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Sammanfattning 

I dagens elektroniska samhälle, e-samhället, har invånare hög förväntan och höga krav 
när det kommer till kvalitet på elektroniska offentliga tjänster, så kallade offentliga e-
tjänster. För att uppfylla invånarnas förväntan och krav krävs det att e-tjänsterna 
utvärderas utifrån kvalitet. Eftersom offentliga e-tjänster nyttjas av t ex invånare i en 
kommun är det viktigt att invånarna involveras i utvärderingen eftersom det är 
invånarna som är användaren av e-tjänsten.  

Kvalitetsramverket COBRA är en metod som används för att mäta kvalitet på offentliga 
e-tjänster och som involverar användaren. COBRA är ett kvantitativt ramverk och i 
denna studie kommer COBRA att användas kvalitativt med hjälp av intervjuer för att 
mäta kvalitet på en specifik offentlig e-tjänst. Syftet med studien är att ta reda på hur 
COBRA kan tillämpas kvalitativt och hur resultatet av det kommer bli. 

Resultatet av studien visar hur COBRA kan tillämpas kvalitativt och det som har gjorts 
i denna studie är att tillämpa en intervjuguide utifrån COBRA. Intervjuguiden har 
genomförts på Skövde kommuns e-tjänst ”jämförelsetjänst”. Resultatet visar resultatet 
från intervjuerna, hur COBRA har tillämpats kvalitativt samt hur COBRAs kvantitativa 
frågor har blivit kvalitativa. 

Nyckelord: Offentliga e-tjänster, kvalitetsramverk, COBRA, utvärdering. 



Förord 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla er som valde att ställa upp på mina 
intervjuer och som tog er tid för det, och för att ni ville dela med er av era åsikter, tack! 

Sedan vill jag rikta ett tack till min handledare Jesper Holgersson för den vägledning 
som du har gett mig. Även ett tack till min examinator, Joeri van Laere, för givande 
konstruktiv kritik om saker som kan bli bättre. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla som har stöttat mig under examensarbetet och 
gjort att jag har tagit mig igenom vårterminen! 



Innehållsförteckning 
1. Introduktion 1 .....................................................................................................................

2. Bakgrund 2 .........................................................................................................................
2.1. E-förvaltning 2 ...............................................................................................................

2.2. E-tjänster 3 ....................................................................................................................

2.2.1. Kvalitet på e-tjänster 3 ............................................................................................

2.3. Användarens påverkan på e-tjänster 4 .........................................................................

2.4. Offentliga e-tjänster 4 ....................................................................................................

2.5. Kvalitetsramverk inom offentliga e-tjänster 5 ................................................................

3. Problemformulering  9 .......................................................................................................

3.1. Avgränsningar 10 ..........................................................................................................

4. Metod 12 ..............................................................................................................................
4.1. Kvalitativ metod 12 ........................................................................................................

4.2. Arbetsprocessen 13 ......................................................................................................

4.2.1. Litteraturstudie 13 .......................................................................................................

4.2.2. Intervjuguide 14 ...........................................................................................................

4.2.3. Fallstudie och intervjuer 14 .........................................................................................

4.2.4. Analys 16 

4.2.5. Resultat 17 

4.3. Validitet och reliabilitet  17 .............................................................................................

4.4. Förhållningssätt till etiken 18 .........................................................................................
5. Genomförande 19 ...............................................................................................................

5.1. Litteraturstudie 19 ..........................................................................................................

5.2. Intervjuguide 19 .............................................................................................................

5.3. Fallstudie och intervjuer 19 ...........................................................................................
5.4. Analys 21 

5.5. Resultat 21 

6. Resultat och analys 23 ......................................................................................................
6.1. Kvantitativt till kvalitativt  23 ...........................................................................................
6.2. Intervjuresultat 24 ..........................................................................................................

6.3. Resultatanalys 27 ..........................................................................................................

6.4. Vad anser Skövde kommun om resultatet? 30 ..............................................................

6.5. Slutsats 31 

7. Diskussion 33 .....................................................................................................................
7.1. Metodval/urval 33 ..........................................................................................................

7.2. Metodvalets påverkan på resultatet 34 .........................................................................



7.3. Intervjuguide 35 .............................................................................................................

7.4. Etiska aspekter 36 .........................................................................................................

7.5. Samhälleliga aspekter 36 ..............................................................................................

7.6. Framtida forskning 37 ....................................................................................................

Referenser 38............................................................................................................................



1. Introduktion 
I dagens samhälle, det så kallade e-samhället, har människor hög förväntan när det kommer 
till att sköta sina ärenden via digitala kontaktvägar. Det ska gå fort, det ska vara enkelt, det 
ska vara säkert att få tillgång till information samt att det ska finnas möjlighet till inflytande 
på informationen. Att använda IT och information på ett smidigt sätt kan servicen, kvaliteten 
och effektiviteten, innovationskraften och delaktigheten stödjas och förbättras (SKL, 2011). 
På samma sätt bedrivs utvecklingen inom den offentliga förvaltningen (e-förvaltning) genom 
att nyttja IT och information för att förändra och skapa nya kompetenser (SOU, 2013).  

E-förvaltningar har en stor roll som beställare av e-tjänster samt tillhandahållare av 
offentliga e-tjänster. I och med detta är det viktigt med en effektiv e-förvaltning för att kunna 
förenkla vardagen för privatpersoner och företag (SOU, 2014). 

Det finns olika typer av modeller och ramverk för att mäta kvalitet på e-tjänster med olika 
ändamål och syften. Det finns ett problem med dessa modeller och det är att det inte finns 
någon som fokuserar på utvärdering av offentliga e-tjänster och interaktion med användaren 
(Osman et al, 2014). Denna studie kommer att fokusera på ett kvalitetsramverk, COBRA, 
som utgår från det kvantitativa perspektivet, och se hur det går att använda det ramverket ur 
ett kvalitativt perspektiv med hjälp av intervjuer.   

Först följer ett bakgrundskapitel som består av beskrivningar av begreppen e-förvaltning och 
e-tjänster, användarens påverkan på e-tjänster, offentliga e-tjänster samt kvalitetsramverk 
inom offentliga e-tjänster. Därefter följer problemområde och avgränsningar. Nästa del 
handlar om metodval, genomförande, resultat och analys och till sist diskussion. 
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2. Bakgrund 

2.1. E-förvaltning 
Begreppet elektronisk förvaltning, hädanefter kallat e-förvaltning, kommer i grund och 
botten ifrån ordet förvaltning. E-förvaltning handlar om förvaltning av elektroniska eller 
digitala hjälpmedel inom den offentliga verksamheten (Lindgren, 2013).  

Sverige och övriga europeiska länder har kommit överens om följande definition av e-
förvaltning:  

”E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 
informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar 
och nya kompetenser” (Regeringskansliet, 2008). 

I tabellen nedan (tabell 1) visas en sammanställning av definitioner av begreppet e-
förvaltning. 

Tabell 1. Sammanställning av definitioner av begreppet e-förvaltning baserad på tabell i Holgersson (2014, s. 8) 

Dessa definitioner utgör en bredd kring definitionen e-förvaltning, allt ifrån Chan och Pan´s 
(2008) relativt enkla definition, att e-förvaltning definieras som användandet av 
informationsteknologi för att underlätta arbetet i förvaltningen, till McLure´s (2000) 
utförliga och mer specifika definition som handlar om förvaltningens användning av teknik, 
särskilt web-applikationer, för att förmedla myndighetsinformation och tjänster till 

Referens Definition

(Chan and Pan, 2008, pp. 125) ”e-government can be simply defined as the use of information 
technology (IT) to facilitate the business of government”.

(Moon, 2002, pp. 425) “Broadly defined, e-government includes the use of all 
information and communication technologies, from fax machines 
to wireless palm pilots, to facilitate the daily administration of 
government. However, like e-commerce, the popular 
interpretation of e-government is one that defines it exclusively as 
an Internet driven activity”.

(OECD, 2003, pp. 30) “Electronic government refers to the use of information and 
communication technologies, and particularly the Internet, as a 
tool to achieve better government”.

(EU, 2004) “e-Government is the use of Information and Communication 
Technologies in public administrations combined with 
organizational change and new skills in order to improve public 
services and democratic processes and to strengthen support to 
public policies”.

(McLure, 2000. p. 3) “Electronic Government refers to the government’s use of 
technology, particularly web-based Internet applications to 
enhance the access to and delivery of government information 
and service to citizens, business partners, employees, other 
agencies, and government entities. It has the potential to help 
build better relationships between government and the public by 
making interaction with citizens smoother, easier, and more 
efficient”.

!2



invånare, anställda, affärspartners, statliga myndigheter etc samt att stärka relationerna 
mellan förvaltningen och allmänheten genom att göra interaktionen med invånarna 
smidigare, lättare och mer effektiv. 

Lindgren (2013) har gjort en sammanställning på tre punkter om vad e-förvaltning innebär, 
och e-förvaltning innebär att (1) förbättra interaktionen mellan invånarna och förvaltningen, 
vilket innebär att öka invånarnas tillgång till offentlig information, (2) att göra statliga 
organisationer mer effektiva, vilket innebär att minska den administrativa belastningen och 
förbättra organisatoriska processer och (3) öka insynen till förvaltningen vilket bidrar till 
ökad demokrati i samhället. 

2.2. E-tjänster 
Elektroniska tjänster, eller e-tjänst som det kallas för det mesta och kommer kallas 
hädanefter, är ett begrepp som har definierats många gånger och är ett begrepp som inte 
riktigt har en ordentlig definition, men en sak som är gemensamt med alla definitioner är att 
det som utmärker e-tjänst är att tjänsten leveras elektroniskt (Lindgren & Jansson, 2013). 
Rowley (2006) tar även upp begreppet och tolkar och definierar begreppet e-tjänst som 
följande: ”E-service is deeds, efforts or performances whose delivery is mediated by 
information technology (including the Web, information kiosks and mobile devices). Such 
e-service includes the service element of e-tailing, customer support and service, and 
service delivery.”  

Alltså, e-tjänster är gärningar, insatser eller prestationer vars leverans förmedlas av 
informationsteknik (inklusive webben, informationskiosker och mobila enheter). Sådana e-
tjänster utgör en del av e-handeln, kundsupport och leverans av tjänster. 

E-tjänster har under den senare tiden fått en kraftig ökning när det kommer till den teknik-
baserade självbetjäningen. Denna utveckling förändrar sättet som tjänsteföretagen och 
konsumenterna interagerar mellan varandra. E-tjänster blir allt viktigare, inte bara när det 
kommer till att veta framgång eller misslyckande kring e-handel, utan även när det kommer 
till att tillgodose konsumenten med en överlägsen upplevelse med avseende för det 
interaktiva informationsflödet (Rowley, 2006). Begreppet e-tjänst har i allt större 
utsträckning, både av forskare och praktiker, fått en roll som en av de avgörande faktorerna 
inom framgångsrik e-handel. För att förstå hur viktigt det är med e-tjänster så gjorde Taylor 
Nelson Sofres (2001) år 2001 en undersökning som visar att det försvann 8 miljarder pund 
inom e-handeln på grund av bristfälliga e-tjänster, detta för att påvisa hur viktigt det är med 
säkra och pålitliga e-tjänster. Något som kan vara ännu viktigare handlar om den vardagliga 
konsumenten som allt mer börjar ställa krav på kvaliteten på tjänster som erbjuds på 
internet, att dem inte längre accepterar odugliga tjänster (Santos, 2003). 

Enligt Holgersson (2014) kan det vara svårt att definiera begreppet e-tjänst eftersom 
forskare inom området har haft och har fortfarande svårt att komma överens om en 
gemensam definition för begreppet. Holgersson (2014) menar även att forskare inom e-
tjänster tar konceptet för givet och behandlar det som om det är ett allmänt känt begrepp 
och utelämnar vidare introduktion till begreppet.  

2.2.1. Kvalitet på e-tjänster 
Kvalitet på e-tjänster (e-tjänstekvalitet) är utvecklad från litteraturen om tjänstekvalitet 
samt från internet-marknadsföringen. Begreppet e-tjänstekvalitet kan definieras som 
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följande: ”The consumers' overall evaluation and judgment of the excellence and quality of 
e-service offerings in the virtual marketplace” (Santos, 2003). 

Alltså, e-tjänstekvalitet handlar om en konsuments övergripande utvärdering och 
bedömning av kvaliteten på utbudet av e-tjänsten inom den virtuella marknaden.  

Att det handlar om en övergripande utvärdering beror på att kunden troligtvis inte kommer  
att vilja utvärdera varje enskild delprocess som han eller hon har gått igenom under ett 
besök på en webbsida. Det mest sannolika är att kunden kommer se besöket på webbsidan 
som en övergripande process och kommer utvärdera webbsidan utefter det, om inte en av 
delprocesserna ses som väldigt negativt eller positivt (Riel, Liljander & Jurriëns, 2001). 

2.3. Användarens påverkan på e-tjänster 
Utvecklingen av offentliga e-tjänster brukar för det mesta styras utifrån så kallade 
utbudsfaktorer, med andra ord, åt vilket håll utvecklingen går. Denna strategi grundar sig i 
att förvaltningen utvecklar en e-tjänst utifrån en offline-tjänst, t ex något som endast kan 
göras genom att ta sig till ett kontor eller liknande. Denna strategi tar ingen hänsyn till 
användaren. Utvecklingen av offentliga e-tjänster tar allt för ofta för mycket hänsyn till 
teknologin istället för ett användarperspektiv. Det läggs för mycket energi på att tekniken ska 
fungera till 100% och att det helst ska vara den senaste tekniken istället för att fokusera på 
förväntningarna och behoven som den faktiska användaren har (Verdegem & Verleye, 
2009).  

Karlsson, Holgersson, Söderström och Hedström (2012) menar att det är viktigt för 
utvecklarna att förstå förväntningarna och behoven som användargrupperna har, för om inte 
det görs kommer användarna att rata e-tjänsten, och finns det fler liknande e-tjänster 
kommer troligtvis användaren att välja en annan som passar bättre. Bristande kvalitet på e-
tjänster är en viktig aspekt och tas inte den aspekten till hänsyn kommer det bidra till att 
användarna byter e-tjänst.  

Holgersson (2014) menar att om inte invånarna är intresserade av att använda e-tjänsten så 
kommer heller inte de förväntade fördelarna med e-tjänsten att förverkligas. I och med detta 
är det viktigt att ta hänsyn till invånarnas behov under utvecklingen av e-tjänsten för att 
kunna öka sannolikheten att invånarna använder e-tjänsten när den sätts i bruk. Om 
utvecklarna istället väljer att inte involvera invånarna i utvecklingen så kommer 
konsekvenserna leda till outnyttjade e-tjänster, vilket resulterar i bortkastade pengar. Därför 
är det väldigt viktigt att ta hänsyn till invånarnas behov och även företagen eftersom det är 
just dem som är målgruppen för offentliga e-tjänster.  

2.4. Offentliga e-tjänster 
E-förvaltning och användningen av e-tjänster i offentliga organisationer, även kallat 
offentliga e-tjänster som det hädanefter kommer att benämnas, har för närvarande en 
betydelsefull roll för forskningen inom informationssystem och offentlig förvaltning 
(Lindgren & Jansson, 2013). Detta är inget som förvånar med tanke på hur ökningen ser ut 
för utvecklingen och användningen av e-tjänster inom den offentliga sektorn (Ancarani, 
2005).  

Det som dock kan förvåna och ställa till det är att det finns ett stort antal olika begrepp som 
beskriver offentliga e-tjänster. Konferenshandlingar, tidskriftsartiklar och rapporter om e-
förvaltning och offentliga e-tjänster tyder på ett forskningsområde fullt av relaterade 
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begrepp, t ex: e-förvaltningstjänst, e-tjänst, offentliga e-tjänster och digitala tjänster för att 
nämna några. Det som är svårt med detta är att veta om alla dessa begrepp relaterar till 
samma sak eftersom många forskare utelämnar explicita definitioner av de begrepp som 
dem använder sig av, speciellt begreppet e-tjänst som tycks tas för givet (Lindgren & 
Jansson, 2013).  

