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Sammanfattning 
 
24-timmarsmyndigheten var ett resultat av den svenska regeringens initiativ till en statlig 
förvaltning öppen dygnet runt.  
 
Användvärdhet är likt användbarhet men tar även hänsyn till användarens behov. 
 
Vår undersökning syftade till att se huruvida småföretagen hade ett behov av 24-
timmarsmyndigheter och om användarna såg dem som användvärda. Undersökningen 
utfördes som fallstudie av två elektroniska tjänster och kretsade kring principer för 24-
timmarsmyndigheten och användvärdhet. 
 
Resultatet visade att det fanns ett behov för 24-timmarsmyndigheter och att de var 
användvärda. Behovet var störst gällande effektivitet, tillgänglighet och trygghet. Dock var 
det så att behoven och användvärdheten påverkades av arbetsuppgifternas karaktär, externa 
intressenter och användningsfrekvens.  



 

 

Abstract 
 
24-timmarsmyndigheten is a Swedish concept for e-government where authorities are open 24 
hours a day, offering electronic services. 
 
Userworhtiness is similar to usability but takes the user’s high-priority-needs into 
consideration. 
 
The purpose of the study was to see whether small businesses had a need for authorities’ e-
services and if the users conceived them as useworty. The survey was carried out as a case 
study of two electronic services and referred to the principles for e-government and 
useworthiness. 
 
The study showed that there was a need for e-government and that it was considered as 
useworthy. The major needs were found regarding efficiency, availability and the user’s sense 
of security. However, the needs and the useworthiness were influenced by the characteristics 
of the tasks, external partners and frequency of use. 
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1 Inledning 
24-timmarsmyndigheten är en benämning på de svenska myndigheternas satsning på Internet 
och elektroniska tjänster. Initiativet till detta koncept togs av regeringen och dåvarande IT-
minister Britta Lejon under den stora IT-boomen 1999. Statsförvaltningen skulle rustas inför 
framtiden som ett led i IT-utvecklingen och som en konkurrensfaktor för Sverige som IT-
land. 

1.1 Problemområde 
Den svenska regeringen ser informationstekniken som ett viktigt medel i arbetet med att skapa 
en medborgarnära förvaltning. I IT-propositionen från år 2000 konstaterade regeringen att den 
statliga förvaltningen skulle vara ett föredöme som aktiv användare av informationsteknik, i 
den egna verksamheten och i sin samverkan med medborgare och företag. (Lejon. 2000) 
 
Till följd av detta myntades begreppet ”24-timmarsmyndighet”. Det blev ett vägledande 
koncept för tillgänglighet och tillmötesgående med stöd av IT.  Regeringen såg förvaltningens 
utveckling till 24-timmarsmyndighet som en av de nödvändiga åtgärderna för att utveckla 
servicen till medborgare och företag. (Riksskatteverket. 2002)  
 
Syftet med 24-timmarsmyndigheten är att förbättra tillgängligheten med dygnet runt-service i 
form av elektronisk självbetjäning. Medborgare och företag ska när som helst kunna lämna 
eller hämta information elektroniskt. (Lejon. 2000) 
 
Statsförvaltningen ska utvecklas till att bli mer kundcentrerad och på så vis hålla jämnare steg 
med den service som erbjuds i den privata sektorn. Förutsättningar för 24-
timmarsmyndigheten borde vara att kunderna vill använda sig av den, att de anser att 
tjänsterna är värda att använda och att det finns ett behov för dem. 
 
1999 skrev Håkan Eftring en doktorsavhandling kallad  ”The useworthiness of Robots for 
People with Physical Disabilities”. Här introducerades begreppet användvärdhet 
(useworthiness) som var en vidareutveckling av det standardiserade begreppet användbarhet 
(usability). Eftring menade att en produkt kan vara användvärd även om den inte är 
användbar. Det är behovet av den som avgör. (Eftring. 1999) 
 
24-timmarsmyndigheten är ett resultat av ett initiativ från regeringen. Däremot diskuteras det 
inte i någon större utsträckning huruvida det verkligen finns ett behov av en elektronisk 
förvaltning. Denna uppsats vill därför belysa 24-timmarsmyndigheten med ett 
användarperspektiv och då utifrån Eftrings begrepp användvärdhet.  

1.2 Definitioner 
• Elektroniska tjänster (e-tjänster) – exempelvis blankettservice, onlineansökan, 

interaktiva tjänster såsom kalkyler och simuleringar, personliga tjänster, möjlighet till 
att följa ett ärende eller ekonomiska transaktioner via Internet. (Statskontoret. 2000) 

• 24-timmarsmyndighet – svensk myndighet på Internet. (ibid.) 
• 24-timmarstrappa – trappa med fyra utvecklingssteg inom konceptet 24-

timmarsmyndighet. (ibid.) 
• Det tredje steget - tillgång till elektroniska tjänster och större interaktivitet med 

användaren än de föregående utvecklingsstegen. (ibid.) 
• Användvärdhet – bygger på det standardiserade användbarhetsbegreppet men tar 

också hänsyn till behov. (Eftring. 1999) 
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1.3 Forskningsfråga 
Vilka faktorer medför att en elektronisk tjänst vid en myndighet upplevs som användvärd av 
användaren? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka:  

• småföretagens behov av 24-timmarsmyndigheternas e-tjänster  
• om användarna ser 24-timmarsmyndigheternas e-tjänster som användvärda. 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar endast de kriterier för 24-timmarsmyndighet som specificerats till och 
med det tredje steget i 24-timmarstrappan.  
 
Vi väljer också att begränsa oss till begreppet användvärdhet. Övriga delar av 
systemacceptans faller utanför våra ramar, alltså kostnader, kompabilitet, reliabilitet och 
social acceptans.  
 
Eftersom ett holistiskt synsätt i enlighet med systemvetenskapen eftersträvas, väljer vi att inte 
fördjupa oss i ämnen gällande ekonomi, marknadsföring eller psykologi även om uppsatsen i 
sin helhet omfattar dessa ämnesområden i någon utsträckning. Även teknologi faller utanför 
avgränsningen eftersom uppsatsen ämnar ha ett användarperspektiv. Däremot innefattas 
upplevelsen av teknologins konsekvenser av frågeställningen. 
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2 24-timmarsmyndigheten 
I december 1999 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till kriterier 
som skulle ligga till grund för begreppet 24-timmarsmyndighet. Motivet var att stimulera de 
myndigheter som inte hade kommit så långt i arbetet. Begreppet definierades för att det skulle 
kunna användas vid kvalitetsbedömning och styrning av myndigheter, exempelvis som ett 
underlag för jämförelse mellan myndigheter.  
 
Målet med konceptet 24-timmarsmyndighet och dess definition är att svenska myndigheter 
skall:  

• vara tillgängliga och tillmötesgående. 
• kunna deklarera vilka tjänster som erbjuds och i vilka former detta sker. 
• ge enskilda medborgare och företag tillfälle till dialog och möjlighet att lämna 

synpunkter på den verksamhet man berörs av. 
• medge insyn i och kontroll av myndighetens verksamhet. (Lejon 2000; Riksskatte-

verket. 2002; Statskontoret. 2000) 

2.1 Servicekanaler 
Det finns flera tillgängliga servicekanaler som kan nå syftet med 24-timmarsmyndigheten 
(figur 2:1). Statskontoret har delat in dessa i grupperna Internet, Telefoni och TV. Det har 
gjorts en bedömning att gruppen Internet är den servicekanal som associeras med begreppet 
24-timmarsmyndighet. Självbetjäning via telefoni och television är inte del av konceptet. I ett 
första skede bör fokus ligga på den dynamiska framväxten av elektroniska nätverkstjänster 
som bygger på området Internet; följaktligen webb, e-post och mobila klienter. Det är via 
dessa kanaler de elektroniska tjänsterna ska finnas tillgängliga. (Statskontoret. 2000) 
 

  
Figur 2:1 Möjliga servicekanaler (Statskontoret. 2000) 

2.2 Principer för framtidens förvaltning 
Britta Lejon höll ett tal i februari 2000 som kan ses som ett förtydligande av det uppdrag som 
tilldelades Statskontoret i slutet av 1999. Lejon framförde att framtidens förvaltning förväntas 
ha en bra service till medborgare och företag, innebärande att myndigheterna tillhandahåller 
de tjänster som efterfrågas och på ett sätt som passar målgruppen. Detta bygger på flera 
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principer: tillgänglighet, delaktighet, insyn, ansvarsutkrävande och samverkan. (Statskontoret. 
2000) 
 
Tillgänglighet Medborgare och företag bör närhelst det passar dem ha tillgång till 

information hos myndigheterna. De skall ha möjlighet att ställa frågor 
och uträtta ärenden oberoende av kontorstider och geografisk 
belägenhet.  
 
Dessutom förväntas myndigheterna komplettera sina manuella tjänster 
med elektroniska tjänster för självbetjäning. 
 

Delaktighet Medborgare och företag bör känna till vilka tjänster som erbjuds och i 
vilka former detta sker. De kan när så är möjligt även välja tjänster och 
ges tillfälle till dialog samt möjlighet att lämna synpunkter på den 
verksamhet de berörs av. 
 

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

Ansvarsutkrävande Alla medborgare kan på ett enkelt sätt få klarhet i vem som ansvarar 
för vad på en myndighet.  
 

Samverkan Medborgare och företag skall i det enskilda ärendet bara behöva ta 
kontakt med en myndighet. Detta ställer krav på samverkan och att 
tillvarata informationsteknikens alla möjligheter eftersom 
myndigheterna ska utföra olika uppgifter gemensamt.  

2.3 24-timmarstrappan 
I uppdraget har Statskontoret föreslagit ett antal utvecklingssteg som bör utgöra kriteriesteg i 
en utvecklingstrappa (figur 2:2) mot en elektronisk förvaltning. Trappstegen bygger på de 
principer som beskrivits ovan. (Statskontoret. 2000) 
 

 
Figur 2:2 24-timmarstrappan (Riksskatteverket. 2002. S.14) 
 
Det första steget i 24-timmarstrappan innebär att myndigheten via sin webbplats 
tillhandahåller endast informerande innehåll om sin verksamhet. Nästa steg innebär dessutom 
att användaren kan interagera elektroniskt med myndigheten såsom att prenumerera på 
information, fylla i blanketter och söka myndighetens publika databaser. (Statskontoret. 2002) 
 
Det tredje trappsteget innebär att användaren bör förutom ovanstående, ha möjlighet att lämna 
och hämta personlig information. Det skall vara möjligt att fylla i och lämna in blanketter och 
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ärenden via webben. Därefter skall användaren kunna följa ett ingivet ärende i 
handläggningsprocessen och ta del av ärendebeslut. Det skall också finnas möjlighet till 
vägledning och kontakt vid eventuella besvär eller överklagan. Dessutom bör det ges tillfälle 
att genomföra personliga beräkningar och kalkyler. (Statskontoret. 2002) 
 
Det fjärde och sista steget i trappan innebär att de olika myndigheterna och samhälleliga 
instanser samarbetar för att användaren bara skall behöva vända sig till ett ställe för att få ett 
ärende genomfört (Statskontoret. 2002). Detta steg faller dock utanför vår avgränsning och 
beskrivs inte vidare i denna uppsats. Detsamma gäller för principen om samverkan som 
beskrivits tidigare 
  
Myndigheterna kan ha nått olika långt för olika verksamhetsområden och kan ha varierande 
bredd i sitt tjänsteutbud. För att kunna utföra jämförelser mellan myndigheter kombineras 
utvecklingsstegen med kvalifikatorer som kan tillämpas för samtliga steg i trappan. 
(Statskontoret. 2000) 
 
En av kvalifikatorerna är graden av interaktivitet kring ärenden. Den kan åskådliggöras med 
utvecklingsnivåerna Titta, Beställa, Hämta, Utföra, Inlämna, Kontrollera och Slutföra. 
(Riksskatteverket. 2002; Statskontoret. 2000) 
 
Titta Myndigheten tillhandhåller aktuell information om exempelvis 

ärendegången, regelverk samt svar på vanliga frågor 
 

Beställa Det finns möjlighet att beställa exempelvis blanketter och 
informationsmaterial. Distribution sker med reguljär post. 
 

Hämta En möjlighet finns att hämta blanketter och informationsmaterial 
som nedladdningsbara filer för lokal utskrift. Blanketterna fylls i 
manuellt och distribution till myndigheten sker med reguljär post 
 

Utföra Möjlighet att exempelvis fylla i blanketten på skärmen före lokal 
utskrift. Online beräknings- och kontrollprogram som stöd vid 
ifyllandet. Distribution till myndigheten med reguljär post. 
 

Inlämna Detsamma som ovanstående men det finns även en sändfunktion 
såsom ärendeinitiering. 
 

Kontrollera Det ges möjlighet att följa ett ingivet ärende i 
handläggningsprocessen samt möjlighet till onlinekomplettering 
och handläggardialog vid behov. 
 

Slutföra Att online ha möjlighet att ta del av ärendebeslut och vägledning 
för eventuell besvär/överklagan  
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3 Användvärdhet 
Detta kapitel fokuserar på vad begreppet användvärdhet innebär och dess beståndsdelar: 
användbarhet, praktisk nytta och behov.  
 
