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Sammanfattning 
Denna studie behandlar de aspekter som är viktiga för att utforma elektroniska tjänster (e-

tjänster) i offentlig sektor med fokus på användarmedverkan. Syftet är att lyfta fram vitala 

aspekter och rekommendationer för hur användarmedverkan kan användas i praktiken vid 

utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor. Studien utgår från ett teoretiskt ramverk 

där vi samlat information och kunskap om vilka aspekter som blir centrala. Luleå kommun 

har använts som representativ organisation i denna case-studie, och semi-strukturerade 

intervjuer har samlat in kvalitativa data där vi försöker förstå utvecklingsprocessens olika 

aspekter för att kunna placera någon typ av användarmedverkan i processen. Studien 

fokuserar på hur användare kan medverka, och för att visa på hur man kan identifiera detta har 

vi använt oss av enkäter där frågorna bygger på olika aspekter som är särskiljande för de olika 

typerna av användarmedverkan som vi använt oss av i vårt teoretiska ramverk. Teori 

jämfördes med resultat för att sedan analyseras och sedan ta fram slutsatser och 

rekommendationer, vilket är bland annat att analysera processen före utveckling genom att se 

över den nuvarande dialogen kontra framtida dialog för att inte överföra problematiska 

aspekter digitalt. 

Nyckelord: Elektroniska tjänster (e-tjänster), offentlig sektor, användarmedverkan, 

tjänsteinnovation, utvecklingsprocess, digitala tjänster & myndigheter.  

Abstract 
This study addresses important aspects when designing electronic services (e-services) in 

public sector with a focus on user participation. The purpose is to highlight vital aspects and 

to provide recommendations on how user participation can be carried out in practice during 

the process of developing e-services in the public sector. The study is based on a theoretical 

framework which clarifies the important aspects that becomes central when developing user-

focussed e-services. Luleå kommun has been used as a representative organisation for this 

case study. We have conducted semi-structured interviews in order to explore the different 

aspects of the development process and for to identify what kind of user participation that 

could be implemented in the process. Thus, the study focuses on how users can participate. To 

demonstrate how to identify this we have used surveys where the questions are based on 

different aspects that are distinctive to the various type of user participation identified in our 

theoretical framework. The conclusions and recommendations are, among others, that there is 

need to analyze the process before development by reviewing the current dialog versus future 

dialog in order to not transmit problematic aspects digitally. 

 

Keywords: Electronic services (e-services), public sector, user participation, service 

innovation, development process, digital services & agencies. 

 

 



 

 

 

Förord 

Vi vill till en början ge ett stort tack till Lena Lindbäck som gjort det möjligt för oss att skriva 

vårt examensarbete mot Luleå kommun. Sedan vill vi tacka alla respondenter som bidragit 

med data till vårt examensarbete, via intervjuer och enkäter. Slutligen så vill vi tacka vår 

handledare Mari Runardotter som varit vår handledare och till stor hjälp under hela 

examensarbetet.  
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer beskriva bakgrunden för Elektroniska tjänster (e-tjänster) och dess 

nuvarande syfte med fokus på den offentliga sektorn. Rapportens problembeskrivning och 

formulering kommer även presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Sverige har tidigare varit i framkant när det gäller digitalisering med världsunika databaser 

och informationsteknologi-system (IT-system), men senare studier visar på att Sverige har 

fallit efter i utvecklingen. Varje år läggs ungefär 45 miljarder kronor på IT i offentlig sektor i 

Sverige, men samtidigt visar granskningar på att det finns miljarder att spara från dessa 

investeringar genom ökad effektivisering. Undersökningar visar även på att 2 av 10 

medborgare känner sig nöjda med kommunernas digitala service. Sverige, som strävar efter 

att vara i världsledande inom digital förvaltning, är idag sämst i norden enligt EU:s senaste 

studie (Regeringskansliet, 2016). 

Sveriges offentliga sektor har goda möjligheter för digitalisering, då svenska myndigheter var 

tidigt ute med digitala tjänster och har en teknikvan befolkning (SmartareVälfärd, 2016). 

Informationsteknik används som ett viktigt verktyg i den offentliga sektorn. Det har bland 

annat skapat möjligheten för myndigheter att interagera med sina medborgare genom nya 

kanaler och nya sätt, bland annat e-tjänster (Holgersson & Karlsson, 2014). E-tjänster i 

offentlig sektor är de tjänster som myndigheter erbjuder sina medborgare med hjälp av 

informationsteknologi (IT) (Edmiston, 2003). När myndigheter ska utforma samt 

implementera sina e-tjänster så måste de ta ställning till en rad olika aspekter, såsom 

preferenser samt behov från medborgaren (Giritli Nygren, Axelsson & Melin, 2014). 

E-tjänster har syftet att effektivisera verksamheten genom att skapa en snabbare och mer 

direkt informationskanal, samt erbjuda tjänster på ett mer personligt och kostnadseffektivt sätt 

(Verdegem & Verleye, 2009). Goldkuhl (2011) menar att utvecklingen samt lanseringen av 

nya e-tjänster ska göra så att medborgaren skall kunna få service dygnet runt hos statliga 

myndigheter. 

På grund av den kraftiga tillväxten av allmänna webbaserade applikationer ställs myndigheter 

i offentlig sektor inför nya krav och förväntningar från externa organisationer och 

medborgare. E-tjänster har blivit allt mer efterfrågat för organisationer i offentlig sektor från 
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både medborgare och externa organisationer, och Goldkuhl & Röstlinger (2010) menar att det 

ökande behovet gör att myndigheter verkar fokusera mer på e-tjänsternas bredd än kvalitét. 

Andra menar på att det handlar om resursfördelning, enligt Gullers Grupp (2007) anser man 

att det läggs mer resurser på utvecklingen av e-tjänster än vad som används till att analysera 

medborgarnas behov och önskemål. 

För att utveckla e-tjänster så behöver både kommuner samt utvecklarna involvera 

medborgarna för att ta reda på deras behov samt åsikter kring e-tjänster. Det betyder också att 

den nuvarande dialogen med medborgaren måste utvärderas för att minimera risken att redan 

problematiska aspekter överförs till e-tjänsten (Edmiston, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 
Ur ett värdeskapande perspektiv på tjänster ligger fokus på det som skapar värde för 

användaren. Det innebär då att tjänsten är den värdeskapande process som skapas tillsammans 

med användaren när den använder sig av tjänsten eller kort därefter. Innovativa tjänster, eller 

tjänsteinnovation, syftar på nya värdeskapande processer som resulterar i upplevelser för 

användaren. Begreppet tjänsteinnovation ökar snabbt i popularitet och allt fler företag pratar 

om det (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

Borins (2001) menar att eftersom verksamheter i den offentliga sektorn är statligt ägda och 

finansieras med lagstiftade medel, innebär det att det saknas resurser för mer innovativa 

utvecklingar. Det betyder också att en lyckad tjänsteinnovation generellt sett ger mindre 

belöning för utvecklaren i den offentliga sektorn, kontra den privata. 

Holgersson & Karlsson (2014) menar att myndigheter eller organisationer i offentlig sektor 

tenderar att utveckla sina e-tjänster för att ge medborgaren möjligheten till självbetjäning för 

sina ärenden, syftet är att reducera myndigheternas egna resurskostnader. Detta betyder att e-

tjänster som ska stödja medborgarnas behov, utvecklas ofta i perspektiv av myndighetens 

intressen, inte själva medborgarens. Att ha användarmedverkan i fokus genom 

utvecklingsprocessen och utformningen av e-tjänster i offentlig sektor är i sig en utmaning. 

Det beror på att myndigheter inte kan ha en specifik målgrupp att fokusera på, då tjänsten ska 

tillhandahålla alla medborgare vilket blir en extremt heterogen målgrupp. Oavsett om en 

individ använder sig av e-tjänster dagligen, samtidigt som en annan individ använder en e-

tjänst om året ska e-tjänsterna i offentlig sektor vara lika träffsäker från den ena individen till 

den andra. 
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I en tidigare undersökning av Lindbäck (2016) gick undersökningen ut på att titta på hur andra 

kommuner i Sverige bidrar till att utveckla Sveriges e-samhälle. Där refereras Riksrevisionens 

rapport som visar i en enkätundersökning för 220 kommuner att endast 71 (32%) faktiskt tar 

in användarnas åsikter och behov i utvecklingsprocessen (RIR 2016:14). Detta trots att 

regeringen har sagt att utvecklingen av Sveriges e-förvaltning ska vara användar- och 

behovsstyrd. Detta innebär att risken för sämre träffsäkerhet ökar då en majoritet av 

kommunerna utvecklar e-tjänster utan att involvera användare i processen.  

Från undersökningen visade det sig även finnas goda exempel på kommuner som använt sig 

av någon form av behovsanalys från användare, då Norrtälje kommun använt fokusgrupper i 

sin utvecklingsprocess. Norrköpings kommun fokuserar på att utveckla sina e-tjänster efter 

verksamhetsområde och livshändelser. Det saknas dock generellt sett en medverkan process 

med användare för att förbättra e-samhället i utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig 

sektor. 

Återkommande svårigheter hos kommuner har varit frågan om medborgarfokus, men även 

arbetssätt, prioriteringar och styrande aspekter är något som kommuner har svårt att 

strukturera. Viktiga lärdomar från undersökningen har varit att lyckade exempel för e-tjänster 

har börjat enkelt med att endast fylla behovet och sedan utveckla mer avancerade aspekter, då 

“enkelt” innebär att man endast översätter den fysiska dialogen till digital. 

Även en SIFO undersökning som gjordes 2016 på uppdrag av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), visar på att 80 procent av kommunerna anser att finansieringen är en stor 

svårighet eller rent av ett hinder för att digitalisera verksamheten (SOU 2017:23). 

Andra delar som tillgång till kompetens och verksamhetsutveckling är två aspekter som 

Sveriges kommuner har svårt att uppfylla. Eftersom att Sveriges kommuner består av olika 

förvaltningar är en gemensam digitalisering svår att uppfylla då varje förvaltning har stöd från 

egna IT-system som gör att det blir en utmaning att samordna it-förvaltningen inom bara en 

kommun. De kommuner som står inför större utmaningar för just den interna verksamheten 

har därför inte prioriterat resurser för att stödja användarmedverkan i utvecklingsprocessen för 

e-tjänster. 
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1.3 Syfte 

I denna studie studeras utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor för att visa på hur 

användarmedverkan kan tillämpas för att ge slutanvändaren ett mervärde. Syftet är att lyfta 

fram vitala aspekter och rekommendationer för hur användarmedverkan kan användas i 

praktiken vid utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor. 
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2 Teori 
Teoretiska referensramen i denna rapport kommer att redogöra för vad som är grunden för 

vår studie, samt vilka delar som blir centrala för att testa den mot vår empiri.  

2.1 Teoretisk referensram 

 

Figur 1: Visuell presentation för den teoretiska referensramen. 
 

Figur 1 visar vilka delar som är centrala och som ligger till grund för vår studie. Det som 

ligger under ljusblå markering representerar offentlig sektor, vilket innebär att vi kommer titta 

på användarmedverkan utifrån och in i organisationen. 

2.2 Tjänsteinnovation 
Tjänsteinnovationens fokus bygger på vad användaren anser är värdefullt med själva tjänsten, 

tjänsteinnovation börjar därför med att identifiera användarens behov. Det betyder att 

verksamheter bör lägga fokus på vad användaren verkligen behöver istället för att ha fokus på 

vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma. Grundpelaren i tjänsteinnovation är att 

verksamheter har i uppgift att tillhandahålla samt stödja användaren i specifika situationer och 

därmed ha utgångspunkten i användaren och användarens värdeskapande process. Detta 

genom att till exempel forma och skapa lösningar som uppfyller kundens krav och behov. Allt 
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handlar om att skapa någon typ av mervärde för slutanvändaren (Kristensson et al., 2014). 

Det finns en rad beskrivningar gällande tjänsteinnovationer som säger att det skulle finnas 

likheter mellan en tjänsteinnovation och vad som kännetecknas som en lyckad 

affärsverksamhet. Saken är att med dessa begrepp så riskerar grundsynen på innovation att 

tappa sin mening. Vinnova har föreslagit en definition på tjänsteinnovation som lyder: 

“En tjänsteinnovation är resultatet av en innovationsprocess där själva 

resultatet är en tjänst som används. Det behöver dock inte innebära att det 

är själva tjänsten som är ny, även om upplevelsen är att den är det. 

Innovationen kan även utgöras av ett nytt distributionssätt, en ny 

affärsmodell, en ny design, ny möjliggörande teknik, etc. Detta innebär att 

processinnovationer (organisatoriska och teknologiska), affärsinnovationer 

och varuinnovationer är av stor betydelse för tjänsteinnovationer. Vinnova 

menar dessutom att kommunikation och samspel med olika intressenter är 

centralt genom hela tjänsteinnovationsprocessen.” 