Enligt Lindgren och Jansson (2013) har forskningen kring e-förvaltning kritiserats med 
hänvisning till oförmåga att bygga vidare på tidigare forskning, teoriutveckling och resultat. 
Det är mångfalden av begrepp och definitioner kring offentliga e-tjänster som gör det svårt 
för forskare och praktiker att vidareutveckla e-tjänster inom den offentliga sektorn.  

Lindgren och Jansson (2013) lyfter fram tre grundläggande skillnader mellan offentliga och 
privata organisationer inom e-tjänster. Kategoriseringen av skillnaderna har gjorts enligt 
följande: (1) det offentliga syftet, (2) brist på utgång och (3) användarens roll.  

Det offentliga syftet beskriver skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer 
och den mest fundamentala skillnaden är att offentliga organisationer, indirekt, verkar för 
alla invånare. Det offentliga syftet innebär att det övergripande syftet för offentliga 
organisationer är att ”tjäna” allmänheten på ett sätt som garanterar och gynnar 
allmänhetens intressen och i och med detta bör dessa offentliga organisationer skapa en 
gemensam känsla av ansvar, och där både ekonomiska och demokratiska värden 
uppmärksammas. De ekonomiska värderingarna handlar kort och gott om att balansera 
resursanvändningen enligt en uppsättning av ekonomiska mål och intäkter medan 
demokratiska värderingarna handlar om offentliga rättigheter (Lindgren & Jansson, 2013).  

Brist på utgång handlar om skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer när 
det kommer till friheten att välja leverantör av dessa offentliga tjänster (Lindgren, 2013). 
Edvardsson och Larsson (2004) menar att kunder till offentliga tjänster oftast inte har en 
faktisk valmöjlighet när det kommer till valet av tjänst. Ett exempel på detta är 
försäkringskassan som inte är utsatt för någon konkurrens och därför inte har samma 
anledning att utveckla deras tjänster jämfört med om dem hade haft konkurrens om 
kunderna.  

Användarens roll handlar om att offentliga organisationer inte enbart kan se kunderna 
som konsumenter utan som invånare och där det finns lagar och rättigheter som säger hur 
invånarna ska bli behandlade.  

Dessa tre aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid skapandet av offentliga e-tjänster. För att 
tjänsterna ska fungera och verka för ändamålet måste användaren vara i fokus och att 
användaren ses som en invånare. Att kunderna eller invånarna till offentliga e-tjänster har 
en valmöjlighet är viktigt. En nackdel med organisationer eller företag som är det enda 
existerande för en e-tjänst är att dem inte har samma press på sig, t ex försäkringskassan 
som nämndes ovan. Det sista och som är minst lika viktigt är att offentliga e-tjänster ska 
tjäna allmänheten och att allmänhetens behov med e-tjänsterna tillfredsställs. 

2.5. Kvalitetsramverk inom offentliga e-tjänster 
Det finns en uppsjö med ramverk för att mäta kvalitet på tjänster och e-tjänster. 
SERVQUAL, som skapades av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988), klassas som det 
första ramverket att mäta kvalitet på tjänster och det mest populära. Kort och gott är 
ramverket designat för att kunna mäta tjänstekvalitet inom olika verksamheter (Asubonteng, 
McCleary & Swan, 1996). Andra exempel på kvalitetsramverk är SITEQUAL (Yoo & Donthu, 
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2001) som undersöker användarvänlighet, estetisk design, processorhastighet och säkerhet 
på e-tjänster, WEBQUAL (2) (Barnes & Vidgen, 2002) som är en vidareutveckling av 
SITEQUAL som undersöker användbarhet, design, information, förtroende och empati på 
webbsidor och E-S-Qual (Parasuraman et al., 2005) är ett ramverk för e-tjänster som mäter 
effektivitet, tillgänglighet, integritet, uppfyllelse. 

Inom offentliga e-tjänster finns det också ramverk att mäta kvalitet med. E-GovQual 
(Papadomichelaki & Mentzas, 2012) är ett ramverk som bland annat används. Ramverket är 
uppbyggt på 21 st kvalitetsattribut som i sin tur är indelade i 4 kvalitetsdimensioner; 
effektivitet, förtroende, pålitlighet och invånarstöd som används för att mäta kvalitet på 
offentliga e-tjänster.  

E-förvaltningstjänster, även kallat offentliga e-tjänster, påverkar många intressenter, bland 
annat invånare, statligt anställda, IT-utvecklare och beslutsfattare. Varje intressent har olika 
mål och intressen som kan ha en påverkan på framgången och utnyttjandet av offentliga e-
tjänster. Inom litteraturen har det funnits och finns många modeller och ramverk om hur 
offentliga e-tjänster utvärderas utifrån olika perspektiv, men de flesta modeller och ramverk 
syftar till att hjälpa beslutsfattarna och praktikerna istället för att sätta den faktiska 
användaren av den offentliga e-tjänsten i fokus. Dock är framgången för offentliga e-tjänster 
ett komplext koncept och mätningen av framgången bör övervägas som flerdimensionella 
faktorer (Osman et al. 2014).  

Vidare menar Osman et al. (2014) att det är i god tid att utveckla en modell som systematiskt 
kan mäta framgången med offentliga e-tjänster ur ett användarperspektiv, eftersom 
motsvarande modeller inom e-handeln inte är tillräckliga. Osman et al. (2014) menar alltså:  

 ”Consequently, there is an urgent need to develop a model that systematically and 
 psychometrically measures e- government service success from a user perspective, 
 as the SERVQUAL, NCSI, and IS success models do for e-commerce.” 

Wang och Liao (2008) påpekar att gapet mellan användarens medverkan i utvecklingen av 
e-tjänster och leverantören (förvaltningen) av e-tjänsten är ett orosmoln och att det är 
nödvändigt med en ny modell som innefattar användaren mycket mer i utvecklingen och 
mätningen av kvalitet.  

Det yttersta målet för e-förvaltning är inte enbart att tillhandahålla information, utan även 
att uppmuntra frekventa och återkommande invånare som använder e-tjänsterna. På så sätt 
uppfylls användarnas (invånarnas) behov och en förklaring ges till tjänsteleverantören att de 
offentliga e-tjänsterna återanvänds och är av stor framgång. Ändå är gapet mellan 
användarnas (invånarnas) antagande och tjänsteleverantörernas (förvaltningen) 
ansträngningar att sprida offentliga e-tjänster har varit ett problem för många förvaltningar. 
Därför är det viktigt att utveckla en ny modell som kan mäta offentliga e-tjänsters framgång 
(Osman et al. 2014).  

Det krävs ett övergripande ramverk som täcker alla aspekter, både kostnader, möjligheter, 
risker och fördelar (Osman et al. 2014). Den modell som föreslås och som kommer att 
användas hädanefter är COBRA. COBRA är en förkortning av cost, benefit, risk och 
opportunity. Nedan förklaras modellen vidare. 

Cost - När det kommer till e-tjänster har kostnaden en stor roll och är en av de viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. Whitson och Davis (2001) menar att e-förvaltning handlar om 
att implementera kostnadseffektiva modeller för invånare, industrier av olika slag, statligt 
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anställda och andra intressenter för att ha möjlighet att genomföra affärstransaktioner över 
internet. Detta innebär att engagera användarna av e-tjänsterna och förse dem med hög 
kvalitet och samtidigt hålla ner kostnaden. Om detta görs kommer det bidra till 
kostnadsbesparingar för förvaltningarna. Med detta sagt går det att konstatera att kostnaden 
utgör en viktig faktor när det kommer till e-tjänster.  

Benefit - En sak som borde vara självklar är att det ska finnas en tydlig nytta med att 
använda olika typer av e-tjänster. Är nyttan diffus eller obefintlig så är risken stor att 
användaren väljer en annan e-tjänst. Rowley (2011) har, utifrån en omfattande analys, 
sammanfattat och skapat en lista som visar nyttan med e-förvaltningar. Till sist skapades en 
lista som visar topp 3 vanligaste förekommande fördelarna utifrån olika intressegrupper som 
identifierades i analysen. Utifrån ett invånarperspektiv identifierades följande fördelar: (1) 
att tjänster ska vara pålitlig, (2) invånarcentraliserad och (3) ha hög säkerhet. Kategorin 
offentliga administratörer och andra statliga myndigheter ville att tjänsten ska vara 
lättanvänd, stabil, bidra till minskad arbetsbörda, standardisering av information samt 
integrering av e-förvaltningsprocesser. Det är svårt att ta hänsyn till exakt allt men det är 
otroligt viktigt att belysa vad fördelarna och nyttan för den specifika tjänsten är för den 
specifika användaren. 

Risk - I många e-tjänster är det svårt och ibland till och med omöjligt att använda tjänsten 
utan att lämna ifrån sig känslig information, t ex personlig information eller finansiell 
information. Att lämna ifrån sig denna typ av information kan göra användaren osäker och 
att det alltid finns en risk att informationen missbrukas, antingen av parten som samlar in 
datan eller av en tredje part och därför anses sådan dataöverföring osäker och med en viss 
risk. Säkerhet och tillit är viktiga faktorer för att användaren ska känna sig säker när han 
eller hon använder e-tjänsten (Osman et al. 2014). 

Opportunity - Att skapa goda möjligheter för användare av e-tjänster är ytterligare en 
viktig aspekt. Möjligheterna beror på inom vilken e-förvaltning som tjänsten fungerar. Dessa 
möjligheter uppstår när användaren förstår fördelarna med tjänsten jämfört med en 
konventionell tjänst. Ett exempel, att ha genomfört en skattedeklaration på internet istället 
för att besöka ett kontor och lämna in papper är en fördel (nytta) medan t ex korrigering av 
skattedeklarationen via internet är en möjlighet. Att ta hänsyn till detta, från förvaltningens 
sida, bidrar till ökad samverkan och insyn och i slutändan göra förvaltningen och e-
förvaltningen med tillgänglig. En annan möjlighet, som användarna av offentliga e-tjänster  
har, är att kunna anpassa tjänsten efter sitt specifika behov jämfört med traditionella 
förvaltningstjänster. Ytterligare en möjlighet, troligtvis den största och viktigaste, är att 
användarna har tillgång till e-tjänsterna dygnet runt och oavsett plats (Osman et al. 2014). I 
dagens samhälle och e-samhälle är dessa möjligheter nödvändiga. Tekniken har gjort 
människan mer bekväm och oberoende och tjänster där människan var tvungen att befinna 
sig på plats är idag ett minne blott. Att behöva ta sig till ett kontor för att fylla i blanketter 
och lämna in är det ingen som är villig att göra längre när samma tjänst finns fast som 
genomförs som en e-tjänst.  
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Figur 1. Modellen visar COBRA´s koppling till nöjda användare baserad på bild i Osman et al. (2014, s. 246) 

Det modellen visar ovan är COBRA´s fyra aspekter, cost, benefit, risk och opportunity, och 
dess koppling till satisfaction, alltså nöjda användare. Modells kopplingar (H1, H2, H3, H4) 
visar vilken inverkan dessa har på nöjdheten utifrån ett användarperspektiv. Inverkan kan 
både vara positiv eller negativ. Nedan förklaras varje koppling: 

• H1 innebär att kostnaden har ett negativt samband med nöjda användare 
• H2 innebär att nyttan/fördelarna har ett positivt samband med nöjda användare 
• H3 innebär att risk har ett negativt samband med nöjda användare 
• H4 innebär att möjlighet har ett positivt samband med nöjda användare 
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3. Problemformulering  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förklarar i sin rapport, ”Strategi för eSamhället”, 
att privatpersoner och företag har en viss förväntan när det gäller offentlig sektor. Det finns 
vissa krav som ställs, bland annat om det ska gå att sköta sina ärenden snabbt, enkelt och 
med hög säkerhet och att det ska vara möjligt att få tag i information när som helst, var som 
helst och hur som helst, kort och gott att det ska vara hög kvalitet på informationen.  

Tjänstekvalitet, kvalitet på tjänster, inom den offentliga sektorn har blivit en stor och viktig 
fråga. Det är vanligt att många offentliga organisationer själva sköter mätningen av deras 
tjänstekvalitet. Samtidigt ökar utvecklingen och användningen av offentliga e-tjänster och 
stora framsteg har gjorts inom området. Eftersom användningen av e-tjänster ökar, både av 
privata användare och företag, ställs det krav på vad e-tjänsten ska klara av och tyvärr 
existerar det många problem som är relaterade till just offentliga e-tjänster. Att inte kunna få 
tag på nödvändig information eller eftersökta e-tjänster, att det är svårt att förstå språket 
som används eller att det är svårt att använda e-tjänsten är upprepade, vanliga problem som 
vanligtvis rapporteras angående användbarheten och kvaliteterna på e-tjänsten i fråga 
(Papadomichelaki & Mentzas, 2011). 

Anledningen till att e-tjänster införs som en del av e-förvaltningen är för att automatisera 
interna och manuella processer för att reducera kostnader och tid, alltså sker utvecklingen 
utifrån ett internt perspektiv (Anthopoulos, Siozos & Tsoukalas, 2007). På grund av detta, att 
utvecklingen inte tar hänsyn till den externa användaren, ökar risken att användaren går 
tillbaka till de traditionella metoderna eftersom användarens önskemål och krav på e-
tjänsten inte uppfylls. Med traditionella metoder menas exempelvis mail, telefonsamtal och 
fysiska möten (Anthopoulos, Siozos & Tsoukalas, 2007). Det finns dock tecken på ett skifte, 
att inkludera externa användare i utvecklingen av offentliga e-tjänster, på grund av den låga 
användningsfrekvensen av externa användare som istället använder sig av någon av de 
traditionella metoderna (Holgersson, 2014), och en slutsats kring detta blir att 
förvaltningarna behöver hålla igång sina manuella rutiner samtidigt som deras e-tjänster 
underhålls, alltså blir det dubbelarbete för något som skulle kunna skötas från ett håll. 

E-förvaltning och kvalitet är två saker som är viktigt och som bör gå hand i hand. Det görs 
stora investeringar inom e-förvaltningen för att kunna erbjuda invånare så god kvalitet som 
möjligt på offentliga sektorers e-tjänster. Saha, Nath och Salehi-Sangari (2010) påstår att e-
tjänstekvalitet är något som inte har studerats så mycket inom den offentliga sektorn men att 
detta är ett väldigt viktigt område. Statliga organisationsenheter söker ständigt efter nya sätt 
att få invånare att använda e-tjänster mer flitigt, men då är det viktigt att e-tjänstekvaliteten 
är på en hög nivå (Saha, Nath & Salehi-Sangari, 2010).  

För att underlätta mätningen av e-tjänstekvalitet kan en kvalitetsmodell användas som 
möjliggör en detaljerad förteckning av kvaliteten på tjänsternas dimensioner. Sambandet 
mellan dem kommer ha en betydelsefull inverkan på förbättring av offentliga e-tjänster och 
en ökad nöjdhet från e-invånarnas sida (Halaris, Magoutas, Papadomichelaki & Mentzas, 
2007). Offentliga e-tjänster påverkar många intressenter, bland annat invånare, 
beslutsfattare, statligt anställda och IT-utvecklare. För varje intressent finns det olika 
intressen och mål som har inverkan på den offentliga e-tjänsten. Det finns modeller som har 
skapats för att kvalitetsutvärdera e-tjänster för olika ändamål och olika perspektiv men inga 
av modellerna innefattar en modell att kvalitetsutvärdera offentliga e-tjänster och deras 
interaktion med användaren (Osman et al. 2014). Därav skapandet av COBRA. 
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COBRA är ett kvalitetsramverk som används för att mäta kvalitet på offentliga e-tjänster och 
är skapat utifrån ett kvantitativt perspektiv.  

