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Sammanfattning 
24-timmarsmyndigheten är en vision om att myndigheter skall erbjuda medborgare 
och företag e-tjänster över Internet dygnet runt. De e-tjänster, inom ramen för 
24-timmarsmyndigheten, som föreslås finnas på en kommuns webbplats är föreslagna 
utifrån ett producentperspektiv, alltså utifrån kommunernas egna förvaltningar. Det 
finns inga, eller få, undersökningar som visar på vilka e-tjänster som föreslås eller 
prioriteras utifrån ett konsumentperspektiv, alltså från kommuninvånare och företag. 
 
I arbetet undersöks vilka förslag på e-tjänster som föreslås utifrån ett 
konsumentperspektiv, om de e-tjänster som framkommit skiljer sig mot de e-tjänster 
som föreslagits utifrån ett producentperspektiv samt om e-tjänster prioriteras lika 
utifrån de båda perspektiven. 
 
Efter intervjuer med både kommuninvånare och företag dras slutsatsen att det finns 
skillnader mellan ett konsumentperspektiv och ett producentperspektiv när det gäller 
e-tjänster. Även om likheterna är större finns det skillnader både när det gäller 
föreslagna e-tjänster och prioritering av dessa. Alltså behövs ett konsumentperspektiv 
tas i beaktande vid utveckling av e-tjänster på kommuners webbplatser. 
 
 
 
Nyckelord: e-tjänst, elektronisk tjänst, 24-timmarsmyndighet, sambruksplattform, 
konsumentperspektiv 
 



Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion ........................................................................................1 

1.1 Problem .......................................................................................................... 2 

1.1.1 Problemområde ....................................................................................... 2 

1.1.2 Problemprecisering.................................................................................. 3 

1.1.3 Avgränsning ............................................................................................ 4 

1.2 Översikt .......................................................................................................... 4 

2 Bakgrund.............................................................................................5 

2.1 24-timmarsmyndigheten.................................................................................. 5 

2.2 Utvecklingstrappa ........................................................................................... 6 

2.3 E-tjänster ........................................................................................................ 7 

2.3.1 Uppdelning av e-tjänster .......................................................................... 7 

2.3.2 Web Services........................................................................................... 8 

2.4 Sambruksplattformen ...................................................................................... 9 

3 Tillvägagångssätt ..............................................................................11 

3.1 Möjliga metoder............................................................................................ 11 

3.1.1 Enkät ..................................................................................................... 12 

3.1.2 Intervju.................................................................................................. 12 

3.2 Val av metoder.............................................................................................. 12 

3.3 Genomförande .............................................................................................. 13 

3.3.1 Val av respondenter ............................................................................... 13 

3.3.2 Första frågeställningen........................................................................... 14 

3.3.3 Andra frågeställningen........................................................................... 15 

3.3.4 Tredje frågeställningen .......................................................................... 15 

3.3.5 Reflektioner kring tillvägagångssätt....................................................... 15 

4 Resultat..............................................................................................17 

4.1 E-tjänster utifrån ett konsumentperspektiv..................................................... 17 

4.1.1 Företagsrelaterade.................................................................................. 17 

4.1.2 Kommuninvånarintervjuer ..................................................................... 19 

4.1.3 Sammanfattning och diskussion............................................................. 21 

4.2 Jämförelse med Sambruksplattformen........................................................... 22 

4.2.1 Jämförelse av förslag ............................................................................. 22 

4.2.2 Sammanfattning och diskussion............................................................. 26 

4.3 Prioritering av e-tjänster ur ett konsumentperspektiv ..................................... 26 



4.3.1 Annorlunda prioriterade e-tjänster ......................................................... 27 

4.3.2 Diskussion kring prioritering ................................................................. 28 

5 Diskussion..........................................................................................29 

6 Slutsatser ...........................................................................................32 

7 Förslag till fortsatt arbete.................................................................33 

Referenser ............................................................................................34 

Bilaga 1 



1 Introduktion 

 1 

1 Introduktion 
Internet har gett kommuner och myndigheter ytterligare en kanal att förmedla 
information mellan varandra och till näringsliv och medborgare. Tillgången på 
informationen är därmed inte begränsad av speciella mottagnings- eller sändningstider 
och inte heller beroende av mottagarens lokalisering utan kan nås och fås alla tider på 
dygnet oavsett lokalisering. Detta leder till att kommuner, myndigheter, näringsliv 
och medborgare har större möjlighet att effektivisera och verka när och där det passar 
bäst. 
  