(Innovationsupphandling, 2010, s. 60). 

Tjänsteinnovation tolkas på många olika sätt, vissa menar att det enbart handlar om en 

värdeskapande process som skapar mervärde åt användaren (Kristensson et al., 2014), medan 

andra menar att det handlar om ett val att ta ställning till att antingen fokusera mer på att 

skapa mervärde åt användaren eller åt producenten (Innovationsupphandling, 2010). 

Kristensson et al. (2014) menar att tjänsteinnovation handlar om värdeskapande processen 

som skapas för kunder i användandet av tjänsten eller precis efteråt, som sedan resulterar i 

upplevelser för kunden. 

Regeringskansliet (2010) har ett lite annorlunda sätt att se på tjänsteinnovation, då de pratar 

om mervärde åt användare eller producent. De menar att kravet för en tjänsteinnovation inte 

behöver medföra att innovationen uppfyller ett ökat värde för båda parter, även om det är 

vanligast när man pratar mervärde för tjänsteinnovationer. De menar att man bör ta ställning 

till ett perspektiv och fokusera mer på det för att komma med en mer träffsäker och lyckad 

tjänst. Även om att skapa mervärde åt båda parter är den mest optimala lösningen så är det 

svår att få det perfekt, det vill säga göra båda parter helt nöjda.  

Kopplat till tjänsteinnovation enligt Kristensson et al. (2014) är det mer relevant för offentlig 
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sektor att ta ställning och lägga fokus på att skapa mervärde för användaren, eftersom det 

huvudsakliga syftet för e-tjänster inom offentlig sektor är att försörja medborgarens behov. 

2.3 E-tjänster 
Det finns olika perspektiv och definitioner för tjänster. Den vanligaste definitionen innefattar 

de karaktäristiska aspekterna för en tjänst som en ogripbar färskvara där produktion och 

konsumtion sker samtidigt och ser sällan likadan ut vid varje kreation. Goldkuhl & Röstlinger 

(2000) ifrågasätter aspekten av att tjänsten konsumeras under produktion, då de menar att 

tjänstens resultat kan vara värdet att ha fått tjänsten uträttad. Det innebär att tjänsten, eller det 

resulterande värdet som kan definiera tjänsten, först träder in efter att tjänsten är färdig 

konsumerad. 

Om vi ser på tjänsten som en aktivitet kan det bli mer relevant att titta på vad 

tjänsteleverantören gör, vilket resultat tjänsten ger samt vilken effekt det gav användaren. 

Alltså vilken tillfredsställande upplevelse resulterade tjänsten i för användaren, då det i sig 

definierar tjänsten. Det innebär att en tjänst representerar något värdeskapande (Jansen & 

Ølnes, 2016).  

En e-tjänst kan beskrivas som en tjänst som levereras med hjälp av elektroniska medier och 

har tre huvudsakliga komponenter vilket är tjänsteleverantör, tjänstemottagare och den kanal 

som tjänsten levereras på (Jansen & Ølnes, 2016). 

E-tjänster i offentlig sektor möjliggör kommunikationen mellan myndighet och medborgare. 

Skulle plattformens fokus vara en informativ källa till medborgaren innebär det att 

kommunikationen är en-vägs-kommunikation, alltså från myndighet till medborgare. Det är 

viktigt att både myndighet och medborgare får ut något mervärde av e-tjänsten, vilket betyder 

att det är mer gynnsamt att skapa underlag för en två-vägs-kommunikation i 

utvecklingsprocessen där myndigheten kommunicerar med medborgaren och medborgaren 

kan kommunicera med myndigheten. Detta gör att myndigheten blir intern användare av 

systemet och medborgaren är extern användare. Även om det kan bli en aning missledande 

syn på tjänst som ska gå från leverantör (myndighet) till användare (medborgare), påverkar 

inte två-vägs-kommunikationen den fundamentala vägen tjänsten levereras (Goldkuhl & 

Röstlinger, 2010). 
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2.3.1 Fem användarrelaterade dimensioner för e-tjänstkvalité 

I en studie för att analysera e-tjänsternas kvalité av Jansen & Ølnes (2016), menar de på att 

man först måste definiera kvalité för vem, vad som ska analyseras, varför vi analyserar samt 

när och vart vi analyserar kvalité för e-tjänster. Detta eftersom att kvalité alltid är relaterat till 

någon typ av förväntan eller krav. De identifierar fem användarrelaterade dimensioner för 

kvalité på e-tjänster. Dessa är:   

● Användbarhet och funktionalitet 

Är e-tjänsten enkel att använda och uppfyller dess funktionalitet ett syfte? 

 

● Kvalité på innehåll 

Är informationen som presenteras relevant och uppdaterad? 

 

● Trovärdighet 

Skyddas konfidentiell information som säkrar din anonymitet? 

 

● Teknisk prestanda och pålitlighet 

Är e-tjänsten tillgänglig när den ska vara det, eller inträffar oväntade avbrott på grund av 

bristande stabilitet? 

 

● Organisatorisk förmåga och stödjande 

Är relevanta processer internt integrerade och finns det strukturerat samarbete mellan 

myndighetens olika förvaltningar? 

Dessa dimensioner av kvalité mäts utifrån ett antal indikatorer där var och en är relaterad till 

varje dimension. Det är varken bra eller möjligt att använda sig av exakta indikatorer för varje 

dimension som ett ramverk som alltid fungerar för alla, eftersom dessa indikatorer kommer 

variera beroende på kontext, syfte och politiska prioriteringar. Mäter vi exempelvis Teknisk 

prestanda och pålitlighet som är en av dimensionen, kan indikatorerna vara tillgänglighet, 

stabilitet och interoperabiliteten mellan system. Dessa indikatorer ska vara relaterade till 

frågan om vilken kvalité för vem, vart och när (Jansen & Ølnes, 2016). 

Det är viktigt att inte göra all information tillgänglig för användaren hela tiden, utan att man 

presenterar rätt information, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Att presentera rätt information 



 

9 

 

innebär att ny information ska kunna relatera till den information och de koncept som tidigare 

är känt hos användaren, det ska kännas relevant. Rätt tidpunkt handlar om att hitta en balans 

då informationen inte uppfattas som påträngande avbrott, men samtidigt inte utesluten för 

kontexten. Det är även viktigt att presentera informationen på rätt sätt, det kan vara att 

använda sig av alternativa sätt att presentera information som stödjer användare med diverse 

nedsatt funktion (Fischer, 2001). 

2.4 Digital utvecklingsprocess 
Kommunikationen mellan myndighet och medborgare är oftast inte endast beroende av själva 

e-tjänsten i sig, vanligtvis finns det interna IT-system som tillhandahåller e-tjänsten. Därför är 

det viktigt att ha e-tjänstens kontext i åtanke, då varje förvaltning inte nödvändigtvis har 

liknande IT-system. Samtidigt är e-tjänsten inte enbart beroende av interna IT-system och 

dess struktur, utan kommer mest troligt påverka interna arbetsprocesser (Goldkuhl et al., 

2010). 

På grund av denna kontext har Goldkuhl et al. (2010) tagit fram fem viktiga aspekter att tänka 

på då man utvecklar e-tjänster i offentlig sektor. Dessa innefattar arbetsprocessen, dialogen 

mellan myndighet och medborgare, arbetsregler och förordningar, interna kommunikationer 

samt informationssystems-arkitektur & utbyte av kommunikation. Dessa aspekter kopplat till 

e-tjänsten ska analyseras ur ett nuvarande stadie för att sedan titta på ett framtida stadie. Det 

handlar om att se över den fysiska dialogen, för att sedan se hur tjänsten hade kunnat fungera 

digitalt. Eftersom att e-tjänsten ska ersätta eller supplementera den tidigare fysiska tjänsten, är 

det viktigt att analysera det nuvarande stadiet ur dessa aspekter. Det är sällan en bra lösning 

att direkt digitalisera den fysiska tjänsten som en e-tjänst. Det innebär att man digitaliserar 

tjänsten utan att ta hänsyn till integrerade IT-system och processer, vilket gör att e-tjänsten 

riskerar att falla för samma problematiska aspekter som tidigare fanns i den fysiska dialogen. 

Fischer (2001) menar att ett av de största problemen man stöter på inom systemutveckling är 

hur man ska utveckla en tjänst eller programvara anpassad för miljoner användare, samtidigt 

som den ska vara utformad som att den är anpassad för varje enskild användare. Därför är det 

viktigt att göra klasser av användare där det görs antaganden för vilka arbetsuppgifter de mest 

troligt vill utföra, samt analysera interaktionsmönster under användningstid och kontinuerligt 

anpassa systemet därefter. Dock innebär det att användningstiden blir en typ av designtid, 

men behovet av att stödja en större bredd av användare leder till en bredare funktionalitet för 
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tjänsten/systemet. 

2.5 Användarmedverkan 

Det har länge talats om vilken viktig aspekt användarmedverkan har för utvecklingsprocessen 

av IT-system. Det finns ett antal olika metoder och teorier om hur man ska applicera 

användarmedverkan i utvecklingsprocessen beroende på kontext, samt argument om varför 

det är viktigt att tänka på. Användarmedverkan kan på ett positivt sätt bidra till moraliska 

aspekter, förhöjd tillfredsställelse av systemet och förbättrade lösningar. Detta eftersom att 

man anser att användarens medverkan i utvecklingsprocessen bidrar till en mer komplett och 

exakt kravdefinition från slutanvändaren, vilket leder till ökat intresse för den nya 

implementationen samt en minskad risk för eventuellt motstånd från användaren (Holgersson 

& Karlsson, 2014). 

Samtidigt finns det nackdelar med användarmedverkan. Det finns undersökningar då man 

visat på att användarmedverkan i sig kan bidra till sämre produktivitet för projektet eller 

utvecklingsprocessen. Detta på grund av olika konflikter som kan uppstå mellan olika 

användargrupper eller om de senare i utvecklingsprocessen ändrar sina krav, detta kan vara på 

grund av att de inte förstår utvecklingsprocessen eller vad som är möjligt. Det innebär att det 

kan bli mer tidskrävande i fall då användarna och utvecklarna har svårt att förstå varandra, 

och kan kräva att utvecklare måste förklara för användarna vad systemutveckling innebär 

(Holgersson & Karlsson, 2014). 

Enligt Cinquini, Di Minin, & Varaldo (2013) så är användarens vilja att medverka till största 

del beroende av två faktorer, “information stickiness”, och användarens förväntade belöning. 

“Information stickiness” är ett koncept som beskriver hur svårigheten ökar att överföra 

informationen till en specifik destination där informationen är användbar för mottagaren. Det 

man menar med “sticky” är alltså att information kan upplevas som kodad för mottagaren och 

kräver mer ansträngning att tyda, vilket gör den svår att överföra. Är informationen för svår 

att förstå tenderar användare att förlita sig betydligt mer på informationen de redan besitter än 

den information som måste tas in från externa källor. 

Användarens förväntade belöning är den andra faktorn som påverkar en användares vilja att 

medverka. Det innebär att användare förväntas dra någon form av nytta från sitt medverkande, 

vilket kan vara pengar, bidra till bättre service eller någon typ av social tillhörighet. I vissa 

fall kan en mer inre verklig belöning göra att användare med större sannolikhet vill medverka 
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i utvecklingsprocessen. Detta kan vara att en användares medverkan bidrar till fortsatt 

tjänsteutveckling och förbättring med hjälp av andra användare eller aktörer, alltså att 

användarens medverkan bidrar till en större helhet. Det kan också vara att användarens 

medverkan bidrar till en standardlösning för tjänsten som gynnar alla potentiella användare. 

Det är samtidigt viktigt att inte bara fokusera på verkliga belöningar för användaren, utan 

samtidigt viktigt att förstå den sociala kontexten för slutanvändaren och verkliga behov för att 

förstå vad som kan skapa mer innovativa tjänsteutvecklingar (Cinquini et al., 2013). 

2.5.1 Participatory design 

Participatory Design (PD) är en typ av användarmedverkan där man ser på användaren och 

utvecklaren som jämställda samarbetspartners. Syftet med PD är att hitta en mer anpassad 

lösning mellan teknologi och hur användare vill utföra sina arbeten eller använda sig av 

tjänsten. Eftersom man ser användare som en samarbetspartner med utvecklaren innebär det 

att beslut som påverkar användaren ska användaren kunna påverka, alltså har utvecklare och 

användare ett gemensamt ansvar för utvecklingsprocessen. Det innebär också att användaren 

behöver tillgång till relevant information för utvecklingsprojektet, samt generellt sett ha en 

bättre förståelse för tekniska möjligheter och en viss kunskap inom området (Holgersson & 

Karlsson, 2014). 