Det finns nackdelar med det kvantitativa perspektivet och enkäter, som COBRA vanligtvis 
används för. En nackdel är att svarsalternativen i en enkät inte behöver inte passa in för den 
respondenten som ska svara. Detta kan medföra frustration och kan innebära att 
respondenten ej svarar på frågan eller lämnar ett svar som inte stämmer för den 
respondenten (Denscombe, 2000). En annan nackdel med enkäter är att svarsalternativen 
kan spegla det forskaren vill åstadkomma istället för att tänka utifrån respondenternas 
perspektiv. En till nackdel, och en av det viktigaste, är att det kan vara svårt för forskaren att 
tolka svaren i en enkät och att det kan vara svårt att veta varför en respondent har en viss 
åsikt kring en fråga. Det går inte att ställa en följdfråga om varför respondenten tycker så 
(Denscombe, 2000). Med andra ord, det är lättare att få en förståelse för något om det finns 
möjlighet för forskaren att kunna ställa frågan ”varför?” om respondentens svar kräver det 
än att forskaren ska försöka tolka ett svar i en enkät som säger ”1” på en 5-gradig skala, då 
har forskaren inte möjlighet att ta reda på varför svaret ser ut som det gör.  

I denna studie kommer ett kvalitativt perspektiv användas, med hjälp av intervjuer, för att 
eliminera ovanstående nackdelar som det kvantitativa perspektivet medför. Fördelarna med 
det kvalitativa perspektivet och intervjuer är det går att få ett djup i respondentens svar och  
mer detaljerad data. En till fördel med intervjuer är att intervjuaren får en inblick utifrån det 
som respondenten pratar om. Flexibilitet är en stor fördel med intervjuer, dels för att det går 
att testa intervjumaterialet i form av pilotintervjuer som sedan kan justeras om så krävs, och 
dels för att det går att justera intervjun medan den pågår (Denscombe, 2000). Istället 
kommer intervjuer genomföras för att kunna lyfta fram respondenternas åsikter under 
intervjuerna. För att ta reda på om hur det går att tillämpa COBRA kvalitativt kommer en 
undersökning att göras på Skövde kommuns jämförelsetjänst för välfärd.  

Frågan är: Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för 
kvantitativt vid utvärdering av e-tjänster? 

Syftet med frågeställningen och studien är att ta fram en metod, som är lämplig och 
användbar, och ett tillvägagångssätt för att se hur COBRAs kvalitetsramverk kan tillämpas ur 
ett kvalitativt perspektiv vid utvärderingar av e-tjänster. Målet med studien är att hitta en 
metod som uppfyller ovanstående samt att metoden är användbar för framtida utvärderingar 
av e-tjänster. 

3.1. Avgränsningar 
Denna studie kommer enbart att fokusera på ett kvalitetsramverk som i det här fallet är 
COBRA. Studien kommer testas på Skövde kommun och deras e-tjänst ”Jämförelsetjänst” 
som används för att jämföra olika typer av välfärd i Skövde kommun och där 
kvalitetsramverket kommer att användas för att kunna besvara frågeställningen. Den del av 
e-tjänsten som ska undersökas handlar om förskolor.  

COBRA är som tidigare nämnt ett kvantitativt kvalitetsramverk men i denna studie kommer 
istället ett kvalitativt perspektiv användas med hjälp av kvalitetsramverket. Med ett 
kvalitativt perspektiv menas att kvalitetsramverkets kvantitativa frågor kommer att 
omvandlas till kvalitativa intervjufrågor för att göra det möjligt för respondenterna att säga 
sina åsikter och synpunkter om e-tjänsten. Alltså kommer den kvantitativa ansatsen ej 
användas i denna studie.  

!10



Respondenterna i undersökningen kommer att följa ett krav och det är att personen ska ha 
barn på förskola just nu eller har haft barn på förskola nyligen. Detta kravet är viktigt 
eftersom e-tjänsten som ska undersökas handlar om jämförelse av förskolor.  
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4. Metod 
Detta kapitel inleds med en kortare beskrivning av vilket metodval som ska användas i 
studien för att kunna få svar på frågeställningen. Därefter beskrivs arbetsprocessen, från 
litteraturstudie till analys, datainsamlingen, hur COBRA kommer tillämpas kvalitativt samt 
genomförandet av intervjuerna. 

4.1. Kvalitativ metod 
Denna studie utgår från frågeställningen ”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas 
kvalitativt istället för kvantitativt vid utvärdering av e-tjänster?”. För att kunna ta reda på 
detta kommer första steget i studien att bestå av en litteraturstudie. Anledningen till att en 
litteraturstudie görs är för få fram grundläggande information kring området som ska 
undersökas och framförallt kring kvalitetsramverk eftersom detta är en stor och central del i 
studien. Litteraturstudien pågår under hela studien och görs för att kunna få information om 
vad e-förvaltning är, e-tjänster och kvalitetsramverk inom e-förvaltning. Litteraturstudien 
kommer att utgöra bakgrundskapitlet i studien. En undersökning med efterföljande 
intervjuer med användare av e-tjänsten kommer genomföras för att kunna se hur 
kvalitetsramverket COBRA kan tillämpas utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur det går att tillämpa COBRA kvalitativt och 
för att ta reda på detta kommer undersökningen genomföras på en offentlig e-tjänst ur ett 
kvalitativt perspektiv med hjälp av intervjuer istället för kvantitativt som det idag är 
utformat för. För att kunna göra detta krävs det att intervjufrågorna formuleras på ett sätt 
som får användarna att komma med sina egna åsikter och synpunkter. Att ställa frågor av 
typen ”vad tycker du om…” eller ”anser du att… om inte, varför?” bidrar till öppna svar där 
respondenten får tycka precis som han eller hon vill. Enligt Langemar (2008) förespråkar 
den kvalitativa metoden att ställa öppna frågor för att kunna beskriva något och i detta fall 
kommer det handla om en e-tjänst och vad som är bra och dåligt med den.  

Langemar (2008) tar upp beskrivning av kvalitativa aspekter och kvalitativa beskrivandet. 
För denna studie passar det kvalitativa beskrivandet in eftersom det handlar om att 
respondenten ska vara utförlig och detaljrik i sina beskrivningar och att vara nära de 
människor som studeras. I det här fallet handlar det om att användarna ger utförliga åsikter 
och beskrivningar under intervjuerna och att intervjuerna görs ansikte mot ansikte. 

För att kunna testa hur COBRA kan tillämpas kvalitativt med hjälp av intervjuer och för att 
få bästa och tydligaste resultat kommer undersökningens upplägg vara enligt följande: 

(1) Introducera respondenterna till undersökningen och vad syftet med studien är  

(2) Låta respondenterna få testa och bekanta sig med e-tjänsten 

(3) Intervjua respondenterna och ta reda på dess åsikter om e-tjänsten 

(4) Göra en analys och sammanställning av resultatet från intervjuerna 
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4.2. Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen i denna studie består av fem steg: (1) litteraturstudie, (2) skapande av 
intervjuguide, (3) fallstudie och intervjuer, (4) analys och (5) resultat.  

Studien börjar med en litteraturstudie som pågår under hela studien vars syfte är att ge en 
bakgrund till ämnet och frågeställningen. Utifrån litteraturstudien har en frågeställning 
tagits fram: ”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för 
kvantitativt vid utvärdering av e-tjänster?”.  

Studien kommer att innefatta en fallstudie med efterföljande intervjuer. En fallstudie 
innebär att det sätts ett fokus på en viss ”sak” som ska undersökas. Det kan vara en 
organisation, en avdelning, ett informationssystem, ett forum, ett utvecklingsprojekt etc. 
Målet med en fallstudie är att samla in detaljrik information kring ”saken” (Oates, 2006). I 
denna studie kommer Skövde kommuns jämförelsetjänst att undersökas för att få reda på 
hur COBRA kan tillämpas kvalitativt. Hur COBRA kan tillämpas kvalitativt är ”saken” i 
denna studie och det som fokuset kommer att ligga på. Fallstudien kommer innebära en 
introduktion för respondenten till jämförelsetjänsten. Respondenten kommer att få testa och 
bekanta sig med e-tjänsten så att respondenten får en bild över hur e-tjänsten fungerar. 
Därefter övergår undersökningen i en intervju. Fallstudien genomförs för att se hur COBRA 
kan tillämpas ur ett kvalitativt perspektiv med hjälp av intervjuer.  

Intervjun ger en möjlighet för respondenten att komma med synpunkter och åsikter om e-
tjänsten. Resultatet från intervjuerna kommer att sammanställas och överlämnas till 
arbetsgivare som förhoppningsvis kan ligga som grund för vidareutveckling av den specifika 
e-tjänsten, därför är respondentens åsikter och synpunkter viktiga att få med.  

Näst sista steget i arbetsprocessen är att analysera den insamlade datan innan den 
överlämnas till arbetsgivaren. Eftersom undersökningen innefattar intervjuer där 
respondenten får uttrycka sina åsikter och synpunkter med e-tjänsten innebär det att en 
kvalitativ analys kommer att användas. En kvalitativ dataanalys innebär att forskaren letar 
efter olika teman i intervjuerna utifrån de ord och meningar som sägs i intervjuerna, även 
kallat tematisk analys (Oates, 2006).  

Sista steget är att presentera och sammanfatta resultatet av intervjuerna och analysen. 
Resultatet ska svara på forskningsfrågan som har tagits fram:  

”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för kvantitativt vid 
utvärdering av e-tjänster?” 

4.2.1. Litteraturstudie 
Det inledande arbetet i denna studie kommer att bestå av en litteraturstudie. Syftet med 
litteraturstudien är att skapa en insikt i ämnet som ska undersökas samt att ta reda på vad 
som har gjort i tidigare forskning inom området. Målet med litteraturstudien är att skapa ett 
fokus på vad som ska göras, att hitta en frågeställning som är värd att undersöka och som 
arbetet kommer att bygga på. 

Litteraturstudien kommer att bestå av en datainsamling av böcker och vetenskapliga 
artiklar. Böckerna och artiklarna kommer att användas för att smalna av fokuset för studien  
och som hjälp till att hitta ett område som är värt att undersökas och som kommer bidra till 
en frågeställning.  
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För att kunna hitta relevanta böcker och vetenskapliga artiklar kommer olika sökord och 
sökkombinationer att göras i olika databaser. Detta kommer förhoppningsvis leda till en 
intervjuguide som ska användas senare i studien.  

4.2.2. Intervjuguide 
Studien baseras på kvalitetsramverket COBRA och dess kvantitativa frågor. Syftet med 
studien är att ta reda på hur COBRA kan tillämpas kvalitativt och det som kommer göras är 
att anpassa COBRAs kvantitativa frågor till kvalitativa frågor.  

Den största delen av studien kommer att innebära att göra en kvalitativ tillämpning av 
COBRA. Detta kommer leda till en del av resultatet för hur COBRA kan tillämpas kvalitativt 
istället för kvantitativt. För att det ska vara möjligt att få fram ett resultat måste COBRA 
tillämpas utifrån det kvalitativa perspektivet som i denna studie innebär intervjuer som 
tillvägagångssätt. För att kunna göra det kommer ramverkets frågor att ses över eftersom 
frågorna är korta och koncisa och formulerade på ett sätt som gör att svaret kan bli antingen 
ja eller nej. För att kunna få ett kvalitativt perspektiv kommer frågorna formuleras om på ett 
sätt som får respondenterna att ge öppna svar. Processen fram till resultatet, att tillämpa 
COBRA kvalitativt, kommer innebära en del saker. Dels kommer, som tidigare nämnt, 
frågorna ses över och formuleras om så att dessa kommer passa i en intervju. Hade 
intervjuguiden utgått från ramverkets 49 frågor hade det inneburit att intervjuerna skulle bli 
väldigt långa och en del frågor skulle bli både konstiga att ställa och konstiga att svara på. 
Dels kommer respondenterna till studien behöva sökas upp och kontaktas. Att genomföra 
intervjuerna kommer kräva en hel del, både från respondenterna som gör sig tid för att delta 
i intervjuerna och från intervjuaren. Detta kommer innebära att tidsaspekten kommer 
beaktas eftersom det är ingen som vill delta i en undersökning som tar alldeles för lång tid 
och det blir även tungt för den som leder intervjun som hela tiden måste vara fokuserad. 
Intervjuarens sida kommer även varit viktig, som måste se till att intervjuerna genomförs på 
ett bra sätt, att han eller hon är väl förberedd så att datan som genereras från intervjuerna 
kan användas till ändamålet. Det viktigaste för intervjuaren är att det finns ett tydligt syfte 
med undersökningen och att det finns ett tydligt syfte med frågorna så att respondenterna 
kan svara lätt på frågorna. Finns inget tydligt syfte och mål med undersökningen kommer 
det resultera i en oanvändbar undersökning. 

För att sammanfatta detta är det viktigt att intervjuguiden blir så användbar som möjligt så 
tidigt som möjligt eftersom det kostar tid att rätta till en intervjuguide och att testa den på 
nytt för att se om den är bättre än föregående.  

4.2.3. Fallstudie och intervjuer 
För att kunna ta reda på hur COBRA fungerar utifrån ett kvalitativt perspektiv kommer 
denna studie att fokusera på intervjuer och genomförandet av intervjuer. Målet med studien 
är att få vetskap om hur det går att tillämpa COBRA på en offentlig e-tjänst med hjälp av 
intervjuer och hur den processen går till, och dels att få fram åsikter om e-tjänsten, vad som 
är bra och dåligt med den samt vad som kan bli bättre. Att genomföra intervjuerna med hjälp 
av öppna intervjuer kommer bidra till att respondenterna kan ge utförliga svar och intervjun 
i sig är inte styrande. Under en öppen intervju bör frågorna ställas på ett sätt som får 
respondenterna att öppna upp sig och använda sig av egna ord. Stängda intervjuer, 
motsatsen till öppna intervjuer, baseras på en uppsättning förbestämda frågor som ställs 
under intervjun. Stängda intervjuer är mer strikta än öppna intervjuer och personen som 
intervjuar ska hålla sig till frågorna (Berndtsson et al., 2008).  
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I denna studie kommer en intervjuguide att användas. Intervjuguiden är baserad på 
kvalitetsramverket COBRA som har omvandlats från kvantitativa frågor till kvalitativa 
intervjufrågor. COBRA är vanligtvis avsett för t ex enkäter, så för att kunna genomföra 
kvalitativa intervjuer med hjälp av ramverket kommer ramverkets frågor att omvandlas till 
frågor som är lämpade för en kvalitativ intervju. Detta innebär att en del frågor kommer att 
slås ihop och bilda en fråga. Detta kommer att göras eftersom annars kommer intervjuerna 
att bli långa och bestå av väldigt många frågor. Frågorna kommer även kategoriseras för att 
underlätta och hålla koll på vilka frågor från kvalitetsramverket som är kopplade till vilka 
intervjufrågor. 

Intervjuguiden i studien är semi-strukturerad. Det betyder att intervjuguiden består av 
färdigformulerade frågor med rum för följdfrågor, beroende på vilka svar som respondenten 
ger. Frågorna behöver heller inte ställas i tur och ordning utan kan anpassas beroende på 
hur intervjun utvecklas (Langemar, 2008). För denna studie passade det bra att använda en 
semi-strukturerad intervjuguide eftersom syftet med intervjuerna var att få reda på 
respondenternas åsikter för den specifika e-tjänsten och därför behövdes det utrymme att 
kunna ställa följdfrågor.  

Ett problem med kvalitetsramverket COBRA och omvandlingen av frågorna är att en del 
frågor var svåra att få med eftersom dem inte var relevanta för e-tjänsten som undersöktes. 
Det som gjordes var att så många som möjligt av de irrelevanta frågorna ändå togs med 
under de första två intervjuerna för att få en bekräftelse att dem inte fungerade att ha med i 
intervjuerna.  