Parallellt med att Sveriges kommuner står inför stora utmaningar som innebär 
besparingar och generationsväxling bland kommunpersonal förväntar sig 
medborgarna högre service och öppenhet. I Sambruksplattformens rapport (hädanefter 
förkortad SBP (2003a)) hävdar de att det finns potential att med hjälp av e-tjänster 
parallellt lösa dessa två behov, dels genom ökad service till medborgaren och dels 
genom ökad rationalisering inom kommunverksamheten. Exempel på en sådan 
e-tjänst är ett mer digitaliserat antagningssystem för gymnasievalet som vissa 
kommuner redan idag har infört (Bjurman, 2004). Detta gör det möjligt för den 
blivande gymnasieeleven att själv mata in ansökningen elektroniskt vilket underlättar 
arbetet för handläggarna. 
 
24-timmarsmyndigheten är en vision om att myndigheter skall erbjuda medborgare 
och företag e-tjänster över Internet dygnet runt. Enligt en rapport från Svenska 
Kommunförbundets och Landstingsförbundets IT-enhet (hädanefter förkortad SKL 
(2002)) är det meningen att en medborgare eller ett företag bara skall behöva en 
myndighetskontakt för att utföra ärenden som kräver intyg eller tillstånd från flera 
myndigheter. SBP (2003a) anser att begreppet myndighet även innefattar kommuner 
då en stor del av de offentliga tjänsterna är kommunala samtidigt som kommunen är 
den vanligaste kontaktytan mot framförallt medborgarna. 
 
För att nå upp till visionen om 24-timmarsmyndigheten pågår en process med samma 
namn. Processen har fyra steg som kan liknas vid en trappa och som vid uppfyllandet 
av det fjärde steget samtidigt uppfyller hela visionen. Den bedömning Statskontoret 
(2000) gör är att 24-timmarsmyndigheten i första hand bör fokuseras på framtagning 
av e-tjänster som bygger på Internet, vilket först och främst innebär 
webbtillämpningar. Exempel på e-tjänster som innefattas kan vara kommunala 
gymnasieval, kö till barnomsorg, söka böcker på bibliotek, boka lokaler och räkna ut 
socialbidraget direkt på myndigheternas webbplatser (SKL, 2002). Eftersom SBP 
(2003a) menar att e-tjänster kan lösa problemen med att kommuner behöver spara och 
samtidigt öka servicen är det intressant att fokusera mitt arbete inom detta område. 
 
Statskontoret har fått regeringens uppdrag att stimulera och stödja utvecklingen av 
24-timmarsmyndigheten för de statliga myndigheterna. Då kommuner inte innefattas i 
Statskontorets uppdrag upprättade ett antal kommuner en egen samarbetsorganisation, 
Sambruksplattformen, som har liknande uppgift som Statskontoret, fast med 
inriktning mot kommuner. Ett första steg för Sambruksplattformen är därmed att ge 
förslag och upphandla e-tjänster för att visionen om 24-timmarsmyndigheten kan 
uppfyllas av kommunerna. Enligt SBP (2003a) hjälper Statskontoret 
Sambruksplattformen. De e-tjänster som har intressen hos de båda organisationernas 
medlemmar kan således utvecklas och upphandlas tillsammans. Exempel på 



1 Introduktion 

 2 

gemensamma e-tjänster är e-identifiering, e-signatur och säker dataöverföring där 
Statskontoret, för myndigheternas räkning, höll i upphandlingen. De ser positivt till 
kommunernas medverkan i den fortsatta processen (SBP, 2003a). 
 
Sambruksplattformen har identifierat ett 100-tal e-tjänster som kommuner bör införa 
på sina webbplatser genom att fråga ett antal kommunala förvaltningar. Ett 80-tal av 
dessa e-tjänster har grupperats, bearbetats och prioriterats för införande. De återfinns i 
bilagan ”Katalog över kommunala e-servicetjänster” SBP (2003b) som hör till SBP 
(2003a). Även om Sambruksplattformen har prioriterat ett 80-tal e-tjänster är det upp 
till kommunerna själva att införa dessa. SBP (2003a) menar att varje enskild kommun 
inte har de ekonomiska och tekniska resurserna som behövs för att utveckla de 
e-tjänster som krävs för att uppfylla visionen om 24-timmarsmyndigheten. Därför 
betonar de vikten av samordning kring utveckling och upphandling av e-tjänster. 
 