Användvärdhet är en översättning av det engelska begreppet ”useworthiness”. Syftet med 
användvärdhet är att fokusera på de behov som finns hos användaren. I förhållande till det 
traditionella användbarhetsbegreppet så behandlar användvärdhet en aspekt som inte det 
standardiserade begreppet tar hänsyn till. Användvärdhet ser inte enbart till 
användargränssnittet eller vilken funktionalitet produkten har, utan koncentrerar sig även på 
individuella behov. För att fastställa användarens behov måste en dialog föras med 
användaren. (Eftring. 1999) 
 
“Useworthiness a new concept which I introduce in this thesis, is the individual user's assessment of 
the extent to which the technology meets the user's high-priority needs.” (Eftring: 1999, s. 23) 
 
Användvärdhet utgår från modell av Jacob Nielsen (1993). Nielsen menar att systemacceptans 
består av två delar: praktiskt acceptans och social acceptans. Den praktiska acceptansen består 
av ett antal delar, däribland ”usefulness”, lämplighet. Detta består i sin tur av användbarhet 
(usability) och praktisk nytta (utility).  
 
I Eftrings modell ersätter användvärdhet Nielsens ”lämplighet” (usefulness). Behov läggs till 
som en del av konceptet. Skillnaden mellan användvärdhet och lämplighet är sålunda att det 
även tas hänsyn till användarens behov. (Eftring. 1999) 
 
Figur 3:1 visar en modifierad illustration av Eftrings modell. Den visar användvärdhet i sitt 
sammanhang, men också den avgränsning som denna uppsats har. 
 
 

 
Figur 3:1 Användvärdhet och dess beståndsdelar i ett sammanhang (modifierad illustration. Eftring. 1999) 
 
Begreppet har sitt ursprung i design av rehabiliteringsteknologi. Jonas Löwgren (1999) har 
valt att resonera vidare kring begreppet i sin artikel ”användbar- användvärd?”.  
 

Systemacceptans

Social acceptans Praktisk acceptans

Kostnad Kompabilitet Tillförlitlighet Användvärdhet 

Praktisk nytta Användbarhet

Lärbarhet 

Memorerbarhet Fel

Effektivitet Subjektivt tilltalande 

Behov 
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För att förstå skillnaden mellan användbar och användvärd gör Löwgren en jämförelse med 
läsbar och läsvärd. En bok som är väldisponerad och välskriven är läsbar – läsaren kan 
tillgodogöra sig informationen. Men för läsaren är det förmodligen mycket viktigare om 
boken är läsvärd. Därav kan ett interaktivt system sägas vara användvärt om användaren 
väljer att använda det eftersom användningsupplevelsens totala kvalitet därmed blir bättre. En 
produkt med låg användbarhet kan ändå vara användvärd om den tillför något positivt till 
helheten. (Löwgren. 1999) 
 
Att designa för användvärdhet kräver uppmärksamhet på helheten i användningssituationen. 
Detta stämmer inte överens med de flesta designmetoder för användbarhet som brukar 
fokusera på några specifika uppgifter. (ibid.) 

3.1 Praktisk nytta 
Praktisk nytta är översatt från engelskans ”utility” som står för en slags användbarhet.  
Begreppet svarar på huruvida systemet utför det som förväntas. Exempelvis har programvara 
som används i undervisning praktisk nytta om de studerande lär sig av att använda den. 
Följaktligen innebär praktisk nytta att ett system lever upp till sitt syfte. (Nielsen. 1993) 

3.2 Behov 
Någon definition av behov (high-priority needs) är inte känd, det är den enskilde användaren 
som avgör det. Begreppet användvärdhet står för ett sätt att genom dialog komma fram till de 
individuella behoven. Därför ger en direkt fråga om behov antagligen inte samma resultat som 
att ha en konkret produkt och fråga om användaren ser den som användvärd.1 

3.3 Användbarhet 
Användbarhet (usability) enligt Nielsen (1993) beskriver hur enkel en produkt är att använda, 
hur effektiv den är, hur den är att komma ihåg, hur ofta problem inträffar och hur tilltalande 
den är att använda. Användbarhet är inte enbart en dimension av ett gränssnitt utan består 
traditionellt av fem olika användbarhetsattribut. Dessa är lärbarhet, memorerbarhet, 
effektivitet, fel och subjektivt tilltalande.(ibid.) 

3.3.1 Lärbarhet 
Lärbarhet (learnability) står för möjligheten att lära sig ett system på ett enkelt och effektivt 
sätt. På något vis är det den mest fundamentala delen av användbarhet, eftersom de flesta 
system måste vara enkla att lära sig. Vid inlärningen får användarens sin första erfarenhet av 
det nya systemet och den färgar tveklöst de attityder som framledes formas till systemet. 
(Nielsen. 1993; Faulkner. 2000) 
 
Det finns två typer av kunskap som är av betydelse för lärbarhet: ”knowledge in the head” och 
”knowledge in the world” (Norman. 1988). Dessa kan översattas till tyst respektive explicit 
kunskap då de har samma betydelse i det teoretiska sammanhanget. (Braf. 2000). 
 
Explicit kunskap kan inhämtas från omvärlden. Den är tillgänglig närhelst den uppenbarar sig. 
Någon inlärning är inte nödvändig då det är tolkningen som avgör inlärningsupplevelsen, 
därför är den första inlärningsupplevelsen ofta positiv. Tolkningen beror på hur väl 
informationen är strukturerad och anpassad till användaren. Problemet med explicit kunskap 
är att användaren inte tar sig tid att verkligen lära sig systemet, då information om 

                                                 
1 Håkan Eftring, e-post 7 april, 2003. Bilaga A 
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tillvägagångssättet alltid finns tillgängligt. Arbetet tenderar då att bli långsamt och ineffektivt 
då det tar tid att tyda all extern information. En annan nackdel är att det kan bli oestetiskt och 
mindre elegant om mycket information måste finnas synlig, det kan leda till ett rörigt intryck 
vilket ger sämre användbarhet. (Norman. 1988)  
 
Tyst kunskap finns i långtidsminnet hos användaren och kräver minnessökning för att nå den 
önskade informationen. System byggda enligt denna princip kräver inlärning vilket 
underlättas med struktur av materialet. Eftersom det krävs inlärning är det första mötet med 
systemet förenat med låg produktivitet men efter hand har det möjlighet att bli mycket 
effektivt eftersom det inte krävs någon extern inblandning. Fördelen är att det inte behöver 
finnas någon synlig information vilket ger designern en större frihet.(ibid.)  
 
Principerna för explicit och tyst kunskap är två extremiteter som används tillsammans i olika 
stor utsträckning. Ett system har dock tyngdpunkten i det ena eller andra, med resultatet att 
någon av fördelarna med de olika principerna måste bortprioriteras. (ibid.) 
 
När användare konfronteras med ett nytt system tenderar de ofta att åberopa tidigare 
erfarenheter för att förutsäga systemets beteende. Då användare kommer i kontakt med en 
ordbehandlare för första gången går tanken ofta till tidigare erfarenheter av skrivmaskiner. 
Därför är det ett vinnande koncept att utnyttja detta vid gränssnittsdesign och därmed dra 
nytta av användarens existerande kunskap, dess tysta kunskap. (Preece et al. 1994) 
Företeelsen blir då en metafor eller analogi för något som existerar i verkligheten. Metaforen 
utformas utifrån designerns upplevelse av företeelsen. För att detta ska vara ett bra 
designkoncept krävs det att designerns bild av företeelsen sammanfaller med användarens så 
att metaforen blir konsistent. (ibid.)  
 
Det är viktigt att överväga om det lämpar sig att avbilda ett verkligt fenomen för den digitala 
världen. Det kanske är så att det verkliga fenomenet inte är framgångsrikt eller att det helt 
enkelt inte passar för en digital avbildning. (Preece, Rogers & Sharp. 2002) 

3.3.2 Memorerbarhet 
Memorerbarhet (memorability) innebär att systemet ska vara enkelt att komma ihåg, även om 
användaren inte har använt systemet under en tid. En återvändande användare bör kunna 
åberopa det tidigare inlärda systemet och arbeta med det utan att behöva lära sig det på nytt. 
(Nielsen. 1988) 
 
Ett gränssnitt som är lätt att lära sig är i regel också lätt att komma ihåg. Lärbarhet och 
memorerbarhet är således tätt sammanvävda och en förändring som leder till bättre lärbarhet 
leder också till högre memorerbarhet. (ibid.) Dessutom är det så att system byggda på 
principen om explicit kunskap i regel leder till högre memorerbarhet, eftersom det hela tiden 
ges ledtrådar till vad som ska göras. (Faulkner. 2000) 

3.3.3 Effektivitet 
Effektivitet används för att representera det engelska begreppet ”efficiency”. Det definieras 
som effektivitet vid användning. (Nielsen. 1988) 
 
Preece, Rogers & Sharp (2002) menar att hög effektivitet innebär att en användare kan hålla 
en hög produktivitetsnivå. Detta gäller då användaren har lärt sig att använda systemet till 
fullo och kallas då expertanvändare (Nielsen. 1988). Enligt Nielsen kan effektiviteten därefter 
mätas. Ett mått på effektivitet är den tid det tar för expertanvändare att utföra givna uppgifter.  
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Effektivitet beror på i vilken utsträckning systemet stödjer användaren när de olika 
uppgifterna utförs. Ett bra exempel på en effektiv produkt är en telefonsvarare som spelar in 
meddelanden som kan lyssnas av genom endast en tryckning på en tangent. Det finns 
telefontjänster som gör samma sak, men som kräver fler steg. Ett annat exempel är när 
personliga uppgifter kan sparas hos många Internetbutiker. Det gör att framtida 
handelssituationer inte kräver lika många steg som det första tillfället, vilket gör förfarandet 
mer effektivt.(Preece et al. 1994; Preece, Rogers & Sharp. 2002) 

3.3.4 Fel 
Användbarhetsattributet som berör fel representerar i denna uppsats det engelska begreppet 
”errors”. Begreppet omfattar såväl misstag som uppstått på grund av missförstånd av ett 
gränssnitt som olyckor vilka inte uppstått genom medvetna handlingar. (Norman. 1988) I 
denna uppsats behandlas endast misstag. 
 
Oftast ses misstag som något negativt som uppstår genom att användaren inte är tillräckligt 
duktig eller motiverad. Fel är dock något som alla människor gör varför designern bör 
förbättra för användaren. Detta kan ske genom att: 

• förstå faktorer bakom fel och designa för att minimera dessa faktorer. 
• göra det enklare att ångra handlingar för att rätta till det som blev fel. 
• göra det enklare att upptäcka fel som kan uppstå och göra dem enklare att korrigera. 
• förändra attityden till misstag. Att se på misstag som ett resultat av handlingar som 

användaren såg som korrekta. (ibid.) 
 
När någon gör ett misstag så har informationen antagligen varit otillräcklig eller missledande. 
Det är viktigt att designern inte ser användaren som källan till problemet, och framförallt att 
det inte ignoreras. Bakom varje fel finns en logisk handling. Designern bör istället försöka 
designa systemet så att fel tillåts och kan upptäckas för att bli korrigerade. (ibid.) 
 
Genom god design kan antalet misstag minimeras. En metod för att undvika fel är att designa 
en lämplig representation. Exempelvis att filer representeras med hjälp av ikoner för att 
användaren ska förstå vilken sorts fil det är istället för med att beskriva den med text. (Preece 
et al. 1994) 
 
Eftersom användaren tenderar till att göra fel så är det orealistiskt att förhindra fel. Dessutom 
kan användarens fel medföra att denne lär sig något. En helt felfri situation kan anses som en 
oönskad situation. Därför är det en bra strategi att förbättra användarens möjligheter att 
upptäcka och åtgärda sina fel. (ibid.) 
 
Det är inte troligt att ett system är helt felfritt, därför kan det också drabbas av systemfel. Vid 
dessa händelser är det vanligt att systemet skickar ett felmeddelanden till användaren som 
förklarar vad som har gått fel. Systemfelmeddelanden bör designas så förklarande och ärliga 
som möjligt. (ibid) 

3.3.5 Subjektivt tilltalande 
Subjektivt tilltalande (subjectively pleasing) refererar till hur tilltalande det är att använda ett 
system. (Nielsen. 1993) 
 
Insikten av att teknik ökar möjligheterna för att förse människor i det dagliga livet med nya 
lösningar har lett till att forskare har tagit fram ytterligare mål. Utöver att öka produktivitet 
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och användningsförmåga av produkter så undersöks även andra saker när en produkt skapas, 
exempelvis tillfredställande, underhållande, motiverande och estetiskt tilltalande. Dessa 
faktorer är primärt förknippade med användarens upplevelse och hur subjektivt tilltalande en 
produkt är. (Preece, Rogers & Sharp. 2002) 
 
Det är förmodligen så att en persons attityder till datorer och systemapplikationer påverkar 
hur väl den uppskattar att interagera med ett särskilt system. Attityderna till datorer kan även 
ses som en del av den sociala acceptansen av ett system. De som anser sig ha god datavana 
har också konstaterats ha en positiv attityd gentemot datorer. (Nielsen. 1993) 
 
Det är särskilt viktigt att system som används på godtycklig (diskretionär) basis i en icke 
arbetsrelaterad miljö är subjektivt tilltalande. För sådana system är det viktigt att upplevelsen 
ska vara underhållande, berörande eller berikande på något vis eftersom användaren inte har 
något annat mål med användningen än rent nöje. (ibid.) 
 