Studiens urval kommer att baseras på ett kvalitativt representativt urval som betyder att 
kvaliteterna på informationen är det som är det viktigaste, inte mängden information som 
det kvantitativa representativa urvalet innebär, och eftersom inte mängden av informationen 
är det viktigaste utan informationens kvalitet så är det bästa sättet att handplocka 
respondenterna (Langemar, 2008). Urvalet av respondenter i undersökningen har baserats 
på ett krav och det är att respondenterna ska ha barn på förskola eller nyligen har haft barn 
på förskola. För att ha möjlighet att uppfylla detta krav har respondenterna handplockats 
inom en bekantskapskrets, så kallat handplockat bekvämlighetsurval, med syftet att kunna 
bidra med så informationsrik information som möjligt. ”Till exempel kan ett urval gjort i 
bekantskapskretsen vara uttryck för tillgänglighet i ett fall, men i ett annat fall vara 
handplockat utifrån informativitet” (Langemar, 2008). Så länge respondenterna uppfyller 
ovanstående krav anses dem därför vara relevanta för undersökningen. Syftet med studien är 
att få reda på hur kvalitetsramverket COBRA fungerar utifrån ett kvalitativt perspektiv och 
då är det endast intressant att studera COBRA, därför är det inte relevant för denna studie 
att fånga en bred urvalsgrupp med olika bakgrund och erfarenheter. Enligt Langemar (2008) 
bör ett handplockat urval eftersträvas i sådan hög grad som möjligt. Ett slumpmässigt urval 
hade troligtvis krävt många fler respondenter eftersom det ej med säkerhet går att veta om 
personen i fråga uppfyller ovanstående krav. 

Trost (2005) berättar att storleken på urvalet för kvalitativa intervjuer ”beror på” och han 
menar att hellre färre väl utförda intervjuer än många mindre väl utförda intervjuer eftersom 
det är kvaliteten som är det viktigaste, vilket är det som denna studie bygger på.  

Enligt Langemar (2008) finns det en stor och viktig skillnad mellan det kvalitativa urvalet 
och det kvantitativa urvalet och det är att syftet med den kvalitativa metoden är att förstå 
betydelsen, utveckla modeller och teorier och att beskriva kvalitativa egenskaper, inte att 
göra beskrivningar av olika kvantitativa samband. I den kvalitativa studien är det 
egenskaperna och den kvalitativa variationen som eftersträvas, inte proportionerna som den 
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kvantitativa metoden står för. Eftersom syftet med denna studie dels är att få vetskap om hur 
väl det går att tillämpa ett kvantitativt kvalitetsramverk utifrån ett kvalitativt perspektiv med 
hjälp av kvalitativa intervjuer och dels för att få vetskap om hur väl frågorna i intervjuerna 
besvaras så är det kvaliteterna på svaren och undersökningen som är det viktigaste, inte 
antalet svar, och som tidigare nämnt är det kraven på respondenterna som är det viktigaste i 
urvalet.  

Enligt Trost (2005) så finns det en nackdel med tillgänglighets- eller bekvämlighetsurval och 
det är att den selektion som görs innehåller personer som är säregna i olika avseenden, och 
det kanske inte syftet är, utan att det strävas efter mer ”vanliga” människor.  

För att sammanfatta detta så kommer fallstudien och intervjuerna att genomföras för att 
kunna testa och se om det går att tillämpa COBRA kvalitativt utifrån den metod som 
kommer användas. Sättet som detta ska göras på är det som beskrevs ovan. Resultatet från 
intervjuerna kommer att spegla respondenternas åsikter om e-tjänster och kommer att vara 
en rad citat. Detta är inte det riktiga resultatet för studien utan ett delresultat och en metod 
för att kunna utvärdera hur det går att tillämpa COBRA kvalitativt.  

4.2.4. Analys 
Det finns en rad olika analysmetoder för den kvalitativa analysprocessen. Metoderna är 
oftast relativt lika och skiljer sig inte så mycket åt. Det som är gemensamt för dem flesta 
metoderna är att de brukar innehålla tre analysprocesser; tolkning, strukturering och 
komprimering (Langemar, 2008).  

Tolkning handlar om att tolka och översätta innebörden i ett material för att kunna skapa en 
förståelse. Översättningen sker på de handlingar som har gjorts, skrivet eller talat språk, 
kroppsspråk osv. (Langemar, 2008) och i den här studien handlar det om att skapa en 
förståelse kring de svar som respondenterna har delat med sig av från intervjuerna och hur 
respondenterna har svarat. Hur respondenterna har svarat och vilka åsikter som 
respondenterna har och hur dessa ställer sig mot varandra är det intressanta för 
frågeställningen och resultatet. Trost (2005) hävdar dock att tolkning och analys av datan 
sker automatiskt under hela processen, både under intervjuerna och under analysprocessen, 
och även under arbetet med sina nedskrivna intervjuer så sker det automatiskt tolkningar.  

Strukturering handlar om att sortera och ordna det insamlade materialet på ett sätt som 
underlättar för den som ska handskas med materialet och som ger bästa möjliga förståelse 
för materialet (Langemar, 2008). I denna studie kommer svaren från intervjuerna att 
struktureras i en tabell i intervjuprotokollets dokument som ska användas under samtliga 
intervjuer. Detta ska göras för att på ett enkelt sätt kunna se respondenternas svar från 
intervjuerna. 

Komprimering handlar om att omarbeta materialet, i det här fallet intervjuerna, till en mer 
sammanpressad form genom att göra olika typer av sammanfattningar och belysa 
innebörden med egna ord i olika utsagor. Att ”koka sås” är en bra liknelse, att materialet ska 
reduceras (Langemar, 2008).  

För att kunna besvara forskningsfrågan, ”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas 
kvalitativt istället för kvantitativt vid utvärdering av e-tjänster?”, kommer undersökningen 
att utföras på Skövde kommuns jämförelsetjänst för välfärd. Undersökningen kommer att 
fokusera på området förskola där varje respondent kommer att få testa e-tjänsten och skaffa 
sig en uppfattning om den. Därefter kommer en intervju med respektive respondent 
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genomföras där respondenten får dela med sig av sina åsikter om e-tjänsten, om dem anser 
att den är bra eller dålig och vad som kan bli bättre med den. Under intervjuerna kommer 
respondenternas svar att tolkas och skapa sig en uppfattning om som sedan kommer att 
fortsätta tolkas i genomgången av intervjumaterialet. Intervjumaterialet kommer sedan ligga 
som grund för resultatet och analysen där frågeställningen kommer att besvaras.  

Efter att samtliga intervjuer är genomförda, sammanställda och strukturerade i 
intervjuprotokollet är det dags att komprimera materialet och få materialet mer användbart. 
Resultatet från intervjuerna, som i det här fallet är respondenternas åsikter, kommer att 
sammanställas i en tabell med frågorna från intervjuerna. Det resultatet i slutändan kommer 
att spegla är hur väl det går att tillämpa COBRA kvalitativt. Resultatet kommer även visa om 
det finns några mönster mellan respondenternas åsikter, t ex om alla tycker samma om en 
specifik fråga eller om åsikterna är spridda.  

För att veta hur respondenternas åsikter skiljer sig eller inte skiljer sig mellan varandra 
kommer intervjuprotokollens frågor att analyseras. Analysen kommer att ske utifrån en 
deduktiv tematisk analys vilket innebär att teman bestäms i förväg, innan datainsamlingen 
sker (Langemar, 2008). Langemar (2008) menar att om studien följer en strukturerad 
intervjuguide med en specifik frågeställning med förutbestämda frågor vilka i sin tur 
kommer fungera som teman i analysen. I det här fallet kommer frågorna i intervjuguiden 
kategoriseras utifrån teman och dessa kategorier och teman kommer sedan undersökas och 
analyseras efter att samtliga intervjuer är genomförda. Då kommer det vara möjligt att se 
och jämföra respondenternas åsikter och se om det finns något mönster mellan 
respondenterna.  

4.2.5. Resultat 
Sista steget i studien är att presentera ett resultat från datainsamlingen. Det resultatet ska 
besvara är frågeställningen i studien:  

”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för kvantitativt vid 
utvärdering av e-tjänster?” 

När resultatet är presenterat kommer en analys av resultatet att göras för att beskriva vad 
resultatet säger. Analysen kommer att övergå i en slutsats som knyter ihop säcken av studien 
där frågeställningen sammanfattas och besvaras.  

Eftersom studien delvis utförs på en e-tjänst, Skövde kommuns jämförelsetjänst för välfärd, 
kommer en utvärdering genomföras från Skövde kommun angående undersökningen. 
Utvärderingen är ett resultat över hur dem anser att tillvägagångssättet har varit och om det 
är något som Skövde kommun kan tänkas att använda själva i framtiden. Utvärderingen 
kommer delvis att vara ett bevis på hur bra eller dåligt undersökningen har gått och ett bevis 
på hur Skövde kommun kan hantera framtida utvärderingar av deras övriga e-tjänster. 
Utvärderingen kommer ske antingen muntligt vid presentation av resultatet som kommer att 
presenteras för dem, eller via epost där Skövde kommun får säga precis det dem tycker om 
arbetet som har genomförts.  

4.3. Validitet och reliabilitet  
Det finns två aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när det kommer till en studie. Den ena 
aspekten, validitet, innebär förhållandet/relationen mellan det som är tänkt att undersökas 
och det som i själva verket undersöks. Den andra aspekten, reliabilitet, handlar om hur 
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pålitligt genomförandet har varit av det som har undersökts (Berndtsson et al., 2008). I 
denna studie handlar det om hur intervjuerna har genomförts och hur resultatet av 
intervjuerna har blivit samt första tanken med undersökningen och hur den i slutändan blev.  

4.4. Förhållningssätt till etiken 
Det finns fyra stycken forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) presenterar 
och som är viktiga att ta hänsyn till vid genomförandet av intervjuer. Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

1. Informationskravet handlar om att informera respondenterna om syftet med 
undersökningen och deras roll i undersökningen. Respondenterna meddelades varför 
undersökningen skulle göras och varför dem var inblandade. Respondenterna 
meddelades också att han eller hon har möjlighet att avbryta intervjun när som helst om 
så önskas. Detta var dock inget som uppstod under någon intervju.  

2. Samtyckeskravet handlar om respondenternas samtycke till att delta i undersökningen, 
att han eller hon godkänner att ställa upp som respondent. Innan intervjuerna drog 
igång fick respondenterna information om att eftersom dem ställer upp på intervjun så 
ger dem även sitt samtycke till att delta. I denna studie har samtliga respondenter gett 
sitt samtycke att delta. 

3. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenternas uppgifter ska behandlas på ett 
sätt som ej gör det möjligt att kunna spåra deltagaren i undersökningen. Skulle detta 
vara oklart för respondenten skulle detta kunna bidra till att respondenten ej vill ställa 
upp på undersökningen. Respondenterna fick klart och tydligt beskrivet att inga 
personliga uppgifter skulle finnas med i rapporten utan endast ålder och kön.   

4. Nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan från respondenterna ej ska lämnas 
ut för andra syften än till studien. Den data som har samlats in i denna studie har enbart 
använts i studiens syfte och inget annat. Detta blev respondenterna informerade om 
innan intervjuerna startade. 

Att följa dessa fyra principer bidrar till att respondenterna känner sig trygga med att delta i 
undersökningen och att dem kan lita på den som utför intervjun. I denna studie har samtliga 
intervjuer gått enligt plan och ingen av respondenterna har tyckt att något har varit otydligt 
eller haft en tveksam inställning till. 
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5. Genomförande 

5.1. Litteraturstudie 
Första steget i studien var att göra en litteraturstudie om ämnet. Litteraturstudien utgör 
bakgrundskapitlet i studien samt en grund att bygga vidare arbetet på. För att kunna hitta 
artiklar har vissa sökord använts. De sökord som mestadels har använts är: 

• E-government/e-förvaltning 
• E-service/e-tjänster 
• E-service quality/e-tjänstekvalitet 
• Public e-services/offentliga e-tjänster 
• Quality framework e-services  

Dessa sökord är de som har använts för att bygga en bakgrund till området. Databaserna 
som har använts är WorldCat Local, Google Scholar samt Högskolan i Skövdes 
bibliotekskatalog. Det litteraturstudien har mynnat ut i är en uppsättning artiklar som har 
resulterat i bakgrundskapitlet. Bakgrundskapitlet har i sin tur bidragit till studiens 
inriktning och frågeställning.  

5.2. Intervjuguide 
Att tillämpa COBRA kvalitativt har inneburit att resultatet ser annorlunda ut och har varit 
användbart ur en annan vinkel än om undersökningen skulle göras kvantitativt med t ex 
enkäter. Den största skillnaden har varit hur resultatet ser ut. I en kvantitativ undersökning 
byggs datan på siffror och resultatet av datan presenteras i form av diagram eller tabeller 
(Denscombe, 2000). I den kvalitativa undersökningen visar resultatet en jämförelse mellan 
respondenternas svar och visar även samband och mönster mellan intervjuerna och de svar 
som respondenterna har lämnat. I det kvalitativa perspektivet är det intressant att se varför 
det ser ut som det gör och vad det beror på. I denna studie har det varit intressant att se om 
respondenterna har lika lätt att svara på frågorna och om respondenterna ger ungefär 
samma svar eller om det skiljer sig åt mycket mellan intervjuerna. 

Att tillämpa COBRA kvalitativt har även inneburit att Skövde kommun har fått ett mer 
användbart resultat än om studien hade genomförts kvantitativt. Skövde kommun har fått ta 
del av respondenternas åsikter kring e-tjänsten och varför respondenterna tycker på ett visst 
sätt, t ex om någon respondent anser att e-tjänsten är svår att hitta så går det under 
intervjun att fråga varför respondenten tycker så. I en kvantitativ studie skulle resultatet 
troligtvis vara en hel del siffror eller ett par stapeldiagram som illustrerar resultatet, t ex hur 
många som tyckte e-tjänsten var lätt att hitta. Att studien genomfördes kvalitativt innebär att 
Skövde kommun har ett underlag som i sin tur kan leda till vidareutveckling av e-tjänsten 
som undersöktes och även hur Skövde kommun kan utföra utvärderingar av e-tjänster i 
framtiden. 

5.3. Fallstudie och intervjuer 
Intervjuer har genomförts med bekanta som har barn på förskola just nu eller har haft barn 
på förskola nyligen. Intervjuerna genomfördes i en avskild miljö för att kunna utesluta 
störningsmoment och liknande samt att ge en avslappnad stämning. I den första 
intervjuomgången intervjuades fyra personer. Intervjuerna gjordes med respondent 1, 
respondent 2, respondent 3 och respondent 4. Respondenternas ålder var mellan 30 år och 
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40 år och bestod av två män och två kvinnor. Ingen av respondenterna hade testat e-tjänsten 
tidigare. Samtliga hade IT-vana och använder e-tjänster dagligen. Senast respondenterna 
ansökte om förskola senast låg mellan 3 1/2 år och 1 1/2 år sedan.  

Innan intervjuerna startade fick respondenterna bekanta sig med e-tjänsten för att veta hur 
den fungerar och vad syftet med den är. Introduktionen varade mellan 5 minuter och 10 
minuter. Introduktionen började med att respondenten i fråga fick försöka leta reda på e-
tjänsten på Skövde kommuns hemsida, vilket var en aspekt i undersökningen. När 
respondenten hade hittat till rätt sida kunde han eller hon välja ”förskola”. Därefter fick 
respondenten klicka runt på sidan, testa att jämföra förskolor, läsa den information som 
finns på sidan och ge sig själv en uppfattning om hur e-tjänsten är.  

Därefter tog intervjuerna vid. Innan intervjuerna startade blev samtliga respondenter 
informerade om de etiska principer som gäller för undersökningen, att informera vad syftet 
är, att deras personliga uppgifter ej ska förekomma i rapporten, att det ej ska vara möjligt att 
kunna koppla deras svar till personen och att deras svar ej kommer användas till något annat 
än i rapporten. Respondent 1, respondent 2 och respondent 3 var ej bekväma med spela in 
intervjuerna av olika skäl. Anteckningar skrevs ner under tiden intervjuerna pågick. Svaren 
från intervjuerna var relativt kortfattade så anteckningar gick bättre än väntat att använda 
och i och med detta spelades heller inte den fjärde intervjun in. Intervjuerna varade mellan 
20 minuter och 30 minuter. Det resulterade i en sida renskriven text, ca 850 ord. 
Intervjuerna med respondent 1 och respondent 2 var pilotintervjuer för att veta om 
intervjuguiden var utformad på ett bra sätt. Efter att pilotintervjuerna hade genomförts 
justerades intervjuguiden, frågor som ej kunde formuleras på ett bra sätt eller frågor vars 
svar ej uppfyllde syftet med frågan togs helt bort från intervjuguiden. Frågorna som togs bort 
var:  

• The e-service can be completed incrementally, at different times - Denna fråga togs bort 
från intervjuguiden med anledning till att undersökningen genomfördes under en 
begränsad tid med varje respondent och det fanns ej möjlighet att testa vid olika tillfällen.  