Fokus för detta arbete ligger på vilka e-tjänster som efterfrågas på en kommuns 
webbplats. De e-tjänster som framkommit i SBP (2003a) är framtagna av 
kommunernas egna förvaltningar, alltså ur ett producentperspektiv. Kunskapen inom 
detta område bör breddas då det idag finns få undersökningar, framförallt få 
undersökningar utifrån ett konsumentperspektiv.  Detta arbete kommer därför att 
komplettera SBP (2003a) med ett konsumentperspektiv genom att undersöka vilka 
e-tjänster som efterfrågas av kommuninvånare och företag. 

1.1 Problem 
I detta delkapitel sätts problemen i sitt sammanhang. Det leder fram till en 
problemprecisering som innefattar tre frågeställningar. En avgränsning har gjorts för 
att tydliggöra i vilket sammanhang resultatet kan komma att påverka. 

1.1.1 Problemområde 
Ett första steg för detta arbete blir att se vilka e-tjänster som konsumenter vill ha på en 
kommuns webbplats. Då Sambruksplattformens lista över e-tjänster är framtagna ur 
ett producentperspektiv, alltså av förvaltningarna själva, kan det vara intressant att se 
vilka e-tjänster som framkommer utifrån ett konsumentperspektiv, alltså om 
konsumenterna själva får föreslå e-tjänster. 
 
Ett andra steg är att jämföra de e-tjänster som framkommit i första steget med de 
e-tjänster som är föreslagna i Sambruksplattformens lista över e-tjänster. Eftersom det 
är olika perspektiv kan det vara intressant att se om det finns likheter eller olikheter 
bland de olika perspektiven när det gäller föreslagna e-tjänster. Det är även intressant 
att se om någon av de e-tjänster som framkom utifrån ett konsumentperspektiv kan 
komma att komplettera Sambruksplattformens lista. 
 
I en artikel från tidskriften Öppna System uttalar sig bland annat Magnus Andersson, 
IT-strateg i Storumans kommun, om att det inte lönar sig att införa alla 80-talet 
e-tjänster i en kommun som Storuman utan att de på kort sikt bara kommer att införa 
4-5 e-tjänster (Lindholm, 2003). Han menar att det är svårt att få ekonomisk bärighet i 
alla tjänster. Däremot anser han att e-tjänster som berör många medborgare måste 
prioriteras. Claes Olof Olsson, IT-direktör i Malmö kommun, är inne på samma linje 
och tror att de inom ett år kommer att införa ett tiotal e-tjänster i kommunen. På 
längre sikt tror sig Eivor Bryngelson, Informationschef i Kalix kommun, att de 
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kommer att införa 50 till 80 e-tjänster. Hon tror att det ser ungefär likadant ut i alla 
kommuner. Hon betonar även vikten av att nyttan med en e-tjänst måste vara så pass 
stor att den lönar sig för medborgarna innan kommunen inför den. 
  
Åsikterna i kommunerna visar tydligt att det är viktigt att prioritera de e-tjänster som 
skall in på en kommuns webbplats och att välja ut de e-tjänster som skall införas först. 
Kommunerna tittar på om det finns ekonomisk bärighet eller om trycket från 
medborgarna är så pass stort att det är lönt att införa. Sambruksplattformen är ett led i 
prioriteringen, de hjälper kommunerna på en översiktlig nivå genom att bland annat ta 
fram och prioritera generella e-tjänster. Kommunerna måste däremot själva avgöra 
vilka e-tjänster som är relevanta för dem. Som detta arbete tidigare förklarat är 
Sambruksplattformens lista på e-tjänster framtagna ur ett producentperspektiv. För att 
kommunerna skall införa en e-tjänst vill de veta att den kommer till nytta för 
användarna, det vill säga konsumenterna av e-tjänsten. Detta blir därför det tredje 
steget i mitt arbete, att titta på om konsumenterna prioriterar samma e-tjänster som 
producenten, i detta fall Sambruksplattformen. 

