?

Diskussionsfrågor:
Vi har i detta avsnitt visat att det finns många syften med att introducera e-tjänster 
i offentliga organisationer. För att förstå och förbereda förändring i en specifik or-
ganisation, är det viktigt att resonera kring motiven. Därför vill vi uppmana till att 
fokusera på de behov och motiv som framhålls för förändringen. Men det är alltid 
viktigt att fundera kring om det är ny teknik som är motivet, behovet verksamhets-
utveckling eller kanske båda delar.
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E-tjänster beskrivs återkommande i de organisationer som vi studerat 
som något modernt och som visar att man ”är med”, vilket visas också 
i vinjetten ovan. Att ha bra e-tjänster är ett sätt att visa att organisatio-
nen hänger med i utvecklingen. Men det är inte alltid enkelt att vara 
modern. Det som passar in i och ses som modernt i en organisation, 
behöver inte vara det i en annan organisation. Därför är det viktigt att 
e-tjänsterna fogas in i den organisation där de ska användas, så att 
man inte bara fokuserar på själva utveckling av tjänsten, vilket denna 
vinjett illustrerar. 

Att vara med – offentliga e-tjänster lika, 
men ändå inte

»vinjett c
Det är ju bara en e-tjänst – eller?
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Vinjett c: Det är ju bara en e-tjänst – eller?

av Ulf Melin
Lotta, webbutvecklare, i Småstads kommun, har nyligen varit på nät-
verksmässa anordnad av en större teknikleverantörer i branschen. Det var 
många intressanta föredragningar på mässan. Det handlade en hel del om 
Sharepointlösningar på mässan, men också om e-tjänster. Trevligt ställe 
och inte minst att träffa kolleger från andra kommuner och från bran-
schen. Hon stötte till och med ihop med Kalle – en gammal kursare från 
datateknik på tidigt 1990-tal. Han jobbade nu på e-konsult som senior 
utvecklare och berättade att e-tjänstelösningar för offentlig sektor är hett 
nu. Många – eller kanske till och med alla är på tåget. Men hur är det 
med Småstads kommun – vilka e-tjänster har vi där? 

Dagen efter sammanstrålade hon med Hasse, kommunstyrelsens ordfö-
rande sedan många år, i kommunens fikarum. I bjärt kontrast till den 
tidstypiska inredningen i fikarummet, av bästa 1970-talssnitt med fyra 
nyanser av brunt, så var Hasse upprörd och i det närmaste signalröd i an-
siktet. Ska sanningen fram var Hasse också lite besviken, även om han säl-
lan erkände sådant på jobbet. Han hade just fått ett telefonsamtal direkt 
från en upprörd kommunmedborgare i sina bästa år som ställde en känslig 
fråga på sin spets: ”När har kommunen öppet egentligen?”. Medborgaren 
hade försökt felanmäla tre gatljus alldeles intill sin centralt och högt be-
lägna 20-talsvilla – i tre veckor! Utan resultat! Ingen på kommunen hade 
minsann haft möjlighet att ta emot hennes samtal och när hon hade blivit 
framkopplad till tekniska kontoret, äntligen till rätt anknytning, hade per-
sonen på anknytningen haft meddelandet ”Är på tjänsteärende. Åter den 
21 november” inprogrammerat och framfört med en syntetisk röst. Båda 
dessa förhållanden hade gjort kvinnan ännu mera irriterad än tidigare. 
Hon hade blivit automatiskt kopplad åter till kommunens växel och direkt 
till kommunstyrelsens ordförande (eftersom chefen på det tekniska kontoret 
var i väg på älgjakt just denna höstvecka). Damen med gatljusen hade så 
klart helt rätt – hon måste ju kunna föra fram sitt klagomål och få göra en 
felanmälan på ett enkelt sätt tänkte Hasse. Det här håller ju inte. Kommu-
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nen har dessutom just satsat på ett trygghets- och trafiksäkerhetsprogram 
med många ambitiösa aktiviteter för att öka kommuninvånarnas trygg-
het. Prestige stod på spel. Det gäller att visa handlingskraft och trovärdig-
het. Nästa val är ju stundande – mindre än ett år kvar!

Hasse har berättat om den upprörda kvinnan och trasiga lampan och då 
såg Lotta sin chans.. Hon berättade om sin bild från nätverksmässan och 
det heta i offentliga e-tjänster. Hon gav sig hängivet in i lösningen på 
Hasses problem. Så klart ska kommunen som en första e-tjänst lansera 
en felanmälan – en typiskt ”lågt hängande frukt” (som hon hade lärt sig 
under mässan att det kunde heta)! 

En e-tjänst där medborgare i kommunen snabbt och enkelt kan felanmäla 
trasiga gatljus, gropar i vägar och cykelbanor, underhållsbehov på mo-
tionsanläggningar och så vidare. Hasse log nu lättat och sa: ”Ja, en e-tjänst 
ska vi ha!” Utan att blotta sin okunskap i ämnet så kände han att det där 
med IT var nog bra. Lotta fick snabbt mandat i den lilla kommunen att 
utveckla en e-tjänst för felanmälan. Erforderliga beslut fattades av kom-
munchefen och av IT-chefen – snabbt! Nu gick det undan. Ivrig att finna 
de rätta tekniska lösningarna. Sedan måste ju användargränssnittet vara 
väl utformat, så användbarhetskriterier måste användas och användar-
tester måste utföras. Inom två veckor hade det lilla utvecklingsteamet, hon 
och kollegan Sture, på egen hand tagit fram en e-tjänst att lansera på kom-
munens webbplats. Det var ett formulär där kommuninvånaren kunde 
fylla i vad det handlade om för typ av fel, var felet hade uppstått, vem som 
anmälde felet och kontaktuppgifter till personen som felanmält. Utifrån 
uppgifterna i formuläret skickades sedan ett e-postmeddelande till kom-
munens tekniska kontor – en funktionsadress där fem gatuingenjörer var 
anslutna. Användartester hade också utförts med simulerade medborgare; 
tjejerna i växeln och så Nisse på vaktmästeriet. 
Allt var på plats!
Bra! E-tjänsten, enkel i sig, snabbt och effektivt utvecklad och omedelbart 
lanserad! Nu kunde kommunen andas ut och peka på ett gott och modernt 
exempel… eller? Fortsättning följer…
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Så här långt visar vinjetten från småstad på behovet av att integrera och förankra of-
fentliga e-tjänster i organisationen. Men även symbolvärdet är viktigt. Även det kan 
ses som en nytta, för det kan skapa tilltro i den offentliga organisationen - i detta fall 
kommunen. Men det går inte alltid som planerat när medborgare och andra skall 
vara medskapande i processer.