Nielsen beskriver olika sätt att mäta hur subjektivt tilltalande ett system är. Ett sätt är att ställa 
en kort fråga där användaren får ge ett betyg från ett till fem grundande på uppfattningen om 
systemets helhet. (ibid.) 
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4 Metod 
Uppsatsen utgick från befintliga teorier inom forskningsområdet. Dessa testades därefter 
empiriskt genom fallstudie. Således var relationen mellan teori och empiri deduktiv. Studien 
var deskriptiv, då den var begränsad till att behandla endast elektroniska tjänster inom 24-
timmarsmyndigheten. (Patel & Davidsson. 1991) 

4.1 Fallstudie 
En fallstudie är en forskningsstrategi som kan användas vid samhällsvetenskaplig forskning. 
Forskningsstrategin har bidragit till ökade kunskaper om individuella, organisatoriska, sociala 
och politiska fenomen. (Yin. 1994) 
 
Fallstudien tillåter undersökningen att behålla en helhetssyn hos verkliga företeelser. Den 
kännetecknas av ett fåtal undersökningsobjekt studeras intensivt. Metoden är att föredra vid 
undersökningar där forskaren ställer frågor om hur och varför någonting ter sig. (ibid.) 
 
Undersökningsobjekten benämns ”fall” och kan vara en individ, en grupp individer eller en 
organisation. Fallstudien kan ske på ett fall eller flera och generaliserbarheten hos de resultat 
som erhålls beror på hur fallen har valts. Genom att identifiera en population av fall och ur 
den slumpmässigt dra fall att studera, öppnas möjligheten att diskutera resultatens giltighet för 
hela populationen. Har fallen valts selektivt eller om populationen är begränsad minskar 
generaliserbarheten. (Patel & Davidsson. 1991) 
 
Fallstudien hade en kvalitativ1 ansats då vår datainsamling fokuserade på mjuka data såsom 
intervjuer. 

4.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer utmärks främst av att frågorna är enkla och raka, men svaren är 
komplexa och innehållsrika. Denna datainsamling används för att urskilja handlingsmönster 
eller människors sätt att tänka och reagera.(Trost. 1997) 
 
En intervju kan ha olika grad av standardisering och strukturering. Med standardisering menas 
den grad av ansvar som intervjuaren har gällande frågornas utformning och inbördes ordning. 
(Patel & Davidsson. 1991; Trost. 1997)  
 
Vår undersökning hade en låg grad av standardisering eftersom vi använde oss av en 
frågeguide. En sådan kan liknas vid en lista med olika frågeområden som intervjun ska 
behandla. Som intervjuare hade vi möjlighet att anpassa intervjun till intervjupersonen genom 
att styra ordningen på frågorna och vi hade även utrymme för följdfrågor beroende på de svar 
vi fick.  
 
Strukturering gäller den grad av svarsutrymme som intervjupersonen har vid intervjun (ibid.). 
Våra intervjuer hade en lägre grad av strukturering än intervjuer där det finns fasta 
svarsalternativ. Struktureringen var dock varierande vid intervjuerna då frågorna inte var 
exakt desamma för samtliga intervjupersoner. Vid kvalitativa intervjuer rekommenderas en 
låg grad av både strukturering och standardisering.  
 
                                                 
1 Kvalitativt inriktad forskning använder sig av verbala analysmetoder. Kvantitativ inriktad forskning använder 
sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. (Patel & Davidsson. 2003) 
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Intervjuerna har dels genomförts som telefonintervjuer, dels som personliga intervjuer. Detta 
har givetvis betydelse för undersökningens resultat. Dock går det inte att fastslå att den ena 
typen är bättre än den andra, men det finns faktorer som är förknippade med telefonintervjuer 
som bör beaktas. Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till är att vid en telefonintervju förloras 
större delen av kroppsspråket – vilket ofta säger något annat än det som sägs med ord. 
Intervjun tar då inte den omedvetna kommunikationen i beaktande vilket sker vid en personlig 
intervju. (Jacobsen Krag. 1993) 

4.3 Genomförande 
Vår frågeställning ämnade undersöka 24-timmarsmyndigheternas elektroniska tjänster varför 
vi valde att utföra fallstudien hos Riksskatteverket och Tullverket. Enligt en undersökning av 
Statskontoret gällande statliga webbplatsers innehåll (Statskontoret, 2003), tillhör dessa två 
myndigheter dem som kommit längst i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter.  
 
Fallstudien utfördes genom intervjuer med användare av myndigheternas elektroniska 
tjänster. Användarna var småföretag med färre än 20 anställda. Intervjuerna genomfördes 
under april månad 2003. 
 
Anledningen till att vi valde just användare i småföretag är att Småföretagardelegationen 
(1998) har i en undersökning gett förslag på hur kommunikationen mellan småföretagen och 
myndigheterna bör förbättras. Undersökningen visade att staten borde arbeta för ett 
Internetbaserat informationssystem, där småföretagen kunde kommunicera med 
myndigheterna oavsett tidpunkt. 
 
Fallstudien genomfördes som intervjuer med tre användare av RSV: s tjänst elektronisk 
Skattedeklaration (eSKD) och fyra användare av Tullverkets Internetdeklaration (TID).  
Dessutom användes en utvärdering från RSV gällande eSKD kallad RSV 2002:7. 

4.3.1 Val av respondenter 
Eftersom fallstudien genomfördes tillsammans med användare av de två tjänsterna var vi 
tvungna att på något sätt få kontakt med företag som använder sig av tjänsterna. Då 
myndigheterna hade sekretess gentemot sina kunder förmedlades kontakterna via den aktuella 
myndigheten. En representant för vardera myndigheten kontaktade först ett antal företag och 
frågade om de var intresserade att delta i vår undersökning. Därefter distribuerades 
kontaktinformation för företagen till oss och intervjuerna genomfördes därefter. 
 
Det faktum att respondenterna förmedlades via myndigheterna kan ha varit ett problem., 
eftersom respondenterna då kan ha varit selektivt utvalda. På grund av detta kan vi inte 
garantera att dessa företag är helt opåverkade av respektive myndighet eller att de är 
representativa för alla användare. 
 
Det var ett önskemål att företagen skulle ha en geografisk spridning och att de skulle vara 
småföretag med maximalt 20 anställda. Dock blev spridningen inte den vi önskade. 
Användarna av eSKD var samtliga belägna i Luleå och användarna av TID fanns alla i södra 
Sverige. Dock tror vi inte att detta hade någon större påverkan, även om det till viss del kan 
ge missvisande resultat då samtliga hade ett likartat kontaktnät hos respektive myndighets 
lokalkontor. 
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4.3.2 Utformning av intervjuunderlag 
För att få fram intervjupersonernas uppfattning om användvärdheten frågade vi runt de fem 
användbarhetsattribut som specificerats av Jacob Nielsen: lärbarhet, memorerbarhet, 
effektivitet, fel och subjektivt tilltalande. Dessutom frågade vi kring tillägget av Eftring 
gällande användvärdhet. Vi frågade även om användarna såg något förändringsbehov innan 
tjänsterna kom. Intervjuunderlaget finns i bilaga C. 
 
Frågorna kring 24-timmarsmyndigheten utgick från de fyra principer för 24-
timmarsmyndigheten som tillhör avgränsningen: tillgänglighet, insyn, delaktighet och 
ansvarsutkrävande. Vi förväntade oss att detta skulle ge ett bra helhetsintryck gällande 
principer, utvecklingssteg och kvalifikatorer men även en viss uppfattning om användarnas 
behov. 

4.3.3 Intervjuer 
Till en början använde vi oss av en semistrukturerad intervju med fasta frågor och öppna svar. 
Efter en genomförd pilot visade det sig att detta var alltför begränsande då vi inte fick den 
information som förväntades. Därför bestämde vi oss för att övergå till en öppen intervju med 
öppna svar.  
 
Den öppna intervjun visade sig vara svår att genomföra. Resultatet visade att det i vissa fall 
hade försummats att ställa följdfrågor. Dessutom hade den aktuella intervjupersonen svarat på 
andra saker än det som gällde själva frågan, vilket upptäcktes i efterhand. Därför gjordes 
kompletteringar (bilaga D) med fem av intervjupersonerna och dessa gjordes via telefon. 
Därtill valde vi också att göra en större komplettering med den som först hade använts som 
pilot. På så vis kunde vi ta med även det resultatet i undersökningen. Dock var det så att vår 
bristande erfarenhet av denna typ av undersökning orsakade att vi i vissa fall inte fick 
tillfredställande svar vid intervjuerna, vilket otvivelaktigt har påverkat undersökningens 
reliabilitet. 
 
Samtliga intervjuer spelades in på band och dokumenterades sedan ordagrant. Därefter 
gjordes en textanalys enligt teorin för kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson. 2003). 
Resultatet blev matriser med förfinade svar för respektive frågeområde. (Bilaga B) 
 
Dessutom genomfördes intervjuerna dels via telefon dels personligt. Detta påverkade också 
resultatet. Teorin menar att telefonintervjuer i regel ger ett sämre resultat, men detta var inte 
vår erfarenhet. Det var så att vi i vissa fall fick mer omfattande svar via telefon. Detta 
tydliggjordes när vi gjorde kompletteringar via telefon med användare som vi tidigare 
intervjuat personligen. Vi tror att detta kan bero på att respondenterna till viss del kan ha känt 
sig hämmade av bandspelaren. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
En fallstudie bör sträva efter att uppnå en hög reliabilitet och validitet. Enligt Yin (1994) är 
reliabiliteten och validiteten ett mått på fallstudiens kvalitet. En deskriptiv studie kan bedömas 
genom tre kriterier. 

• Begreppsvaliditet 
• Extern validitet  
• Reliabilitet  
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Begreppsvaliditeten är ett mått av subjektiviteten i studien. För att främja objektivitet är det 
viktigt att använda flera källor samt upprätthålla beviskedja så att studiens tillvägagångssätt 
kan följas av någon utomstående. (ibid.) I denna fallstudie intervjuade vi tre till fyra 
användare av respektive tjänst. Samtliga intervjuer spelades in på kassettband och utifrån 
dessa dokumenterades intervjuerna ordagrant, innan vi analyserade dem. 
 
Den externa validiteten bedömer om resultatet är generaliserbart bortom den aktuella 
fallstudien. Yin rekommenderar fallstudier av typen ”multiple case” – en fallstudie där flera 
undersökta enheter ingår. Vi anammade Yin’s rekommendation och utförde fallstudien på två 
elektroniska tjänster hos två olika myndigheter.  
 
Reliabiliteten värderar huruvida undersökningen kan upprepas av någon utomstående och om 
samma resultat då kan väntas. Nyckeln till reliabilitet är dokumentation genom hela 
studieprocessen. (ibid.) 
 
Denna fallstudie var väl dokumenterad gällande det som framkommit i intervjuerna. Dock var 
det svårt att upprätthålla reliabiliteten då intervjuerna var öppna och hade en låg grad av 
standardisering och strukturering. Därför tror vi att det är svårt att någon annan forskare kan 
upprepa samma resultat, eftersom tolkningar och ställda följdfrågor var tämligen subjektiva. 
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5 Myndigheterna och tjänsterna 

5.1 Riksskatteverket 
Riksskatteverket (RSV) svarar tillsammans med skattemyndigheten och kronofogde-
myndigheten för folkbokföring, service, information och beskattning för medborgarnas 
räkning. (RSV: s webbplats. 2003-05-07) 
 
RSV beskriver sig som en verksamhet som kännetecknas av rättsäkerhet, effektivitet och god 
tillgänglighet. De ser sig som en modern och effektiv förvaltning som jobbar utifrån ett kund- 
och processorienterat synsätt. (Riksskatteverket. 2003) 
 
Enligt Statskontorets (2003) undersökning om webbplatsers innehåll innefattar Riksskatte-
verkets hemsida möjligheter för användaren att: 

• ladda ner och skriva ut blanketter 
• göra ansökningar och registreringar 
• nyttja applikationer som utifrån inmatade värden, utför simuleringar eller beräkningar.  
• få information om verksamheten och beslutsunderlag 
• påverka och ge synpunkter  

 
En del av Riksskatteverkets hemsida är den elektroniska tjänsten elektronisk Skatte-
deklaration. 

5.1.1 Riksskatteverkets elektroniska Skattedeklaration  
Riksskatteverkets elektroniska Skattedeklaration (eSKD) är en elektronisk tjänst för att 
deklarera obligatoriska uppgifter såsom moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Detta sker 
vanligen en gång i månaden och det är företagets firmatecknare som personligen är ansvarig 
för att utföra deklarationen. I dagsläget är det cirka 12 000 företag som någon gång använt 
tjänsten, 9 500 företag använder den varje månad. 
 
eSKD kräver en programvara med ett säkerhetscertifikat samt en behörighetskod. För att 
kunna nyttja tjänsten måste datorn ha programvaran installerad. Tjänsten är öppen mellan 7-
24 alla dagar. (RSV: s webbplats. 2003-05-07) 
 

 
 
Figur 5:1 Generell beskrivning av tillvägagångssättet för skattedeklaration 
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Figur 5:1 illustrerar det generella tillvägagångssätt för skattedeklaration, manuellt och 
elektroniskt. 
 