1.1.2 Problemprecisering 
Introduktionen och problemområdet har lett fram till tre frågeställningar: 
 
1) Vilka e-tjänster bör finnas på en kommuns webbplats utifrån ett 

konsumentperspektiv? 
 
Första frågeställningen ger svar på vilka e-tjänster som bör finnas på en kommuns 
webbplats utifrån ett konsumentperspektiv, alltså vilka e-tjänster som konsumenterna 
av e-tjänsterna föreslår. Dessa e-tjänster ligger sedan till grund för nästa 
frågeställning. 
 
2) Hur skiljer sig e-tjänsterna utifrån ett konsumentperspektiv åt i jämförelse med de 

e-tjänster som föreslagits i Sambruksplattformens lista? 
 
Andra frågeställningen ger svar på skillnaden mellan e-tjänster föreslagna utifrån ett 
konsumentperspektiv och e-tjänster föreslagna utifrån ett producentperspektiv. 
Genom att jämföra de e-tjänster som framkommit i första frågeställningen med de 
e-tjänster som föreslagits i Sambruksplattformens lista fås en bild över likheter och 
olikheter samt om några av e-tjänsterna ur ett konsumentperspektiv kan komma att 
komplettera Sambruksplattformens lista. 
 
3) Hur skiljer sig konsumenternas prioriteringar av e-tjänster åt i jämförelse med 

Sambruksplattformens prioriteringar av e-tjänster? 
 
Tredje frågeställningen ger svar på om det finns skillnader på producent- och 
konsumentperspektiv när det gäller att prioritera e-tjänster för en kommuns 
webbplats. Genom att se hur konsumenterna rangordnar Sambruksplattformens redan 
prioriterade förslag på e-tjänster kan man se om det förekommer ett överlapp eller om 
det skiljer sig åt mellan de två perspektiven. 
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1.1.3 Avgränsning 
När det gäller e-tjänster kommer en avgränsning göras till att endast samla in och 
prioritera funktioner och innehåll med anknytning till en kommuns webbplats, inte 
layout och design. När det gäller kommunen kommer en avgränsning att göras till att 
identifiera och prioritera e-tjänster mellan kommunens förvaltningar och dess 
medborgare och näringsliv, det område bland e-tjänster som kallas e-service. 
Kommunala bolag eller intresseföreningar inom kommunen kommer inte att beröras. 

1.2 Översikt 
Kapitel 2 beskriver hur visionen om 24-timmarsmyndigheten har utvecklats. Det 
förklaras var kommuners fokus på 24-timmarsmyndigheten tidigare har legat och 
vilket fokus detta arbete har. En definition av begreppet e-tjänst samt hur det kan 
delas in i olika områden kommer att tas upp. För att konkretisera vad en e-tjänst är 
och vilka olika steg i utvecklingstrappan en e-tjänst kan placeras inom ges en 
exemplifiering på detta. Dessutom görs en översiktlig beskrivning av Web Services 
och dess relation till e-tjänster. Utöver detta ges även en mer detaljerad beskrivning av 
Sambruksplattformen än den introduktionen tog upp. 
 
Kapitel 3 beskriver tillvägagångssättet för arbetet. Där förklaras vilka möjliga 
metoder som finns för att svara på frågeställningarna. Därefter görs ett val av metoder 
för respektive frågeställning för att sedan beskriva hur genomförandet gick till för att 
få svaren. Det ges även reflektioner kring hur tillvägagångssättet gått till, vad som 
gick snett och vad som kunde göras annorlunda. 
 
Kapitel 4 redovisar de e-tjänster, utifrån ett konsumentperspektiv, som framkommit 
under intervjuerna. Därefter redovisas skillnader och likheter mellan e-tjänster 
föreslagna utifrån ett konsumentperspektiv med e-tjänster föreslagna utifrån ett 
producentperspektiv. Dessutom jämförs hur Sambruksplattformens föreslagna 
e-tjänster prioriteras utifrån ett konsumentperspektiv.  
 
Kapitel 5 för en övergripande diskussion kring det resultat som framkommit. Bland 
annat diskuteras vilka aspekter som kan ha påverkat resultatets utgång, om de 
avgränsningar som gjorts under arbetets gång kan ha ändrat utgången samt hur man 
bör tolka resultatet. Denna diskussion skall ses som ett komplement till de 
diskussioner som förts vid respektive metod- och resultatkapitel. 
 