Tre veckor senare hade inte ett enda felmeddelande kommit in. Var det 
något fel på tjänsten? Var användbarheten för låg? Var den inte tillgänglig? 
IT-avdelningen hittade inga tekniska fel – allting fungerade! Men ingen 
använder tjänsten… Lotta var frustrerad. Efter ytterligare några veckor 
lyckades kommunen få med ett reportage i lokaltidningen om tjänsten. 
En bra historia - då hände det saker! Efter ytterligare två veckor hade inte 
mindre än 257 felanmälningar kommit in – flera än kommunen brukade 
få under tre år per telefon enligt gatuingenjörerna. Tjänsten uppskatta-
des mycket av kommuninvånarna som till och med spontant hörde av sig 
med lovord. Hasse var mer än nöjd. Nu kunde han argumentera för att 
kommunen var modern och inte minst sin egen handlingskraft inför det 
kommande valet. Lotta var också synnerligen nöjd - IT-avdelningen hade 
ett lyckat projekt att referera till. Inom e-tjänsteområdet. Klart i tid och 
uppskattat av både politiker och kommunmedborgare. En framgång!

Men på tekniska kontoret var tongångarna definitivt annorlunda och 
mungiporna riktade åt ett helt annat håll. Dammluckorna hade verkligen 
öppnats. Felanmälningarna vällde bokstavligen in. Medborgarna nyttjade 
den nya kanalen frikostigt. Det förekom till och med ett visst missbruk av 
tjänsten som i sig inte krävde identifiering; ”Kalle Anka” hade till exempel 
gjort många felanmälningar gällande kommunhuset som sådant, formule-
rade på fredags- och lördagskvällar. 

Sjukskrivningarna hos gatuingenjörerna var nu utbredd när dammluck-
orna hade öppnats. För hård arbetsbelastning. De två som var kvar i tjänst 
fick jobba övertid för att beta av de inkommande felanmälningarna som 
bara fortsatte komma in. Hur skulle de prioritera ärendena? Vilka var 
viktigast? När skulle de svara och hur? Hur bedömde man – förutom de 



34 

mest uppenbara - vilka som var äkta felanmälningar och inte? Dessutom 
ringde ju de mest angelägna kommunmedborgarna till kontoret när de 
inte hade fått svar på sina felanmälningar. Dubbel belastning och bad will 
för kommunen om man inte lyckades svara eller hantera inom rimlig tid.

”Det är ju bara en e-tjänst” – det som var ett väl avgränsat IT-projekt hade 
blivit något helt annat – också! En framgångsrik teknisk lösning som sådan 
- uppskattad av medborgare, politiker och medarbetare på kommunens 
IT-avdelning - behövde sättas in i ett organisatoriskt sammanhang. Lotta, 
med mandat från kommunchefen, tog kontakt med den administrative 
chefen på kommunen och fick till ett verksamhetsutvecklingsprojekt med 
anledning av lanseringen av e-tjänsten. E-tjänstens effekter inom kommu-
nen hade underskattats. Kanske hade de varit för teknikoptimistiska och 
till och med naiva – den enkla och avgränsade e-tjänsten för felanmälan 
hade effekter för organisering och arbetsmiljö. Inte minst inom det teknis-
ka kontoret och för gatuingenjörer som grupp. I det utökade utvecklings-
projektet formades processer för hantering av felanmälningar, grund för 
prioriteringar och fördelning av ärenden inom kontoret samt en uppsätt-
ning standardsvar. Det gjordes också en prioritering mellan olika kontakt-
kanaler och man krävde en elektronisk identifiering av uppgiftslämnare.

Att börja i liten skala kan vara bra. Men ofta leder verksamhetsutveckling 
vidare och det som verkade vara ”bara en liten e-tjänst” kan leda långt. 
Därför är det viktigt att se de sammanhang som e-tjänster utvecklas och 
används inom. I sådant arbete måste ledning och kreativitet samordnas. 
Det är helt enkelt många som ska med när tjänster blir e-tjänster.

Diskussionsfrågor:
E-tjänster kan utvecklas på många olika sätt och med många olika förtecken. Ib-
land tenderar vi att stirra oss blinda på det omedelbara – som att exempelvis snabbt 
och enkelt leverera något modernt enligt ovan. Vi behöver dock både se framåt och 
bakåt när vi utvecklar e-tjänster och andra IT-lösningar: Varför gör vi det? Vilka är 
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de önskade effekterna? Hur tar vi hand om tjänsten i ett större sammanhang, hur 
påverkas den och hur påverkar detta sammanhanget? Hur passar den in i användares 
mönster? I myndighetens mönster och processer? Vad händer när e-tjänsten lanseras 
och används?

•	 Vad	kan	vi	lära	oss	och	hur	kan	vi	inspireras	av	andra	of-
fentliga	organisationers	arbete	med	e-tjänster?	

•	
•	 Hur	kan	vi	lära	av	andra	tjänster	utvecklade	av	och	an-

vända	 inom	privat	sektor	–	vad	skiljer	och	vad	kan	an-
vändas	inom	offentliga	organisationer?

•	 Hur	kan	vi	höja	en	offentlig	organisations	medvetenhet	
om	e-tjänsteutveckling	och	användning?

•	 Hur	 initierar,	 leder	 och	 avgränsar	 vid	 arbetet	 med	 e-
tjänster?

•	 Hur	prioriterar	vid	arbetet	med	att	utveckla	e-tjänster	
och	 hur	 värderar	 vi	 framtida	 nytta	 av	 e-tjänster	 från	
olika	perspektiv?

•	 Hur	förhåller	sig	användningen	av	e-tjänster	till	andra	
kommunikations-,	service-	eller	tjänstekanaler	i	en	of-
fentlig	organisation?	Vilka	krav	på	tillgänglighet	kan	vi	
ställa?