• E-service obliges me to keep a record of documents in case of future audit - Denna fråga 
togs bort med anledning till att den inte gick att formulera och ställa på ett tillräckligt bra 
sätt.  

• It takes several attempts to complete the service due to system break-downs - Denna fråga 
ställdes till respondent 1 men frågan missuppfattades och svaret handlade inte om fråga. 
E-tjänsten kraschade aldrig under undersökningarna och kunde därför heller inte svaras 
på.  

• There is a strong incentive for using e-services - Denna fråga ställdes till respondent 1 och 
respondent 2 men det sättet som frågan ställdes på gjorde att respondenterna 
missuppfattade frågan och det var också svårt att formulera den på ett bra sätt.  

• New updates on the e-service are highlighted - Denna fråga ställdes till dem två första 
respondenterna som utgjorde pilotintervjuerna men frågan var svår att förstå enligt 
respondenterna och valdes efteråt att tas bort från intervjuguiden.  

Efter att ändringarna hade gjorts genomfördes två intervjuer till, med respondent 3 och 
respondent 4. Intervjuerna blev något kortare eftersom ett flertal frågor hade tagits bort men 
genomförandet av intervjuerna blev bättre eftersom det inte längre fanns frågor som 
egentligen inte borde finnas med.  

I den andra intervjuomgången intervjuades tre respondenter. Även dessa intervjuer har 
genomförts på respondenter som har barn på förskola just nu eller har haft barn på förskola 
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nyligen. Intervjuerna gjordes med respondent 5, respondent 6 och respondent 7. 
Respondenternas ålder var mellan 30 år och 35 år och samtliga var män. Ingen av 
respondenterna hade testat e-tjänsten sedan tidigare. Alla respondenter hade en IT-vana 
samt att alla använder e-tjänster dagligen. Senast respondenterna ansökte om förskola 
senast låg mellan 4 1/2 år och 1 månad sedan. 

Dessa intervjuer hade samma upplägg som intervjuerna i omgång 1, en introduktion till e-
tjänsten som varade ungefär 5 minuter och sedan intervju som varade ungefär 20 minuter. 
Innan intervjuerna startade blev samtliga respondenter informerade om de etiska principer 
som gäller för undersökningen, att informera vad syftet är, att deras personliga uppgifter ej 
ska förekomma i rapporten, att det ej ska vara möjligt att kunna koppla deras svar till 
personen och att deras svar ej kommer användas till något annat än i rapporten. Det 
resulterade i lite mindre än en sida renskriven text, ca 550 ord. Eftersom det gick bättre än 
väntat att anteckna respondenternas svar samtidigt som intervjuerna pågick så spelades 
heller inte intervjuerna in. Under intervjuerna gjordes anteckningar från de svar som 
respondenterna lämnade. Intervjuerna följde den intervjuguide som justerades efter 
pilotintervjuerna. 

5.4. Analys 
Analysarbetet startade direkt efter att första intervjun var genomförd. Anteckningar fördes 
under intervjuerna eftersom det ej var möjligt att spela in intervjuerna och då var det extra 
viktigt att dokumentera intervjuerna medan minnet från dem var färskt. Som tidigare nämnt 
sker en indirekt analys redan under intervjun. När respondenten besvarar intervjufrågorna 
får intervjuaren en uppfattning om vad respondenten tycker och redan då sker en analys.  

Materialet från intervjuerna lästes igenom och svaren mellan respondenterna för varje 
enskild fråga analyserades. Syftet med analysen av intervjuerna var att hitta likheter och 
skillnader mellan respondenternas svar för att se om det fanns något mönster kring svaren 
som respondenterna delade med sig av. Analysarbetet mynnade sedan ut i ett resultat som 
visar resultatet från intervjuerna. 

5.5. Resultat 
Resultatet i studien har två sidor, å ena sidan resultatet för hur tillvägagångssättet har varit 
att tillämpa COBRA kvalitativt (arbetet med intervjuguiden) och resultatet från intervjuerna 
å andra sidan resultatet för studien i sin helhet. Det som har varit syftet med studien är att 
testa och se hur COBRA kan tillämpas kvalitativt och det är precis det som har gjorts. Genom 
att ha testat en metod och ett tillvägagångssätt, som i det här fallet var en utarbetad 
intervjuguide som utgick från COBRAs kvalitetsramverk, har ett resultat växt fram hur 
COBRA kan tillämpas kvalitativt.  

Som tidigare nämnt i metodkapitlet hade Skövde kommun en del i utvärderingen av 
undersökningen som gjordes på deras e-tjänst. Det utvärderingen från Skövde kommun 
säger är vad dem anser om tillvägagångssättet som undersökningen är genomförd på och om 
hur dem ställer sig till att använda samma metod i framtiden för egna utvärderingar. 
Presentationen genomfördes inför fem personer som har hand om Skövde kommuns e-
tjänster. Synpunkterna i utvärderingen är baserat på vad personerna från Skövde kommun 
fick se och höra under presentationen av arbetet som dem fick ta del av i slutet av studien. 
Utvärderingen har skett helt från Skövde kommuns sida. Synpunkterna från utvärderingen 
skickades via epost som sedan har presenterats i senare kapitel (kapitel 6.4). Utvärderingen 
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av resultatet gjordes av samtliga fem från Skövde kommun som deltog under presentationen 
medan en av dessa stod för att vidarebefordra resultatet av utvärderingen via epost. Under 
presentationen framfördes några få synpunkter på det som presenterades, medan 
majoriteten av synpunkterna framfördes i utvärderingen via epost.  
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6. Resultat och analys 

6.1. Kvantitativt till kvalitativt  
Syftet med studien har varit att testa hur det går att tillämpa COBRA utifrån ett kvalitativt 
perspektiv och detta har krävt att frågorna i kvalitetsramverket har behövts omvandlats för 
att passa en kvalitativ metod som i det här fallet har varit intervjuer. Framtagningen av 
intervjuguiden är ett exempel på hur COBRA kan tillämpas kvalitativt och det är det som har 
varit målet med denna studie. Tillvägagångssättet är ett resultat på frågeställningen ”Hur 
kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för kvantitativt vid 
utvärdering av e-tjänster?”. 

För att kunna genomföra intervjuer av kvalitetsramverket COBRA har frågorna i ramverket 
behövts formulerats om och kategoriserats där ett flertal frågor från ramverket har bildat en 
intervjufråga. Kategorierna har tagits fram utifrån olika teman i frågorna i 
kvalitetsramverket och med teman menas olika områden som frågorna behandlar, t ex, ”It 
takes a long time to arrange an access to the e-service”, ”It takes a long time to upload the 
e-service homepage”, ”It takes a long time to find my needed information”, ”It takes a long 
time to download/fill the e-service application” och ”It takes a long time to acknowledge 
the completion of e-service”, och dessa frågor har en gemensam faktor och det är att alla 
frågor handlar om att något tar lång tid (it takes a long time…) och utifrån det har en 
intervjufråga skapats som handlar om e-tjänsten anses vara tidskrävande, det är det som 
menas med en kategori. Samma sak har gjorts med frågan om respondenten anser att e-
tjänstens information är relevant och tydlig. De frågor från ramverket som innefattas i den 
frågan är ”The e-service information is relevant to my service”, ”The e-service information 
covers a wide range of topics”, ”The e-service information is accurate”, ”The e-service 
information is up-to-date”, ”The e-service information is well organized”, ”The e-service 
information is easy to read (font size, color)”, och ”The description of each link is provided”. 
Alla dessa frågor handlar om informationen som visas i e-tjänsten.  

I vissa fall har det uppstått svårigheter att kategorisera frågor från kvalitetsramverket utifrån 
teman. I vissa fall har det blivit att en kategori endast består av en intervjufråga. ”I can share 
my experiences with other e-service users”, ”There is a strong incentive for using e-
services” och ”Using e-service leads to fewer interactions with people” är tre frågor som har 
blivit sin egen kategori och tema eftersom det inte har funnits några andra frågor som har 
passat in.  

Kvalitetsramverket innehåller en del frågor som ej har varit relevanta för Skövde kommuns 
jämförelsetjänst. Det frågor som togs bort innan första intervjun var: 

• The Frequently Asked Questions (FAQs) are relevant - Finns ej FAQs på e-tjänstens 
webbsida. 

• The e-service can be accessed any time - Undersökningarna genomfördes under ett tillfälle 
för varje respondent och därför skulle respondenten ej kunna svara på frågan. 

• The e-service can be reached from anywhere - Undersökningen genomfördes på en 
specifik plats för varje respondent och därför skulle respondenten ej kunna svara på 
frågan. 

• The e-service removes any potential under table cost to get the service - E-tjänsten är 
offentlig och gratis och kan nås av alla typer av användare, därför är denna fråga ej 
relevant eftersom den handlar om potentiella kostnader som dyker upp under 
användningen av e-tjänsten.  
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• The e-service reduces the bureaucratic process - Otydligt vad som menas med frågan och 
finns ej någon vidare förklaring. 

• The password and renewal costs of e-service are reasonable - Finns ej något krav på 
lösenord för att använda e-tjänsten och heller inga kostnader för att använda e-tjänsten. 

• The internet subscription cost is reasonable - Abonnemangskostnaden har inget med e-
tjänsten att göra för respondenterna som har undersökt e-tjänsten. 

• The e-service may lead to a wrong payment that needs further correction - Det finns ej 
möjlighet att genomföra betalningar i e-tjänsten. 

• I worry about conducting transactions online requiring personal financial information - 
Det finns ej möjlighet att mata in personlig finansiell information i e-tjänsten, därför är 
denna fråga ej relevant  

• The e-service allows me to update my records online - Otydligt vad som menas med 
frågan och finns ej någon vidare förklaring.  

Efter att de irrelevanta frågorna hade plockats bort kunde intervjuguiden fastställas och 
testas under pilotintervjuerna. 

Ovanstående är ett resultat på hur COBRA kan tillämpas kvalitativt. Innan studien började 
fanns det ingen tänkt metod eller tillvägagångssätt på hur detta skulle göras. Metoden och 
tillvägagångssättet som studien har byggt på är alltså ett resultat på hur COBRA kan 
tillämpas utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

6.2. Intervjuresultat 
För att kunna få fram ett resultat för studien har intervjuerna analyserats. Det som har varit 
intressant att få svar på studiens frågeställning och är hur väl det har gått att tillämpa 
COBRA kvalitativt som är syftet med studien och undersökningen. För att kunna ta reda på 
det har svaren från intervjuerna analyserats för att se om det finns några skillnader eller 
mönster kring svaren som respondenterna har delat med sig av från intervjuerna. Har alla 
respondenter svarat likadant? Har alla respondenter svarat olika? Har vissa frågor varit 
svåra att svara på för respondenterna? 

Målet med studien och resultatet är hur COBRA kan tillämpas kvalitativt och som i sin tur 
ska mynna ut i en jämförelse för att se likheter eller skillnader mellan respondenternas 
åsikter kring e-tjänsten. Resultatet kommer i sin tur att bidra till att studiens frågeställning 
kan besvaras, ”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för 
kvantitativt vid utvärdering av e-tjänster?”. Resultatet av undersökningen har mynnat ut i 
ett resultat hur COBRA har tillämpats kvalitativt som visas i kapitel 6.2 och 6.3.  

Materialet, respondenternas åsikter, från intervjuerna presenteras nedan och presenteras för 
varje fråga som har ställts under intervjuerna. Är svaren identiska eller snarlika mellan 
respondenterna för en specifik intervjufråga kommer en gemensam utläggning presenteras 
som resultat. Skiljer åsikterna mellan respondenterna för en specifik intervjufråga kommer 
de olika åsikterna presenteras som resultat.  

Första frågan i intervjuguiden, ”Anser du att e-tjänsten är lätthanterlig?”, resulterade i ett 
övergripande svar som var ”ja”, men åsikterna skiljde sig åt till viss del med vad 
respondenterna menade. R2 och R4 ansåg att e-tjänsten var gömd och svårt att hitta, R2 
förklarar: 
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 ”Ja, men e-tjänsten ligger illa till, anonym, borde visas direkt, borde vara mer  
 synlig. Ingen smart tjänst, om syftet är att folk ska använda den mycket borde den 
 visas tydligare.” 

R4 är inne på samma område som R2 och förklarar: 

 ”Svårt att hitta om man inte vet om att tjänsten finns, den borde visas mycket  
 tydligare, och om det är något dem är nöjda med så borde dem skylta med e- 
 tjänsten, ligger lite gömd idag” 

R3 anser dock att e-tjänstens position är otydlig: 

 ”Lätt att hitta men svårt att se vart i listan till vänster vart man är (trädet), vill inte 
 trycka tillbaka för man vet inte vad som händer, ”jämförelsetjänst” borde vara  
 markerad ” 

Övriga respondenter (R1, R5, R6 och R7) har likadana åsikter kring e-tjänsten, att den är lätt 
att hitta och förstå, tydligt vad man ska göra och bra instruktioner.  

Andra frågan i intervjuguiden, ”Anser du att e-tjänstens information är relevant och 
tydlig?”, gav ett övergripande resultat för samtliga respondenter, alla tyckte att 
informationen var tydlig överlag, men det fanns en del brister enligt några. R4 menar att 
informationen är rörig på vissa ställen: 

 ”I resultatlistan bör det stå kommunal/fristående istället för bock eller kryss, blir 
 rörigt som det är nu. Öppettider i resultatlistan är inte relevant men annars lätt att 
 läsa” 

R1, R2 och R3 delar gemensamma åsikter att e-tjänsten är tydlig överlag men det saknas 
information för att e-tjänsten ska vara tillräckligt bra, R3 förklarar: 

 ”Lagom med text på sidan med valen men ej tillräckligt mycket information för min 
 smak, borde vara mycket mer information om skolorna” 

R5 är inne på samma spår, att e-tjänsten är tydlig, men menar att texterna påminner om en 
bostadsannons, att det känns som säljande texter.  

R6 utmärker sig från mängden och anser att informationen i e-tjänsten inte alls är tydlig, 
men att det som står är bra men att det saknas information om skolorna. 

Tredje frågan i intervjuguiden, ”Anser du att e-tjänsten är effektiv och snabb?”, resulterade i 
en övergripande gemensam åsikt för samtliga respondenter, att e-tjänsten är effektiv och 
snabb och att det inte finns något som skulle kunna bli bättre. Ingen respondent har gjort 
någon större utläggning i sitt svar men R3 och R4 tillägger att e-tjänsten medför få 
knapptryck, vilket är bra enligt dem. I övrigt ges svar som: 

 ”Snabbt och enkelt, snabb laddning, smidig att använda och genomföra” (R2) 

 ”Flyter på bra, inget speciellt som skulle kunna gå fortare” (R6) och  

 ”Ja, snabbt och enkelt, inget att klaga på” (R1).  

Fjärde frågan i intervjuguiden, ”Anser du att e-tjänsten är tidskrävande?”, resulterade i ett 
”nej, den flyter på bra” från samtliga respondenter. Det var ingen respondent som gjorde 
någon stor utläggning kring frågan mer än att R4 ansåg att e-tjänsten tog tid att hitta men att 

!25



resterande gick snabbt, och R7 ansåg att det fanns ett tidskrävande moment och det 
handlade om att det blev mycket ”scrollande” om många skolor togs med i jämförelsen. I 
övrigt var respondenterna överens om att e-tjänsten ej var tidskrävande.  