Abras, Maloney-Krichmar & Preece (2004) menar på att det finns risker för kulturkrockar 

inom PD, och även att det kan vara svårt för användare att förstå de språk och termer som 

används. Därför kan det vara nyttigt att använda sig av mockuper eller mer visuella 

prototyper. En fördel med PD är att samarbetet mellan användare och utvecklare genererar 

mest troligt fler kreativa lösningar, men dessa riskerar att bli alldeles för personanpassade för 

att användas som en generell lösning anpassad för alla potentiella användare. Även om 

processen att involvera användare mer i utvecklingsprocessen kan uppfattas som 

tidskrävande, menar (Oostveen & van den Besselaar (2004) i sin forskning att PD istället 

skulle berika den teknologiska utvecklingen i offentlig sektor. 

Holgersson, Söderström, Karlsson & Hedström (2010) anser att det är generellt sett svårt att 

hitta användare för att medverka i utvecklingsprocesser för e-tjänster, även om externa 

användare är mer svåra att placera i en utvecklingsprocess är det generellt sett problematiskt 

för alla typer av användarmedverkan att försäkra sig att användare har tillräckligt med 

kunskap för utvecklingsområdet samt talar samma språk som utvecklarna och övriga i 
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utvecklingsgruppen. 

En studie av Holgersson & Karlsson (2014) visar att de användare som vill ha en mer aktiv 

roll i sin medverkan föredrar PD. Användare som föredrar PD är vanligtvis användare som 

haft tidigare erfarenhet av användarmedverkan som gett ett positivt utfall, eller användare som 

känner en stark social tillhörighet och tycker därför att de ska bidra till utvecklingsprocessen. 

2.5.2 User-centred design 

User-centred design (UCD) är den typ av användarmedverkan där man tar hänsyn till 

användarens förmågor och fokuserar på att utveckla systemet för att tillfredsställa 

användarnas behov (Holgersson & Karlsson, 2014). 

Användarens behov ska tidigt vägleda utvecklingsprojektet som sedan styrs med fokus på 

användarens mål och användarkontext. Det betyder att det läggs mindre fokus på teknik, och 

istället är det mer viktigt att förstå vem användaren är, hur de kommunicerar och utför 

uppgifter för den tänkta tjänsten. Därför är det viktigt att utvecklare faktiskt träffar faktiska 

eller potentiella användare och har en typisk beskrivning för användaren som alltid ligger i 

fokus genom utvecklingsprocessen (Gulliksen, Göransson, Boivie, Blomkvist, Persson & 

Cajander, 2003).  

Holgersson et al. (2010) förklarar att problematiken med UCD är att tillfredsställa gruppens 

alla behov men samtidigt göra e-tjänsten relevant för sitt syfte. Svårigheten är att hitta en 

dialog som möjliggör för att kommunikationen behandlar problem och behov, inte tekniska 

aspekter. 

Enligt undersökning av Holgersson & Karlsson (2014) visade det sig att användare som vill 

ha en mer passiv roll oftast föredrar UCD före PD. Tid är också en viktig faktor i detta. Det 

menar att användare föredrar mest troligt UCD då de inte vill eller kan investera en längre tid 

att medverka. Jämfört med PD kräver UCD mindre dedikerad tid från användaren, men 

samtidigt behöver användaren ha grundkunskap inom IT och vara relativt datorvan. 

2.5.3 User Innovation 

User innovation (UI) är den typ av medverkan där man låter användare komma med 

utvecklingsförslag. Det innebär att användaren är den drivande faktorn för tjänsteinnovation, 

och vanligtvis är ett centralt begrepp “ledande användare”, eftersom det finns risk för att dessa 

idéer för innovationer, drivna av användare, är väldigt individanpassade. Även Goodwin 
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(2009) menar att användare endast är experter för sina egna problem, då det oftast identifierar 

vad de själv upplever som problem. Det betyder att utvecklare måste kunna strukturera om 

tjänsten för att skapa ett mer generellt anpassat tjänstekoncept som gynnar samtliga 

användare. 

Holgersson et al. (2010) menar på att användare enligt UI bör även kunna bedöma hur 

effektiv en lösning är för organisationen, då e-tjänster i offentlig sektor kommer att mer eller 

mindre påverka den interna arbetsprocessen. Eftersom att användare ska driva 

utvecklingsprocessen enligt UI, kan de uppstå komplikationer då användare har svårt att 

uttrycka sina idéer och lösningar om de saknar tidigare erfarenhet eller kunskap inom området 

som ska utvecklas. Ett annat problem som kan uppstå är att användare prioriterar sina 

personliga behov före demokratiska principer, alltså att alla användares behov ska tas till 

hänsyn. Därför blir det viktigt för utvecklingsgruppen att kunna besvara frågan om användare 

inom UI kan tala för hela spektrumet av heterogena användare. 

Det betyder att tjänstens slutliga design kommer mest troligt skilja sig från grund designen för 

att vara mer anpassad för ett bredare spektrum användare. UI innebär alltså att användare 

ansvarar för problemidentifiering och lösningsförslag, och kräver mer hängivenhet från 

användaren samt en djupare förståelse för tekniska möjligheter och ansvar. UI som 

användarmedverkan kräver därför mer tid och resurser från användaren vilket gör det 

svårapplicerat (Holgersson & Karlsson, 2014). 
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3 Metod 
I de här kapitlet så kommer vi att klargöra för hur vi har gått tillväga för att komma fram till 

vårt resultat. Här kommer vi visa på hur vi tagit oss an vår problemformulering, men även 

redogöra för och diskutera kring den valda forskningsmetoden. 

3.1 Studiens tillvägagångssätt 
Vi började med att skapa en bättre förståelse för ämnet e-tjänster i offentlig sektor, 

användarmedverkan och dess tillhörande aspekter i vårt teorikapitel. Detta genom att använda 

oss av relevant litteratur, exempelvis vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet. Vi utgick 

från vad teorin inom området säger om verklighetens förhållanden (Olsson & Sörensen, 

2011). Det innebär att vi har valt en deduktiv ansats, där vi har vår teori som utgångspunkt. 

Syftet är att vi ska kunna lyfta fram de viktiga aspekter som finns för att användare ska kunna 

medverka i utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor på det mest effektiva sättet. 

Eftersom att denna studie behandlar en väldigt heterogen målgrupp som dessa e-tjänster ska 

betjäna, valde vi att smalna av detta spektrum av heterogena användare. Detta gjorde vi 

genom att kategorisera potentiella användare för e-tjänster i offentlig sektor, där 

kategoriseringen bygger på de preferenser användare ska ha för de olika typerna av 

användarmedverkan enligt vår teori. Vi tittade alltså på de särskiljande aspekterna i teorin om 

de olika typerna av användarmedverkan. Exempelvis där User Innovation kräver mer 

förståelse för tekniska möjligheter av användare samt mer dedikerad tid. För att kunna göra 

dessa kategoriseringar, eller användarklasser, valde vi att använda oss av enkäter. Vi ansåg att 

dessa användarklasser är nödvändiga för att kunna hantera en extremt heterogen målgrupp, 

och vi är även medvetna om att när vi smalnar av spektrumet av olika användartyper kommer 

vi inte bli lika träffsäker som om vi skulle intervjua varje enskild individ i en kommun. 

För att kunna lämna rekommendationer på hur dessa användarklasser kan användas i 

utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor, måste vi skapa en bättre förståelse för 

hur utvecklingsprocessen ser ut för vår fallstudie. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer 

med anställda på e-nämnden i Luleå kommun för att ta reda på hur de definierar tjänster, 

prioriterar innovationsutveckling, utvecklingsprocessen och syn på användarmedverkan. Att 

förstå utvecklingsprocessen, men framförallt dialogen mellan myndighet och användare är en 

viktig aspekt för vår studie. Även om vi inte direkt kommer fokusera på att förändra 

utvecklingsprocessen, är det en förutsättning att ha god förståelse för att kunna avgöra hur 
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användarmedverkan på bästa sätt skulle kunna tillämpas. 

3.2 Deduktiv ansats  
Vi började med att analysera teoridelen kring vårt område för att därefter övergå till att 

undersöka vad som faktiskt sker i praktiken och samla empiri. Sedan fortsatte vi med att 

granska och gå igenom teorier för att skapa underlag till vår datainsamling. Att vi utgår från 

teori för att sedan titta på dess relation till vår forskning tyder på att vi huvudsakligen har ett 

deduktivt synsätt (Bryman & Bell, 2003). Just teoridelen bygger på användarmedverkan och 

tydliga förklaringar på nyckelbegrepp som är viktiga att ta del av när man utformar e-tjänster i 

offentlig sektor. Genom den deduktiva ansatsen så har vi kunnat använda vår teoridel som 

grund för våra beslut och struktur för vår enkät samt intervjuer. Allt detta för att skapa en 

djupare förståelse för ämnet, men även processen att designa e-tjänster i offentlig sektor och 

vilka faktorer som blir relevanta.  

3.3 Kvalitativ tillvägagångssätt 
Även om vi valde att använda oss av en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av enkäter, är 

detta endast för att samla in data från så stor mängd användare som möjligt. Syftet med 

enkäterna var att, utifrån teori som beskriver generella preferenser för användare inom de 

olika typerna av användarmedverkan, kunna kategorisera potentiella användare för 

medverkan i tre olika användarklasser. Dessa användarklasser bygger på användarnas 

datorvana, förståelse för tekniska möjligheter, hur ofta de använder e-tjänster, tidsresurser, 

tänkbara kanaler att medverka genom och tidigare erfarenhet inom användarmedverkan. De 

tre användarklasserna representerar de tre olika typerna av användarmedverkan som vi har i 

vår teori, dessa är User-Centred Design, Participatory Design och User Innovation. Det gjorde 

vi för att kunna hantera det spektrum av den extremt heterogena målgruppen. 

Vi analyserade dessa användarklasser genom ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta eftersom 

att syftet med användarklasserna i sig var att förstå hur användare kan medverka i en 

utvecklingsprocess för e-tjänster i offentlig sektor. Vi valde att analysera teoretiska aspekter 

som definierar de olika typerna av användarmedverkan. Detta för att bättre förstå vilka 

preferenser som användare bör ha för de olika typerna av användarmedverkan, och på så sätt 

kunde vi kategorisera användarklasserna baserat på en poängskala. Vi har även läst 

vetenskapliga artiklar där dessa typer av användarmedverkan har tillämpats för att bättre 

förstå den kontext som användarklasserna representerar (Olsson & Sörensen, 2011). 
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För att få en bättre förståelse för den interna utvecklingsprocessen för e-tjänster i offentlig 

sektor valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer med anställda på Luleå kommuns e-

nämnd. Anledningen till detta var att vi behövde en god förståelse för hur de ser på tjänster, 

innovation, e-tjänster, utvecklingsprocessens fokus och användarmedverkan. Vi genomförde 

tre intervjuer som vi sedan analyserade mot vår teori. Detta ligger i grund för att förstå på 

vilket sätt vi kunde ge rekommendationer och slutsatser för hur användarmedverkan kan 

placeras i utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av två typer av insamlingsmetoder, där ena är kvalitativ 

datainsamlingsmetod i form av intervjuer, och den andra är kvantitativ datainsamlingsmetod i 

form av enkäter. Intervjuerna använde vi oss av för att få grepp om hur Luleå kommuns e-

nämnd och hur avdelningen faktiskt jobbar idag. Enkäterna använde vi oss av för att få grepp 

om hur verkligheten faktiskt ser ut sett från användarperspektiv, samt hur de kan medverka.  

3.4.1 Enkätundersökning 

Vår teori ligger i grund för utformningen av våra enkäter, och vi ville kategorisera användare 

efter de skiljande aspekterna som finns hos de olika typerna av användarmedverkan. Detta så 

att vi kunde skapa ett mindre spektrum av användare där vi fokuserade på tre olika typer av 

användarklasser, ur det perspektivet hur de kan medverka i en utvecklingsprocess av e-tjänster 

i offentlig sektor. Enkäterna genomfördes på sådant sätt att vi ställde frågorna till användare 

och skrev själv in deras svar. Detta dels på grund av att det blir omständigt att låta användaren 

fylla i enkäten själv i miljöer som gallerior, men även för att vi då kan försäkra oss att 

användaren förstår frågorna och svarar därefter. Eftersom en e-tjänst ska vara anpassad för 

alla, valde vi att slumpmässigt fråga användare om de ville medverka i undersökningen. Detta 

genom att exempelvis positionera oss på en plats där en bred målgrupp individer befinner sig, 

och alltid systematiskt frågade var annan individ som passerade oss om de ville delta i vår 

enkätundersökning. Vi gjorde på detta sätt för att undvika att omedvetet välja ut vilka vi 

frågar. Vi hade även tänkt på att geografiskt sprida ut oss för att träffa så bred användargrupp 

som möjligt. Exempelvis olika gallerior och livsmedelsbutiker runt om i Luleå kommun. 