Diskussionsfrågor:
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I Sverige utgör kommunerna en mycket stor del av den offentliga sek-
torn och de karaktäriseras av lokalt självstyre. Landstingen – sekundär-
kommunerna – har hög grad av självstyre, men deras kärnverksam-
heter hälso- och sjukvård regleras av speciallagstiftning som således 
begränsar självstyret. Det lokala självstyret är en gammal och viktig 
princip i svensk demokrati och förvaltning. Grundtanken är att de som 
lever och verkar på en plats har gemensamma intressen och därför 
också gemensamma intressen av att lösa sina egna lokala problem och 
frågor. Varje kommun anses vara unik och ha kompetens att lösa sina 
egna problem samt organisera sig som den finner bäst. Därför förvän-
tas staten vara försiktig när det gäller att styra och reglera i kommuner-
nas verksamheter, även när det gäller offentliga e-tjänster. 

Lokalt självstyre och e-tjänster

»vinjett d
Att uppfinna hjulet…
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Vinjett d: Att uppfinna hjulet
I tidigare diskussioner har vi uppmärksammat den lokala anpassningen i kommuner. 
E-tjänster utvecklas lokalt, som en del av det kommunala självstyret. Men många 
saker är lika i kommunerna. E-tjänster kan vara ett sådant exempel. En e-tjänst för 
felanmälan till tekniska kontoret, som diskuterades i förra vinjetten, återfinns idag 
i de flesta kommuner. Men de har nästan alla själva löst just det problemet på sitt 
sätt. Man kan således med fog fråga sig om det är rätt väg att gå, att uppfinna hjulet 
om och om igen i varje kommun? Ett exempel på detta presenteras i denna vinjett:

av Gabriella Jansson
Helena och Stig, som är IT-chefer i varsin medelstora svensk kommun, 
samtalar under fikapausen på en konferens. De har inte träffats på ett tag 
och uppdaterar varandra nyfiket om läget på hemmaplan. 

Helena har irriterat sig på leverantörer av IT-lösningar ganska länge och 
kan inte låta bli att hålla ett brandtal: ”Ja och så har vi nyligen lagt ut en 
kravspecifikation för e-tjänster inom skola. Men de här IT-företagen alltså, 
man kan ju bli galen. Det finns ju liksom inget val! Två företag har delat 
upp marknaden mellan sig och erbjuder i princip samma tjänster, oavsett 
vilken kommun det handlar om eller vilken typ av tjänster som efterfrågas. 
Alla kommuner har ju inte samma krav! Jag menar, Zlatan kan vara 
jätteduktig i anfallet, men han kanske inte är så bra som målvakt. Kom-
munal verksamhet är som ett helt lag och ibland behöver vi olika typer av 
e-tjänster. Ibland behöver vi en Zlatan och ibland behöver vi en Isaksson 
liksom, beroende vart på planen man befinner sig!” 

Stig skrattar, men ser sedan eftertänksam ut. ”Jo det stämmer ju att IT-
företagen mest erbjuder standardiserade lösningar och att det krockar med 
olika kommuners krav. Men samtidigt, är vi ju alla kommuner! Vi kan 
inte ha 290 olika lösningar och sätt att jobba på! Tänk på medborgaren, 
hon kan flytta till en grannkommun och plötsligt är det ett helt annat 
system för att söka bygglov. Och kostnaden för kommunen med ett eget 
system! Neej, vi måste ha mer liknande lösningar och mer samarbete. Vi 
har mycket att vinna på det!” 
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Helena nickar instämmande. ”Jag förstår vad du menar. Det är dyrt med 
egna kravspecifikationer. Men samtidigt måste man ju vara realistisk. 
Kommunerna har ju helt olika lokala förutsättningar, små kommuner, 
stora kommuner, landsbygdkommuner, storstadskommuner… Vi måste ha 
möjligheten att skräddarsy lösningar!  Å så måste de kunna utvecklas och 
anpassas i framtiden. Även om vi är flera kommuner som ställer krav, till 
exempel inom Sambruk, så verkar inte företagen intresserade. Det hand-
lar bara om pengar: standardiserade lösningar är billiga lösningar på en 
jättemarknad! Stig ger sig inte: ”Jomenvisst. Men det är ju inte hållbart 
i längden med så olika lösningar – måste vi liksom uppfinna hjulet 290 
gånger i 290 kommuner?”

Lokalt självstyre – utveckling underifrån 
Det lokala självstyret i Sverige och olika lokala förutsättningar har bidragit till en 
kommunala verksamheter som i grunden utgörs av liknande tjänster, men som kan 
skilja sig åt i organisation och tillvägagångssätt. Regeringen förespråkar trots det 
ett helhetsgrepp kring e-tjänster i ”Handlingsplan för e-förvaltning” från 2008. De 
svenska kommunerna anses viktiga i detta arbete och framhålls i handlingsplanen. 
Kommunerna är stora och har även stort symbolvärde nära medborgarna. Kommu-
nernas samarbetsorganisation SKL jobbar på att finna en balans mellan Helenas och 
Stigs argument ovan. De söker balans mellan lokala och centrala lösningar. Detta 
gäller inte enbart den tekniska lösningen utan även hur man har valt att utveckla 
e-tjänsterna. Det finns en god potential till förbättringar – och till resurs- och kun-
skapsutbyte. Det finns många samarbeten som i exempelvis Sambruk. 

Få kommuner utvecklar egna IT-system. De är i mångt och mycket beroende 
av ett antal privata leverantörer för utveckling av e-tjänster. Som ensam kommun 
med specifika intressen kan det vara svårt att hävda sig mot stora standardiserade 
lösningar. Kommuners verksamheter är komplexa och det specifika ansvaret som 
åligger offentliga organisationer gör att marknadslösningar sällan passar in. Kom-
muners kravspecifikationer blir därför inte alltid fullt ut tillgodosedda. 

Kommuner står med andra ord inför en rad dilemman. Det handlar dels om att 
bygga e-tjänsterna på egna traditioner och beprövade lösningar som kanske passar 
just en specifik kommun och dess sammanhang och dels att ställa ”rätt” krav på dem 



40 

som levererar. Utvecklingen av e-tjänster handlar därför ofta om att hitta en kompro-
miss mellan en rad olika aktörer och ofta motstridiga frågor.