Femte frågan i intervjuguiden, ”Anser du att e-tjänsten är tillräckligt anpassningsbar?”, så 
hade respondenterna en gemensam åsikt och det var att om det fanns anpassningsfunktioner 
så borde dessa visas mycket tydligare. R1, R2 och R7 lade märke till att det fanns en 
uppläsningsfunktion och att det var bra att den fanns. R7 lade märke till fler saker, bland 
annat en filtreringsfunktion, att det var möjligt att förstora texten samt språkval, även om R7  
ansåg att just den funktionen kunde visas mycket tydligare. I övrigt var svaren väldigt 
snarlika: 

 ”Nej, hittade inget att anpassa, hade önskat att ändra språk men såg inget om det, 
 borde göras mycket bättre” (R6) 

 ”Visades ej tydligt, ej något som jag tänkte på, så borde visas mycket tydligare om 
 det nu finns på sidan” (R3) 

 ”Bra med uppläsning men tänkte inte på om det fanns något annat, och borde då 
 visas tydligare om det finns andra saker att anpassa” (R1) 

Sjätte frågan i intervjuguiden, ”Anser du att e-tjänstens funktioner är tillräckligt bra?”, 
resulterade i relativt spridda åsikter, men det finns ett par gemensamma åsikter. R1, R2 och 
R6 ansåg att färgerna i e-tjänsten ställde till det en del: 

 ”Välj” ser ej ut som en knapp. ”Jämför” svår att hitta, samma färg som bakgrund, 
 mycket som flyter in i varandra, borde göras bättre” (R6) 

 ”Bra, stora knappar, ej tydliga knappar, smälter in, men mer snyggt än praktiskt 
 och jag föredrar praktiskt före snyggt” (R2) 

 ”Jämförknappen smälte in för mycket, den blev otydlig, borde haft annan färg,  
 annars såg det bra ut” (R1) 

R3 antydde att det fanns problem kring funktionen att välja hur många skolor som ska visas: 

 ”Valde 4 skolor men visades endast 3, borde vara tydligare att det krävs att man 
 måste trycka för att se mer, för små pilar, annars bra funktioner” 

R5 hade åsikter om andra funktioner: 

 ”Många drop-down menyer. Funktionerna ”filtrera” och ”sortera” snarlika. Fel i 
 språköversättningen när annat språk har valts, det är ett stort minus” 

I övrigt nämndes det att länkar till hemsidorna för skolorna ej fungerade vilket ansågs vara 
en stor nackdel för e-tjänsten (R7).  

Sjunde frågan i intervjuguiden, ”Skulle du rekommendera e-tjänsten till andra?”, svarade 
majoriteten av respondenterna att dem inte skulle rekommendera e-tjänsten på grund av att 
det saknas för mycket information. R1, R2, R5 och R6 kunde tänkas använda e-tjänsten för 
kartfunktionen som finns för att kunna se vilka förskolor som finns i närheten där dem bor 
för att ge en överblick, men annars var det ingen e-tjänst som dem skulle rekommendera. 
Några typiska svar som nämndes var: 
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 ”Måste bli bättre, för fattig information, kan de viktigaste punkterna besvaras är 
 det en bra e-tjänst men inte som det ser ut nu” (R3) 

 ”Nej, inte som den ser ut nu, alldeles för fattig information, ingen borde använda 
 den som den ser ut nu” (R4) 

R7 var den som var mest positiv till e-tjänsten och menade att det beror på vilket behov som 
användaren har men att det säkerligen kan hjälpa till en viss del. 

Åttonde och sista frågan i intervjuguiden, ”Bidrar e-tjänsten till färre interaktioner med 
människor?”, gav ett övergripande ”nej” som svar eftersom majoriteten anser att det saknas 
information i e-tjänsten och därför finns det ingen nytta med den. Några svar som nämndes 
var: 

 ”Både ja och nej, i dagsläget måste man ändå ta reda på information på andra håll. 
 Hade e-tjänsten varit som den bör så hade svaret varit ja” (R1) 

 ”Ja, om den saknade informationen finns, i dagsläget nej, behöver ändå kontakta 
 förskolor för mer information” (R2) 

 ”Ej som idag, men om det finns mer och bättre information så ja” (R3) 

 ”Nej inte som idag, krävs interaktioner för all information som inte visas” (R4) 

 ”Nej, inte som den är just nu, krävs att man kontaktar förskolorna ändå” (R5) 

R6 antyder dock att samtalet med förskolekoordinatorn kan uteslutas och R7 menar att det 
säkerligen finns vissa frågor som bidrar till färre interaktioner med människor.  

Ovanstående resultat är resultatet från vad respondenterna sa under intervjuerna. 
Intervjuerna var viktiga för studien eftersom metoden och tillvägagångssättet behövdes 
testas. Hade inte metoden testats hade det inte varit möjligt att veta om intervjuguiden och 
metoden varit bra. Resultatet från intervjuerna är alltså ett delresultat/sidoresultat och inte 
det ”riktiga” resultatet.  

6.3. Resultatanalys 
Resultatet i undersökningen som Osman et al. (2014) genomförde skiljer sig åt jämfört med 
resultatet i denna undersökning. Upplägget som Osman et al. (2014) hade i sin undersökning 
utgick från två källor, en online-undersökning och en undersökning med 20 experter. 
Expertundersökningen gjordes i Turkiet och gick ut på att analysera och bedöma frågorna i 
COBRA, som efter undersökningen reducerades från 60 frågor till 49 frågor. Experterna som 
gjorde detta var IT-specialister, professionella forskare inom e-förvaltning samt tjänstemän 
inom e-förvaltning. När frågorna hade reducerats till 49 stycken gjordes en till expertanalys i 
under ”2010 Transforming-Government workshop” i London för att bekräfta att de 49 
frågorna var bra.  

Därefter fick 30 studenter från American University of Beirut delta i en undersökning för att 
bedöma giltigheten i den enkät som användes. Studenterna bedömde tre aspekter; tydlighet, 
svarsmöjligheten för frågorna samt utseendet och stilen i enkäten. Enkäten bestod av en 
skala mellan 1 och 5 där 1 betyder ”håller inte alls med” och där 5 betyder ”håller helt med”, 
detta var det svarsalternativ som fanns att välja i enkäten.  
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Enkäten som togs fram var på engelska och undersökningen skulle göras i Turkiet så enkäten 
var tvungen att översättas. För att en sista gång veta att enkäten höll en god nivå och att 
språket var korrekt testades enkäten på 235 turkiska respondenter, och efter det gjordes 
några få justeringar. Detta var utgångspunkten i undersökningen som Osman et al. (2014) 
gjorde.  

Online-undersökningen bestod av enkäten som tidigare hade tagits fram och bestod av 3506 
stycken inskickade svar. Av dessa 3506 svar var 2785 stycken användbara. Undersökningen 
genomfördes på en e-förvaltningsportal för att utesluta slumpmässiga respondenter. Det var 
även viktigt att informera respondenterna att undersökningen var frivillig, att syftet var för 
akademisk forskning och att deras svar inte skulle användas till något annat, samt att deras 
IP-adress ej skulle lagras på e-förvaltningens server. Dessa saker gjordes för att försäkra 
respondenterna om att dem skulle förbli anonyma. Undersökningen var öppen i sex 
månader, juni till november 2010.  

För att sammanfatta undersökningen som Osman et al. (2014) genomförde så är resultatet 
av det ett kvantitativt resultat eftersom undersökningen är gjord med enkäter. 
Svarsalternativen som respondenterna har haft har varit en 5-gradig skala mellan 1 och 5 där 
1 innebär att respondenten inte alls håller med och där 5 innebär att respondenten håller 
helt med. I denna studie, att tillämpa COBRA kvalitativt, har mynnat ut i ett annat resultat. 
Resultatet har resulterat i beskrivande svar kring frågorna som har ställts. Respondenterna 
har haft möjlighet att svara precis som dem vill och haft möjlighet att ge beskrivande och 
berättande svar. Eftersom detta gjordes fanns det möjlighet att ställa följdfrågor om det var 
något respondenten sa som var värt att diskutera mer. Detta hade inte gått om 
undersökningen genomfördes så som Osman et al. (2014) gjorde. 

Sättet Osman et al. (2014) genomförde sin undersökning på och sättet som undersökningen i 
denna studie har genomförts på har resulterat i två olika resultat. Resultatet som Osman et 
al. (2014) har fått fram är kvantitativt, att många respondenter har varit med i 
undersökningen och som i sin tur har genererat många svar. Resultatet i denna studie är ett 
kvalitativt resultat, att det är färre respondenter som har deltagit och svarat men svaren har 
varit utförliga och berättande. Eftersom undersökningen i denna studie har utgått från det 
kvalitativa perspektivet med intervjuer så har det varit möjligt att be respondenterna att 
utveckla sina svar om något har varit oklart eller som har krävt en utförligare förklaring, t ex 
varför respondenten tycker som han eller hon gör osv.  

 ”I resultatlistan bör det stå kommunal/fristående istället för bock eller kryss, blir 
 rörigt som det är nu. Öppettider i resultatlistan är inte relevant men annars lätt att 
 läsa” (R4) 

 ”Svårt att hitta om man inte vet om att tjänsten finns, den borde visas mycket  
 tydligare, och om det är något dem är nöjda med så borde dem skylta med e- 
 tjänsten, ligger lite gömd idag” (R4) 

 ”Jämförknappen smälte in för mycket, den blev otydlig, borde haft annan färg,  
 annars såg det bra ut” (R1) 

 ”Valde 4 skolor men visades endast 3, borde vara tydligare att det krävs att man 
 måste trycka för att se mer, för små pilar, annars bra funktioner” (R3) 

Ovanstående citat är exempel på åsikter som respondenterna har delat med sig av under 
intervjuerna som har genomförts. En jämförelse mellan dessa svar och svaren i 
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undersökningen som Osman et al. (2014) genomförde så finns det inte samma möjlighet till 
utförliga svar. I enkäten fanns det bara möjlighet att svara 1, 2, 3, 4 eller 5 och det fanns inte 
möjlighet att få reda på varför respondenten valde en viss siffra som svar. En konsekvens av 
det kan vara att det blir svårt att veta vad som är mindre bra med e-tjänsten som undersöks 
och varför, medan i en kvalitativ undersökning går det att fråga respondenten varför han 
eller hon tycker så och vad anledningen är. T ex om respondenten anser att e-tjänsten är lätt 
att hitta, en siffra som svar är till viss hjälp, t ex 1=håller inte alls med, men varför den inte är 
lätt att hitta går inte att ta reda på, medan i en intervju kan respondenten berätta varför han 
eller hon tycker att den inte är lätt att hitta och på så sätt går det att justera det i e-tjänsten.  

Denna studies resultat jämfört med resultatet som Osman et al. (2014) fått fram, går det att 
se en skillnad angående hur informationsrika svaren är. Svaret: 

 ”Svårt att hitta om man inte vet om att tjänsten finns, den borde visas mycket  
 tydligare, och om det är något dem är nöjda med så borde dem skylta med e- 
 tjänsten, ligger lite gömd idag” (R4) 

är ett mer informationsrikt svar än svaret ”1” som det skulle stå i enkäten, eftersom 
respondenten säger varför han eller hon tycker att e-tjänsten är svår att hitta och vad som 
borde göras för att den ska vara lättare att hitta. Att utgå från svaret ”1” innebär att 
respondenten inte håller med om att e-tjänsten är lätt att hitta men det går inte få reda på 
mer än så. Detta är det största skillnaderna mellan undersökningen som Osman et al. (2014) 
genomförde och den undersökning som har genomförts i denna studie. Är syftet med en 
undersökning att få en generell överblick om vad folk tycker om en e-tjänst är enkäter ett bra 
alternativ, men det går som sagt inte att gå in på djupet om den är konstruerad som Osman 
et al. (2014) enkät. Är syftet däremot att få reda på mer djupgående vad folk tycker om en e-
tjänst så är intervjuer att föredra eftersom det då är möjligt att ställa frågor som genererar 
djupgående svar som i sin tur kan bidra till en förbättring för e-tjänsten.  

Att respondenternas svar ser ut som dem gör kan även bero på andra saker, bland annat 
utformningen av intervjuguiden, sättet frågorna ställdes på och upplägget för intervjun eller 
situationen över lag, att det var en speciell stämning etc. under intervjutillfällena. Det 
förstnämnda, utformningen av intervjuguiden, har en stor betydelse i denna studie eftersom 
hela undersökningen bygger på ramverkets frågor och hur dessa frågor har omvandlats till 
intervjufrågor. Intervjuguiden är framtagen från ett kvantitativt kvalitetsramverk som 
vanligtvis är avsett för enkäter. Frågorna i kvalitetsramverket är korta och koncisa och är 
formulerade på ett sätt som innebär kortfattade svar. Eftersom syftet med undersökningen i 
studien är att tillämpa COBRA kvalitativt med hjälp av intervjuer krävs det att 
intervjuguiden är utformad på ett sätt som gör att det blir möjligt. Enligt Patton (2015) bör 
öppna frågor användas i största mån i en kvalitativ undersökning så att respondenten kan 
svara så öppet som möjligt och med sina egna ord och detta är hjärtat i en kvalitativ 
undersökning, och eftersom syftet med denna studie har varit att ta reda på hur det går att 
tillämpa en kvantitativ ansats kvalitativt så har det krävts att datan från intervjuerna följer 
det kvalitativa perspektivet.  

En annan anledning till att svaren ser ut som dem gör kan bero på respondentens inställning 
till intervjun och hur han eller hon anser att situationen är. Enligt Kvale (1996) har 
respondenten en stor betydelse. Han menar att vissa respondenter är bättre än andra och det 
kan handla om att få användbar data och data som inte går att använda. Kvale hävdar också 
att den perfekta respondenten inte existerar, att olika respondenter passar för olika 
intervjuer.  
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Det har gjorts andra typer av utvärderingar av e-tjänster av andra forskare men som har haft 
ett annat upplägg. Eftersom denna studie har haft en speciellt upplägg, där ett färdigt 
kvalitetsramverk har tillämpats på en e-tjänst är det svårt att hitta något liknande som andra 
forskare har gjort. Papadomichelaki och Mentzas (2012) och Riel, Liljander och Jurriëns 
(2001) har gjort liknande undersökningar och dessa har varit helt anpassade efter 
undersökningarna som dem har genomfört.  

Utifrån resultatet från framtagningen av intervjuguiden (framförallt), intervjuerna, 
resultatet från analysen av intervjuerna samt resultatet av analysen av tillvägagångssättet 
som Osman et al. (2014) använde sig av går det att konstatera att om syftet med en 
undersökning är att få en övergripande bild om vad folk tycker om en e-tjänst så är enkäter 
bra, men är syftet att kunna få reda på varför folk tycker att en e-tjänst t ex är dålig, då är 
intervjuer det bästa alternativet, eftersom det just går att ställa frågan ”varför?”.  

Som svar på frågeställningen, ”Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt 
istället för kvantitativt vid utvärdering av e-tjänster?”, och med hjälp av resultatet och 
analysen som har tagits fram, går det att konstatera, utifrån tillvägagångssättet som har 
använts, dels att COBRA kan tillämpas kvalitativt med hjälp av intervjuer och att detta 
kommer att genomföras genom utgå från COBRAs frågor och omvandla frågorna till frågor 
som passar att ställa i en intervju med syftet att få utförliga och berättande svar. Att få 
utförliga och berättande svar som utgångspunkt gynnar en vidareutveckling av en specifik e-
tjänst som kräver förbättringar. Att kunna få svar på varför en e-tjänst inte uppskattas av en 
specifik användare borde vara av intresse för ägaren av e-tjänsten om e-tjänsten ska 
förbättras på något sätt. Görs detta vet ägaren vad det är som ska förbättras och som i sin tur 
kommer att gynna den faktiska användaren samt att risken får dåliga e-tjänster minskar. 
Detta kommer i sin tur bidra till ökad kvalitet på e-tjänster eftersom e-tjänstens ägare vet 
vad användaren tycker. 