Det manuella tillvägagångssättet innebär att en pappersblankett fylls i och skrivs under av 
firmatecknaren. Med eSKD används en webbläsare med ett certifikat och användaren fyller i 
ett elektroniskt formulär. Här kan användaren få hjälp med vissa uträkningar och kontroller. 
Sen skickas deklarationen iväg och användaren får tillbaka en kvittens på att 
skattemyndigheten tagit emot deklarationen. (RSV 2002:7) 
 
eSKD är försett med ett visst ifyllnadsstöd för att underlätta ifyllandet av deklarationen och 
minska risken för formellt felaktiga deklarationer. Vissa belopp i deklarationen för 
arbetsgivaravgifter beräknas automatiskt utifrån det underlag som företaget anger. (RSV 
2002:7) 
 
Företag som använder sig av eSKD får automatiskt tillgång till tjänsten eSkattekonto som 
tillhandahåller information om aktuellt saldo, bokförda transaktioner och eventuellt 
kommande transaktioner. Dess manuella motsvarighet benämns Skattekonto. 
 
RSV har informerat företagen om eSKD via reklam på hemsidan samt en så kallad 
fripassagerare1 som följt med utskicket av deklarationsblanketterna. De säger att de har varit 
försiktiga med att marknadsföra tjänsten då det har varit ett begränsat antal certifikat att tillgå 
under testperioden.  
 
eSkattekonto har marknadsförts på webbplatsen, som en fripassagerare samt information till 
revisorer, bokförare och deklarationsmedhjälpare i hela landet.  

5.2 Tullverket 
Tullverket är den svenska myndighet som har ansvar för att bevaka Sveriges gränser samt 
handhar allt som rör export och import, såsom skatter och tullavgifter. Myndigheten har 
beslutat att anta en kundorienterad profil och grundprincipen är att alltid tänka på dem som de 
är till för. (Tullverket. 2003-05-07)  
 
I Tullverkets serviceåtagande står det att läsa att deras service ska vara anpassad till 
kundernas behov. Det läggs stor vikt vid att kunden i alla lägen blir vänligt, respektfullt och 
rättvist bemött. (Tullverket. 2003-05-07) 
 
Tullverket har ett tullsystem riktat till näringslivet kallas Servicetrappan. Systemet bygger på 
att företag, genom att kvalitetssäkra sina tullrutiner får ökad service och förenklad 
tullhantering, vilket företaget utlovas spara pengar på (Tullverket. 2003-05-07; Tullverket. 
2003-05-06).  
 
Ett av kraven för att klättra i Servicetrappan är att företaget måste lämna sina deklarationer 
elektroniskt. Detta kan göras antingen via Electronic Data Interchange (EDI) eller genom den 
Internetbaserade tjänsten Tullverkets Internetdeklaration (TID). (Tullverket. 2003-05-07) 
 
Enligt Statskontorets (2003) undersökning om webbplatsers innehåll innefattar Tullverkets 
hemsida möjligheter för användaren att: 

• ladda ner och skriva ut blanketter 

                                                 
1 Ett A5-ark med information bifogat med ordinarie utskick med pappersdeklarationen 
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• göra ansökningar och registreringar 
• nyttja applikationer som utifrån inmatade värden, utför simuleringar eller beräkningar.  
• ta del av tjänster som är personligt utformade och kräver inloggning 
• göra ekonomiska transaktioner såsom att betala avgifter  
• följa ett ingivet ärende i handläggningsprocessen 
• få information om verksamheten och beslutsunderlag 
• påverka och ge synpunkter  

 
En del av Tullverkets hemsida är den elektroniska tjänsten Tullverkets Internetdeklaration. 

5.2.1 Tullverkets Internetdeklaration 
TID är en Internetbaserad tjänst som överför elektroniska import- och exportdeklarationer 
från det användande företaget till Tullverkets Tulldatasystem (TDS). Tjänsten har varit i drift 
sedan februari 2003 och i dagsläget använder 150 kunder tjänsten. Det har även varit en 
testperiod sedan juni 2002 där testanvändare har nyttjat tjänsten innan den sattes i drift. 
(Tullverket. 2003-05-07) 
 
TID kan användas för företag som verkar inom export och import samt för ombud.  
 
Företagen måste ansöka om tillstånd för att använda tjänsten. Dessutom är det en förutsättning 
att de personer på företaget som ska använda TID har registrerat en personlig sida på 
Tullverkets hemsida, kallad ”Mitt tullkontor”. Den person som ska använda sig av tjänsten 
måste ha en mobiltelefon, eftersom koder för inloggning och signering sänds till 
mobiltelefonen. (Tullverket. 2003-05-07) 
 
Figur 5:2 beskriver det generella tillvägagångssättet för en tulldeklaration, både manuellt och 
elektroniskt. 

 
Figur 5:2 Generell beskrivning av tillvägagångssättet för tulldeklaration 
 
Den manuella deklarationen görs på en pappersblankett, antingen med dator eller med 
skrivmaskin. Blanketten innefattar såväl exportdeklaration som importdeklaration. Därefter 
transporteras blanketten till Tullverket via post, bud eller vid ett personligt besök på ett 
tullkontor. Tullverket stämplar handlingarna. 
 
Den elektroniska deklarationen görs via ett elektroniskt formulär hos det virtuella tullkontoret, 
”Mitt Tullkontor”. Export- och importdeklaration är åtskiljda, de görs på olika formulär. 
Uppgifterna verifieras och signeras med en kod som kommer via SMS. Koden fungerar som 
ett elektroniskt sigill och ger den elektroniska deklarationen samma legala värde som ett 
undertecknat pappersdokument. (Tullverket. 2003-05-07) 
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Tullverket har informerat om TID via det virtuella Tullkontoret och talat om det i olika 
sammanhang som exempelvis Tulldagar i de olika regionerna. Finansminister Bosse 
Ringholm och näringsminister Leif Pagrotsky har nämnt tjänsten i ett brev till 10 000 
småföretagare. Myndigheten har även gjort broschyrer och pressreleaser. 
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6 Resultatredovisning 
I resultatredovisningen sammanfattas de resultat som framkommit i undersökningen. 
Resultaten för Riksskatteverkets elektroniska Skattedeklaration (eSKD) och Tullverkets 
Internetdeklaration (TID) redovisas separat. 

6.1 Riksskatteverkets elektroniska Skattedeklaration 
Först ges en beskrivning av de användare som har intervjuats. Därefter redovisas resultaten 
gällande principerna för 24-timmarsmyndigheten och de olika beståndsdelarna hos 
användvärdhet. Till sist redovisas ett referat av RSV:s egen utvärdering av eSKD. 

6.1.1 Beskrivning av respondenterna 
Respondenterna benämns R1, R2 och R3, samtliga är firmatecknare för det företag de verkar 
inom. R1 och R2 arbetar på företag med två till fyra anställda, medan R3 bedriver ett 
enmansföretag. Samtliga är belägna i Luleå och verkar inom olikartade branscher. R2 är 
kvinna och är utbildad inom vård, R1 och R3 är män och har teknisk gymnasieutbildning. 
Alla anser sig ha datavana och männen använder dessutom datorer på fritiden.  

6.1.2 Tillgänglighet 
Samtliga respondenter anser att det är av stor vikt att tillgängligheten finns. R1 och R2 
utnyttjar inte tjänsten utöver kontorstid i någon större grad. Däremot är det positivt att 
deklarationen kan lämnas när som helst före stoppdatumet. Respondent R1 ser dock inte 
någon mindre tillgänglighet hos det manuella alternativet. R3 har ett enmansföretag och 
nyttjar tjänsten enbart efter kontorstid.  
 
”Ja, det är ju efter kontorstid jag använder det. På dagen arbetar jag. Det blir ju så när man är 
ensam, pappersjobbet blir ju senare, det blir ju på kvällen.” (Respondent R3) 

6.1.3 Insyn 
eSKD (figur 6:1) visar vilka deklarationer som ska lämnas samt vilka datum de ska vara 
myndigheten tillhanda. Dessutom syns vilka deklarationer som saknas och vilka som har 
lämnats tidigare. Det går dock inte att ändra uppgifterna i de lämnade deklarationerna eller att 
se vilka uppgifter de innehåller. Istället kommer det fram en blank deklaration som efter 
ifyllnad ersätter den gamla deklarationen, förutsatt att datumet för deklarationen inte har gått 
ut. (RSV: s webbplats. 2003-05-07) 
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Figur 6:1 Skärmbild från eSKD som visar lämnade och aktuella deklarationer(RSV:s webbplats 2003-08-14)   
 
R1 och R2 nämner önskemål om att det borde gå att se tidigare deklarationer och uppgifterna 
i dem.  

6.1.4 Delaktighet 
Samtliga respondenter nämner tjänsten Inkomstskattedeklaration när vi frågar om vilka övriga 
tjänster de känner till hos RSV. Dessutom nämns andra tjänster såsom att ta fram blanketter 
för olika ändamål. 
 
Endast R1 har fått information om tjänsten via den fripassagerare som skickats ut. De övriga 
har fått vetskap om tjänsten via någon bekant eller av den person som sköter bokföringen.  
 
”Det kan väl hända att det varit någon information, men ingenting som jag har reflekterat 
över.”(Respondent R2) 
 
Det är inte någon av respondenterna som använder eSkattekonto. Det vet heller inte om att 
skattekontot finns elektroniskt. 
 
”Ska det finnas skattekontot på Internet också kanske? Kan inte komma på om någon har informerat 
om det”(Respondent R1) 
 
Inte någon av respondenterna har lämnat åsikter till myndigheten. 
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6.1.5 Ansvarsutkrävande 
Intervjupersonerna känner sig inte upplysta om vem de ska kontakta i olika ärenden. R1 
berättar att när det gäller eSKD så finns det en supportavdelning som det går att e-posta, men i 
andra fall går det säkert att ta reda på vem som är ansvarig för vad. R2 och R3 är inte säkra på 
vem de ska kontakta. 
 
”Nej, jag vet väl bara enheten, inte person. Varje gång är det olika namn på pappren så jag vet då 
inte vem som är ansvarig”(Respondent R2) 

6.1.6 Praktisk nytta 
De förväntningar som fanns innan tjänsten började användas var att den skulle ersätta den 
manuella rutinen och att det skulle bli enklare hantering av skattedeklarationen. Samtliga 
respondenter anser att eSKD motsvarar den förväntningen. 

6.1.7 Lärbarhet 
Designen av formuläret för eSKD är direkt jämförbar med den blankett som används till den 
manuella Skattedeklarationen. Dock är momsdeklaration och arbetsgivaravgifter separerade 
och fylls i var för sig. Dessutom är formuläret utrustat med en hjälpfunktion som kan nås 
bredvid varje fält.  
 
Inlärningen av eSKD framställs av användarna som ytterst okomplicerad. Det är inte någon av 
de tillfrågade som har framfört något problem, vare sig gällande användandet eller förfarandet 
med ansökningen och installationen av certifikatet.  
 
”Jag tyckte att det var så pass enkelt så jag behövde nog ingen hjälp, den såg ju ut precis som pappret 
man har fyllt i” (Respondent R2) 

6.1.8 Memorerbarhet 
Respondenterna använder eSKD en gång i månaden. Vissa är firmatecknare eller har hand om 
mer än ett företag vilket påverkar antalet användningar. Det går att gå in och lägga en ny 
deklaration före stoppdatumet som då skriver över den gamla. Detta används också ibland 
men det är svårt att sätta en siffra på. Genomsnittligt är det en gång per månad som gäller för 
varje företag. 
 
Respondent R2 anser att det är lätt att komma ihåg hur tjänsten skulle användas, även om det 
ibland har varit lite svårt när sidans layout har ändrats. 
 
”Det är lätt att komma ihåg. Visserligen har de ju ändrat menyn lite grann så då har man fått söka, 
men nu tycker jag att de har en meny som gör att det är lätt. För här ett tag så flyttade den väldigt ofta 
på första sidan, så man visste inte var man skulle gå in, men nu finns det ett register och där är e-
tjänster” (Respondent R2) 

6.1.9 Effektivitet 
Respondenterna R2 och R3 anser att tjänsten erbjuder dem ett effektivt sätt att deklarera, 
eftersom de får en kvittens samt att den underlättar deklarationsförfarandet.  
 
R2 har dock en invändning. Eftersom respondenten använder tjänsten till att deklarera för fler 
än ett företag är deklarationen mer komplicerad med eSKD. När inloggningen ska ske med ett 
annat användarnamn så måste användaren logga ut från Internet innan det går att logga in igen 
med det andra användarnamnet.  
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Respondent R1 bedömer att tjänsten inte är särskilt effektiv. Denne nyttjar en extern firma för 
att sköta den ekonomiska administrationen och menar att det borde finnas möjlighet för 
ombud att lämna företagets deklaration. Respondenten tycker också att det underlättar då 
papper inte behöver skickas, men att det egentligen inte går fortare än det manuella 
tillvägagångssättet. 