Diskussionsteman kommunalt självstyre:
Känner Du igen Dig i berättelsen ovan eller har Ni andra erfarenheter i Din orga-
nisation? Präglas Er verksamhet av självstyre och i så fall på vilket sätt? Det kan vara 
bra att fundera på vad som styr Er organisationen och varför offentliga e-tjänster, och 
kanske även andra nya inslag, utvecklar och påverkar Er organisation som den gör. 

•	 Är	 det	 bättre	 med	 en	 beprövad	 och	
standardiserad	 lösning	 än	 att	 satsa	
på	något	kommunspecifikt?

•	 Hur	uttrycks	de	lokalt	specifika	beho-
ven	som	finns	just	i	Er	kommun?

•	 Vad	vinner	man	respektive	förlorar	på	
att	samarbeta	kring	IT-lösningar?	Pas-
sar	samarbete	i	alla	lägen?

Diskussionsfrågor:
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Genomgående har vi talat om att offentliga e-tjänster är annorlunda än 
privata e-tjänster, men på vilket sätt? Det offentliga präglas fortfarande 
av offentlighetsprincipen, likabehandling och gemensam finansiering. Det 
privata präglas av vinstmaximering och egennytta om vi drar det till den 
andra extremen. Men begreppet privat används även för det som vi gör i 
hemmet. Särskiljandet av det offentliga och privata har på senare år blivit 
allt svårare att hantera och besvara. Det växer fram en mångfald av olika 
lösningar där man blandar det privata och offentliga på olika sätt, inte 
minst i kommuner. Dessa blandningar kan ske vad gäller reglering, finan-
siering och produktion och ge upphov till flera olika blandformer. 

Privat-offentligt – ett komplext möte

»vinjett e
Krockar privat och offentligt?
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Vinjett e: Krockar mellan det privata och offentliga i praktiken
Internationellt samlas dessa nya blandningar av det offentliga och privata i benäm-
ningen New Public Management (NPM). Direkt översatt blir det ungefär ”ny of-
fentlig förvaltning”. Men det unikt nya är att effektivitetstankar och marknadslik-
nande lösningar får allt större genomslag. 

En vanlig en politisk föreställning är att där marknadslösningar och marknads-
liknande organisering fungerar bäst, ska det användas. Därför har vi i Sverige idag 
skolval och vårdval där vi som medborgare agerar på nya ”marknader” för att fördela 
offentliga resurser. Men där finns också privata företag som städar offentliga lokaler, 
tillhandahåller personlig assistans och hämtar sopor. Då är det en gemensam offent-
lig upphandling på marknaden som är det nya. Dessa blandformer är vanliga i en 
verksamhet som allt mer sällan antingen är privat eller offentlig.

Detsamma gäller offentliga e-tjänster. Här finns både många privata leverantörer, 
men även möjligheterna att agera olika för oss som medborgare. De offentliga orga-
nisationerna möts av problem när de näst intill byggs in i privata företags organisa-
tioner och principer. I nästa vinjett står just sådana motsägelser i fokus. 

av Ester Andréasson
IT-chefen på Länsstyrelsen i Södergötland suckar tungt där hon står vid 
fönstret i sitt tjänsterum och tittar ut över den stora personalparkeringen. 
Enstaka björkar lyser höströda bland bilarna. Hon funderar på vad hon 
ska svara på det mail från en arg byrådirektör som nyss hamnat i hennes 
inkorg. Han är irriterad på en bugg i det elektroniska handläggningssyste-
met och undrar hur lång tid det egentligen kan ta för IT-avdelningen att 
ordna en sådan – i byrådirektörens ögon – enkel sak. 

Det elektroniska handläggningssystemet infördes på Länsstyrelsen för två år 
sedan. I början möttes det nya IT-systemet av stort motstånd. Det klagades 
i organisationen på att systemet var dåligt, ineffektivt och till och med att 
det kunde äventyra rättssäkerheten. Det har alltså varit stormigt kring det 
elektroniska handläggningssystemet. Nu har dock IT-systemet sjunkit in 
mer i organisationen. Samtidigt finns flera problem fortfarande förknip-
pade med ärendehantingen i systemet. Klagomål som byrådirektörens, är 
inte ovanliga. 
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IT-chefens problem är att hon inte kan be en av sina medarbetare att fixa 
buggen som byrådirektören irriterar sig på. Nej, istället måste hon vänta 
på att företaget som levererar systemet blir klara med den uppgradering 
som innehåller en rättning av buggen. Att använda ett sådant system har 
många fördelar, men ger också en viss tröghet. Det tar lång tid från det att 
personalens klagomål förs fram i organisationen tills det att de leder till 
förändringar i IT-systemet – om de alls får någon effekt.

Dessutom, tänker IT-chefen där hon står vid fönstret och med blicken föl-
jer ett höstlöv som singlar ner mot marken, håller inte leverantören vad 
den lovar. Ständigt kommer uppdateringar och nya versioner senare än 
utlovat, och allt oftare ger ”fixar” av buggar istället fel i andra delar av det 
stora och komplexa IT-systemet. IT-chefen tror att en del av förklaringen 
ligger i att leverantören har ”outsourcat” mycket av sitt utvecklingsarbete 
till Lettland. Det gör dels att specifikationer måste översättas mellan olika 
språk, dels att de som faktiskt arbetar med programmeringen har begrän-
sad kunskap om den organisation där systemet används. Länsstyrelsen har 
påtalat bristerna till leverantören otaliga gånger utan större resultat, och 
relationen parterna emellan är minst sagt ansträngda. 

Samtidigt har de egentligen inget större val. De har inte resurserna att 
själva utveckla de IT-lösningar organisationen behöver, utan är hänvisade 
till de alternativ som privata aktörer tillhandahåller. Processen att införa 
ärendehanteringssystemet var dessutom mycket krävande för organisatio-
nen, såväl ekonomiskt som organisatoriskt och socialt. Man har helt enkelt 
investerat för mycket i det här systemet för att kunna byta det, i alla fall 
under de kommande tio åren. 

IT-chefen suckar ännu en gång. Ibland känner hon sig maktlös, som att 
länsstyrelsen helt har hamnat i händerna på den privata leverantören av 
systemet. IT-chefen bestämmer sig för att gå och hämta kaffe innan hon ska 
sätta sig ner vid skrivbordet igen för att skriva ett diplomatiskt standard-
svar till ännu en arg byrådirektör.
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Balans mellan standard och flexibilitet
Denna vinjett visar på både för- och nackdelar med samverkan mellan privata och of-
fentliga organisationer. Den privata leverantören sålde in sitt system och har nu den 
stora offentliga kunden på kroken. Likadant kan det vara i kommuner och landsting. 
Blandningen är således komplex. 