Kapitel 6 klargör de slutsatser som kan dras utifrån det resultat som framkommit. 
Därefter ger kapitel 7 förslag på fortsatt arbete utifrån det som tagits upp i såväl 
bakgrund som resultat och diskussion. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel fördjupas beskrivningen av 24-timmarsmyndigheten genom att se på de 
relaterade begreppen. Bland annat beskrivs utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten, 
hur dess utvecklingstrappa ser ut och exempel på e-tjänster som passar in i de olika 
nivåerna. Dessutom görs en definition av e-tjänst och hur det kan delas in i olika 
områden samt e-tjänsters relation till Web Services. Utöver detta beskrivs hur och 
varför Sambruksplattformen är skapad och vad den har för syfte. 

2.1 24-timmarsmyndigheten 
24-timmarsmyndigheten är dels en vision om att myndigheter skall erbjuda 
medborgare och företag e-tjänster över Internet dygnet runt, och dels processen att 
genomföra visionen. Enligt SKL (2002) är det meningen att en medborgare eller ett 
företag bara skall behöva en myndighetskontakt för att utföra ärenden som kräver 
intyg eller tillstånd från flera myndigheter. 24-timmarsmyndigheten, vars 
internationella motsvarighet enligt SKL (2002) är e-government, är en relativt ny 
vision som utvecklades av regeringen år 2000 genom propositionen ”Ett 
informationssamhälle för alla” (Proposition 1999/2000:86): 
  

”En strategi bör utformas för att effektivisera och underlätta 
tillgängligheten till den offentliga informationen och för att stimulera 
utveckling av elektroniska informationstjänster.” 

 
Denna strategi vidareutvecklades sedan till en vision om 24-timmarsmyndigheten som 
fastställdes i propositionen ”Demokrati för det nya seklet” (Proposition 2001/02:80): 

 
”Många av de tjänster som riktar sig till individer och företag kommer i 
framtiden att erbjudas via Internet. Statliga myndigheter måste därför i 
större utsträckning samverka såväl med varandra som med kommuner, 
landsting och näringsliv för att skapa rationella servicelösningar för alla 
parter. Enskilda individer och företag bör, så långt som det är möjligt, 
enkelt kunna hämta och lämna den information som är relevant i varje 
enskild situation, oavsett hur informationsansvaret är fördelat mellan 
myndigheter eller mellan stat, kommun och landsting.” 

 
Dessa två propositioner visar på regeringens syfte med 24-timmarsmyndigheten, att få 
statliga myndigheter, landsting, kommuner och näringsliv att samverka för att göra 
det enklare för individer och företag att få tag på relevant information. Den som vill 
hämta och lämna information skall inte själv behöva kontakta flera olika myndigheter 
för ett enskilt ärende, utan skall bara behöva en myndighetskontakt. Enligt SKL 
(2002) innebär inte 24-timmarsmyndigheten att de traditionella kanalerna för kontakt 
såsom telefon, e-post och besök kommer att försvinna, däremot är meningen att dessa 
kanaler istället bör användas för de mer komplicerade fall som verkligen kräver en 
handläggare i andra änden. Detta får även stöd av Thomas och Streib (2003) som 
menar att kontakt över Internet både anses enklare och snabbare än att behöva ta 
kontakt med en handläggare. 
 
SKL (2002) menar att diskussionen om hur Internet kan användas för att skapa 
relationer mellan medborgare och näringsliv fram till idag i stort sett handlat om hur 
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webbplatserna skall utformas rent utseendemässigt. Persson (2003) för ett resonemang 
kring orsaken till detta. Persson (2003) tror nämligen att kommuner utvecklar de 
e-tjänster som är lätta att implementera. Hur en webbplats skall utformas 
utseendemässigt är lättare att hantera än att införa en ny e-tjänst på webbplatsen. Detta 
arbete fokuserar därför på vilka e-tjänster som är relevanta, ur ett 
konsumentperspektiv, och den funktion de tillför på en kommuns webbplats. 
Kunskapen inom detta område bör breddas då det idag finns få undersökningar, 
framför allt få undersökningar ur ett konsumentperspektiv. 