6.1.10 Fel 
R1 och R3 har upplevt att det blivit fel någon gång. Vid ett tillfälle kunde inte R1 komma in 
på sidan, då hade respondenten deklarerat manuellt. Det upplevdes inte som något problem 
eftersom företaget lämnar in sina deklarationer med god marginal. R3 berättar när 
behörighetskoden blev utbytt av RSV, då slutade den gamla att fungera vilket inte R3 hade 
uppmärksammat. Även här gick det fortfarande att använda det manuella alternativet, men 
respondenten efterlyser bättre information vid byte av behörighetskoder. 
 
Hos momsdeklarationen saknas funktionen för automatisk summering. R1 och R3 reagerar på 
detta och ser det som ologiskt att inte slutsumman på momsen beräknas automatiskt.  
 
”Vissa uträkningar borde kunna bli automatiska, där man inte ska behöva fylla i” (Respondent R1) 

6.1.11 Subjektivt tilltalande 
Alla de tillfrågade vill ge eSKD ett högt betyg.  
 
Anledningarna är olika hos alla de tillfrågade. R2 ger ett högt betyg för att den är bekväm, R3 
anser att det är positivt för att den inte binder användaren vid vissa tider. Respondent R1 
upplever att den är bra eftersom den minskar pappersarbete och ger ett kvitto på att 
deklarationen kommit fram och dessutom hade få eller inga barnsjukdomar.  

6.1.12 Användvärdhet 
Användvärdhet syftar på det som gör tjänsten värd att använda. Vi frågade respondenterna om 
de anser att tjänsten är användvärd. Begreppet användvärd är dock okänt för de flesta och 
begreppet uppfattas antagligen olika av respondenterna. Samtliga anser att tjänsten är 
användvärd. R3 anser att det är en bra tjänst som i förhållande till den manuella har en fördel 
och att den skulle bli saknad om den försvann.  
 
R1 och R3 anger att det som gör att de föredrar eSKD framför den manuella tjänsten är att de 
får en kvittens vid inlämningen. Kvittensen innebär att respondenterna får vetskapen om att 
deklarationen verkligen har kommit fram, det manuella sättet kan inte erbjuda något liknande.  
 
”Du får en bekräftelse direkt efter att du har lämnat deklarationen, medan om du skickar den med 
post om den kommer bort så är det ju ändå du som är ansvarig att den kommer i tid.”(Respondent R3) 
 
Det framkom att flera av de tillfrågade är intresserade av teknik och har tekniskt kvalificerade 
yrken. R1 berättade att det personliga intresset påverkade valet av tjänsten. Flera respondenter 
anser också att det är bekvämt att använda tjänsten.  
 
”Det är ju ett litet företag, så egentligen har jag väl inte något behov utan det är av bekvämlighet, jag 
tycker att det är bekvämt.”(Respondent R2) 
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6.1.13 RSV Rapport 2002:7 
RSV har gjort en utvärdering av eSKD som pilotprojekt. Vi har nedan valt att redovisa de 
delar av utvärderingen som behandlar de ämnesområden som kan relateras till vår 
undersökning. 
  
Det fanns ca 480 000 företag som har rätt att använda eSKD. Ett år efter den första 
informationen om eSKD hade motsvarande 3 % av företagen registrerat sig för tjänsten. 
Ungefär hälften av företagen kände till att det går att lämna Skattedeklarationen (SKD) 
elektroniskt. Av dessa hade 45 % fått kännedom om detta genom en fripassagerare. 15% hade 
fått informationen via hemsidan och övriga hade bland annat fått kännedomen via någon 
bekant, någon artikel eller från företagets bokförare.  
  
En stor del av dem som använde eSKD började med tjänsten på grund av personliga intressen 
såsom dataintresse och inte på grund av något direkt verksamhetsbehov.  
 
RSV har frågat slumpmässigt utvalda företag varför de inte hade valt att börja använda eSKD. 
Det framgick att de största anledningarna var att dagens lösning fungerade bra samt att ombud 
inte fick lämna eSKD. 
 
Företagen som använde eSKD upplevde inte någon markant tidsbesparing. Tidsbesparingen 
var marginell och den tid som företagen kunde vinna fanns i sidoprocesserna. Den eventuella 
tidsvinsten uppkom då företagen kunde göra klart allt i en och samma rutin. Användarna 
ansåg att den största fördelen med eSKD var att de fick en kvittens som garanterade att 
deklarationen kommit fram.  
 
En relativt stor andel av företagen hade anslutit sig till eSKD för att undgå stressen i samband 
med deklarationsinlämnandet och för att minska risken att få förseningsavgift. Många av 
företagen deklarerade dock i god tid, men möjligheten att kunna deklarera in i sista stund 
värderades högt. 
 
Användarna av eSKD ansåg att det är naturligt att datorn automatiskt fyller i de belopp som 
ska beräknas. Hos momsdeklarationen saknas denna funktion och det reagerade många på. 
Det uppfattades som ologiskt att inte slutsumman på momsen beräknas automatiskt. Trots att 
det är en liten detalj föreföll det som ett av de stora irritationsmomenten med eSKD.  
 
Nästan alla problem som användarna behövt hjälp med var av teknisk karaktär, mycket få 
hade problem med att fylla i deklarationsformuläret. De flesta frågorna rörde certifikatet, det 
var vanligt att användare tappat bort det vid datorproblem och liknande eller att de har glömt 
bort lösenordet.  
 
Den extra funktionalitet för eSKD som flest efterfrågade är möjligheten att via Internet se 
tidigare inlämnade deklarationer. 
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6.2 Tullverkets Internetdeklaration 
Inledningsvis ges en beskrivning av intervjupersonerna. Därefter redovisas resultaten gällande 
principerna för 24-timmarsmyndigheten och de olika beståndsdelarna hos användvärdhet.  

6.2.1 Beskrivning av respondenterna 
Respondenterna benämns T1, T2, T3 och T4. De arbetar på företag med en till 20 anställda. 
Samtliga är belägna i södra Sverige och tillhör samma tullkontor.  
 
Intervjupersonerna är mellan 35 och 58 år. T1 och T3 är män, medan T2 och T4 är kvinnor. 
De har alla ekonomisk eller handelsutbildning på gymnasienivå, T1 och T2 har gått ytterligare 
kurser inom sitt verksamhetsområde Samtliga anser sig ha ganska hög datavana och använder 
tjänsten dagligen, ibland flera gånger per dag.  

6.2.2 Tillgänglighet 
Respondenterna påtalar många fördelar med tillgängligheten men också vad som krävs i det 
avseendet. Nedanstående citat är representativt för samtliga utsagor angående ämnesområdet. 
 
”En nackdel med den manuella tulldeklarationen var att man var tvungen att åka till en tullstation. 
Den här elektroniska tjänsten som har blivit har inneburit att man kan göra nästan allting utan att 
uppsöka Tullen. Det finns fortfarande saker som man måste åka till Tullen för att få ifyllt, men hur 
som helst så innebär det en lättnad att man slipper åka till Tullen, man kan sitta vid sin dator eller 
vilken dator som helst bara man kan koppla upp sig på Internet. Det innebär större smidighet, större 
flexibilitet. Man är inte lika kopplad till vissa tider på dygnet, för min del är det nästan avgörande i 
vissa sammanhang.” (Respondent T1) 
 
Samtliga tillfrågade anser att tillgänglighet till elektroniska tjänster dygnet runt är viktigt, men 
T4 bedömer att det inte är av vikt för just denna tjänst. Tjänsten underlättar arbetet och gör det 
möjligt att arbeta hemifrån eller vid obundna tider. Det understryks också att all export och 
import inte alltid genomförs under kontorstid eller att det finns möjlighet till framförhållning, 
eftersom arbetet till viss del är beroende av externa intressenter. Det är då av vikt att det går 
att skapa deklarationer dygnet runt.  
 
”Det viktiga är att man kan göra den i nära anslutning till en gränspassage och det är ofta så att 
färjor och sådant går ut från Sverige på kvällarna. Det innebär att vi kan behöva göra deklarationen 
vid sex- sjutiden på kvällen till exempel. För att den här tjänsten ska ha sitt rätta värde ska den 
absolut vara tillgänglig all tid.”(T3) 

6.2.3 Insyn 
TID: s startsida (figur 6:2) visar inlämnade ärenden och vilken status de har. Användaren kan 
öppna varje ärende och beroende på status går det även att ändra uppgifterna i ärendet, 
förutsatt att det inte är mottaget och godkänts eller om det är obesvarat. I de fallen går det 
endast att titta på registrerade uppgifter. (Tullverket 2003-05-07) 
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Figur 6:2 Skärmbild av TID:s startsida (Tullverket 2003-08-14) 
 
TID: s användare är medvetna om att det går att följa inlämnade ärenden och dess behandling, 
däremot är det oklart om ärendena går att ändra i efterhand och i så fall hur. T1 menar att det 
inte är några problem att ändra uppgifterna medan T2 menar att tullkontoret måste kontaktas 
via telefon för att ändra i deklarationen sedan den har skickats till Tullmyndigheten. 
 
”Mina ärenden är inte svårt att följa, de finns lagrade så att jag kan öppna varje enskild export- och 
importdeklaration. Det är absolut inga problem, där kan jag också ta ut print på det i efterhand” 
(Respondent T1) 

6.2.4 Delaktighet 
Samtliga användare av TID nämner att de är medvetna om vilka tjänster Tullverket erbjuder 
och i vilka former. De säger att det mesta går att finna på hemsidan i någon form och det går 
att utnyttja TID till mer än vad de gör för tillfället. Vissa av företagen sysslar bara med export 
eller import, alternativt att de i dagsläget endast utför en av deklarationerna elektroniskt. 
 
T2 berättar att det finns Tullinformation som kommer en gång i månaden via e-post och att 
myndigheten bland annat marknadsför sitt utbud därigenom. Dessutom har en del av 
företagen fått besök av en tulltjänsteman som har informerat om vilka tjänster som erbjuds 
och vad som är aktuellt för respektive företag. 
 
T1 och T3 anger att de har förmedlat åsikter till myndigheten. De har lämnats både 
personligen, via telefon och e-post. I vissa mer formella utbyten har kommunikationen skett 
brevledes. Intervjupersonerna berättar också att kommunikationen i många fall har gett 
konkreta resultat såsom formuleringsändringar och liknande. 
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Respondent T3 uttalar att det är synligt att Tullverket satsar på kundorientering. 
 
”Om man jämför med tullmyndigheter i andra länder så ligger man väldigt långt framme och ser till 
att det ska vara kundorienterat. Det är alltså inte sådär väldigt mycket myndighet egentligen i sitt sätt 
att agera, man ser oss som kunder”(Respondent T3) 

6.2.5 Ansvarsutkrävande 
Respondenterna känner att de vet hur de ska gå tillväga när problem uppstår och vem de ska 
kontakta i olika ärenden. Det är olika beroende på vad problemet är men de berättar att de på 
ett ungefär vet vem de ska kontakta eller hur de kan få kontakt med den ansvariga personen. 
 
Samtliga respondenter berättar att de har någon slags kontaktperson som de kan kontakta i 
olika ärenden.  
 
”De som var här på besök sa att vi kunde ringa dem och om de inte visste så skulle de rekommendera 
någon som vi kunde ringa. Det känns bra när man har någon sådär, en kontaktperson”(Respondent 
T4) 

6.2.6 Praktisk nytta 
Av de tillfrågade var det endast T1 och T2 som uttryckligen hade någon förväntning på 
tjänstens funktion innan den började användas. De förväntade sig endast att den skulle klara 
av att göra arbete som förut sköttes med pappersblanketter. De tillfrågade tycker att tjänsten 
fungerar väldigt bra i det avseendet. 
 
”Ja på det sättet som tullen har tänkt sig att den ska fungera, så fungerar den alldeles utmärkt.” 
(Respondent T1) 

6.2.7 Lärbarhet 
TID har en hjälpfunktion som kan nås via en meny. Den har en beskrivning över hur systemet 
fungerar, vilka skärmbilder som finns, hur manövrering sker mellan bilderna och hur de olika 
momenten ska utföras. (Tullverket. 2003-05-07) 
  
TID är enligt tre av intervjupersonerna mycket lätt att lära sig. Visserligen måste det funderas 
igenom var de olika uppgifterna ska skrivas in, eftersom det elektroniska gränssnittet inte är 
utformat efter den blankett användarna är vana vid, men det är fortfarande samma uppgifter. 
Dessutom anser användarna att oavsett om deklarationen görs elektroniskt eller manuellt så 
måste kunskapen som krävs likväl finnas. 
 
”Det var väl inte så mycket att säga om det egentligen, men fortfarande gäller det att man vet vad en 
export- eller importdeklaration är för någonting. För man kan inte börja från noll, för då förstår man 
ingenting”(Respondent T3) 
 
För T2 hade det blivit väldigt fel första gången. Denne hade godkänt de olika sidorna och 
sedan vid sammanställningen sett att något inte stämde. Då gick det inte att gå tillbaka och 
rätta till felet. Tullkontoret kontaktades via telefon och en tulltjänsteman fick gå in och rätta 
till felet. Nästa gång som tjänsten nyttjades började personen om från början igen och 
granskade då uppgifterna noggrant innan sidan godkändes. Därefter ansågs tjänsten inte så 
svår längre. 
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6.2.8 Memorerbarhet 
Användarna av TID använder tjänsten ofta även om det varierar. Genomsnittligt så använder 
det mest frekventa företaget den minst en gång per dag, medan företaget som använder den 
minst nyttjar den en till tre gånger per vecka. Företagen nämner också att användandet är 
olika intensivt beroende på verksamhetens arbetsbörda varför en exakt siffra på användandet 
är svårt att ge. 
 