Komplexa problem möts normalt med en balans mellan standardisering och 
flexibilitet. Men även själva systemen kring offentliga e-tjänster, kräver en viss form 
av standardisering och flexibilitet. Flexibiliteten att ge användarna svar, men ett stan-
dardiserat sådant. Standardisering och flexibilitet är begrepp som kan användas för 
att förstå olikheter både i tekniska system och sociala sammanhang. Tolkningar av 
vad som kan ses som säkra offentliga e-tjänster utvecklas just i samspelet mellan 
standard och flexibilitet. Både teknisk och socialt organiserad säkerhet utvecklas i 
dessa sammanhang. 

I samspelet mellan privata och offentliga aktörer krävs flexibilitet för att hitta 
lämpliga sätt att utveckla och effektivisera verksamheter utan att tappa demokratiska 
värden och ideal. Användarna, som byrådirektören i exemplet ovan, ser dock sällan i 
praktiken gränserna mellan privata och offentliga organisationer. Ibland kan det vara 
bra att inte se alla skillnader för att det upplevs ändå som säkert. Men i andra sam-
manhang kan det vara avgörande, att sådana skillnader mellan privata och offentliga 
aktörer klargörs.

•	 Samverkar	privata	och	offentliga	aktö-
rer	kring	er	e-tjänst	och	i	så	fall	hur?

	 -	Gällande	reglering?
	 -	Gällande	finansiering?
	 -	Gällande	produktion?

•	 Kan	 offentliga	 organisationer	 själva	
utveckla	och	förvalta	goda	e-tjänster?	
Eller	varför	inte?	Vilka	utmaningar	finns	
då?

•	 Hur	 balanseras	 stabilitet	 och	 flexibi-
litet?	 Bidrar	 det	 till	 förståelse	 i	 den	
egna	organisationen?
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De ökade inslagen av egna val för medborgare när det gäller vård, skola 
och omsorg och andra tjänster är ytterligare en konsekvens av det som 
kallas NPM, vid sidan av upphandlingar och andra effektivitetsdrivna 
förändringar. När det gäller valfrihet är regleringen och finansieringen 
gemensamt offentlig. Men produktionen av de tjänster som vi väljer 
kan produceras av olika privata organisationer som ideella, företag el-
ler stiftelser. Det nya är att medborgaren ofta blir kund och ges möjlig-
heter att välja. Information om dessa val finns ofta på nätet och ibland 
kan även själva valet göras med en e-tjänst.

Valfrihetens möjligheter vidgas

»vinjett f
Valfrihetens möjligheter vidgas
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Vinjett f: Valfrihetens möjligheter vidgas
Vi som medborgare har fått allt fler möjligheter att delta i och välja olika tjänster och 
service. Bland dessa finns både e-tjänster just för att genomföra själva valet, men ock-
så en mängd informativa tjänster som hjälper oss att välja ”rätt”. Utan e-tjänster och 
andra IT-system skulle dessa omfattande valfrihetssystem och många olika alternativ 
sannolikt vara än svårare att administrera. I forskningen diskuteras om e-tjänster har 
utvecklats för att hantera valfrihetssystem, eller om det är så att e-tjänster är vad som 
möjliggör valfriheten. Oavsett vilket, är de nära förbundna.

Men till skillnad från andra tjänster som erbjuds och kan väljas på nätet, kan vi 
inte riktigt välja allt som erbjuds från det offentliga. När vi väljer exempelvis resor, 
böcker och musik på nätet är det ofta priset som avgör. Men när det gäller offentliga 
tjänster kan vi bara välja det vi har rätt till och där vi har rätt till det. Men på nätet ser 
sådana tjänster inte så olika ut. När det blir allt enklare att boka hotell, köpa böcker, 
ladda ner och betala för musik så växer även snarlika krav på offentliga verksamheter. 

av Elin Wihlborg
Alla ”Svensssons” har idag allt fler möjligheter att välja vård, skola och 
omsorg. Ofta görs dessa val på nätet på olika sätt. Både så att vi får infor-
mation om de val vi har att göra, vad vi kan välja bland och för att ge-
nomföra själva valet. Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), som infördes 
vid årsskiftet 2010, stärktes dessa möjligheter när det gäller sjukvården. 
I Sverige finansieras sjukvård av landstingen och de är också de största 
producenterna av vård. Därför har många landsting infört e-tjänster för 
att välja vårdgivare. I sådana tjänster finns information om de olika val 
man kan göra. Men man kan bara välja inom det landsting där man 
betalat skatt.

När familjen Svensson ska välja vårdcentral hittar de hemsidor med bilder 
på vårdcentraler, information om öppettider, personal, parkeringsplatser 
och andra tjänster som erbjuds. Men det år inte alltid tydlig vem som står 
bakom de olika vårdcentralerna. Det kan vara olika producenter som till-
handahåller vården; landstinget, privata företag och viss vård är företags-
hälsovård. Det är inte alltid enkelt att hitta rätt. Slogans som att:”Kvalitet 
och omtanke i vården är viktigt och din säkerhet går alltid först hos oss”, är 
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det lätt att falla för. Och snart har hela familjen fyllt i den PDF-blankett 
där man ska ange namn, personnummer, sitt val. Men för att kunna välja 
så måste blanketten skrivas ut och alla ska skriva under.

Vem får lov?
Men det är inte så enkelt. Denna till synes enkla manövrer är förknippad med många 
problem. Den som har ett personnummer kan fylla i blanketten. Det är vår vanligas-
te identifikation i Sverige idag. Det krävs således att du visar upp ditt medborgarskap 
och dina rättigheter till vård i det landsting där du väljer. Andra ställs utanför eller 
hänvisas till andra landsting. Men det är inte alltid så att personnumret är tillräckligt, 
för det är inte helt säkert. När människor möts kan ett ID-kort bekräfta identiteten. 
Men i elektroniska möten, som e-tjänster, krävs att mer tekniskt säkra system ut-
vecklas, som de elektroniska ID som är på gång, för att även den sociala tilliten ska 
upprätthållas. 