2.2 Utvecklingstrappa 
Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla visionen om 
24-timmarsmyndigheten. Deras bedömning är att denna i ett första steg bör fokuseras 
på framtagning av elektroniska tjänster som bygger på Internet, vilket i första hand 
innebär webbtillämpningar (Statskontoret, 2000). Statskontoret (2000) benämner de 
steg, inom vilka de olika e-tjänsterna kan grupperas, för utvecklingstrappan. 
Utvecklingstrappan beskriver samtidigt den process som krävs för att visionen om 
24-timmarsmyndigheten uppfylls. Trots att SKL (2002) benämner samma steg för 
tjänstetrappan kommer arbetet att använda Statskontorets benämning då de har det 
officiella uppdraget. Även om stegen är detsamma exemplifieras de olika beroende på 
fokusering, Statskontoret (2000) exemplifierar utifrån ett myndighetsperspektiv 
medan SKL (2002) exemplifierar utifrån ett kommunperspektiv. Då arbetet fokuserar 
på kommuner är exemplen nedan därför hämtade från SKL (2002). I de olika 
trappstegen (se figur 1) placeras olika e-tjänster in beroende på komplexitet. Ju mer 
komplex en e-tjänst är desto högre upp i utvecklingstrappan placeras den.  
 

De olika stegen: 
 
� Första steget innebär att webbplatsen innehåller information om kommunen eller 

myndigheten. Informationen kan bestå av exempelvis broschyrer och blanketter. 
SKL (2002) hävdar att samtliga kommuner i Sverige har uppfyllt detta steg. 

 
� Andra steget innebär att webbplatsen innehåller interaktiva tjänster utan krav på 

identifiering av användare. Exempel på detta steg är att många användare kan 
ställa sig i kö till barnomsorg, söka böcker på bibliotek, boka lokaler och räkna ut 
socialbidraget direkt på webbplatsen. 

Steg 1 
Information 

H
ög

 s
er

vi
ce

ni
vå

 

Hög teknisk nivå 

Steg 2 
Interaktion 

Steg 3 
Transaktion 

Steg 4 
Integration 

Figur 1: 24-timmarsmyndighetens steg (SKL, 2002, s 21) 
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� Tredje steget innebär att det skall vara möjligt att hämta och lämna personlig 

information genom att besökaren kan identifiera sig. Statskontoret (2000) 
förklarar detta steg som individanpassade sidor, att genom inloggning få möjlighet 
att både granska tidigare ärenden och skapa nya enklare ärenden. SKL (2002) 
menar att det både krävs en kommunal organisation och infrastruktur som är 
anpassad för dessa tjänster för att steget skall kunna uppfyllas av kommunerna. 

  
� Det fjärde och sista steget, som fulländar visionen om 24-timmarsmyndigheten, 

innebär samverkan mellan olika myndigheter, landsting och kommuner. Meningen 
är att oavsett hur många institutioner och myndigheter som är inblandade i ett 
ärende skall medborgaren enbart behöva en kontakt med en myndighet för att få 
sitt ärende avklarat. SKL (2002) tror att detta betyder att insamlandet av uppgifter 
för handläggaren kommer att minimeras då informationen presenteras direkt på 
datorskärmen. 

2.3 E-tjänster 
Begreppet tjänst definieras olika av Nationalencyklopedin (2004) beroende på om det 
handlar om tjänst i form av yrke eller i form av funktion. I arbetet används tjänst som 
en funktion och definieras därmed av Nationalencyklopedin (2004) som ”hjälp e.d. 
som erbjuds på mer formellt sätt” men även som ”reguljär service”. 
Nationalencyklopedin (2004) förklarar service som synonymt för tjänst. Då tjänsten 
erbjuds elektroniskt fås uttrycket e-tjänst. Det finns många myndigheter, kommuner 
och organisationer som talar om e-tjänster, dock ger de ingen mer definition av 
begreppet än en tjänst som erbjuds elektroniskt. 
 
Detta arbete definierar därmed en e-tjänst som en service som tidigare endast fanns 
internt inom myndigheter och kommuner och som då nåddes av medborgare och 
näringsliv genom en handläggare eller annan form av mellanhand, men som i och med 
24-timmarsmyndigheten nu erbjuds via exempelvis Internet. 

2.3.1 Uppdelning av e-tjänster 
Grönlund (2001) menar att begreppet e-tjänst kan delas upp i tre olika områden, vilket 
görs både nationellt som internationellt. SKL (2002) beskriver de tre områdena som 
e-service, e-demokrati och e-förvaltning vars relationer liknas med en triangel (se 
figur 2). 
 