Dessa har varit Smedjan, Shopping, Strand, Ica Maxi Storheden och Coop Örnäset. 

Fördelen med enkäter är att det är mycket snabbare samt billigare att administrera dem samt 

det går mycket snabbare att få fram en stor mängd data. 
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Några nackdelar med enkäter är att det kan vara svårt att formulera frågor som passar in i 

enkätform. En annan svårighet som vi stött på vad gällande enkäter, är att man inte kan lägga 

ner samma tid på att hjälpa respondenten med tolkning eller förtydliga frågorna. 

3.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att intervjua anställda på e-nämnden i Luleå kommun som har någon koppling till 

utvecklingsprocessen av e-tjänster. Semistrukturerade intervjuer innebär att vi använder oss 

av en uppsättning frågor, eller teman som ska beröras, där ordningsföljden varierar beroende 

på hur intervjun utspelar sig. Frågorna är öppet formulerade och vi har även punktat upp 

följdfrågor för respondenten så vi har möjlighet att ställa följdfrågor om vi anser att något 

viktigt svar för ett specifikt ämne utelämnas (Bryman & Bell, 2013). 

Anledningen till varför vi valde att göra semistrukturerade intervjuer kontra strukturerade 

intervjuer är för att ha en mer öppen dialog kring vad respondenterna tycker, tänker och vilket 

perspektiv de har för ämnet. Vi ville på ett bättre, mer tydligt sätt kunna försäkra oss om att vi 

förstår vår respondent. Samtidigt ville vi ha en öppen dialog om ämnet, och inte ställa frågor 

som påverkar respondenten att svara på ett specifikt sätt. Vi anser att detta ger oss en bättre 

förståelse för respondentens perspektiv för ämnet. 

3.5 Fallstudie 
En fallstudie beskriver de metoder som används för att på ett djupare sätt studera en person, 

grupp, ett fall eller en social enhet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Syftet med studien är att undersöka och ge rekommendationer för hur användarmedverkan 

kan användas i praktiken i utveckling av e-tjänster i offentlig sektor. Eftersom offentlig sektor 

är ett väldigt brett område med flertalet olika organisationer och myndigheter som alla jobbar 

på olika sätt, har vi valt att göra vår studie mer avgränsad genom att göra en fallstudie. Detta 

för att det känns mer möjligt att angripa området av ett mer begränsat fall och kommer därför 

avgränsa oss till Luleå kommun. Samtidigt har vi tittat på rapporter från övriga kommuner 

och myndigheter i offentlig sektor, men vi samlade vår empiri i Luleå kommun. 

Målet med vår fallstudie är att förstå Luleå kommuns e-tjänster samt den dialog som förs med 

användare. 
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3.5.1 Fallstudieorganisation - Luleå kommun 

Organisationen vi valde att jobba med i denna fallstudie är Luleå Kommun, främst med fokus 

på E-nämnden. Luleå kommun samverkar med Norrbottens E-nämnd, detta tillsammans med 

12 andra kommuner i Norrbotten där Luleå kommun är värdkommun för nämnden. Deras 

syfte är att jobba för att förverkliga regeringens intentioner för Sveriges e-samhälle. Målen är 

att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag samt stödja delaktighet och 

innovation för att skapa en effektivare verksamhet med hög kvalité (Luleå kommun, 2017). 

 

 
Figur 2: Visuell bild över Luleå kommuns koncernorganisation.  

Figur 2 visar på vilka delar som finns inom Luleå kommun där vi valt att belysa den delen där 

vi lagt fokuset på samt där vi hämtat vår interna information ifrån genom semi-strukturerade 

intervjuer. Anledningen varför vi valt att intervjua E-nämnden som fokus för vår fallstudie är 

för att dessa individer sitter närmast beslut och verksamhetsfrågor som gäller e-tjänster och 

dess utformning. Vi ansåg att de är mest lämpade för att besvara de frågor vi har kopplat till 

digitaliseringen som sker i offentlig sektor. 
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3.6 Analysmetod 
Det material vi tog fram har analyserats på ett tematiskt sätt. Vi har använt oss av teoristyrd 

tematisk analys, vilket betyder att vi utgår från våra teorier med förutbestämda teman och i 

vårt tolkningsarbete identifierade vi dessa teman i vår datainsamling från respondenterna 

(Langemar, 2008).  

Temaområdena som vi analyserade utifrån är Tjänsteinnovation, Kvalitativa e-tjänster, Digital 

utvecklingsprocess och Dialog mellan myndighet och medborgare. 

Vi började med att analysera vår insamlade data från enkäterna samt intervjuerna för att hitta 

olika teman som vi kan koppla till vår teori med fokus för att kunna besvara vårt syfte. Detta 

genom att först kategorisera varje enkät och dess respondent i tre olika användarklasser. 

Syftet är att göra vårt spektrum av olika individer och användartyper mindre och möjligt att 

analysera. Sedan kommer vi analysera mer ingående på enkäterna och dess svarsmönster för 

att kunna se samband och öka förståelsen för vad som gör att användare kan medverka, samt 

hur de vanligtvis ställer sig till användarmedverkan. 

Genom att analysera dessa kategorier av användarklasser utifrån de temaområden som är 

relevanta från vårt teorikapitel kan vi stärka vår förståelse för vad det är som gör att en 

användare kan medverka utifrån de olika typerna av användarmedverkan. 

Genom vår kvantitativa datainsamlingsmetod i form av enkäter fick användaren svara på 10 

frågor där svaren baseras på en skala från 1-6 eller 1-5, samt en Ja eller Nej fråga. (se bilaga 

1). Dessa frågor har en bakomliggande poängskala där varje svar ger en viss poäng, där antal 

poäng är varierande beroende på hur mer eller mindre relevant frågan är kopplat till de 

aspekter som definierar de olika typerna av användarmedverkan som vi använt i vår teori. 

Slutresultatet för en enkät kan bli mellan 4,5-40. Anledningen varför 0 inte är den lägsta 

möjliga poängen är exempelvis frågan “Hur bekväm är du med IT-termer, IT-språk?”, där ett 

svar som “väldigt obekväm” ger som lägst 1 poäng.  

Efter att klargjort vilka frågor som är mest avgörande för de olika typerna av 

användarmedverkan kunde vi genom poängskalan kategorisera respondenternas enkäter i 

användarklasser A-C, där varje användarklass representerar den typ av användarmedverkan 

som är mest passande utifrån de aspekter vi redogjort för i teorikapitlet. Poängskalan har vi 

valt utifrån att testa hur användaren möjligtvis kan svara, och därefter gett frågor som väger 
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mer för kategoriseringen för de olika typerna av användarmedverkan en högre maxpoäng. 

Sedan när vi analyserade resultatet och testade olika svarsmöjligheter kunde vi fastställa ett 

poängsystem som, utifrån avgörande aspekter från vårt teorikapitel gällande 

användarmedverkan, kunde kategorisera respondenterna i bäst passande typ av medverkan. 

Användarklass A motsvarar UI, Användarklass B motsvarar PD och Användarklass C 

motsvarar UCD.   

Syftet med detta var att visa hur vi med enkätfrågor kan forma tre olika användarklasser där 

varje representerar en typ av medverkan för en utvecklingsprocess för e-tjänster i offentlig 

sektor. 

Detta kräver även en förståelse för hur utvecklingsprocessen ser ut, eller idealt skulle vilja se 

ut. Vi gjorde en tematisk analys av vårt material från de intervjuer som gjorts med Luleå 

kommuns e-nämnd och såg över vilka aspekter som kan stärkas från vårt teorikapitel, samt 

vilka aspekter som eventuellt skulle kunna förbättras eller anpassas för att stödja en 

medverkanprocess från användare. 

Utifrån vår teoretiska referensram har vi temaområden som Tjänsteinnovation, Kvalitativa E-

tjänster, Digital utvecklingsprocess & Dialog mellan myndighet och medborgare. Vi samlade 

vår empiri genom både kvantitativa- och kvalitativa datainsamlingsmetoder. 

 
 

Figur 3: Koppling mellan teoretiska referensramen, temaområden och empiri. 

Figur 3 visar hur vi formade vår tematiska analys utifrån vår teoretiska referensram. 

Temaområden är Tjänsteinnovation, Kvalitativa E-tjänster, Digitala utvecklingsprocess & 

Dialog mellan myndighet och medborgare. Vi samlade vår empiri genom både kvantitativa- 

och kvalitativa datainsamlingsmetoder. 
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3.7 Metodreflektion och etiska aspekter  
Vi upptäckte snabbt att det var betydligt svårare att få in data från enkäter än vad vi trodde. 

Dels på grund av att vi var i miljöer där människor rör på sig, exempelvis gallerior, men även 

på grund av vi blev förväxlade med försäljare. Vi märkte snabbt att om vi hinner nämna 

studenter, skola, eller examensarbete blev det mer samarbetsvilliga och valde att hjälpa till 

med att fylla i enkäten. Detta ledde till att vi gjorde så att en av oss ställde frågorna från 

enkäten, medan den andra fyllde i enkäten. Den som ställde frågorna hade även ett formulär 

så vi kunde både visa och förklara frågorna för respondenten för att klargöra att de förstår 

frågorna. 

Detta kan kritiseras då vårt närvarande skulle kunna påverkat vad respondenten svarar, men vi 

tänkte på hur vi ställer frågorna, vilken attityd vi hade och på vilket sätt vi bemötte 

respondenterna med fokus på att detta skulle hållas så neutralt som möjligt. Anledningen var 

att vi inte ville vinkla respondenten eller råka påverka deras svar. 

Under analysen upptäckte vi att tid och möjlighet saknas för att kontakta respondenter från 

enkätundersökning. Vår grundidé och tanke var att hålla kortare intervjuer med 

respondenterna för att se hur väl vi kan träffa rätt med kategoriseringen av de olika 

användarklasserna. Detta är något som man skulle kunna ta mer hänsyn över till fortsatt 

forskning samt mer praktisk prövning i utvecklingsprojekt där de behöver tillgång till olika 

typer av användarmedverkan. För syftet var att smalna av målgruppen av heterogena 

användare och utifrån teorikapitlet kategorisera användare efter den typ av medverkan som är 

bäst anpassbart. Självfallet hade en större mängd data varit bra, samt en längre period med 

prövningar för att stämma av hur väl kategoriseringen träffar användarens preferenser kopplat 

till en specifik typ av användarmedverkan, men det var svårare att få villiga respondenter än 

vad vi trodde. 

När vi tittar på etiska aspekter är anonymiteten viktig att behålla för respondenterna, vilket vi 

har varit noga med att göra för att man inte ska kunna koppla ihop respondenten till en 

specifik enkät eller intervju. Då vi gett möjligheten för respondenten för enkäten att frivilligt 

fylla i namn & nummer, kommer den datan inte presenteras i rapporten. På så sätt har vi 

säkrat respondenternas anonymitet. 

Samtliga personer som har deltagit i denna studie, både genom enkät- och 

intervjuundersökning, har haft rätten att välja själv om de vill medverka eller inte. Vi har 
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förklarat vad syftet med vår studie är samt vad vi kommer använda informationen från 

respondenten till. Sedan har vi valt att namnge våra intervjurespondenter som Alfred, 

Jonathan och Gabriel. Detta för att hålla deras identitet anonym, samt beskrivit resultatkapitlet 

i egna ord och tolkningar utan att använda direkta citat vilket ska göra det svårare att lista ut 

vem som sagt vad. 
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4 Resultat 
Här så kommer vi att visa resultatet av vår datainsamling som är intervjuer samt enkäter. 

Med detta så kommer vi att djupare beskriva vad resultatet har lett till samt vilken typ av 

information vi har fått tagit del av. 

4.1 Resultat av enkäterna 
Vi presenterar det totala resultatet från samtliga enkätfrågor genom cirkeldiagram, vad som är 

viktigt att poängtera är dessa enkätfrågor behandlar alla typer av e-tjänster från offentlig 

sektor, inte endast de som tillhandahålls av Luleå kommun. Syftet med dessa enkätfrågor är 

att förstå hur användare kan medverka i en utvecklingsprocess för e-tjänster i offentlig sektor. 