Vad lovas?
Fluffiga ord som kvalité, omtanke och säkerhet är vanliga i allas beskrivningar av vår-
den. Men det finns konkreta löften om vilken, hur ofta eller av vem man får vård om 
man väljer just den vårdcentralen. Dessa löften är vaga. Egentligen handlar det inte 
om e-tjänsterna i sig. Men om det som utlovas inte kan hållas så minskar förtroendet 
även för e-tjänsterna. Tillilten till e-tjänsten handlar därför också om allt som sker 
runt den och allt som utlovas genom ett visst val.

Vem tar ansvar för mitt val? 
Men vem är ansvarig om jag har valt fel, eller tycker att jag inte får den goda vård som 
jag utlovades innan jag valde? Även om blanketten ger möjligheter att välja och välja 
om så kan man ju undra hur många gånger och skulle jag kunna söka upp en andra 
vårdcentral för att få en ”second opinion” på vad min första vårdgivare har sagt?

Denna typ av nya valfrihetsmöjligheter väcker både frågor som är kopplade till 
valfrihetssystemet som sådant men även till hur det administreras genom olika e-
tjänster. Det här exemplet visar på så sätt tydligt att vi inte kan lyfta ut själva e-
tjänsten ur sitt sammanhang. Precis som vi diskuterade ovan kan drivkraften ligga i 
teknik- eller verksamhetsutveckling. Vi ser igen hur nära sammanfogat tekniken och 
dess organisationer är. 
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•	 Vad	verkar	offentliga	organisationer	utlova?	

•	 Skiljer	 sig	 politiska	 löften	 från	det	som	kan	
levereras	i	slutändan?

•	 Hur	 och	 varför	 förändras	 val	 av	 offentliga	
tjänster	när	de	hanteras	elektroniskt?	

•	 Hur	 kan	 man	 bygga	 in	 lösningar	 för	 att	 ge	
återkopplingar	på	olika	val?

•	 Hur	 kan	e-identifikationer	utveckla	säkerhe-
ten	och	tilliten	till	offentliga	e-tjänster?

Diskussionsfrågor
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Kanske som en respons på eller en anledning till den ökade valfriheten, 
ställer allt starkare och mer välinformerade individer alltmer krav på 
det offentliga. När vi i relation till det offentliga ses som brukare eller 
till och med kunder mer än medborgare, så förändras vår syn på det 
offentliga. Den offentliga sektorn ses allt mindre som gemensam och 
alltmer som en serviceinrättning.

När sådana synsätt på relationer förändras så ändras även synen på 
säkerhet, ansvar och ansvarsutkrävande. I den förra diskussionen om 
valfrihet kom frågan ansvar för valen upp. Men ansvar för våra hand-
lingar kan förändras när vi inte längre möter offentliga organisationer 
personligen. Nästa vinjett handlar just om vad sådan distans till en 
offentlig e-tjänst kan leda till när det gäller tillit, säkerhet och ansvar.

Ansvarstagande och ansvarsutkrävande – 
att bygga säkra relationer

»vinjett g
Medborgarskap på nätet och på jorden 

– om e-tjänsters territoriella (o)bundenhet
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Vinjett g: På nätet kan jag vara vem som helst, som gör vad 
som helst – eller?

av Elin Wihlborg
Jonatan och Samina sitter på stranden och lutar sig mot sina ryggsäckar 
och ser solen gå ner bakom de fantastiska klippformationerna i horisonten. 
- Tänk att vi klarade en klätterled här i Thailand, som var graderade som 
sjua idag, säger Samina. Hon tittar på skrapsåren på fingrarna och smörjer 
in sig lite till på de brända axlarna. 
- Jag äger detta! säger Jonatan och sträcker på sig. Fem månader till i solen 
här och med denna klättring så kommer man ju vara oövervinnerlig. 
- Visst, skrattar Samina. 

Det piper i Jonatans mobil, han har fått ett SMS. Han gräver fram den 
ur ytterfacket på ryggsäcken och lägger tillbaka den efter en snabb blick på 
telefonen. Men det syns att det var något jobbigt när han sjunker ner igen 
mot ryggsäcken och suckar djupt. Samina skickar över lite mer frukt, men 
Jonatan ber om en öl istället. 
När det snabbt blivit mörkt vågar Samina fråga vad det var för mess. Nu 
behöver hon inte se Jonatans ilskna blick men den känns. 
- De var från morsan igen, hon bara gnäller, säger Jonatan surt.  
- Är ni osams?
- Näe, inte direkt men de kollar min post.
- Vadå? 
- Jo det har det kommit flera brev från A-kassan och så öppnande morsan 
ett. Hon sa att hon typ skulle vara snäll och betala in till A-kassan när jag 
var borta. Men det var ett brev om att jag skulle komma på ett möte för 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen hemma i Svedala. 
- Men du söker väl inte arbete. Du är ju här. 
- Näe jag söker inte arbete. Men jag får ju A-kassa. 
- Jaså hur kunde du göra det, undrar Samina som visste att när hennes 
pengar som hon jobbat ihop under studierna var slut är det dags att åter-
vända till riktiga livet. 
- De va ju inget svårt. Det var ju precis som på samma sätt som hemma. 
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Bara att gå in på A-kassans webbsida, ange sitt personnummer och skriva 
att man varit arbetslös och ett par dagar senare dyker pengarna upp på 
kontot.
- Gjorde Du så hemma också?
- Ja…. Men nu hör de av sig och morsan tycker det är fusk. Ja skulle ju 
vara lika arbetslös hemma bara frysa mer och inga myndigheter skulle ju 
bry sig, suckar Jonatan. 
- Å va ska Du göra nu? 
- Jag får väl bara säga att ja fått jobb, så skiter de väl i mig. Men morsan 
säger att jag måste betala tillbaka allt. Men ja har ju inga pengar. Å så har 
ja ju rätt till pengarna när det inte går att få jobb. 

Samina, däremot, tänker att det känns rätt att hon har egna pengar som 
hon tjänat ihop till resan. Även om det går att göra som Jonatan gör så 
känns det inte rätt även om hon inte vill argumentera med honom nu.