 

Medborgare 
Näringsliv 

Tjänstemän Politiker 

e-demokrati e-service 

e-förvaltning 
 

Figur 2: Uppdelning av e-tjänster (SKL, 2002, s 2) 
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E-service förklaras som den elektroniska kanal som finns mellan kommuners 
tjänstemän och dess medborgare och näringsliv. Ett exempel på en elektronisk kanal 
är Internet.  E-service gör det möjligt för medborgare och näringsliv att få tag på de 
e-tjänster som tillhandahålls av tjänstemän. E-service är härmed inte detsamma som 
e-tjänster, utan en typ av e-tjänster. E-förvaltning förklaras som den bakomliggande 
administration som krävs för att möjliggöra e-service. Alltså det som krävs av de 
administrativa systemen och processerna för att hantera de data och elektroniska 
dokument som skapas i kontakten med medborgarna. E-demokrati förklaras som 
metoder för att skapa dialog mellan politiker och medborgare, exempelvis genom 
elektroniska mötesplatser på Internet.1 
 
Detta arbete fokuserar på området e-service, alltså de e-tjänster som erbjuds av 
tjänstemän för medborgare och näringsliv. Det är även det fokus som 
Sambruksplattformen och SKL (2002) har enligt SBP (2003a). 

2.3.2 Web Services 
Arbetet har tidigare definierat e-tjänster som ett sätt att nu erbjuda tidigare intern 
kommunal service även till kommuninvånare och näringsliv över Internet. För att 
förenkla kommunikationen mellan de interna datasystemen och Internet kan Web 
Services användas. 
 
Det finns åtminstone två syner på vad begreppet Web Services innebär. Enligt Cerami 
(2002) är Web Services en tjänst, vilken som helst, som är nåbar över Internet, 
använder ett standardiserat XML-meddelandesystem och inte är bunden till något 
enskilt operativsystem eller något enskilt programmeringsspråk. Clabby (2003) 
däremot beskriver sin syn på Web Services som en uppsättning standarder för 
utveckling av distribuerade applikationer som möjliggör att applikationer enkelt kan 
samverka och utbyta information och data med andra applikationer. 
 
Cerami (2002) använder här en bredare definition av Web Services när han förklarar 
det som ”en tjänst, vilken som helst, som är nåbar över Internet”, medan Clabby 
(2003) beskriver det som en teknisk möjlighet för att enklare kommunicera och 
samverka mellan olika applikationer. Cerami (2002) betonar dock vikten av att 
använda XML som standard medan Clabby (2003) är mer öppen och inte hänvisar till 
en enskild standard. Det är viktigt att hålla isär begreppen i detta läge, e-tjänst och 
Web Service är inte samma sak. Web Service är den kommunikationslösning som kan 
underlätta för en e-tjänst att kommunicera med berörda system. 
 
Web Services gör det möjligt för potentiella e-tjänster inom kommunens datasystem 
att kommunicera med exempelvis användarens webbläsare utan att webbläsaren själv 
skall behöva hantera det operativsystem och de programmeringsspråk som används 
inom kommunens datasystem. Detta tydliggörs av Cerami (2002) genom en bild (se 
figur 3) där kommunikationen mellan webbläsare och server symboliserar Web 
Services. Genom att webbläsaren bara behöver anpassas för att hantera Web 
Servicens standard kan den kommunicera med alla interna datasystem hos kommunen 
som har anpassats för samma Web service. Således behöver inte en webbläsare 
anpassas för varje enskilt datasystem inom kommunen samtidigt som de olika 

                                                
1 Mer information om e-demokrati finns i Grönlund (2001). 
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datasystemen inte behöver anpassas för alla olika webbläsare, utan det räcker med en 
standardiserad Web Service.  
 

 
 
 
 
Detta arbete kommer dock enbart fokusera på den vänstra delen, webbläsaren, genom 
att titta på vilka e-tjänster som skall erbjudas för konsumenter på en kommuns 
webbplats. Även om det vore intressant att titta på Web Services betydelse för 
respektive e-tjänsts möjlighet att utvecklas och fungera ligger det utanför ramen för 
detta arbete. 
 