6.4. Vad anser Skövde kommun om resultatet? 
För att ta reda på hur det har gått att genomföra studien och hur det har gått att tillämpa 
COBRA kvalitativt så har Skövde kommun fått ta del av resultatet genom en presentation. 
Under presentationen fick fem personer från Skövde kommun, där alla arbetar med Skövde 
kommuns e-tjänster, ta del av vad som har gjorts, syftet med arbetet, hur tillvägagångssättet 
har sett ut och vad hur resultatet ser ut från intervjuerna. Resultatet från intervjuerna var 
åsikter som respondenterna hade om Skövde kommuns e-tjänst för välfärd. Åsikterna var 
både positiva och negativa och väldigt nyttiga enligt Skövde kommun. Skövde kommun 
menade att eftersom deras e-tjänst används av externa användare så var det otroligt nyttigt 
för dem att få reda på vad användarna egentligen tycker. Skövde kommun har aldrig gjort 
någon liknande undersökning på någon av deras e-tjänster och ansåg att det var något som 
dem absolut skulle kunna tänkas göra i framtiden, eftersom användaren är otroligt viktig att 
få med i deras utvärderingar. Att göra det på det sättet som gjordes i studien, att använda 
COBRAs frågor kvalitativt var också något som Skövde kommun var positivt inställda till. 
Enligt Skövde kommun är det lätt att lägga in en ”tumme upp, tumme ner”-funktion på e-
tjänsterna så att användaren får ge ett positivt eller negativt betyg till hur e-tjänsten var, men 
att få mer djupgående åsikter om en e-tjänst är svårare men något dem gärna vill göra i 
framtiden. Att använda COBRAs kvantitativa frågor som kvalitativa frågor var något dem 
skulle kunna tänkas göra, eftersom COBRA är ett kvalitetsramverk för offentliga e-tjänster, 
vilket stämmer in på Skövde kommuns e-tjänster. Jag nämnde även att det kan vara bra att 
gå igenom frågorna eftersom det finns många frågor som kan vara irrelevanta för vissa e-
tjänster och det höll Skövde kommun med om.  

!30



En sak som överraskade Skövde kommun var hur bra kommentarer som undersökningarna 
resulterade i utifrån det tillvägagångssätt som jag utförde min undersökning på, att jag 
handplockade mina testpersoner utifrån den e-tjänst som skulle utvärderas. Skövde 
kommun menade att det inte nödvändigtvis är ett måste att använda ”riktiga” användare i 
utvärderingarna utan att det går nästintill lika bra med testpiloter, så länge testpiloterna har 
rätt bakrund för e-tjänsten som ska utvärderas, i detta fall barn på förskola. Skövde kommun 
tyckte även att det blev uppenbart att det är nödvändigt att ställa frågor med olika vinklar för 
att få en uppfattning om kvaliteten på e-tjänsten och att vissa åsikter och kommentarer inte 
hade framkommit om inte en blandning av intervjufrågor hade använts.  

Sammanfattningsvis var Skövde kommun nöjd med undersökningen som jag har genomfört 
och dem ansåg att resultatet från intervjuerna vad väldigt nyttigt för deras vidareutveckling 
av e-tjänsten. Dem tyckte det även var nyttigt att se hur jag hade gått tillväga när jag har 
använt mig av ett kvantitativt kvalitetsramverk och använt det kvalitativt för att få mer 
informationsrika svar och det var något som dem ville göra mer i framtiden.  

Med detta sagt kan jag konstatera att en kvalitativ tillämpning av COBRA är något som 
fungerar bra vid en utvärdering av en e-tjänst. Eftersom Skövde kommun var nöjda med 
resultatet och något som dem kunde tänkas arbeta med i framtiden, så var det som ett 
bekräftande att metoden fungerade. Syftet med att använda ett kvalitativt perspektiv var att 
få mer informationsrika svar jämfört med ett kvantitativt perspektiv där siffror är vanligt 
som utfall. Eftersom undersökningen resulterade i informationsrika svar anser jag att 
undersökningen blev lyckad. 

6.5. Slutsats 
I denna del av rapporten besvaras frågeställningen utifrån resultatet och analysen. 

Fråga: Hur kan kvalitetsramverket COBRA tillämpas kvalitativt istället för kvantitativt vid 
utvärdering av e-tjänster? 

För att kunna ta reda på hur COBRA kan tillämpas kvalitativt delades studien upp i två delar. 
Första delen innebar att ta fram ett tillvägagångssätt att använda COBRA kvalitativt som i 
det här fallet handlade om att göra intervjuer med tillhörande intervjuguide utifrån COBRAs 
kvantitativa frågor. Detta innebar att COBRAs frågor behövde analyseras för att se hur dessa 
kunde omvandlas till frågor som skulle fungera i en intervju. COBRA är från början ett 
kvantitativt kvalitetsramverk med ja/nej-frågor så dessa behövdes ses över för att passa att 
ställa i en intervju med syftet att få utförliga svar. COBRA består av 49 stycken kvantitativa 
frågor och dessa var tvungna att reduceras för att intervjuerna inte skulle bli alldeles för 
långa. Snarlika frågor som behandlade samma område slogs ihop och frågor som inte alls 
passade in, med hänsyn till e-tjänsten som skulle utvärderas, togs bort. Det går att fråga sig 
om frågorna som togs bort verkligen skulle ha tagits bort men eftersom syftet och målet med 
studien är att ta reda på hur COBRA kan tillämpas kvalitativt så anser jag att detta gjordes 
korrekt.  

Andra delen innebar att tillämpa första delen för att kunna ta reda på hur det går att tillämpa 
COBRA kvalitativt. Detta innebar att Skövde kommuns jämförelsetjänst för välfärd med 
inriktning förskola utvärderades med hjälp av den intervjuguide som togs fram i förra delen. 
Utvärderingen genomfördes med hjälp av sju respondenter där alla uppfyllde de kravet som 
skulle uppfyllas, att respondenten skulle ha barn på förskola just nu eller nyligen. 
Utvärderingen av e-tjänsten låg i Skövde kommuns intresse och det var ifrån Skövde 
kommun som initiativet till studien kom ifrån, att det var något dem behövde hjälp med, så 
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studien resulterade även i ett resultat på sidan om som var riktat till Skövde kommun och 
deras e-tjänst. Det resultat som Skövde kommun har tagit del av är resultatet som visas i 
kapitel 6.1. Kapitel 6.1 är även resultatet för den andra delen i studien, att tillämpa den 
framtagna intervjuguiden på e-tjänsten.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det gick förvånansvärt bra att tillämpa COBRA 
kvalitativt och genomförandet blev lyckat enligt mig. Studien har bidragit till utveckling av 
den metod som jag har använt mig av och det finns en grund att arbeta vidare på. Enligt 
Skövde kommun var genomförandet ett nytt sätt för dem att tänka på angående utvärdering 
av deras e-tjänster och något som dem gärna vill kolla närmare på. Det är lättare sagt än 
gjort att få tag på den riktiga användaren av en e-tjänst men att få med testpersoner med rätt 
bakgrund för den specifika e-tjänst som ska undersökas är ett stort steg på vägen enligt 
Skövde kommun. Anser Skövde kommun detta tror jag att det är möjligt för fler kommuner 
att använda detta tillvägagångssätt för utvärdering av e-tjänster.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie var att komma fram till hur det går att använda ett kvantitativt 
kvalitetsramverk kvalitativt med hjälp av intervjuer, och eftersom syftet var att ”testa och ta 
reda på” så innebar det att resultatet varken skulle bli lyckat eller misslyckat oavsett hur 
studien skulle gå. Det viktiga och intressanta var att veta om sättet detta gjordes på, 
genomförandet, var ett bra sätt eller om det skulle ha gjorts annorlunda.  

Eftersom undersökningen genomfördes på Skövde kommuns jämförelsetjänst för välfärd så 
fanns det hela tiden en baktanke att göra en väl genomförd undersökning med ett 
användbart resultat som Skövde kommun kan få användning för. Detta speglade igenom en 
del i början av studien och för mycket tanke lades på e-tjänsten istället för det vetenskapliga 
syftet med studien. 

Utifrån problemställningen och resultatet av studien och undersökningen är som tidigare 
nämnt, att för att få det bästa resultatet av utvärderingen bör utvärderingen utgå från hur 
den specifika e-tjänsten i fråga ser ut och vad syftet med utvärderingen är. Att lyfta 
användarens åsikter anser jag är otroligt viktigt eftersom det i slutändan är den faktiska 
användaren som är den som nyttjar e-tjänsten och som ska tycka att den uppfyller de behov 
och krav som han eller hon har. Som tidigare nämnt i bakgrunden så är det vanligt att 
användaren glöms bort när e-tjänster utvecklas men för att slippa outnyttjade e-tjänster så 
krävs det interaktion med användaren. Detta sätts in i ett samhälleligt perspektiv eftersom 
det handlar om offentliga e-tjänster och hur användaren kan vara med och påverka.  

Efter att ha genomfört undersökningen och sett resultatet anser jag att intervjuer baserat på 
COBRA är har blivit ett lyckat resultat eftersom det är viktigt att få med användaren i 
utvecklingen av e-tjänster och att få möjligheten att intervjua användaren och få dess 
djupgående åsikter kring en e-tjänst anser jag vara otroligt värdefullt för ägaren av den 
specifika e-tjänsten. Mitt resultat av undersökningen, enligt mig, är mycket mer användbart 
än resultatet som Osman et al. (2014) fick fram. Det går till en viss mån att använda ett 
resultat från en enkät med endast 1-5 som svarsalternativ, men behövs en mer djupgående 
förklaring till varför en respondent svarade 1 på en fråga är det svårt med enkäter. Att istället 
under en intervju ställa en följdfråga, ”varför tyckte du e-tjänsten var svår att hitta?”, 
kommer gynna ägaren av e-tjänsten om syftet är att förbättra e-tjänsten, för då vet ägaren 
vad som är mindre bra med e-tjänsten. Skulle istället en enkät använts, med t ex 1000 svar, 
och 500 av svaren på frågan ”anser du att e-tjänsten är lätthanterlig?” är ”1”, så går det att få 
en uppfattning att det inte är så många som tycker att e-tjänsten är lätthanterlig men det går 
som sagt inte att få reda på varför, utan det är något som företaget som äger e-tjänsten göra 
själva.  

7.1. Metodval/urval 
Metodvalet i denna studie har följt en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer. 
Genomförandet av intervjuerna har gått enligt tillvägagångssättet och antalet intervjuer har 
varit ”lagom”. Dock i efterhand skulle det ha varit bra med ytterligare 2-3 intervjuer för att få 
ännu bredare underlag men respondenternas svar har varit snarlika varandra så resultatet 
hade troligtvis inte påverkats.  

Att det har använts ett handplockat bekvämlighetsurval i studien innebär att respondenterna 
har valts ut med vetskapen om deras bakgrund och koppling till området som har 
undersökts, i det här fallet förskola. Just för den här studien så tror jag inte att det har spelat 
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så stor roll att urvalet ser ut som det gör, men om studien hade gjorts om hade det varit 
intressant att ha två urvalsgrupper, en grupp som har använt e-tjänsten tidigare, kanske ett 
flertal gånger och en grupp som fick testa e-tjänsten för första gången, som i undersökningen 
som gjordes i den här studien. På så sätt skulle det gå att göra en jämförelse mellan 
urvalsgrupperna och förhoppningsvis skulle det gå att se skillnader eller likheter.  

En brist med intervjuerna är att de inte spelades in. Några intervjuer hade jag inte möjlighet 
att spela in på grund av särskilda skäl och det var dem första intervjuerna jag genomförde. 
Jag tyckte det gick förvånansvärt bra att anteckna under tiden intervjun pågick och jag valde 
att fortsätta med det. Men i efterhand ser jag det som en brist eftersom jag inte kan gå 
tillbaka till intervjuerna och lyssna vad som sades. Trovärdigheten minskar eftersom det inte 
finns några transkriberade intervjuer att läsa. Att ha haft både inspelade intervjuer och 
anteckningar från intervjuerna hade ökat trovärdigheten eftersom det då hade funnits flera 
källor att analysera.  

I efterhand, om undersökningen skulle göras om på ett annat sätt, så skulle jag även velat 
involvera invånare som tidigare har använt Skövde kommuns jämförelsetjänst för välfärd. 
Om detta hade gjorts skulle en jämförelse mellan undersökningsgrupperna kunnat göras och 
se hur svaren skulle skiljas åt. Undersökningen skulle då kunnat få en annan vinkel och ett 
annat resultat och det hade varit intressant för Skövde kommun och deras framtida 
utvärdering av e-tjänster. Det hade även varit intressant om två metoder använts i 
undersökningen, en kvalitativ metod med intervjuer, som denna undersökning har använt 
sig av, och en kvantitativ metod med enkäter, som COBRA är utformat för, för att kunna 
jämföra dessa och se vilken av metoderna som ger det bästa resultatet.  

7.2. Metodvalets påverkan på resultatet 
Den valda metoden har haft sina för- och nackdelar när det kommer till resultatet samt hur 
metodvalet har påverkat resultatet.  

Till att börja med, som tidigare nämnt, så var syftet med metodvalet att få informationsrik 
data (respondenternas svar från intervjuerna) att arbeta vidare med för att kunna svara på 
frågeställningen. Att COBRA är ett kvantitativt perspektiv var något som var anledningen till 
att studien utgick från ett kvalitativt perspektiv med målet att tillämpa COBRA kvalitativt 
samt att få informationsrik data. Just detta utgjorde en stor del i undersökningen, att 
omvandla COBRA från ett kvantitativt perspektiv till ett kvalitativt perspektiv och detta har 
även haft en påverkan på hur resultatet blev.  

Att kvalitetsramverkets frågor omformulerades för att passa en intervju har troligtvis en stor 
påverkan på resultatet, som i det här fallet var respondenternas svar i intervjuerna. Hade 
intervjuerna utgått från COBRAs frågor hade respondenternas svar troligtvis blivit 
annorlunda eftersom frågorna som hade ställts hade varit mycket med specifika än vad 
frågorna i undersökningen var. Frågorna i undersökningen täckte in flertal kvantitativa 
frågor som mynnade ut i en intervjufråga. Eftersom respondenten fick ge svar på en fråga 
med ett flertal frågor inbakade så kunde det bli att respondenten missade vissa delar i 
frågan. Hade intervjuerna utgått från COBRAs frågor hade det i sin tur säkerligen påverkat 
resultatet på sitt sätt. Ett möjligt resultat från intervjuerna hade varit att svaren hade blivit 
väldigt specifika eftersom COBRAs frågor är väldigt specifika. Svaren skulle även kunnat 
blivit kortfattade eftersom frågorna är utformade för en enkät med kortfattade frågor.  

I efterhand hade ett alternativ hade varit att kombinera de två metoderna, den kvantitativa 
metoden med ramverkets frågor i enkätform och den kvalitativa metoden med ramverkets 
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frågor i intervjuform. På så sätt skulle det gå att jämföra de två metoderna för att se vilken 
som passade sig bäst till ändamålet.  

Metoden i denna studie har utgjort en utav grundstenarna i undersökningen. Metoden var 
bestämd tidigt i processen och det har funnits en klar bild till varför metoden ser ut som den 
gör. Eftersom detta var klart tidigt låg också ett tänkt resultat funnits i tankebanorna vilket i 
sin tur ledde till att metoden styrde resultatet och inte tvärtom.  

7.3. Intervjuguide 
Intervjuerna i denna studie har baserats på ett kvantitativt kvalitetsramverk vid namn 
COBRA där ramverkets kvantitativa frågor har omvandlats till kvalitativa intervjufrågor. Ett 
problem med detta var att veta hur många frågor från kvalitetsramverket som skulle 
innefattas i varje enskild intervjufråga. Eftersom COBRA består av 49 stycken kvantitativa 
frågor som är väldigt kortfattade så måste antalet intervjufrågor vara betydligt mindre för att 
det ska kunna gå att genomföra en bra intervju och frågorna måste formuleras på ett sätt 
som får respondenten att öppna upp sig och berätta med egna ord.  