Det här exemplet visar på att e-tjänster gör att det kan vara enklare att tänja på 
gränserna av offentliga tjänster, när de görs till e-tjänster. Killen i exemplet ovan hade 
inte kunnat ta med sig a-kassan till andra sidan jorden om han hade behövt lämna 
in stämplade A-kassekort och hämtat ut en check att lösa in på banken. Det visar att 
den rumsliga anknytningen till det gemensamma och det offentliga kan förändras 
av e-tjänster. 

Men egentligen är vårt medborgarskap i grunden baserad på att vi bor inom 
en stats geografiska gränser. Den territoriella tillhörigheten till en stat, ett landsting 
eller en kommun har varit avgörande för var man har skyldigheter och rättigheter 
som medborgare. Det är de fysiska mötena mellan människor som setts som kitt i 
demokratiska gemenskaper. 

Denna grund utmanas nu av en teknik som till och med kan bli global. Då är 
det svårare att känna tillhörighet och ta ansvar för vad som sker i gemenskapen. 
Möjligheterna att fuska eller tänja på gränserna för hur det gemensamma nyttjas ökar 
då också. Det kan vara enklare att ”fuska” om man inte behöver möta människor 
ansikte mot ansikte. Men det kan också vara precis tvärtemot att e-tjänster är säkrare, 
exempelvis kan det vara svårt att muta handläggare som man inte möter personligen.
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•	 Vems	ansvar	är	det	att	”rätt”	personer	
får	tillgång	till	en	offentlig	tjänst?

•	 Om	 all	 information	 är	 tillgänglig	 för	
alla,	 hur	 formulerar	 och	 beskriver	 man	
då	 tjänster	 som	 bara	 är	 tillgängliga	
för	medborgarna	just	i	den	staten	eller	
kommunen?

•	 Om	 fördelarna	 med	 tillgänglighet	 ger	
möjligheter	att	fuska,	hur	kan	då	sådant	
hanteras	och	kontrolleras?

Diskussionsfrågor:
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Offentliga e-tjänster, liksom annan användning av informations- och kommunika-
tionsteknik, är och kommer att bli en allt mer integrerad del av offentliga orga-
nisationers verksamhet. Offentliga e-tjänster är ett samlingsbegrepp för de tjänster 
som det offentliga erbjuder med informationsteknik till medborgare, företag och 
organisationer. Dessa tjänster kan vara allt från enkel information till avancerade in-
teraktiva tjänster som exempelvis erbjuds via internet för användning på våra datorer 
eller till mobila enheter. 

Användningen av e-tjänster förändrar relationen mellan den offentliga organi-
sationen och medborgaren eller andra omgivande aktörer såsom företag, intresseor-
ganisationer och olika typer av föreningar. Men även den interna organiseringen av 
offentlig verksamhet och relationer mellan aktörerna där påverkas av att e-tjänster 
utvecklas, införs och används. Aktörer och intressegrupper kan ta på sig olika roller 

Avslutning
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och ansvar för att bland annat driva och utveckla tekniken vidare för olika kommu-
nikationskanaler och stöd för daglig verksamhet. När e-tjänster utvecklas och införs 
kan sådana roller förändras, arbetsinnehåll förskjutas liksom maktförhållanden och 
normer – nya intressen, men också möjligheter och hinder kan framträda. Därför 
är det viktigt att ha en öppenhet och förståelse för hur och vilka olika intressen som 
framförs under förändringsarbeten. Sådana olika roller kan komma utifrån, som en 
effekt av, men och ibland trots införande och användning av offentliga e-tjänster. 

De förändringar som nya och förbättrade e-tjänster leder till är därför en del av 
organisationens möjliga utveckling. Ny teknik, nya e-tjänster och organisationsför-
ändringar behöver gå hand i hand över tid, även om man i vissa lägen kan låta en 
av dessa storheter ”ta ledningen”. Därför är det viktigt att se att e-tjänster är både 
IT-projekt och verksamhetsprojekt. Detta måste inte minst beaktas när tjänsterna 
utformas och införs samt inte minst används över tid. Det har visat sig att de e-
tjänster som fungerar bäst är de som väl integreras i och ändamålsenligt förankras i 
verksamheten. Sådana tjänster upplevs också som mera säkra och tilliten till dem är 
därför högre. Därför bör man i samband med varje e-tjänsteutveckling beakta hur 
organisationen samtidigt kan utvecklas och vice versa.

Tillit till säkra offentliga e-tjänster är både tekniskt och organisatoriskt betingat. 
Fokus i vårt arbete har främst varit hur säkerhet organiseras för att skapa tillit. Sä-
kerheten skapas genom att vi litar på både den faktiska tekniska säkerheten och den 
socialt organiserade och burna säkerheten. Därför måste organiseringen kring en e-
tjänst också ses som en del av ett vidare säkerhetsarbete. Sådan organisatorisk säkerhet 
skapas på olika sätt i privata och offentliga organisationer. I offentliga organisationer 
skapas säkerhet genom samspel mellan demokrativärden och medborgarnas tillit till 
dem. Tillit och säkerhet bygger på att verksamheten tillgodoser demokrativärden, 
exempelvis rättvisa och rättsäkerhet. I detta avseende blir särskilt demokrativärden 
viktiga för tillit och säkerhet. Här är och blir e-tjänster en viktig spelare.

Offentliga organisationer har ansvar för att deras tjänster fördelas lika och rätt-
vist. När vi möts ansikte-mot-ansikte på kommunkontor och lämnar in pappersblan-
ketter är detta ofta uppenbart att vi gör det lokalt. Men med ”e-” är alla tjänster mer 
eller mindre bara en knapptryckning bort och inte budna på samma sätt i tid och 
rum. Då blir det än viktigare att kunna visa vem som har rätt till tjänster och vilka 
skyldigheter som är förknippade med dem. För att tjänster skall upplevas som säkra 
och att människor ska ha tillit till dem krävs att sådana rättigheter och skyldigheter 
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uttrycks klart och tydligt för alla. Därför bör även frågor om ansvar och ansvarsut-
krävande tas upp redan när e-tjänster utvecklas för att den tilliten skall bli genuin. 

Förståelsen för och tolkningar av offentliga e-tjänster måste utvecklas ytterligare. 
Det är därför viktigt att följa de aktörer som skapar policyer på området och ut-
vecklar kunskap, som den svenska e-delegationen, SKL, EUs arbete liksom fortsatt 
teknisk utveckling och den allmänna utvecklingen inom tjänsteområden. Men inte 
minst är det viktigt att diskutera dessa frågor i de organisationer där offentliga e-
tjänster används. Alla som använder offentliga e-tjänster har ett ansvar att utveckla 
säkerheten och skapa tillit till dem.