Det är viktigt för vår studie och resultat av användarklasser att vi tittar på olika preferenser 

hos slutanvändare för att kunna kategorisera dem i någon typ av användarmedverkan. Frågor 

som behandlar tidsaspekter, förståelse för dialoger och kommunikationskanaler är något som 

är mer relevant för att förstå hur en användare kan medverka. Dessa enkätresultat ger oss dels 

en bättre förståelse hur verkligheten kan se ut från slutanvändare, men samtidigt är syftet att 

varje enskild individs enkätresultat kommer definiera vilken typ av användarmedverkan som 

är bäst lämpad. Figur 15 visar poängsystemet för varje fråga. Varje cirkeldiagram 

representerar 26 stycken respondenter. 

 
Figur 5: Bild över hur ofta användare utnyttjar e-tjänster i offentlig sektor. 

 

Denna figur sammanfattar hur ofta användarna i genomsnitt nyttjar e-tjänster i offentlig 

sektor. Där man tydligt ser att många använder e-tjänster kopplat till offentlig sektor så ofta 

som veckovis.  
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Figur 6: Bild över hur enkelt användare upplever att e-tjänster i offentlig sektor är att 

använda.  

 

Denna figur sammanfattar hur enkelt användare tycker det är att hantera e-tjänster i offentlig 

sektor. Där 1 på skalan är svårt och 6 är väldigt enkelt. Vi kan tydligt se att majoriteten av 

användarna, det vill säga 17 av 26 respondenter, tycker att det är enkelt att använda sig av e-

tjänster i offentlig sektor.  

 

 
Figur 7: Bild över hur användare tycker e-tjänster i offentlig sektor betjänar deras behov. 

 

Denna figur sammanfattar hur användare tycker att e-tjänster i offentlig sektor betjänar deras 

behov. 1 på skalan är att de tycker att e-tjänsterna betjänar dem dåligt och 6 mycket bra. Här 

kan vi också se att de flesta användare, närmare bestämt 19 av 26 respondenter tycker att e-
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tjänsterna betjänar deras behov.   

 

 
Figur 8: Bild över hur villig användare är att medverka till bättre e-tjänster & ett bättre e-

samhälle.  

 

Denna figur sammanfattar hur villig en användare är att medverka. Skalan är 1 till 6, där 1 är 

inte alls villig och 6 är mycket villig. Här kan man se att det är väldigt splittrade åsikter, men 

att majoriteten (16 respondenter) ändå inte känner sig allt för villig att vara med att medverka 

till ett bättre e-samhälle.  

 

 
Figur 9: Bild över hur mycket tid användarna kan tänka sig att lägga på att medverka kring 

utveckling av e-tjänster. 

 

Denna figur sammanfattar hur mycket tid användarna kan tänka sig att lägga på att medverka. 
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Här ser man att användarna faktiskt kan lägga ner tid på att medverka, men majoriteten är inte 

beredd att lägga ner någon större tid. 13 av 26 respondenter kan endast lägga 2h/år på att 

medverka.  

 

 
Figur 10: Bild över hur stor förståelse användare har för tekniska möjligheter kopplat till 

digitala tjänster.   

 

Denna figur sammanfattar hur stor förståelse användare har för tekniska möjligheter relaterat 

till digitala tjänster. Skalan är som innan 1-6, och där 1 är liten förståelse och 6 är stor 

förståelse. Här kan vi se att användare har olika kunskaper, men majoriteten här ligger ändå 

mot större förståelse. 14 av 26 respondenter har svarat 4 och högre på förståelsen för tekniska 

möjligheter.  
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Figur 11: Bild över hur bekväm användare känner sig med IT-termer & IT-språk.  

 

Denna figur sammanfattar hur bekväm användarna känner sig med IT-termer samt IT-språk. 

Skalan är 1-6 där 1 är väldigt obekväm och 6 är mycket bekväm. Här kan vi se att det är 

väldigt blandat mellan användarna. Majoriteten känner sig dock mer obekväm med IT-språk 

och IT-termer. Närmare bestämt 17 stycken av 26 respondenter svarade 3 och mindre för sin 

bekvämlighet för IT-termer och IT-språk. 

 

 
Figur 12: Bild över hur lätt användare har att samarbeta med andra människor.  

 

Denna figur sammanfattar hur lätt användarna har att samarbeta med andra människor. Skalan 

är 1-6, där 1 är väldigt svårt och 6 är mycket lätt. Här ser man tydligt att användarna har 

mycket lätt att samarbeta med andra människor. Där endast 1 respondent svarade under 4 på 

skalan.   
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Figur 13: Bild över om användaren har erfarenhet inom användarmedverkan.  

 

Denna figur sammanfattar om användarna har tidigare erfarenhet kring användarmedverkan. 

Här ser man att det är ganska jämt, men att majoriteten saknar tidigare erfarenhet. Det vill 

säga 15 respondenter saknar tidigare erfarenhet kring användarmedverkan.  

 

 
Figur 14: Bild över om användaren skulle vilja medverka och i så fall hur.  

 

Denna figur sammanfattar hur en användare helst skulle vilja medverka. Man ser tydligt att 

många användare föredrar E-post, men även fysiska träffar vilket är en positiv aspekt då 

användarna faktiskt kan offra tid för att bidra till att skapa bättre e-tjänster och därav ett bättre 

e-samhälle. 8 respondenter föredrog fysiska träffar.  
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4.2 Resultat av användarklasserna 
När vi utformade användarklasserna använde vi oss av ett poängsystem där maxpoängen var 

40. Vi valde att göra så de frågor som är mer avgörande för vilken typ av medverkan 

användaren är bäst anpassad för, baserat på vårt teorikapitel, ger en högre maxpoäng. Detta 

eftersom att det är mer avgörande för medverkartypen UI att användaren har förståelse för 

tekniska möjligheter relaterat till digitala tjänster samt är villig att lägga ner mer tid på sin 

medverkan, än hur frekvent användaren nyttjar e-tjänster från offentlig sektor. 

Fråga 3: “Hur upplever du att e-tjänster i offentlig sektor betjänar dina behov” är inte direkt 

kopplat eller påverkar vilken användartyp som skulle vara bäst anpassad för hur användaren 

kan medverka, därför ger den frågan inga poäng alls. Denna fråga är mer för att se ett snitt för 

hur varje användarklass upplever e-tjänster från offentlig sektor i dagsläget. 
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Figur 15: Bilden demonstrerar vilka frågor som ger vilken poäng. 

 

Resultaten från vår utformning av användarklasserna och tillhörande typ av 

användarmedverkan kan sammanfattas samt motiveras efter följande: 

● Användarklass A (UI): Ingen respondent vill avsätta den tiden som krävs / har de 

tekniska kunskaperna (främst tid de brister på). 

● Användarklass B (PD): Några respondenter har viss tid att avsätta samt har de 

grundkunskaper som behövs. 

● Användarklass C (UCD): Mestadels av respondenterna har LITE tid att avsätta samt 

relativt låg teknisk kunskap för att vara drivande i en utvecklingsprocess. 
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Användarklass A (36-40p) Användarklass B (26-35,5p) Användarklass C (4,5-25,5p) 

Antal: 0 Antal: 5 Antal: 21 

Tabell 2: Tabellen visar poängindelningen för de olika användarklasserna.  
 

På detta sätt vill vi visa hur man hittar användare och avgör hur de kan medverka. Vi har även 

placerat in användare i klasser som har svarat att en framtida medverkan för att utveckla e-

samhället inte är intressant, detta på grund av att vi avstår från psykologiska aspekter gällande 

“hur de vill” medverka och fokuserar endast på “hur de kan” medverka. 

4.3 Resultat för användarens uppfyllda behov 
Fråga 3 på enkäten, “Hur upplever du att e-tjänster i offentlig sektor betjänar dina behov” 

genererar inga poäng för att räkna ut vilken typ av medverkan användaren mest troligt är bäst 

anpassad för enligt vårt teorikapitel, utan denna fråga är mer för att undersöka och se 

kopplingen om användarens nöjdhet har någon koppling till deras tekniska kunskaper. Detta 

anser vi ger nyttig data för att kunna se om det finns något intressant mönster kring varför 

användare upplever att e-tjänster från offentlig sektor uppfyller deras behov. Resultatet från 

enkätfråga 3 “Hur upplever du att e-tjänster i offentlig sektor betjänar dina behov” visar på att 

de respondenter som placerats i användarklass B (PD), utifrån deras svar, upplever i snitt att 

deras behov blir uppfyllda till med 5,4/6 på skalan, medan de respondenter som placerats i 

användarklass C (UCD) upplever sina behov en aning sämre uppfyllda där snittvärdet ligger 

på 3,8/6. Totalt sett är snittvärdet från alla respondenter 4,1/6 på frågan hur väl de känner att 

deras behov är betjänade med e-tjänster från offentlig sektor. Denna fråga är inte relevant för 

just utformningen av användarklasserna men samtidigt gav oss intressant data. Detta resultat 

presenteras visuellt (se bilaga 3). 

4.4 Resultat av intervjuer från offentlig sektor 
Från intervjufrågorna (se bilaga 2) så fick vi ut relevant data av tre respondenter från offentlig 

sektor. Detta visar på fördelar kring deras nuvarande utvecklingsprocess, men främst så fick 

vi ut vilka delar som vi kan identifiera som potentiella förbättringsområden. Vad vi märkte i 

samtliga intervjuer var att interna användare från olika förvaltningar benämns som användare. 

Alltså inte användare utifrån som exempelvis medborgare, dessa definieras som 

slutanvändare. 



 

32 

 

 

4.4.1 Respondent Alfred 

Från ett tjänsteinnovativt perspektiv så har Luleå kommun valt en ny infallsvinkel, där har de 

kollat på andra kommuner och hur de jobbar med just tjänsteinnovation men Alfred känner att 

ingen av de observerade kommunerna har lyckats fullt ut. Istället för att använda någon direkt 

typ av användarmedverkan har Luleå kommun istället fokuserat på att göra observationer och 

genom dessa försöka fånga användarens krav och behov. Samtidigt är det vanligt att 

användare inte har nog bra koll på vad de faktiskt behöver, och därför skapar man 

användarscenarion, där man låter användaren prata fritt om ett ämne och där Alfreds och 

kollegornas uppgift är att fånga kraven och behoven som användaren pratar om. 

Alfred påpekar att just kring tjänsteinnovation så fokuserar de på att ta fram lösningar samt 

testa dem ut mot användaren. Detta förklarar Alfred genom att en tjänst som används fysiskt 

inte kan tas ner under en längre tid bara för att man håller på att digitalisera processen. Alfred 

nämner även att man gör detta dels för att hitta och se mönster kring hur användaren tycker 

och tänker kring den digitala tjänsten, men även för att se vad användaren egentligen vill ha. 

Vad som utgör kvalitativa aspekter för en e-tjänst från offentlig sektor enligt Alfred är att 

användaren vill använda e-tjänsten igen. Det vill säga att användaren tydligt ser nyttan med e-

tjänsten och att den faktiskt underlättar samt effektiviserar processen för användaren, och 

även effektiviserar processen för handläggarna, även om fokuset i första hand ligger på 

användaren. Alfred poängterar att användaren ska få en typ av “WOW-känsla”, att denna 

tjänst faktiskt hjälpte mig i denna situation. 

Alfred påpekade även att vad gällande kvalitativa e-tjänster så är en viktig aspekt av det hela, 

att e-tjänsten ska vara på användarens villkor. Ett bra exempel var när Alfred tog upp 

skatteverkets applikation, när man ska deklarera. Att själva grejen med att deklarera är inte 

deklarationen i sig, utan att man som användare är mer eller mindre endast intresserad av 

beloppet, dvs. hur mycket man ska få tillbaka eller behöva betala in. 

Slutligen så tyckte Alfred att en mycket relevant del är att användaren måste förstå nyttan med 

e-tjänsten, att man inte ska behöva ha en utbildning eller större genomgång på hur den 

fungerar och vad som är dess syfte utan att det ska falla naturligt för användaren. 

När man ser hur dialogen mellan myndigheten och medborgaren ser ut så pratade Alfred 
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mycket kring att de använder sig av öppna möten där användaren får prata fritt om ett ämne, 

där Alfred och kollegorna lyssnar på vilka delar som användaren tycker är dåliga och vill ha 

digitala lösningar på problemet. Huvuduppgiften för utvecklare och kollegorna är att lyssna 

efter behov och krav. 

Alfred nämner även att den metod som de jobbar efter just nu så utgår de från en 

livscykelmodell som de använder sig av, som visar på i vilket stadie som användarna befinner 

sig i livet.  