Eftersom majoriteten av de tillfrågade anser att tjänsten är lätt att lära anser de också att den är 
lätt att komma ihåg. 

6.2.9 Effektivitet  
Alla respondenter anser att tjänsten är effektiv och att den underlättar deras arbete. För 
respondent T1 medför tjänsten en avsevärd effektivisering, innan tjänsten kom var denne 
ibland tvungen att avbryta allt sitt arbete för att besöka en tullstation.  
 
Respondent T2 säger att det tog lite längre tid med den nya tjänsten innan den var helt inlärd.  
 
T1 och T3 har konkreta förslag på förbättringar och utökade funktioner som kan underlätta 
och göra tjänsten mer effektiv. Ett förslag är att tjänsten kan utökas med ett sorts kundregister 
för att öka effektiviteten.  
 
”Att man skulle kunna spara befintliga uppgifter i systemet för att slippa skriva in allting en gång till. 
Företagsuppgifterna ligger ju kvar, ens egna, men mottagare och varuslag som man använder ofta 
skulle kunna lagras. Som ett sorts kundregister för oss” (Respondent T3) 
 

T3 har också ett annat förslag om att det borde finnas en möjlighet att betala deklarationen 
direkt över Internet. Efter betalningen ges det ut ett tull-ID, vilket är en kvittens på att 
deklarationen var betald. 

6.2.10 Fel 
Respondenterna T2, T3 och T4 har upplevt att det har blivit fel vid något tillfälle, felen var 
framförallt sådana som skulle ha uppstått även utan användarens inverkan. Alla fel gick att 
rätta till, dock inte via tjänsten utan genom att de hade kontaktat myndigheten via telefon. 
Respondent T3 berättar att fel har uppstått på grund av att handläggare vid gränspassagen inte 
visste hur de skulle göra med Internet-deklarerade ärenden.  
 
Respondent T3 berättar att de hamnat i trångmål när tillgängligheten inte fungerat. SMS-
tjänsten som delar ut lösenord automatiskt var ur funktion vilket ledde till deklarationen inte 
kunde genomföras elektroniskt. Istället lämnades den till ett ombud vid gränsen. T3 anser att 
det borde finnas något alternativ som utökar tillgängligheten för tjänsten. Det kan röra sig om 
en telefontjänst eller service via e-post som kan fungera som ett komplement till SMS-tjänsten 
så att det alltid är möjligt att få ett lösenord.  
 
I TID finns det kontroller som ser till att de obligatoriska uppgifterna inte glöms bort, det går 
inte att skicka in en tulldeklaration utan att dessa obligatoriska uppgifter är ifyllda. 
(Tullverket. 2003-05-07) 
 
Respondent T2 upplever att det är tvunget att vara försiktig när tjänsten används för att inte 
riskera att behöva makulera en felaktig deklaration. T4 hade gjort ett liknande fel, men här 
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hade en tulltjänsteman ringt upp och påpekat felet eftersom användaren inte hade upptäckt 
felet. 
 
”Man får ju vara väldigt försiktig så att man verkligen går igenom det och ser att man har fyllt i fyllt i 
rätt. För har man godkänt en sida så, kommer man på det sedan så får man börja om från början. 
Man får liksom ta bort alltihopa och sedan börja om igen.” (Respondent T2) 

6.2.11 Subjektivt tilltalande 
De tillfrågade är överlag väldigt nöjda. De flesta ser förbättringsmöjligheter, de övriga anser 
att tjänsten är smidig, underlättar samt är bekväm att använda.  

6.2.12 Användvärdhet 
Med användvärd syftar vi på det som gör tjänsten värd att använda. Vi frågade deltagarna om 
de ansåg att tjänsten var användvärd. Begreppet användvärd är dock okänt för alla de 
tillfrågade och det finns en stor risk för att frågan uppfattades på olika sätt av deltagarna.  
 
Alla användare är positivt inställda till TID: s nytta och användvärdhet. Alla respondenter har 
positiva svar och anser att tjänsten är användvärd och underlättar för verksamheten. En 
anledning varför den elektroniska tjänsten är bättre än det manuella alternativet är att man inte 
behöver skicka deklarationen via post eller bud till en tullstation. Den främsta anledningen till 
användvärdhet för respondent T4 är att denne slipper skriva på skrivmaskin och kopiera 
papper.  
 
”Ja den spar tid och papper. Den är jättebra!” (Respondent T4) 
 
Tjänsten innebär i fler än ett fall ekonomiska besparingar. Innan TID kom nyttjade T1 bud för 
att skicka blanketterna till Tullverket, då företaget är beroende av snabbhet. Respondent T3 
skulle ha använt ombud med EDI-möjlighet för samma ärenden om inte tjänsten fanns. Detta 
är både kostsamt och medför minskad kontroll över deklarationerna. De tillfrågade som 
använder TID har nytta av den dagligen, ibland flera gånger per dag. 
 
Respondenterna T1 och T3 berättar att de får mindre kostnader genom att använda den 
elektroniska tjänsten. T1 säger att användvärt är att väga kostnaderna och funktionen mot 
varandra.  
 
”Ja, det är inte så att jag inte skulle klara mig utan den om den inte fanns, men det skulle ha blivit 
betydligt mer komplicerat och tagit längre tid och blivit framförallt mycket mer kostsamt. Detta är en 
fråga om snarare ekonomi framförallt.” (Respondent T1) 
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7 Analys 
I analysen utnyttjar vi de teorier som tidigare har behandlats och ställer dem mot den empiri 
vi har samlat in för att leda fram till slutsatserna. 

7.1 Tillgänglighet 
Regeringens syfte med tillgänglighet är att medborgare och företag ska kunna använda sig av 
myndigheters tjänster när som helst och var som helst. Här diskuteras tillgängligheten utifrån 
dessa två perspektiv – tid och lokalisering. 
 
eSKD kräver ett särskilt certifikat installerat. Dock är det ingen av intervjupersonerna som ser 
detta som någon nackdel. Detta kan bero på två av de tre respondenterna utför deklarationen 
under arbetstid och har certifikatet installerat i sin arbetsdator. Respondent R3 har ett 
enmansföretag och utför sin deklaration på kvällstid i sitt hem med sin privata dator. Inte 
heller i detta fall efterfrågas en tillgänglighet oberoende av lokalisering då deklarationen 
utförs med samma dator vid samtliga tillfällen. 
 
eSKD har öppettiderna 7-24 alla dagar. Respondenterna framställer inte detta som någon 
olägenhet då endast en av tre tillfrågade använder tjänsten efter kontorstid.  
 
TID är öppen dygnet runt och det utnyttjas också av användarna. Tre av fyra tillfrågade anser 
också att tillgänglighet oberoende av tid är viktigt och i vissa fall avgörande för 
verksamheten. Detta kan bero på att samtliga tillfrågade arbetar inom transportområdet, där 
företagen till stor del är beroende av externa intressenters planering och framförhållning.  
 
Gällande tillgänglighet oberoende av lokalisering är även detta något som efterfrågas hos 
användarna av TID. Tullverket har valt en säkerhetslösning som använder sig av den 
personliga mobiltelefonen.  

7.2 Insyn 
Insyn innebär att medborgare och företag ska ha möjlighet till insyn i myndighetens arbete 
och ta del av handlingar.  
 
I tabell 7:1 har vi gjort en sammanställning över de utvecklingsnivåer som åskådliggör 
kvalifikatorn för interaktivitet kring ärenden. 
  
 eSKD TID 
Titta X X 
Beställa X X 
Hämta X X 
Inlämna X X 
Kontrollera  X 
Slutföra  X 
Tabell 7:1 Sammanställning av utvecklingsnivåerna 
 
Tabell 7:1 visar att eSKD har nått utvecklingsnivån ”inlämna” då deklarationen kan fyllas i på 
skärmen och skickas in till myndigheten. Dock finns det ingen tydlig funktion för att följa 
ingivna ärenden eller onlinekomplettering. Det är möjligt att komplettera sin deklaration före 
sista inlämningsdag, men då görs en helt ny deklaration, det går inte att ändra på de siffror 



Analys 
 

 
30 

som är inskickade. Därför tolkar vi det som att utvecklingsnivån ”kontrollera” inte är 
uppfylld. 
 
Användarna av tjänsten anser att en funktion för onlinekomplettering av tidigare inlämnade 
värden är önskvärd och skulle tillföra värde till tjänsten. Detta har även RSV:s egen 
utvärdering visat. 
 
Tabell 7:1 visar också att TID har uppnått samtliga utvecklingsnivåer, eftersom tjänsten även 
gör det möjligt att titta på inlämnade tulldeklarationer och vilken status de har. Beroende på 
den status som ärendet har så är det i vissa fall möjligt att göra ändringar i deklarationen. 
Användarna ser dock ett problem i att det inte går att ändra uppgifterna när ärendet har en viss 
status, exempelvis om det är ivägskickat men inte mottaget. Upptäcker användaren ett fel i ett 
sådant läge måste Tullverket kontaktas via telefon och ändringen görs då manuellt av en 
tulltjänsteman. TID omfattar också slutförandet av ärenden eftersom användaren kan ta del av 
beslut. 

7.3 Delaktighet 
Delaktighet innebär att medborgare och företag ska vara informerade om vad myndigheten 
erbjuder och i vissa former samt att det ska finnas möjlighet till att lämna åsikter.  Både RSV 
och Tullverket säger sig arbeta enligt ett kundorienterat synsätt, vilket då borde innebära att 
delaktigheten är någonting som prioriteras. 
 
Användarna av eSKD känner till andra tjänster hos RSV såsom inkomstdeklaration och att det 
finns blanketter att ladda ner eller skriva ut. Användare av eSKD är automatiskt registrerade 
för att använda tjänsten eSkattekonto. Ingen av de tillfrågade användarna är dock medveten 
om detta varför informationen om den tjänsten kanske inte har nått användaren. 
 
Av de företag som är skyldiga att deklarera arbetsgivaravgifter och moms är det en mycket 
liten del som använder eSKD. Hälften av dem som inte använder tjänsten känner inte till att 
den finns.  Endast respondent R1 har fått kännedom om eSKD via RSV. De övriga har blivit 
upplysta från annat håll 
 
TID:s användare nämner att de är väl medvetna om vilka tjänster myndigheten erbjuder och i 
vilka former detta görs. Informationen om TID har kommit till företagen handa via någon av 
Tullverkets kanaler såsom e-post och besök av tulltjänsteman.  
 
Hälften av respondenterna har förmedlat någon åsikt till Tullverket. I några av dessa fall har 
kommunikationen med myndigheten gett konkreta resultat. Inte någon av de intervjuade 
användarna av eSKD har lämnat någon åsikt till myndigheten.  
 
Det är tydligt att Tullverket anammar sin kundorienterade profil. Kunderna är väl medvetna 
om de tjänster som erbjuds och de känner att de kan kontakta myndigheten för att lämna 
åsikter eller om de har frågor. Även RSV strävar efter att ha en kundorienterad organisation. 
Trots det så verkar deras kunder inte verkar vara medvetna om vilka tjänster som erbjuds, 
även om de omedvetet är registrerade för dem. Användarna av eSKD var heller inte medvetna 
var åsikter skulle lämnas.  



Analys 
 

 
31 

7.4 Ansvarsutkrävande 
eSKD:s användare känner inte sig upplysta om vem de ska kontakta i olika ärenden. Det gör 
däremot användarna av TID. Vid ärenden där de känner sig osäkra på vem som är ansvarig, 
hjälper deras kontaktperson dem att hitta någon de kan kontakta. 

7.5 Praktisk Nytta 
Praktisk nytta är den utsträckning som en tjänst uppfyller sin funktion. Vi har försökt finna de 
förväntningar som användarna ansåg sig ha på tjänsten vid initieringsskedet. Det är flera som 
uttryckt att de inte haft några förväntningar alls. Dock är det tydligt att de båda tjänsterna 
uppfyller den praktiska nytta som förväntas av dem.  

7.6 Lärbarhet 
eSKD: s användare ser tjänsten som ytterst okomplicerad. Vi kan inte härleda detta till 
datavanan då den varierar hos de tillfrågade, liksom intresset. Det förefaller som om det till 
stor del beror på användarens vana av den manuella blanketten, då tjänstens gränssnitt är 
utformat i enlighet med pappersblanketten.  
 
RSV har utnyttjat principen om tyst kunskap med inslag av explicit kunskap som förespråkas 
av Norman (1988) och Faulkner (2000). Det är enkelt att nå hjälpfunktioner och designen 
bygger på tidigare vunna kunskaper, vilket leder till att det inte krävs någon ny inlärning. Det 
elektroniska formuläret är en direkt analogi av pappersvarianten varför det går att dra 
slutsatsen att designmodell och användarmodell har blivit helt konsistent. Dessutom verkar 
det som att detta designkoncept har varit en vinnande idé då användarna verkar uppskatta den 
och inte behöver nyttja hjälpfunktionen. 
 