En sund kritisk, men ändå konstruktiv, ansats behövs i allt arbete med offentlig 
organisationsutveckling i allmänhet och e-tjänster i synnerhet. Det är viktigt att fråga 
vem som styr och varför? Tekniken i sig får inte bli den ensamma, frikopplade driv-
kraften eller orsaken till att man förändrar. Bara för att man kan använda en e-tjänst 
innebär det inte alltid att det är rätt ur både det offentliga eller det medborgerliga 
perspektivet. Men glöm inte att trots det våga tänka nytt och pröva det obekanta! 
Prova ny teknik och nya tjänster – men medvetet och med tillit.
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Inom projektet har en mängd vetenskaplig publicering skett. Denna kommer att 
finnas sammanställd på vår hemsida www.iei.liu.se/stat/fo/forskningsprojekt/safe där 
den finns en tid framåt. Linköpings universitetsbibliotek tillhandahåller en öppen 
tjänst för forskningspublikationer som kallas Diva, http://liu.diva-portal.org, här 
kan Du söka efter publikationer på våra namn.
 

De mest centrala publikationerna i projektet är bland annat 
licentiatsavhandlingarna: 

AndréAsson, EstEr (2011) ”Det är väldigt mycket datoriserat är 
det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting:Policy, implemen-
tering och praktik. Licentiatavhandling Nr. FiF-a 102, Linköping: 
Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industri-
ell utveckling.
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jAnsson, GAbrIEllA (2011) Local Values and e-Government – 
Continuity and Change in Public Administration: Implementing 
Public e-Services in Two Swedish Municipalities, Licentiatavhand-
ling Nr. FiF-a 100, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling.

Vi har även publicerat vetenskapliga artiklar som exempelvis:
AndréAsson, EstEr & WIhlborG, ElIn (2010) “The Paradox of 
Community Informatics in the Health Care Sector” Peer reviewed 
paper in proceedings: Vision and Reality in Community Informa-
tics: CIRN -DIAC Conference Proceedings: Prato, Italy 27-29 October 
2010.
AxElsson, KArIn, MElIn, ulf & lIndGrEn, IdA (2009) Deve-
loping public e-services for several stakeholders – A multifaceted 
view of  the needs for an e-service, in Newell S, Whitley E, Pouloudi, 
N, Wareham J, Mathiassen L (Eds., 2009), Proceeding of the 17th 
European Conference on Information Systems (ECIS2009), Verona, 
Italy, 8-10 June 2009, pp. 2804-2815.
AxElsson, KArIn, MElIn, ulf & lIndGrEn, IdA (2010) “Ex-
ploring the Importance of  Citizen Participation and Involvement” 
in E-government Projects – Practice, Incentives and Organization 
Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 
4(4), p. 299-321.
MElIn, ulf, johAnsson-KrAfvE, lInus & ElIn WIhlborG 
(2010) ”Technology in Policy: an Exploratory Case Study of  Infor-
mation Systems in Merging Authorities”, Peer reviewed paper in 
proceedings from WEBIST2010 - 6th International Conference on 
Web Information Systems and Technologies.
WIhlborG, ElIn & MIKAElsson, rIcKArd (2011) Challenges to 
local e-democracy: A conceptual analysis of a bottom-up study 
of e-democracy practices in a multicultural Swedish municipa-
lity. Peer reviewed paper in proceedings from CeDEM Conference 
for E-Democracy and Open Government 2011, May 5-6, Danube 
University Krems, Austria.

Flera publikationer finns att nå på de hemsidor som finns vid 
våra namn, eller helt enkelt genom att kontakta oss.
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Kontaktuppgifter

Vi finns på Linköpings universitet www.liu.se (013-281000 vxl) och 
institutionen för ekonomisk och industriell utveckling IEI (www.
iei.liu.se). Vi som har arbetat mest med detta forskningsprojekt 
finns på två avdelningar på institutionen. 

På avdelningen för statsvetenskap (www.iei.liu.se/stat) finns idag 
docent Elin Wihlborg, som varit projektledare för detta projekt 
samt doktoranderna: Ester Andréasson, Gabriella Jansson och 
Mattias Örnerheim. 

På avdelningen för informatik (www.iei.liu.se/is) finns idag 
professor Karin Axelsson, docent Ulf Melin och doktorand Ida 
Lindgren. 

Välkomna att söka oss om Ni vill veta mer.



Idag är det helt okej att lämna in deklarationen på nätet eller via ett SMS. 
Lika vanligt är det att i första hand gå till en kommuns hemsida för att hitta 
öppettider på återvinningsstationen, leta böcker i bibliotekets katalog eller 
för att söka upp telefonnumret till socialförvaltningen. Detta är exempel på 
offentliga e-tjänster.
 
Offentliga e-tjänster är tjänster då informations- och kommunikationsteknik 
används i relationer mellan offentlig förvaltning och medborgare.
 
Men det är inte alltid så att offentliga e-tjänster bara ökar tillgänglighet och 
effektiviserar förvaltningen. Hur görs de säkra? Kan alla använda dessa tjäns-
ter på samma sätt? Behöver de som arbetar i förvaltningen ändra sina sätt 
att arbeta? Skapas nya sätt att fuska? Hamnar de offentliga organisationerna 
i händerna på företagen som utvecklar tekniken?
 
Det finns många problem och utmaningar med offentliga e-tjänster. I denna 
bok diskuterar forskare från Linköpings universitet hur utmaningar kring till-
lit till offentliga e-tjänster kan tolkas och kanske även hanteras. Forskare 
från statsvetenskap och informatik har samarbetat. Här får Du en del svar 
och tips, men även frågor och nya perspektiv som kan vara viktiga för Dig 
som utvecklar, arbetar med eller bara nyttjar offentliga e-tjänster.

Linköpings Universitet, Faculty of Arts and Sciences, FiF-a 102
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

581 83 Linköping | Tel: 013-281000 | www.liu.se

En fråga om tillit…
Praktik, teknik och organisering i samspel

kring säkra offentliga e-tjänster