Dom har två typer av utvecklingsprocesser som de använder sig av. Den ena är att det uppstår 

ett behov från någon förvaltning inom kommunen och den andra är en direkt beställning. De 

börjar alltid med att titta på hur den fysiska dialogen ser ut eller hur det fungerar i dagsläget, 

vad de vill ändra, och genom detta så kollar de på hur möjligheterna ser ut att skapa en e-

tjänst kring den del som är tänkt att digitaliseras. Den huvudsakliga utvecklingsprocessen när 

en beställning kommer direkt från användaren är att man har möte med 

användaren/användarna, direkt efter analyseringen av den fysiska dialogen som ska 

digitaliseras. På mötet pratar man inte så mycket teknik utan försöker analysera vart själva 

problemet egentligen sitter. I denna process så låter man användaren tala fritt om ämnet och 

utifrån det så sitter en grupp kravanalytiker som antecknar ned problemområden som 

användaren pratar om. Nästa steg i denna process är att man designar/ritar ner de tankar och 

idéer man har på ett papper, för att ganska snabbt övergå till visualiseringsfasen och börja 

implementera tjänsten, för att därefter börja mäta och se vad som sker, till exempel om någon 

användare använder sig av tjänsten och hur ofta den används. Kort så kan man säga att deras 

huvudprocess är att göra en relativt snabb analys över “nuläget” för att digitalisera och snabbt 

lansera den digitala tjänsten och få ut den till användaren för att slutligen testa och se om den 

faktiskt brukas av användaren.  

Det kan förekomma internt motstånd från olika förvaltningar då det upplevs att deras 

arbetsprocess påverkas negativt för den enskilda individen. Dock så är den väldigt liten i 

dagsläget då Alfred påpekar att de flesta personerna som jobbar inom kommunen är medvetna 

om att någon typ av digital förändring kommer ske inom organisationen. Detta bidrar mer till 

en typ av stress än ett typ av motstånd, och att kulturen om att det gamla är bättre och tryggare 

än det nya stärks då rädslan för organisatorisk förändring tar över mer och mer. 

Något som Alfred nämner som en typ av lösning på detta är att man refererar till delar som 
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redan digitaliserats och att man lyfter fram de fördelar som den inneburit för användarna ute i 

samhället. Dessutom att man låter folk vara med och designa och utveckla de nya digitala 

tjänsterna.  

Kring användarmedverkan så jobbar man med det på två olika sätt. Det ena är att användaren 

har något som de vill förbättra eller digitalisera. Den andra delen är att kommunen kommer 

med något som behöver förbättras eller digitaliseras. Alfred nämner att även om de jobbar 

delvis med användarmedverkan och med användaren nära i utvecklingsprocessen så anser 

Alfred att de jobbar nästan mer med att se sig själv som en användare istället för att ta in 

någon användare “utifrån”. Kommunen jobbar mer på att skapa användarscenarion istället för 

att använda sig av en djupare dialog med slutanvändaren (medborgaren). 

4.4.2 Respondent Jonathan 

Ur ett tjänsteinnovativt perspektiv är målet att e-tjänster ska leverera mervärde åt användaren 

före den interna verksamheten, men de känner att de inte riktigt når dit. Det är svårt att exakt 

definiera vad det beror på men det kan vara organisatoriska aspekter och den interna 

informationen som behöver struktureras på ett bättre sätt för att stödja mer innovativa 

utvecklingsprocesser. Ett problem för detta är att samtliga förvaltningar som går under samma 

myndighet strävar efter samma mål, dock är dessa mål kanske inte direkt anpassade efter varje 

enskild förvaltning. Detta för att de olika IT-systemen inte är synkroniserade för att kunna 

leverera det resultat som förväntas från de uppsatta målen med verksamheten. 

Ett annat problem som kunde definieras är att de e-tjänster som bidrar med interna 

förbättringar och effektiviseringar för verksamheten, syns och märks av mycket tydligare 

kontra då användaren upplever en mer effektiv process för att använda sig en e-tjänst. Detta 

gör att det omedvetet blir mer fokus mot den interna effektiviseringen då detta bidrar till ett 

tydligare resultat för verksamheten. Den viktiga aspekten att förbättra för användaren, missas 

då verksamhetens fokus ligger på att underlätta och effektivisera kommunens processer. 

Jonathan säger att kvalitativa aspekter för en e-tjänst från offentlig sektor är först och främst 

användarvänligheten. Det betyder att användaren inte ska behöva på något sätt utbilda sig om 

hur de ska använda sig av e-tjänsten. Användningen ska kännas logisk utan påträngande 

avbrott där navigationen inte ska kännas missvisande eller konstig. En annan viktig aspekt för 

kvalitativa aspekter är att tjänster alltid ska vara tillgänglig, där den tekniska prestandan måste 

vara pålitlig. 
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När man ser hur dialogen mellan myndigheten och medborgaren ser ut kunde Jonathan inte 

hänvisa till någon direkt konkret beskrivning. Det som ansågs som viktiga aspekter var att 

man tittar på hela processen för att undvika att digitalisera fysiska beteenden som blir onödiga 

i den digitala tjänsten. Det som är viktigt med just den tidigare dialogen är att man inte 

försöker skapa e-tjänster kring den tidigare fysiska dialogen vilket skulle endast resultera i ett 

digitalt formulär. 

Deras utvecklingsprocess ser ut så att en beställning sker av en förvaltning genom 

elektroniska medel eller per telefon. Därefter görs en bedömning om vad denna e-tjänsten ska 

bidra till och syftet med att bygga tjänsten. Sedan ser det olika ut beroende på hur omfattande 

e-tjänsten är, men generellt sätt sker ett möte mellan de involverade parterna från 

förvaltningen som diskuterar vad, hur och varför det ska digitaliseras. Ibland kan det innebära 

ritade processer beroende på beställningen som görs, men mestadels genomgår detta en Agil 

utveckling för att kunna leverera ett första utkast av e-tjänsten. Problematiska aspekter här 

kan vara brist på tydlig kommunikation mellan parterna. Det som brister är vilka som ska vara 

kontaktperson mellan parterna då det involverar fler individer i projektet. 

Det kan förekomma internt motstånd från olika förvaltningar då det upplevs att de anställdas 

arbetsprocess påverkas negativt för den enskilda individen. Detta bidrar till att kulturen om att 

det gamla är bättre, stärks av rädslan för organisatorisk förändring påpekade Jonathan. 

Vad gällande användarmedverkan har ingen sådan process varit aktuellt. Det innebär att 

myndigheten internt skapar användarscenarion för att försöka definiera potentiella behov från 

användare. Saknaden av en dialog mellan myndighet och användare för just 

utvecklingsprocessen är något som efterfrågas då det skulle vara till stor hjälp att se på ett 

tydligare sätt vad användarens faktiska behov är och vad de efterfrågar. 

4.4.3 Respondent Gabriel 

Ut ett tjänsteinnovativt perspektiv tas först ett koncept fram för e-tjänsten för att sedan 

utvärderas. Det innebär att det handlar först och främst om att få ut e-tjänsten i drift, samtidigt 

som huvudfokus är att leverera värde för användaren men Luleå kommun strävar efter att 

både myndighet och användare ska uppleva något värde av e-tjänsten. Detta innebär att just 

innovation för e-tjänster prioriteras i efterhand. 

Gabriel menar att en kvalitativ e-tjänst skulle vara en direkt förbättring för medborgaren, där 
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mer optimalt scenario hade varit om en förbättring upplevs från båda parter, det vill säga även 

för interna verksamheten. Kvalité aspekter anses vara att förändringen eller lanseringen av en 

ny e-tjänst ska bidra till att hanteringen blir mer tidseffektiv, alltså att man tar bort onödiga 

steg och gör processen snabbare. Det betyder att man inte endast gör e-tjänsten till en digital 

blankett, utan att man vill nå längre genom att se över det fysiska beteendet, där optimalt 

endast det som är nödvändigt för en digital tjänst tas med i processen. 

Dialogen mellan myndighet och användare ser “icke-digital” ut, det finns ingen riktig två-

vägs dialog som förs då digitaliseringen i helhet är relativt nytt för kommunen. I dagsläget 

finns det endast en intern kommunikation och dialog som förs mellan förvaltningar. 

Tanken med utvecklingsprocessen i dagsläget är att det uppstår ett behov från någon 

förvaltning inom kommunen. Sedan tittar de involverade parterna på den fysiska dialogen 

eller hur de jobbar i dagsläget, vad de vill ändra, och på så sätt se hur möjligheterna ser ut att 

forma en e-tjänst kring den del som ska digitaliseras. Gabriel tar även här upp hur viktigt det 

anses vara att inte överföra en fysisk dialog direkt till digitalt. Man vill titta på hela processen, 

vem gör vad, när, och finns det integrerade IT-system som kommer påverka processen. Att 

utveckla själva e-tjänsten anses vara betydligt mindre arbete kontra analyseringen av helheten 

för processen. Ett problem som kan uppstå här är att man digitaliserar ett beteende utan att 

analysera hela processen, vad som kan effektiviseras, vad som kan förändras. En viktig fråga 

att ställa kan vara “Om vi inte gjort på det här sättet, hur skulle vi göra då?”. Ett annat 

problem kan vara kulturen att verksamheten alltid har bedrivits på ett specifikt sätt, och detta 

gör att komplikationer kan uppstå om en intern arbetskraft försvinner, och vad som då skulle 

hända med processen. 

Eventuella motstånd från interna anställda har de inte märkt av ännu, eller att någon har satt 

sig på tvären och är helt emot digitaliseringen. Samtidigt så nämns det att de ser möjligheten 

för att eventuella motstånd kan uppstå internt om arbetsprocesser skulle börja påverkas. Detta 

på grund av kulturen att “vi har alltid gjort såhär” existerar i vissa fall inom kommunen, och 

därför är det viktigt att få med den interna verksamheten att se helheten av utvecklingen. 

Vad gällande användarmedverkan så jobbar de väldigt lite kring den fronten. Dock så har de 

två typer av arbetssätt, där de ena är att användaren har något som de vill förbättra, och 

kommer direkt med förslaget. Det andra är att kommunen ser något som behöver förbättras. 

Något som de vill sträva efter och vill bli bättre på är att se allt mer från användarens 
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perspektiv det vill säga lite mer “utifrån - in”. Anledningen till varför det ser ut som det gör 

just nu är att kommunen tycker att det är svårt att få in synpunkter från slutanvändaren. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel så kommer vi att koppla vår teori mot vår insamlade data samt diskutera och 

argumentera kring det. Detta kommer att analyseras på ett tematiskt sätt, allt för att mappa 

och analysera det utifrån våra temaområden. Dessa är Tjänsteinnovation, Kvalitativa E-

tjänster, Digital utvecklingsprocess samt Dialog mellan myndighet och medborgare. 

 
Figur 16: Visuell bild av de temaområden vi kommer att analysera samt diskutera. 

5.1 Analys av användarklasser 
Något vi upptäckte rätt snabbt att en stor del av personerna i Luleå kommun var under 

Användarklassen C (User-centred design) som innebär att man inte vill avsätta allt för mycket 

tid till utveckling av e-tjänster i offentlig sektor. Dessutom så var användarna inte så 

datorvana och hade inte en så bred teknisk kunskap.  

Kopplat till det som Holgersson & Karlsson (2014) anser med att personer inom UCD vill ha 

en mer passiv roll i sitt medverkande, så kan man dra en tydlig koppling till invånarna i Luleå 

kommun att de vill ha en mer passiv roll i sitt medverkande mot utveckling av e-tjänster i 

offentlig sektor.  

Vårt resultat visar på att ingen av respondenterna, vad vi anser utifrån vårt teorikapitel, skulle 

medverka på bästa sätt genom UI som metod för användarmedverkan. Även om ett fåtal 

respondenter var nära att kategoriseras som Användarklass A, var det avgörande aspekter som 

hur mycket tid de kunde tänka sig att lägga på användarmedverkan som var för lågt för att 

kunna placera användaren som UI. Detta eftersom att UI bygger på att användaren är ledande 

för utvecklingen med god förståelse för tekniska möjligheter, och att som användare kunna 

lägga maximalt 2h/år på medverkan genom kanaler som e-post eller telefon inte fyller de 

kriterierna för att UI ska vara en fungerande metod för användarmedverkan. Enkätfråga nr 6 

och 7, gällande förståelse för tekniska möjligheter samt bekvämligheten för IT-termer (se 
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bilaga 1), valde vi att formulera på ett sådant sätt att användaren stannar upp och funderar 

gällande sitt svar. Anledningen till detta var för att vi testade olika formuleringar på 

försöksrespondenter för att se hur de tolkade frågan. Där visade det sig att generellt sätt så 

resonerar användare att “jag har e-post och använder sociala medier så jag är väldigt datorvan 

med hög förståelse”. Detta visade sig vara vanligare än vad vi trodde då vi testade vår enkät 

på ett mindre antal respondenter i varierande åldrar. Därför valde vi att formulera om frågan 

på ett sätt (se bilaga 1) som gör att användaren får mer att läsa och blir mer passiv innan de 

väljer att välja sitt svar, men samtidigt försöka formulera frågan så tydligt som möjligt för att 

respondenten förstår vad vi faktiskt frågar efter och då ger ett mer ärligt svar. 