TID är också en mycket lättlärd tjänst enligt respondenterna. Dock behövs det eftertanke 
innan uppgifterna läggs in i formuläret eftersom det inte är utformat som den pappersblankett 
de var vana vid. Tullverket har valt att frångå den traditionella pappersblanketten där 
uppgifter för både export och import fylldes i. TID skiljer på exportdeklarationer och 
importdeklarationer vilket ger formuläret en ny design. Enligt Preece, Rogers & Sharp (2002) 
är det viktigt att överväga om det verkliga fenomenet, i detta fall blanketten, lämpar sig för 
digital avbildning. Eftersom formuläret upplevs mer lättlärt än blanketten har det varit en god 
idé att i detta fall frångå den ursprungliga designen. 
 
Liksom eSKD bygger designen för TID till stor del på tyst kunskap men det finns också 
inslag av explicit kunskap i form av hjälpfunktioner. Dessa är inte placerade i direkt 
anslutning till de olika fälten i likhet med eSKD, varför inslagen av explicit kunskap kan 
anses vara mindre. Därför antas användarna utnyttja den kunskap som de besitter sedan 
tidigare vilket de inte ser något problem med. Dock har två stycken av intervjupersonerna 
gjort fel vid det första användandet.  

7.7 Memorerbarhet  
Memorerbarhet behandlar hur användaren kan påminna sig om hur momenten ska utföras vid 
nästkommande användningar, eller om tjänsten måste läras in på nytt.  
 
Båda tjänsterna upplevs lätta att komma ihåg, trots skillnader i frekvensen av användande. 
Enligt Nielsen (1993) är memorerbarhet och lärbarhet tätt sammanvävda, varför detta kan 
anses bero på att de både TID och eSKD upplevs som lätta att lära.  
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7.8 Effektivitet 
I teorin handlar effektivitet om tidsbesparingar och förenklingar för användaren. Enligt 
Preece, Rogers & Sharp (2002) innebär effektivitet att en användare kan hålla en hög 
produktivitet när denne väl har lärt sig att använda ett system.  
 
I fallet eSKD används tjänsten endast en gång i månaden och är därmed inte direkt kopplad 
till någon produktivitet. I eSKD finns ett ifyllnadsstöd som bland annat räknar ut uppgifter 
automatiskt åt användaren. Detta kan spara tid och göra det enklare för användaren. Dock är 
den tidsbesparing som tjänsten innebär för användarna marginell (RSV 2002:7). 
 
Användare som nyttjar externa aktörer för att sköta den ekonomiska administrationen hos 
företaget anser att tjänsten inte gynnar dem. De anser att det skulle vara bättre om de som 
sköter administrationen även kunde administrera deklarationen. Detta är dock inte möjligt 
med dagens lagstiftning. Det tycks även vara besvärligt att hantera tjänsten om användaren 
ska administrera flera företag, vi anser att detta leder till lägre effektivitet. Dessa faktorer 
innebär inte någon förhöjd produktivitet som Preece, Rogers & Sharp (2002) skriver om.  
 
Gällande användningen av TID så medför den att användarna i större grad kan fokusera på 
sina arbetsuppgifter istället för att besöka Tullverket. Användarna upplever dessutom tjänsten 
som förenklande och effektiv.  
 
TID: s användare har förbättringsförslag som kan innebära att tjänsten blir mer effektiv. Bland 
annat efterfrågas att användaren kan lägga upp ett eget kundregister så att denne slipper fylla i 
samma uppgifter flera gånger. Ett annat förslag är att utöka tjänsten så att betalningar kan 
göras i samma rutin som tulldeklarationen. Dessa förslag kan innebära att rutinen görs i färre 
steg, vilket medför en förbättrad effektivitet (Preece et al.1994; Preece, Rogers & Sharp.2002) 

7.9 Fel 
I eSKD finns ett ifyllnadsstöd som räknar ut och kontrollerar de uppgifter som ska lämnas in 
med deklarationen, dessutom finns det även en rimlighetskontroll. Detta är ett sätt att minska 
de fel som kan uppstå och är i linje med vad Norman (1988) uppmanar varje designer att göra. 
 
Både användarna av TID och eSKD har drabbats av driftproblem. Konsekvenserna blev att 
användarna fick återgå till deras tidigare sätt att deklarera.  
 
Andra fel som TID: s användare råkat ut för är av varierande karaktär. Vissa fel uppstod under 
inlärningsperioden, respondent T2 och T4 hade då råkat göra fel och fick rätta till det med 
hjälp av Tullverkets tjänstemän. Respondent T4 uppmärksammade inte felet på egen hand, 
vilket kan tyda på brister i felhanteringen där användaren bör ges möjligheten att 
uppmärksamma och rätta till sina egna fel (Norman. 1988). 
 
I initieringsskedet drabbades respondent R3 av att Tullverkets tjänstemän inte visste hur 
Internetdeklarationerna skulle hanteras. Detta innebar att användaren fick deklarera i 
efterhand. I detta fall är det framförallt en fråga om anpassning och utbildning inom 
Tullverket. Detta kan inte kopplas till något attribut inom användbarhet.  

7.10 Subjektivt tilltalande 
Att en produkt är subjektiv tilltalande kan innebära att den är roande och underhållande. 
Enligt Nielsen (1993) är detta framförallt viktigt för system och datorprogram som 
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användaren ska lockas att använda på sin fritid. Dessutom är det så att en person som har ett 
intresse av datorer finna större nöje i att använda sådana till olika ändamål.  
 
Myndigheternas syfte är inte att underhålla användaren, men enligt våra respondenter har det i 
vissa fall varit det personliga intresset för datorer som har varit skälet till att utföra 
deklarationerna elektroniskt. Majoriteten av de intervjuade användarna har därtill hög 
datavana och använder datorer även för eget bruk. 
 
Ett sätt att mäta hur subjektivt tilltalande en produkt är, kan ske genom att be användarna sätta 
ett betyg på produkten. Användarna ger båda tjänsterna höga betyg, även om det framkommer 
att eSKD är lite tråkig. Anledningarna till betyget är av varierande karaktär och är ofta 
kopplat till funktioner hos tjänsterna. Gemensamt för flera av användarna att de anser att båda 
tjänsterna är bekväma och underlättande. 
 
Om ett betyg är rätt sätt att mäta om en produkt är subjektivt tilltalande så kan det sägas att 
båda tjänsterna upplevs vara det. Detta kan bero på dataintresset hos användarna och att 
tjänsten gör det mer bekvämt för dem.  
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8 Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att undersöka småföretagens behov av 24-timmarsmyndigheter och om 
användarna såg dem som användvärda. För att nå syftet ställdes frågan om vilka faktorer som 
bidrog till användvärdhet hos elektroniska tjänster vid 24-timmarsmyndigher. Detta har 
bedömts genom att studera två myndigheters elektroniska tjänster utifrån begreppet 
användvärdhet och principer för framtidens förvaltning. 
 
Håkan Eftring (2003-04-07) anser att en dialog bör föras med användaren för att fastställa 
vilka behov som finns. Användvärdhet uttrycks genom de behov som en användaren har.  
 
Nedan redovisar vi de faktorer som enligt vår fallstudie bidrar till användvärdhet. 

8.1 Frekvens 
Det finns en skillnad mellan de olika tjänsterna gällande hur ofta de används. TID används 
mer frekvent än eSKD, det kan finnas ett samband mellan detta och de behov som användarna 
uttryckt för tjänsterna. Det tycks vara så att ju oftare behovet för tjänsten uppstår, desto större 
är det sammanlagda behovet.  
 
En faktor som är av vikt för användvärdheten och beror på frekvensen är tillgänglighet. 
Vikten påverkas även av verksamhetens och arbetsuppgiftens karaktär. Dessutom blir behovet 
av tillgänglighet större om användaren är beroende av externa intressenter. 
 
Endast en av de tillfrågade eSKD-användarna har ett behov av tillgänglighet som kan 
associeras till verksamhetens intressen. Denna användare bedriver ett enmansföretag.  
 
eSKD: s användare har ett mindre behov av tillgänglighet och behovet uppstår sällan. 
Tillgänglighet är således inte en faktor som gör eSKD användvärd. TID: s användare 
använder tjänsten dagligen och anser att tillgängligheten är av stor vikt. De har ett stort behov 
av tillgänglighet som uppstår ofta. Således är tillgänglighet en faktor som i hög grad bidrar till 
TID:s användvärdhet. 
 
En annan faktor som påverkar tjänsternas användvärdhet är effektivitet. Även denna faktor 
beror till stor del av frekvensen. TID och eSKD är tidseffektiva för användarna då de inte 
behöver skicka papper via post, bud eller lämna blanketterna personligen. Den tidsbesparing 
som tjänsterna innebär är dock marginell, sett till tiden för varje deklaration. 
 
För eSKD: s användare inlämnas deklarationen en gång per månad och respondenterna tycks 
inte se att det ger någon direkt tidsbesparing, vissa upplever tjänsten som ineffektiv i 
förhållande till den manuella blanketten. Detta kan bero på att den manuella 
pappersblanketten är enkel att fylla i, varför eSKD inte innebär någon egentlig förenkling.  
 
TID: s användare gör i vissa fall flera deklarationer dagligen. Detta innebär att den 
tidsbesparing som uppstår, om än den är liten, multipliceras med hur ofta behovet uppstår och 
blir då sammantaget större. 

8.2 Personligt intresse 
Varken TID: s eller eSKD: s användare kunde erinra sig om att de hade upplevt att det fanns 
ett förändringsbehov innan de började använda de elektroniska tjänsterna. Detta kan tyda på 
att initiativet till att använda tjänsten inte har ett ursprung i verksamhetens intressen. Det var 
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intressen av mer personlig karaktär, såsom datavana, som påverkade beslutet. Det kanske är 
så att viljan ersätter behoven hos småföretag där egna intressen påverkar i större utsträckning. 

8.3 Trygghet 
Hos eSKD ger tjänsten något utöver den manuella, användaren får en kvittens på att 
myndigheten tagit emot deklarationen. Detta innebär minskad oro för att blanketten kommit 
bort i posten. Det är förmodligen den främsta anledningen till varför användarna av eSKD 
använder tjänsten.  
 
Både TID: s och eSKD: s användare har behov av att kontrollera de egna inlämnade 
uppgifterna och vill även kunna ändra dem via tjänsten. De vill dessutom kunna ändra de 
inlämnade uppgifterna innan de skickas in. Detta är i dagsläget problematiskt för TID:s 
användare då hela deklarationen måste makuleras om ett fel upptäcks.  

8.3.1 Att använda ombud 
För eSKD finns ett tydligt behov att inte behöva göra deklarationen på egen hand. Vår 
fallstudie och RSV: s utvärdering visar att det finns många användare som vill deklarera via 
ombud, att det inte alltid måste vara firmatecknaren som ska signera deklarationen. Detta 
tillåts inte i lagen varför tjänsten inte kan bli lika användvärd för dessa användare.  
 
Det finns en möjlighet att anlita ombud till att utföra tulldeklarationen. Dock har 
respondenterna uttryckt att de hellre sköter det utan mellanhänder. Detta kan bero på att dessa 
användare har stort behov av snabbhet – då de behöver få sina uppgifter tulldeklarerade för att 
kunna transportera gods över gränserna. 

8.4 Sammanfattade slutsatser 
Sammanfattningsvis ser vi att det finns ett behov av 24-timmarsmyndigheter och deras 
elektroniska tjänster, även om det varierar. De faktorer som främst bidrar till användvärdhet är 
frekvens, personligt intresse och trygghet. Användarfrekvensen påverkar tillgängligheten och 
effektiviteten som också framförts som viktiga faktorer. Dessa påverkas också av 
arbetsuppgifternas karaktär samt externa intressenter. 
 
 



Egna reflektioner 
 

 
36 

9 Egna reflektioner 
I detta kapitel lyfter vi fram våra erfarenheter från undersökningen samt ger förslag till fortsatt 
forskning.  

9.1 Övriga faktorer 
I fallstudien fann vi också att faktorerna delaktighet och insyn till viss del påverkade 
nyttjandet av tjänsterna, dock inte i den grad att de kan härledas till användvärdhet. 
 
eSKD hade få användare jämfört med dess potentiella användarkrets. I vår fallstudie såg vi att 
endast en användare hade fått information om tjänsten via RSV. Även i RSV:s utvärdering 
hade majoriteten fått informationen från annat håll, men det var också många som inte var 
medvetna om att tjänsten fanns. Dessutom var det så att inte någon av respondenterna i vår 
undersökning visste att tjänsten eSkattekonto fanns. Vi ser därför en bristande delaktighet 
mellan RSV och dess kunder, varför vi tror att om informationskanalerna förbättrades hos 
myndigheten hade RSV:s elektroniska satsning fått en större genomslagskraft. 
 