En brist i den här studien är att intervjuguiden inte blev så bra som jag hade tänkt. Det var 
svårare än jag trodde att omvandla ramverkets kvantitativa frågor till kvalitativa frågor. 
Problemet, såhär i efterhand, är att jag inte ville ha allt för många intervjufrågor med tanken 
att intervjuerna skulle bli för långa. Istället blev intervjuerna något kortare än vad jag hade 
tänkt och jag insåg i slutet att inte alla frågor från ramverket hade täckts in. I efterhand 
borde jag ha delat upp frågorna mycket mer och istället borde jag ha haft fler intervjufrågor 
för att kunna få ut ett ännu mer informationsrikt resultat.  

En annan brist med intervjuguiden var att det fanns en del frågor som ej var relevanta för 
undersökningen och som jag valde att utesluta när jag gjorde intervjuguiden. Syftet med 
studien var ett ta reda på hur väl det går att genomföra kvalitativa intervjuer med hjälp av 
kvalitetsramverket COBRA och i efterhand borde jag haft med alla frågor i pilotintervjuerna 
för att sedan kunna argumentera att jag valde att ta bort en del frågor. Men, frågorna som jag 
valde att utesluta är så pass irrelevanta för e-tjänsten som undersöktes att det ändå inte 
gjorde något att jag inte använde dem under intervjuerna.  

Intervjuguiden som användes i studien och undersökningen var relativt strukturerad med 
tydliga frågor som skulle ställas under alla intervjuer med rum för följdfrågor om det skulle 
krävas. Intervjuguiden var strukturerad på ett sätt som skulle generera respondenternas 
åsikter och tankar kring e-tjänsten som skulle undersökas. Med tanke på hur resultatet från 
intervjuerna ser ut och i vilken utsträckning som respondenterna svarade på frågorna från 
kvalitetsramverkets frågor kan detta ha att göra med att intervjuerna var för strukturerade. 
Enligt Patton (2015) bör öppna frågor användas i största mån i en kvalitativ undersökning så 
att respondenten i fråga kan svara så öppet som möjligt och med sina egna ord och detta är 
hjärtat i en kvalitativ undersökning. I den intervjuguide som användes i denna studie fanns 
det inte så många öppna frågor. Frågorna var öppna men specifika för en viss aspekt i e-
tjänsten som undersöktes. Syftet med frågorna i intervjuguiden vad att kunna täcka in så 
många frågor från kvalitetsramverket som möjligt. Frågorna var konstruerade utifrån 
kvalitetsramverkets alla frågor och med syftet att ta reda på hur väl kvalitetsramverket går 
att tillämpa på en specifik e-tjänst utan att anpassa det för e-tjänsten. I efterhand kan detta 
vara en anledning till att resultatet ser ut som det gör.  

Patton (2015) trycker på en annan viktig punkt, att det är viktigt med skicklighet för den som 
intervjuar och att han eller hon kan genomföra intervjun på ett bra sätt. Patton (2015) 
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förklarar att utgångspunkten för bra genomföra intervjuer hänger på intervjuaren: ”The 
quality of the information obtained during an interview is largely dependent on the 
interviewer”. Undersökningen i denna studie var den viktigaste biten för att kunna få svar på 
frågeställningen. För att kunna få svar på frågeställningen krävs det att genomförandet av 
intervjuerna görs på ett sätt som får respondenten att dela med sig av sina åsikter och 
berättelser och att intervjuaren ska ställa frågorna på ett sätt som får respondenten att göra 
det (Patton, 2015). Undersökningen genomfördes på samma sätt för alla respondenter, först 
en introduktion till e-tjänsten och sedan en intervju. Undersökningens upplägg bör inte ha 
påverkat resultatet eftersom det har sett likadant ut för alla intervjuer men stämningen 
under intervjuerna eller sättet som frågorna ställdes på kan ha haft en viss påverkan. 

Det går att ifrågasätta om det är COBRA som har använts som utvärderingsmodell i 
undersökningen när ramverkets frågor har omvandlats och reducerats till 9 intervjufrågor. 
Jag anser att det inte är något ”dåligt” eller att jag inte använder COBRA för att frågorna har 
gjorts om och blivit färre, utan COBRA har legat som grund till intervjufrågorna och frågorna 
är baserade på COBRAs innehåll och de aspekter som COBRAs frågor innehåller. Med hjälp 
av COBRAs frågor och aspekterna som finns i frågorna så har det varit lättare att tagit fram 
en intervjuguide som fångar in många olika områden för en e-tjänst, allt ifrån informationen 
som visas till funktionerna som finns i e-tjänsten. 

7.4. Etiska aspekter 
Denna studie har tagit hänsyn till samtliga forskningsetiska principer. Informationskravet 
uppfylldes genom att meddela respondenterna om vad undersökningen gick ut på och hur 
deras svar kan hjälpa mig i mitt fortsatta arbete med studien, att deras svar ligger som grund 
för undersökningen. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna godkände att 
ställa upp på undersökningen. Alla respondenter var över 18 år och därför krävdes inget 
samtycke från vårdnadshavare som krävs om respondenten är under 18 år. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att meddela respondenterna hur deras svar 
kommer att behandlas efter intervjuerna och att respondenterna kommer vara anonyma och 
att inga personliga uppgifter kommer att nämnas i rapporten. Det sista kravet, 
nyttjandekravet, hanterades på så sätt att respondenterna fick veta att datan enbart kommer 
att användas i studien och inte till något annat. 

Innan intervjuerna startade blev respondenterna informerade om ett antal punkter: 

• Vad syftet med intervjun och studien är (informationskravet) 
• Vad resultatet ska användas till och vem som kommer ta del av den (Skövde kommun) 
• Hur datan ska lagras och hur datan kommer att behandlas (nyttjandekravet) 
• Att inget ska kopplas till intervjupersonen (konfidentialitetskravet) 
• Att intervjun bygger på respondentens godkännande (samtyckeskravet) 

Dessa fyra punkter ansåg jag vara viktigast för respondenterna att få reda på, vilket också 
täcker in de forskningsetiska principerna som nämndes i tidigare kapitel. 

7.5. Samhälleliga aspekter 
Efter att ha genomfört denna studie, inklusive fallstudien hos Skövde kommun, hoppas jag 
på att detta kan bidra till ett nytt tankesätt och tillvägagångssätt när olika typer av e-tjänster 
ska utvärderas, t ex för kommuner.  
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Som tidigare nämnt fick Skövde kommun upp ögonen för ett nytt tillvägagångssätt när det 
gällde att hitta respondenter till utvärdering av deras e-tjänster. Sättet jag genomförde 
utvärderingen på, att handplocka testpersoner med rätt bakgrund för den specifika e-
tjänsten, var nytt för Skövde kommun och något som dem inte hade tänkt på tidigare. 
Eftersom Skövde kommun har haft tankesättet att få tag på riktiga användare som faktiskt 
använder e-tjänsterna så var detta väldigt nyttigt för dem, eftersom dem har haft problem 
med att kunna få tag på riktiga användare eftersom dem anser att det är svårt att göra det 
etiskt korrekt.  

Att göra på detta sätt gör det förhoppningsvis möjligt för, t ex kommuner, att genomföra 
kvalitetsutvärderingar av deras e-tjänster med hjälp av testpersoner med rätt bakgrund för 
den specifika e-tjänst som ska utvärderas. Eftersom Skövde kommun ej ansåg att det var 
något negativt att använda testpiloter med rätt bakgrund, snarare positivt, så öppnar detta 
förhoppningsvis mer dörrar för kommuner och andra verksamheter att genomföra 
kvalitativa utvärderingar.  

7.6. Framtida forskning 
Eftersom respondenterna i undersökningen ej hade testat e-tjänsten tidigare skulle det vara 
intressant för undersökningen om urvalet istället hade baserats på invånare i Skövde 
kommun som tidigare har nyttjat e-tjänsten. Det hade möjligen bidragit med andra typer av 
svar och andra aspekter som respondenterna i denna undersökning ej tog upp. Skulle 
liknande undersökningar genomföras på Skövde kommun skulle detta vara något att ha i 
åtanke. För Skövde kommuns del är invånaren viktig i det sammanhanget eftersom det är 
invånaren som har nytta av e-tjänsten och det är invånaren som ska vara nöjd med e-
tjänsten. Skulle denna metod fortsätta användas i andra studier och undersökningar borde 
ramverkets frågor ses över. Som det nämndes tidigare så borde ramverket anpassas helt till 
den specifika e-tjänsten som ska utvärderas. Att tillämpa ramverket rakt av tror jag ej 
kommer att gynna någon e-tjänst eftersom alla e-tjänster är unika. Intervjufrågorna borde 
även justeras jämfört med de frågor som användes i den här studien. 

Studien öppnar upp för vidare forskning inom området kvalitetsutvärdering av e-tjänster 
och hur utvärderingar kan genomföras på ett bra sätt. Studien öppnar även upp för vidare 
forskning kring hur olika metodperspektiv kan kombineras för att få ett sådant bra resultat 
som möjligt för den som utför utvärderingen. Om det kvalitativa perspektivet har en eller 
flera bra aspekter och det kvantitativa perspektivet har en eller flera bra aspekter så borde 
det gå att kombinera för att få ett ännu bättre resultat än om ett perspektiv hade använts. I 
den befintliga forskningen finns det inget sådant.  
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APPENDIX 1 - Intervjuguide  
Bakgrund

Jämförelsetjänst

Fråga Syfte

1. Hur gammal är du? Kunna se skillnader/likheter mellan 
intervjupersonernas svar utifrån ålder

2. Hur ser din användning av IT och e-
tjänster ut? Ofta/sällan?

Få förståelse hur intervjupersonens 
erfarenhet av IT och e-tjänster ser ut

3. Vad har du för erfarenheter av barn på 
förskola?

Få reda på om intervjupersonen har barn på 
förskola eller har haft barn på förskola

4. När ansökte du om förskola senast? Få reda på om intervjupersonen nyligen har 
gått igenom en ansökningsprocess till 
förskola

5. När du ansökte om förskola senast, hur 
gick du tillväga för att få reda på 
information om olika förskolor?

Få reda på hur intervjupersonen gick tillväga 
för att få information om olika förskolor och 
hur han/hon jämförde olika förskolor

Fråga Syfte

1. Anser du att e-tjänsten är lätthanterlig? 
(hitta, navigera, förstå, gå tillväga, 
teknisk kunskap) 

Om inte, varför?

Få reda på om intervjupersonen tycker 
e-tjänsten är lätt att använda

2. Anser du att e-tjänstens information är 
relevant och tydlig? (lätt att läsa, 
organiserad, beskrivande, bred) 

Om inte, varför?

Få reda på vad intervjupersonen tycker om 
informationen som visas

3. Anser du att e-tjänsten är effektiv och 
snabb? (spara tid/pengar, snabb 
laddning, snabbt att utföra)

Få reda på om intervjupersonen tycker att 
e-tjänsten är tillräckligt snabb

4. Anser du att e-tjänsten är tidskrävande? 
(ladda e-tjänsten, hitta information, fylla i 
information)

Få reda på om intervjupersonen tycker att 
det tar lång tid att använda e-tjänsten
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Övriga frågor 

5. Anser du att e-tjänsten är tillräckligt 
anpassningsbar? (språk, särskilda 
behov)

Om inte, varför?

Få reda på vad intervjupersonen tycker om 
anpassningsbarheten på e-tjänsten

6. Anser du att e-tjänstens funktioner är 
bra? (drop-down meny, länkar, 
sammanställning, felmeddelande) 

Om inte, varför?

Få reda på intervjupersonens åsikter om 
e-tjänstens funktioner

7. Vad saknar du med e-tjänsten? Få reda på intervjupersonens åsikter om 
vad som saknas i e-tjänsten

8. Skulle du rekommendera e-tjänsten till 
andra?

Få reda på om intervjupersonen anser 
e-tjänsten vara tillräckligt bra för att 
rekommendera den till andra

Fråga Syfte

1. Bidrar e-tjänsten till färre interaktioner 
med människor?

Få reda på om intervjupersonen anser att 
användning av e-tjänsten bidrar till färre 
interaktioner med andra människor

2. Är nya uppdateringar är väl markerade? 
(senast uppdaterad)

Få reda på om det på ett tydligt sätt går att 
se när e-tjänsten senast är ändrad

3. Kan e-tjänsten slutföras stegvis (vid 
olika tidpunkter)?

Få reda på om det går att utföra e-tjänsten i 
olika steg

4. Bidrar e-tjänsten till fortsatt användande 
av e-tjänster?

Få reda på om respondenten tycker att e-
tjänsten bidrar till en positiv bild av e-tjänster 
och fortsatt användning av e-tjänster 

5. Tvingar e-tjänsten dig att föra register för 
en möjlig framtida granskning?

Få reda på e-tjänsten kräver logg av datan

6. Krävdes det flera försök för att slutföra 
e-tjänsten? (sidan kraschar)

Få reda på om det tog fler försök att slutföra 
e-tjänsten på grund av sidkrasch. 
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APPENDIX 2 - Intervjuguide efter pilotintervju 
Bakgrund

Jämförelsetjänst

Fråga Syfte

1. Hur gammal är du? Kunna se skillnader/likheter mellan 
intervjupersonernas svar utifrån ålder

2. Hur ser din användning av IT och e-
tjänster ut? Ofta/sällan?

Få förståelse hur intervjupersonens 
erfarenhet av IT och e-tjänster ser ut

3. Vad har du för erfarenheter av barn på 
förskola?

Få reda på om intervjupersonen har barn på 
förskola eller har haft barn på förskola

4. När ansökte du om förskola senast? Få reda på om intervjupersonen nyligen har 
gått igenom en ansökningsprocess till 
förskola

5. När du ansökte om förskola senast, hur 
gick du tillväga för att få reda på 
information om olika förskolor?

Få reda på hur intervjupersonen gick tillväga 
för att få information om olika förskolor och 
hur han/hon jämförde olika förskolor

Fråga Syfte

1. Anser du att e-tjänsten är lätthanterlig? 
(hitta, navigera, förstå, gå tillväga, 
teknisk kunskap) 

Om inte, varför?

Få reda på om intervjupersonen tycker 
e-tjänsten är lätt att använda

2. Anser du att e-tjänstens information är 
relevant och tydlig? (lätt att läsa, 
organiserad, beskrivande, bred) 

Om inte, varför?

Få reda på vad intervjupersonen tycker om 
informationen som visas

3. Anser du att e-tjänsten är effektiv och 
snabb? (spara tid/pengar, snabb 
laddning, snabbt att utföra)

Få reda på om intervjupersonen tycker att 
e-tjänsten är tillräckligt snabb

4. Anser du att e-tjänsten är tidskrävande? 
(ladda e-tjänsten, hitta information, fylla i 
information)

Få reda på om intervjupersonen tycker att 
det tar lång tid att använda e-tjänsten
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5. Anser du att e-tjänsten är tillräckligt 
anpassningsbar? (språk, särskilda 
behov)

Om inte, varför?

Få reda på vad intervjupersonen tycker om 
anpassningsbarheten på e-tjänsten

6. Anser du att e-tjänstens funktioner är 
bra? (drop-down meny, länkar, 
sammanställning, felmeddelande) 

Om inte, varför?

Få reda på intervjupersonens åsikter om 
e-tjänstens funktioner

7. Vad saknar du med e-tjänsten? Få reda på intervjupersonens åsikter om 
vad som saknas i e-tjänsten

8. Skulle du rekommendera e-tjänsten till 
andra?

Få reda på om intervjupersonen anser 
e-tjänsten vara tillräckligt bra för att 
rekommendera den till andra

9. Bidrar e-tjänsten till färre interaktioner 
med människor?

Få reda på om intervjupersonen anser att 
användning av e-tjänsten bidrar till färre 
interaktioner med andra människor
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