5.2 Tjänsteinnovation 
Tjänsteinnovation handlar om att hitta vad som användaren värdesätter i själva tjänsten. 

Mervärde blir något centralt när vi pratar om tjänsteinnovation för digitala tjänster, och därför 

blir det ännu viktigare att förstå användarens behov och värdesättning. Borins (2001) nämner 

att det finns en del problematiska aspekter gällande tjänsteinnovation för just offentlig sektor, 

där en av dessa aspekter är prioritering av resurser. När vi tittar på datainsamlingen från Luleå 

kommun kunde vi även där se att prioritering av resurser var en del av problematiken för att 

uppnå tjänsteinnovativa utvecklingar. Där samtliga respondenter förklarade att huvudsakliga 

fokus var att få ut själva tjänsten i drift, och innovativa aspekter kom därefter. En av 

anledningarna för detta var att de inte har möjlighet att ta ned en e-tjänst för utveckling under 

en längre period, samt att det är mer strikta deadlines för när e-tjänsterna ska vara i bruk för 

allmänheten. Även detta tar Goldkuhl & Röstlinger (2010) upp då de förklarar att 

fokuseringen på antalet e-tjänster som måste vara i drift, lämnar mindre utrymme för 

innovativa lösningar kring tjänsten. 

Något som vi såg saknades var en mer direkt användarmedverkan utifrån, vilket gör konceptet 

för tjänsteinnovation ännu mer komplicerat att uppnå när vi pratar om just användarens behov 

och mervärde. Samtidigt har Luleå kommun fokus för att betjäna externa användaren och 

leverera värde för användaren före intern verksamhet, men poängterade att detta kan bli svårt 

att uppfylla då internt mervärde syns tydligare än vad användaren upplever utifrån. Det 

framgick även att de använder sig av användarscenarion för att försöka hitta behov och krav 

som användare skulle kunna ha relaterat till tjänsten, då det är svårt för användaren att själv 

veta vad de egentligen vill ha. Genom att ta fram lösningar som Luleå kommun sedan testar 
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på användare försöker de hitta mönster för vad användaren värdesätter högst och vad de 

faktiskt efterfrågar. Även att de fokuserar mer på observationer än att ha en mer direkt form 

av användarmedverkan. När vi tittar på användarmedverkan menar Gulliksen et al. (2003) på 

hur viktigt det är för utvecklare att faktiskt träffa potentiella användare för att fånga upp 

behoven och låta projektet styras efter dessa. Det innebär att processen för att hitta mönster 

och värdesättning skulle redan i början av utvecklingsprocessen kunna appliceras med hjälp 

av användarens medverkan av typen UCD. Då UCD är en typ av användarmedverkan som 

inte kräver speciellt mycket teknisk kunskap från användaren samt inte är lika tidsmässigt 

krävande. Genom att skapa en mer exakt bild av användarens behov och krav redan från 

början av utvecklingsprocessen, leder detta mest till att lanseringen av e-tjänsten blir mer 

träffsäker mot användarna (Holgersson & Karlsson, 2014). Eftersom att tjänsteinnovation 

handlar om den värdeskapande process som skapas i samspel mellan användare och 

användningen av tjänsten, innebär det att analys av och förståelse för användarens behov blir 

väldigt centralt och viktigt för att uppnå innovativa e-tjänster. 

5.3 Kvalitativa e-tjänster 
Jansen & Ølnes (2016) menar på att kvalitativa e-tjänster bör först klargöra kvalité för vem, 

vad, när och vart. Detta på grund av att kvalité oftast är relaterat till något typ av krav eller 

förväntan från användaren. Utifrån de fem användarrelaterade dimensionerna för kvalité på e-

tjänster var samtliga respondenter överens om att användbarhet och funktionalitet var i 

huvudfokus. 

Vi kunde se att Luleå kommun har ett gemensamt fokus på att skapa användarvänliga e-

tjänster där användaren ska kunna förstå och se nyttan med e-tjänsten utan att behöva utbilda 

sig eller få förklarat för sig hur de ska använda sig av e-tjänsten. En av våra respondenter från 

Luleå kommun nämnde även vikten av att e-tjänsten alltid ska vara i drift med pålitlig 

prestanda, samt fungera utan påträngande avbrott. Detta behöver inte endast handla om 

teknisk prestanda och pålitlighet, utan även hur man som organisation väljer att presentera 

information. Påträngande avbrott kan innebära att information presenteras vid fel tidpunkt då 

det upplevs irrelevant för användaren och därför upplevs som påträngande avbrott från den 

faktiska uppgift användaren försöker uträtta. Fischer (2001) menar på att det är viktigt att hitta 

en balans där man presenterar rätt information vid rätt tidpunkt, samtidigt som det är viktigt 

att rätt mängd information för den aktiva kontexten faktiskt finns tillgängligt presenterad för 
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användaren. 

Utifrån vårt empiriska resultat kunde vi se att tjänsteinnovation, eller att uppnå 

tjänsteinnovation, var något som ansågs definiera kvalité för e-tjänster. Tittar vi tillbaka på 

Jansen & Ølnes (2016) upplevde vi att Luleå kommun klargör att det handlar om kvalite för 

användaren, i form av upplevelsen vid användning av e-tjänsten. Detta då respondenterna 

bland annat nämnde att användaren ska uppnå någon typ av “WOW-känsla” vilket ska 

effektivisera och ge nytta för användaren. Även om det framgick att optimalt sätt skulle en 

kvalitativ e-tjänst skapa effektiviserad nytta för både intern verksamhet och externa 

användare, är fokus att e-tjänsten upplevas så betjänande som möjligt så att användaren 

kommer tillbaka och vill använda e-tjänsten igen. 

Vi uppfattade att Luleå kommun har den gemensamma grundtanken om att kvalitativa e-

tjänster uppnås vid tjänsteinnovation, och mervärdet eller “WOW-känslan” som användaren 

upplever vid användning är vad som definierar kvalitativa e-tjänster. Vilket gör aspekten av 

användarmedverkan mer relevant för organisationen, då de samtidigt nämner att det har 

interna svårigheter att strukturera information på ett bättre sätt för att stödja innovativa 

utvecklingsprocesser.  

5.4 Digital utvecklingsprocess 
Fem viktiga aspekter att titta på gällande den digitala utvecklingsprocessen är 

arbetsprocessen, arbetsregler och förordningar, interna kommunikationer, 

informationssystems-arkitektur, och utbyte av kommunikation. Vad Goldkuhl et al. (2010) 

menar på är att dessa aspekter bör analyseras i ett nuvarande stadie för att sedan börja 

visualisera ett framtida stadié. När vi undersökt Luleå kommun har vi sett en gemensam 

nämnare där de, oavsett vilken typ av beställning de får gällande utveckling av e-tjänster, 

alltid ser över den fysiska dialogen ur det nuvarande stadiet. Syftet är att se över samt 

analysera vad som är problemet och vilket problem som ska digitaliseras. Detta görs i ett möte 

mellan användare och kravanalytiker där de tolkar dialogen för att finna det faktiska behovet. 

Vad vi uppfattar från vårt empiriska material är att det brister i utbyte av kommunikation, där 

de saknar en tydlig struktur för vem som ska föra dialogen mellan parterna, vilket upplevdes 

som ett problem enligt en av respondenterna. Samtidigt uppfattar vi att den interna analysen 

av nuvarande kontra det framtida stadiet utförs, det vill säga med arbetsprocess, intern 

kommunikation, arkitektur och arbetsregler. Vikten av att förstå hela processen framförs, men 
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vi anser att detta hade kunnat utföras ännu mer noggrant av Luleå kommun, då i detta fall 

upplevde vi att utvecklingsprocessen behöver ha en tydligare struktur för den interna 

kommunikationen. Detta för att undvika missförstånd, väntetider och andra komplikationer 

som kan uppstå. Kanske en tydligare hierarki eller uppgiftsuppdelning av roller och ansvar 

hade varit nyttigt för just vem som bestämmer vad. 

En respondent påpekade tydligt att det finns problematik i organisationens kultur, alltså att de 

alltid har gjort på ett specifikt sätt och därför känns det skrämmande att ändra på det. Detta 

var respondenterna inte enade om, gällande hur stort motstånd det fanns internt i 

organisationen för förändring. Detta är självklart en väldigt individuell fråga då vi som 

människor upplever motstånd på olika sätt, men organisatoriska aspekter som 

organisationskultur, tankesätt och värderingar är viktiga att ta hänsyn till. 

Vår undersökning visar att de vill fokusera på att leverera ett så bra resultat till slutanvändaren 

som möjligt, men problematiken som bland annat Holgersson & Karlsson (2014) nämner att 

utveckling och effektivisering syns tydligare internt för verksamheten och är lättare att mäta, 

kontra att som organisation mäta slutanvändarens förhöjda upplevelse. Detta gör att man som 

organisation riskerar att fokusera på fel saker i slutändan. Det innebär att man fokuserar på att 

effektivisera den interna verksamheten och arbetsprocessen och inte utvecklar e-tjänsten för 

den externa användaren. Vår undersökning visar att det fanns ett samband mellan förståelse 

för tekniska möjligheter och intresset för att medverka som användare i en 

utvecklingsprocess.  

Det vi upptäckte var att användare som påstod sig ha mindre förståelse för tekniska 

möjligheter, ansåg att de generellt sätt kunde lägga mindre tid på användarmedverkan 

gällande utvecklingen av e-tjänster i offentlig sektor. Detta beskriver Cinquini et al. (2013) 

som information stickiness, vilket tyder på att Luleå kommun har rätt tänk gällande att 

diskutera problematiken utan att använda tekniska termer eller prata lösningar. Syftet med 

detta är att informationen och den dialog som förs med användare inte upplevs speciellt 

komplicerad eller kodad då tekniska aspekter inte ligger i fokus från början av analyseringen 

av problemet. 

Kortfattat ser Luleå kommuns utvecklingsprocess ut så att de gör en snabb förstaanalys av 

nuläget, sedan börja skissa på papper för att så snabbt som möjligt kunna övergå till 

visualiseringsfasen och lansera e-tjänsten, detta för att snabbt kunna testa mot användaren. 
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Anledningen varför de vill testa e-tjänsten är för att hitta mönster och se vad som händer och 

hur de använder e-tjänsten. Vi uppfattar att det saknas någon form av användarmedverkan i 

analysstadiet, där UCD som typ för användarmedverkan hade varit en bra metod för att 

inkludera användarens behov och tankar gällande problemområdet. Dessa behov och tankar 

ska sedan kunna styra projektet i visualiseringsfasen, då PD skulle kunna vara till stor hjälp då 

frågetecken och problem uppstår under utvecklingsprocessens gång. Detta innebär att den 

interna utvecklingsgruppen och kravanalytikerna kan fokusera mer på att göra användarnas 

behov till en mer generell lösning anpassad för samtliga potentiella användare. 

Användarmedverkans fördelar är just att kunna bidra till en mer komplett och exakt 

kravdefinition från slutanvändaren, vilket kan leda till förbättrade lösningar. Vad som är 

viktigt att tänka på där är just att bibehålla sitt fokus på att analysera problem, inte teknik. 

Samtidigt som Holgersson & Karlsson (2014) tar upp att nackdelarna kan vara mer krävande 

resurser, då det generellt sätt är tidskrävande process att involvera användarmedverkan i 

utvecklingsprocessen för e-tjänster i offentlig sektor. 

Vi anser dock att detta nödvändigtvis inte alltid behöver vara fallet, då vi försöker visa på att 

man kan samla in tre olika klasser där var och en klass representerar en typ av 

användarmedverkan. Där exempelvis Användarklass C skulle vara bättre anpassad där 

utvecklingsprojektet har snävare deadlines och mindre tid för experimentell utveckling. Det 

handlar om att se över hela processen, inte bara för tjänsten och tidigare fysiska dialogen, men 

även kommande utvecklingsprocess. Analysera ett nuvarande stadie och ett framtida stadie 

som Goldkuhl et al. (2010) nämner, och sedan vem vi utvecklar kvalité för (Jansen & Ølnes, 

2016). Indikatorn “vem” bör då definiera hur stor input utvecklingsprojektet bör ha från 

användare kontra vad som är ekonomiskt genomförbart. Det behöver inte vara mer 

omfattande metoder som UI för användarmedverkan, då UCD bygger på att 

utvecklingsprocessen styrs efter användarens behov och krav. Dock är det viktigt att man då 

faktiskt tar in och träffar användare, och som de tidigare nämnt pratar problem, inte teknik. 