Det fanns också en vilja hos både TID:s och eSKD:s användare att följa ingivna ärenden i 
handläggningsprocessen. Även detta är inte något som direkt påverkar användvärdheten, men 
det är en funktion som skulle medföra medvärde för användarna. Båda tjänsterna innehåller 
någon form av insyn i handläggningen, men samtliga användare anser att det i dagsläget inte 
är tillräckligt. De vill kunna gå in och ändra sina deklarationer elektroniskt om de upptäcker 
att någonting har blivit fel. 

9.2 Erfarenheter 
Det var inte något syfte att i undersökningen göra en jämförelse mellan TID och eSKD. Dock 
har det skett en omedveten sådan under arbetets gång, vilket ledde till att faktorer för 
användvärdhet upptäcktes. Därför har uppsatsen till viss del jämfört de båda tjänsterna, men 
då i syftet att visa på faktorer som påverkar användvärdheten i olika grad beroende på 
tjänsternas egenskaper. 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vår uppsats kan ses som en förundersökning till en större forskningsansats. Vi har fått en 
känsla av att utvecklingen av 24-timmarsmyndigheterna har kommit till stånd på grund av 
regeringens direktiv snarare än medborgarnas och företagens behov. Begreppet 
användvärdhet är i vårt tycke ett bra mått för att undersöka om 24-timmarsmyndigheterna 
verkligen fyller ett behov.  
 
Därför vill vi föreslå en mer omfattande undersökning där det fokuseras på behoven för 24-
timmarsmyndigheterna och deras tjänster. Detta kan resultera i kriterier för när det är värt att 
utveckla myndigheternas service på Internet och i hur långt 24-timmarsmyndigheten ska 
utvecklas hos vissa instanser. Kanske är det så att det inte behövs elektroniska tjänster för alla 
manuella tillvägagångssätt? 
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E-post från Håkan Eftring    
       
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Håkan Eftring [mailto:hakan.eftring@certec.lth.se]  
Skickat: den 7 april 2003 10:19 
Till: jenmar-0@student.luth.se 
Ämne: SV: SV: Useworhtiness 
 
Hej Jenny och Emma-Kristin! 
 
Jag känner inte till någon definition på "High priority needs". Tanken är att det är den 
enskilde användaren som avgör det. Det är där makten skall vara. 
 
Begreppet "användvärdhet" är just ett sätt att i dialog med den enskilde användaren komma 
fram till vad hans/hennes "High priority needs" är. Att direkt fråga om behoven tror jag inte 
ger samma resultat som att ha en konkret pryl och fråga om han/hon tycker att den är 
användvärd. 
 
Hoppas att ni blir lite klokare. Tack för frågan. 
 
Hälsningar 
 
Håkan 
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Resultatmatriser     
    
Subjektivt tilltalande 
  Kön Datorer 

på 
fritiden 

Design Helhet Övrigt 

R1 Man Ja  4 Inga barnsjukdomar är bra 
R2 Kvinna Nej Tråkig 4 Svårt att hitta tjänsten ibland men nöjd 

med nya menyn 
R3 Man Ja  5 Helnöjd. Vill inte ta bort den. Positiv sak. 

T1 Man Ja  5 el 2-
3 

Tjänsten är jättebra men man kan utöka 
den med fler funktioner 

T2 Kvinna Nej  4 Underlättar och är bekvämt. 
Medarbetaren tycker att det är jättebra, 
är mkt dataintresserad 

T3 Man Ja  4 Enkel, användarvänlig, Genomtänkt men 
det finns förbättringmöjligheter 

T4 Kvinna Nej  4 Smidig, snabb, lätt 
 
 
Tillgänglighet 
 
 

Kön Behov av Vill ha Nyttjar 

R1 Man   Ja Nej 
R2 Kvinna   Ja Nej 
R3 Man Ja Ja Ja 
T1 Man Ja   Ja 
T2 Kvinna Ja   Ja 
T3 Man Ja   Ja 
T4 Kvinna Nej - Nej 
 
 
Delaktighet 
  Känna till Information Åsikter Resultat? Skattekonto 
R1 Ja inkomstdeklaration Fripassagerare Nej  Nej 
R2 Ja inkomstdeklaration Rykte/bekant Nej  Nej 
R3 Lönebesked Rykte/bekant Nej  Nej 
T1 Ja - Ofta Ja  
T2 Ja Tullen Nej Nej  
T3 Ja Tullen Ja Ja  
T4 Ja Tullen Nej -  
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Lärbarhet 
 Kön Lätt? Förkunskaper Behövdes hjälp Gjordes fel? 
R1 Man Ja Manuell skd Nej  
R2 Kvinna Ja Manuell skd Nej  
R3 Man Ja Datavana Nej  
T1 Man Ja Manuell tjänst Nej  
T2 Kvinna Nej Likadant som manuella Ja Ja 
T3 Man Ja Manuell tjänst Ja  
T4 Kvinna Ja  Ja Ja 
 
 
Memorerbarhet 
 Kön Hur ofta används? Lätt att komma ihåg? 
R1 Man 1 ggr /mån - 
R2 Kvinna 2 ggr /mån Ja 
R3 Man 1 ggr /mån - 
T1 Man Dagligen Ja 
T2 Kvinna Varje vecka flera stycken per gång Ja 

T3 Man Varje vecka ibland dagligen - 

T4 Kvinna 1-3ggr i veckan Ja 
 
 
Effektivitet 
 Kön Färre steg Effektivt / tid Anledning 
R1 Man Lite mindre steg Nej egentligen inte Redovisningsfirma gör 

arbetet 
R2 Kvinna Ja men krångligt med 

två inloggningar 
Mycket effektivt Får bara fram det man 

ska göra 
R3 Man - Mycket effektivt Kvitto 
T1 Man Ja Ja Behöver inte åka till 

tullen. 
T2 Kvinna Ja Ja Underlättar, bekvämt. 

Gör bort allt i en rutin. 
T3 Man   Ja Efterfrågad kundregister, 

betalningar över Internet 
T4 Kvinna Ja snabb och smidig Ja snabb och smidig Slipper hålla på med 

skrivmaskinen 
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Fel 
 Kön Har det blivit fel? Konsekvenser Gick det att rätta till? 
R1 Man Ja ett driftstopp Inga, har bra 

marginal  
  

R2 Kvinna Nej     
R3 Man Ja behörighetskoden Fick göra 

manuellt 
Fixade kod till nästa 
deklaration 

T1 Man -     
T2 Kvinna Ja första gången. 

Upptäckte det själv. 
Fick ringa tullen Ja en tulltjänsteman gjorde 

det via telefon 
T3 Man Ja driftstopp, 

handläggnigsproblem 
hos tullen 

Driftstopp: fick 
anlita ombud 

  

T4 Kvinna Ja i början   Tullen ringde och sa att det 
blivit fel  

 
 
Avändvärd och Behov 
 Förändringsbehov innan? Skillnader för 

verksamheten 
Klarar sig 
utan 

Användvärd Uttalat 
behov? 

R1 Svårt att säga Marginellt lite 
enklare 

Ja det är 
ingen större 
skillnad 

Ja men det 
behövs små 
förändringar 

Nej 

R2 Tänkte aldrig på det  Ja men hon 
föredrar den 
elektroniska 

Mer än 
manuella 

Egentligen 
inte, men 
det är 
bekvämt 

R3 Nej Ja märkbart 
tycker att 
tjänsten är bra 

Ja skulle 
sakna den 
om den 
försvann 

Ja Behov av 
kvitto 

T1 - Ja Ja men inte 
fördelaktigt 

Ja kostar 
inget och har 
bra funktion 

Tid och 
pengabes
paringar 

T2 Nej tänkte inte på det Nej Ja är ju van 
vid manuella 
rutinen 

Absolut, men 
inte mer än 
manuella 
rutinen 

Nej 

T3 Nja men tyckte att 
förändringen var välkommen 

Ja har bättre 
kontroll nu, 
flyttat 
deklarationerna 
närmare 
verksamheten 

Ja använder 
ombud då 

Ja det är 
smidigt, 
föredrar 
elektroniskt 

Ja både 
för bättre 
kontroll 
och 
tillgängligh
eten 

T4 Nej Nej Ja men 
föredrar 

Ja den spar 
tid och 
papper 

Nej 
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Insyn 
 Ändringar Följa ärenden Kön 
R1 Ja - ny ersätter  Nej Man 
R2 Ja - ny ersätter  Nej Kvinna 
R3 vet inte vet inte Man 
T1 Nej Ja Man 
T2 Nej Ja Kvinna 
T3 - - Man 
T4 - - Kvinna 

 
Ansvarsutkrävande 
 Kön Kontaktperson Vem som är 

ansvarig 
R1 Man - Ja för eSKD 
R2 Kvinna - Ja för enheten 
R3 Man - Ingen aning 
T1 Man - Ja 
T2 Kvinna Ja Ja 
T3 Man - Ja i vissa syften 
T4 Kvinna Ja - 



Bilaga C 
 

 
I 

Intervjuguide     
       
Berätta om dig själv Ålder 

Utbildning 
Datorvana 
Roll/arbetsuppgifter  

  
Berätta om företaget 
 

Bransch 
Storlek 
Geografi  

  
Berätta om hur det var innan du började använda 
tjänsten elektroniskt 

Fördelar 
Nackdelar 
Förändringsbehov  

  
Berätta hur du gick till väga när du skulle använda 
tjänsten första gången 

Inlärningsupplevelse  

  
Berätta hur det är att använda den elektroniska 
tjänsten 

Förväntningar 
Tillvägagångssätt 
Fel/errors 
Fördelar/Nackdelar 
Hur ofta? 
Memorability 
Subjektiv tillfredställelse 
Tillgänglighet 
Insyn (ta del av allmänna 
handlingar, följa 
ärende/arbete) 
Effektivitet 
Behov  

  
Känner du till andra tjänster hos myndigheten? Delaktighet 

  
Har du förmedlat någon åsikt någon gång till 
myndigheten? 

Tillvägagångssätt 
Svar 
Resultat  

  
Hur gör du om det är något som du funderar över 
gällande myndigheten? 

Kontakt 
Vem är ansvarig?  

  
Om du skulle ge ett helhetsbetyg från 1 till 5, vad ger 
du då? – Motivera! 

Subjektivt tillfredställelse  

  
Tycker du att den elektroniska tjänsten är mer värd 
att använda en det manuella alternativet? 

Användvärd  
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Kompletteringsfrågor      
 
T1 Inga frågor 
T2 Du svarade att du tycker att det är effektivt sätt att tulldeklarera. På vilket sätt tycker du 

det? 
Hur fick ni information om tjänsten? 

T3 Inga frågor 
T4 Hel komplettering efter den ”nya” intervjuguiden 
R1 Hur fick ni information om tjänsten? 

Du sa att du inte visste vem på skattemyndigheten som är ansvarig för olika områden. 
Hur skulle du gå till väga för hamna hos rätt person i ett ärende? 

R2 Inga frågor 
R3 Du sa att du tyckte att det var effektivt att göra skattedeklarationen elektroniskt, på 

vilket sätt är det det? 
Vilka fördelar tycker du den elektroniska tjänsten har? 
Har du kommit på något som bör förbättras med tjänsten? 

 
Till samtliga: 

• Använder ni er av tjänsten skattekonto? Hur har ni fått information om denna? 
Varför/Varför inte?  

• Finns det något som bör förbättras hos tjänsten?  
• Finns det något som ni saknar hos tjänsten? Eller kanske något som är ”onödigt”?  
• Har du någon gång förmedlat någon åsikt om någonting till myndigheten? 

Varför/varför inte?  
• Medförde tjänsten någon märkbar skillnad för verksamheten?  
• Är tjänsten tilltalande på något vis?  
• Anser du att tjänsten är användvärd?  
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Ordlista 
 
24-timmarsmyndighet 
Svensk myndighet på Internet (Statskontoret. 2000) 
 
24-timmarstrappa 
Trappa med fyra utvecklingssteg inom konceptet 24-timmarsmyndighet. (ibid.) 
 
Analogi  
Överensstämmelse, likhet, motsvarighet (Uppslagsverket Nationalencyklopedin. 2003-08-21) 
 
Deduktion 
Bevisning genom logisk härledning (Bonniers. 1995) 
 
EDI 
Electronic data Interchange, elektronisk överföring av standardiserade affärsdokument, såsom 
beställningar och fakturor. (Turban. 2002) 
 
Elektroniska tjänster / e-tjänster  
Exempelvis blankettservice, onlineansökan, interaktiva tjänster såsom kalkyler och 
simuleringar, personliga tjänster, möjlighet till att följa ett ärende eller ekonomiska 
transaktioner via Internet. (Statskontoret. 2000) 
 
Empirisk 
Grundad på erfarenhet (Bonniers. 1995) 
 
Fripassagerare 
Ett A5-ark med information bifogat med ordinarie utskick med pappersdeklarationen (RSV 
2002:7) 
 
Internet 
Globalt datanät, främst baserat på ländernas telenät, med både fasta och uppringda 
förbindelser. (Bonniers. 1995) 
 
Metafor 
Ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse 
byts ut mot någon annan. (Uppslagsverket Nationalencyklopedin. 2003-08-21) 
 
Pilot 
Förled med betydelsen försöks-, test-, exempelvis pilotundersökning (Uppslagsverket 
Nationalencyklopedin 2003-08-21)  