5.4.1 Användarmedverkan 

När vi tittar på utvecklingsprocessen som snabbt försöker övergå till visaliseringsfasen och 

börja designa på lösningar för att snabbare lansera e-tjänsten och sätta den i bruk, anser vi att 

en mindre tidskrävande variant för användarmedverkan är bäst anpassad. Detta innebär att 

UCD som användarmedverkan är någonting som skulle kunna bidra till en mer träffsäker e-



 

44 

 

tjänst då en mer exakt behovs- och kravanalys från användare kan fångas upp. Syftet är då att 

projektet alltid ska ha dessa behov och krav i fokus genom projektets gång. 

 

Figur 17: Visar för vilka moment i utvecklingsprocessen användarklass C kan tillämpas. 

Sedan när vi tittar på längre projekt som går under större tidsramar anser vi att det är nyttigare 

att ha användarmedverkan under en längre period av utvecklingen. Där anser vi att PD är 

bättre anpassad eftersom den som metod kräver mer tidsinvestering och mer dedikerade 

användare som kan medverka tillsammans med utvecklare internt. Detta gör att utvecklingen 

får ett tydligare perspektiv utifrån och in i utvecklingsprocessen.  

 

Figur 18: Visar för vilka moment i utvecklingsprocessen användarklass B kan tillämpas. 

Vad som är viktigt att tänka på vid denna typ av medverkan är att fokusera mer på problem 

och problemlösning när dialoger förs med användare som medverkar. Anledningen till detta 

är att hålla informationen så enkel och förståelig som möjligt för användaren att uppfatta, 

eftersom att information som känns för komplicerad eller i behov av kodning bidrar till att 

sänka användarnas vilja att medverka. Detta var någon vi upptäckte vi vår enkätundersökning, 

då respondenternas intresse att medverka reducerades i samband med att mer tekniska och IT-

relaterade frågor dök upp. 
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Sett från teorikapitlet, då den mer krävande typen av användarmedverkan UI med syfte att 

verkligen låta användarna styra projektet och utvecklingen framåt, kunde vi inte se några 

exempel på under vår studie. Detta för att vi misstänker att för en sådan bred allmänhet är det 

svårt att ta in användare som kan inte bara vara experter på sina egna problem, men även för 

den breda allmänheten. 

 

Figur 19: Visar för vilka moment i utvecklingsprocessen användarklass A kan tillämpas. 

Vi anser även att en större förståelse för tekniska möjligheter och förståelse för IT-termer är 

en viktig faktor för att UI ska vara optimal. Skulle användaren behöva fråga utvecklare vad 

som går att göra, vilka lösningar som går att genomföra, anser vi att projektet och e-tjänsten 

blir så influerad av interna utvecklare i projektet att det inte längre är användaren som 

kommer med lösningarna. Eftersom att UI redan är tidskrävande, skulle användaren inte vara 

bekväm med IT-termer ökar risken att informationen upplevs för “sticky”. Vilket Cinquini et 

al. (2013) menar på att användare då oftast riskerar att falla tillbaka och bli mer passiv. 

Vi anser att en blandning mellan UCD och PD är mer optimalt för användarmedverkan i 

utvecklingsprocessen av e-tjänster i offentlig sektor. 

5.5 Dialog mellan myndighet och medborgare 
När vi tittar på vårt empiriska material gällande dialogen mellan myndighet och medborgare 

(slutanvändare) beskrivs den som “icke-digital” av anledningen att digitaliseringen för 

kommuner är relativt nytt och har inte riktigt kommit i det stadiet där vi kunde identifiera 

någon mer konkret beskrivning av dialogen som förs utifrån och in. Dialogen är mer mellan 

verksamheten och förvaltningarna som är de interna användarna av e-tjänsten. Vilket gör att 

slutanvändaren inte är direkt involverad i processen. Det innebär att i dagsläget finns det 

endast interna dialoger som förs mellan förvaltningar. Vi anser att det är viktigt att analysera 
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nuvarande dialogen innan den översätts digitalt för att minimera risken att problematiska 

aspekter överförs. 

E-tjänsternas huvudsyfte är dock att betjäna användarens behov, även om dess medverkan inte 

är antagen i processen, vilket gör kommunens digitala dialog till en-vägs kommunikativ i 

dagens läge. Goldkuhl & Röstlinger (2010) menar på att det är mer optimalt att man som 

myndighet öppnar möjligheten för en två-vägs-kommunikation mellan myndighet och 

användare. Detta för att myndigheter ska i utvecklingsprocessen kunna kommunicera med 

externa användare och dessa användare har möjlighet att kommunicera med myndigheten. Vi 

anser att det finns utrymme för mer input från externa användare i denna dialog som i nuläget 

mestadels förs mellan förvaltningarna genom öppna möten där interna användare får diskutera 

behov och krav med utvecklarna.  

I nuläget så jobbar Luleå kommun efter en metod där de använder sig av en livscykel som 

beskriver stadier i livet som användare befinner sig i. Detta anses kunna göra tjänsten så 

träffsäker som möjligt då de behandlar en extremt heterogen målgrupp. Detta är något som vi 

bortsett från när vi utformade vår enkät för att fånga upp ett koncept för hur man kan ta in 

användare och utifrån teori placera dem i olika användarklasser. Vad vi inte tagit hänsyn till 

är personliga preferenser som ålder, kön, eller livssituation. Vad vi istället tittar på är vad teori 

säger om hur användare kan medverka och vilka aspekter som är särskiljande för de olika 

typer av användarmedverkan vi använt oss av i teorikapitlet. Vi anser att tjänsten blir mer 

träffsäker om man slumpmässigt väljer ut individer utifrån hur de kan medverka på bästa sätt, 

och därefter lägga mer intern utveckling på hur den inputen från användare kan tolkas på ett 

mer generellt anpassat sätt för samtliga användare. 

Vad vi kunde se i vårt enkätresultat var bland annat att det fanns en koppling mellan hur 

användare upplever sina behov uppfyllda och intresset att medverka i en utvecklingsprocess. 

Generellt sätt så fanns det ett lägre intresse att medverka vid lägre tillfredsställda behov från 

e-tjänster i offentlig sektor. Vi anser att detta gör att aspekten av användares livssituation är 

ett alternativ att förstå en bred målgrupp. Men för att fånga användare och hur deras behov 

skulle kunna tolkas och placeras i utvecklingsprocessen för e-tjänster i offentlig sektor, anser 

vi att det är andra preferenser som kommer i spel. Vi anser att huvudsakliga fokus är att titta 

på hur användare kan medverka, kopplat till teoretiska aspekter gällande användarmedverkan. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Här i detta kapitel så kommer vi att redogöra för studiens slutsatser. Denna studie ska bidra 

med slutsatser och rekommendationer som är viktiga att tänka på vid utformning av e-tjänster 

i offentlig sektor med fokus på användarmedverkan. Avslutningsvis så kommer vi att gå in på 

vilka rekommendationer vi kommit fram till och slutligen avrundar vi kapitlet med att 

presentera förslag på fortsatt forskning.    

6.1 Tjänsteinnovation 
Verksamheter i offentlig sektor har svårt att stödja innovativa utvecklingsprojekt då de har 

som högsta prioritering att få ut e-tjänsten och att den är tillgänglig för allmänheten. De 

fokuserar mer på effekten av tjänsteinnovation och ser det som ett optimalt scenario, men 

resurser saknas.  

Det leder oss till följande: 

● Prioritera resurser efter vad som är ekonomiskt genomförbart för att stödja 

användarmedverkan i utvecklingsprocessen, förståelse för behov och krav från 

faktiska användare är en vital faktor för tjänsteinnovation. 

● Viktigt att faktiskt träffa användare för att mer exakt kunna skapa en 

behovsuppfattning samt kravbild från användarna. Att träffa och förstå användare på 

ett tydligare sätt möjliggör till bättre träffsäkerhet och innovationsutveckling. 

6.2 Kvalitativa e-tjänster 
Kvalitativa e-tjänster behöver inte ses som en effekt av tjänsteinnovation här heller. Det är 

viktigare att gå tillbaka och se över vad vi tittar på, kvalité för vad, vem, när och vart när vi 

analyserar. 

Det leder oss till följande: 

● Organisatoriska aspekter som ska stödja kvalitativa e-tjänster är viktigt att prioritera. 

● Aspekter som definierar kvalitativa e-tjänster kan i sin tur leda till innovativa e-

tjänster, men fokus bör ligga på ett mer tydligt strukturerat plan där organisationen har 

klargjort för sig vad som är viktigt att prioritera. 

● Vi anser att användarmedverkan är en viktig aspekt och kan användas dels som 

behovsuppfångande medel, men även som samspel mellan användare och utvecklare. 
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6.3 Utvecklingsprocess för e-tjänster 
Här bör man ta tag i organisatoriska aspekter som kan vara problematiska för mer omfattande 

digitaliseringsprojekt, samtidigt som någon form av användarmedverkan bör finnas med i 

utvecklingsprocessen. 

Detta leder oss till följande:  

● Analysera hela processen innan utveckling, alltså ta hänsyn till arbetsprocess, intern 

kommunikation, arkitektur och arbetsregler. 

● Det är viktigt att analysera nuvarande stadie kontra framtida stadie, detta för att se 

över problematiska aspekter för den nuvarande tjänsten, och vad som kan göras 

digitalt. 

● Det är viktigt med en tydlig struktur för intern kommunikation. Ta hänsyn till 

organisationskulturen och informera verksamheten om uppgiftsuppdelningen, vem tar 

beslut, ställer krav och för dialogen mellan förvaltningar? 

6.3.1 Användarmedverkan 

Eftersom att Luleå kommun saknar någon direkt form av användarmedverkan i 

utvecklingsprocessen för sina e-tjänster, minimeras e-tjänstens träffsäkerhet då ingen mer 

exakt krav- och behovsanalys genomförs utifrån slutanvändare. 

Detta leder oss till följande:  

● En mindre tidskrävande variant för användarmedverkan (UCD) är bäst anpassad när 

man snabbt vill komma till visualiseringsfasen. 

● Vid mer omfattande utvecklingsprojekt för e-tjänster anser vi att en mer tidskrävande 

variant (PD) för användarmedverkan är mest lämpad.  

● För att UI ska vara ett gynnsamt alternativ för användarmedverkan i 

utvecklingsprocessen för e-tjänster i offentlig sektor, behöver användare besitta en 

större förståelse för tekniska möjligheter och vara bekväm med språket och den dialog 

som förs mellan utvecklare. 

6.4 Dialog mellan myndighet och medborgare 
Som det ser ut i nuläget är dialogen mellan myndighet och medborgare (användare) inte 

speciellt digital, och vi kunde identifiera detta som en-vägs-kommunikativ. 
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Detta leder oss till följande:  

● Öppna för en två-vägs-kommunikativ verksamhet, detta gör att användare kan 

kommunicera med myndighet och myndighet kan kommunicera med användare 

tillbaka.  

● Dialogen ser icke-digital ut i nuläget, vilket betyder att fokus för själva dialogen blir 

att se över dess nuvarande stadie innan digitalisering. 

6.5 Fortsatt forskning 
I vidare forskning så hade det varit intressant om man fördjupade sig i användarens svar kring 

enkäterna och testa dess träffsäkerhet i ett utvecklingsprojekt med användarmedverkan. Vi har 

i rapporten valt att inte gå in på psykologiska faktorer som förklara vad som gör att användare 

“vill” medverka. Det hade varit intressant att titta på vad som gör användare intresserade att 

medverka samt vilken belöning ska användare uppleva vid medverkan. 

Det hade även varit intressant att titta på någon typ av jämförelse mellan offentlig- och privat 

sektor, hur användarmedverkan och dess problematiska aspekter ser ut. 
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Bilaga 1. -Enkät 

Vi har tänkt att varje fråga resulterar i en poängskala 1-6, beroende på hur mycket frågorna 

väger in på de olika typerna av användarmedverkan. Exempelvis tidsaspekten väger mer 

gentemot hur nöjd man är med e-tjänsterna. Därför kommer användarens vilja att lägga mer 

tid på medverkan generera en högre maxpoäng än vad “hur nöjd är du med e-tjänsterna idag” 

kan generera som maxpoäng. Detta för att kunna kategorisera användarna i användarklasserna 

kopplat till typer av medverkan, där de mer avgörande faktorerna väger mer i enkäten. 

Anledningen varför vi har valt en sexgradigskala är för att användaren ej ska kunna sätta sig i 

mitten, utan lutar mer mot något håll. 
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Bilaga 2. Frågor till intervjuerna 

Intervjuerna som är gjorda är med E-nämnden i Luleå. Där tre personer har blivit intervjuade 

och fått svara på dessa fem teman som ni ser här nedan.  
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Bilaga 3. Nöjdhetsanalys 

Denna nöjdhetsanalys har ger en inblick i hur användare upplever sina behov uppfyllda från 

e-tjänster i offentlig sektor. 

 
 