Ett exempel på en Web Service inom 24-timmarsmyndigheten är Infratjänsten, vilken 
Statskontoret upphandlat för 24-timmarsmyndigheten. Enligt SBP (2003a) handlar 
infratjänsten om e-identifiering, e-signatur och säker dataöverföring. Då dessa 
funktioner är grundläggande för en rad e-tjänster är det av stor vikt att infratjänsten 
utvecklas som en Web Service. På detta sätt slipper kommuner och myndigheter 
själva uppfinna hjulet varje gång de behöver liknande funktioner i sina e-tjänster, utan 
de kan därmed använda hela eller delar av infratjänsten i sina e-tjänster och samtidigt 
effektivisera sin utveckling av e-tjänster. 

2.4 Sambruksplattformen 
Ett flertal kommuner har påbörjat sin utveckling av e-tjänster för 
24-timmarsmyndigheten. Under utvecklingens gång tydliggjordes det av kommunerna 
att behovet av samverkan och sambruk var stort. SBP (2003a) menar att detta ledde 
till att ett antal kommuner därför tog initiativ till att skapa en gemensam plattform för 
utveckling och upphandling av e-tjänster för kommuner. Denna plattform fick namnet 
Sambruksplattformen. 
 
De elva kommuner som var initiativtagare till plattformen var Bollnäs, Botkyrka, 
Borlänge, Göteborg, Kalix, Karlskrona, Malmö, Nacka, Sandviken, Storuman samt 
Uddevalla. Efteråt har fler kommuner anslutit sig, däribland Jönköping, Skellefteå, 
Västerås och Linköping. Sambruksplattformen är bildad som en ekonomisk förening 
med målsättningen att hälften av Sveriges kommuner är medlemmar innan slutet av 
2004. Enligt SBP (2003a) skall det löna sig att vara aktiv och driva utvecklingen 
framåt medan det skall kosta att vara fripassagerare. Sambruksplattformen ser sig 
själv som en beställare och organisatör för kommunerna medan dess servicebolag, 
Sambruk AB, står för upphandling och utvecklingen enligt Sambruksplattformens 
ändamål och syfte (SBP, 2003a). 
 
SBP (2003a) menar att det inte är ekonomiskt försvarbart att alla kommuner själva 
skall behöva uppfinna hjulet och utveckla separata e-tjänster. Särskilt inte då de flesta 
kommuner behöver uppfinna snarlika e-tjänster för att uppfylla visionen om 
24-timmarsmyndigheten. Förutom att det är kostnadseffektivt att samordna 

 

Figur 3: Web Services (Cerami, 2002, s 5) 
Server Webbläsare 

Web Service 
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upphandling och utvecklingen av e-tjänster tror SBP (2003a) att det generellt sett 
kommer att påskynda utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten i landet. 
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3 Tillvägagångssätt  
Detta kapitel tar först upp de traditionellt sett vanligaste metoderna som finns vid 
datainsamling och ger argument för varför vissa är mer lämpliga än andra för att svara 
på frågeställningarna i kapitel 1.1.2. Därefter görs ett val för den mest lämpliga 
metoden för respektive frågeställning varpå kapitlet beskriver hur metoderna 
användes under genomförandet. 
 
Den första frågeställningen som formulerades kräver insamling av förslag på 
e-tjänster ur ett konsumentperspektiv. Den andra frågeställningen fordrar en 
jämförelse mellan de e-tjänster som framkommit ur första frågeställningen med de 
e-tjänster som är föreslagna i Sambruksplattformens lista. Den tredje frågeställningen 
begär att konsumenter prioriterar Sambruksplattformens förslag på e-tjänster.  

3.1 Möjliga metoder 
Den första frågeställningen skall besvaras utifrån ett konsumentperspektiv. 
Konsumenter (som hädanefter kallas respondenter) i detta avseende är de 
privatpersoner och företag som använder kommunens webbplats. En möjlig 
datainsamlingsmetod för att identifiera potentiella e-tjänster är fallstudie. En 
fallstudie, enligt Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2002), kräver att 
konsumenten utför en praktisk uppgift som sedan observeras. Då frågeställningen 
försöker att identifiera e-tjänster som bör finnas, varav några kan saknas idag, går det 
inte att observera dessa. Alltså faller fallstudie som möjlig metod för första 
frågeställningen. Samma sak gäller även för de övriga frågeställningarna, trots att 
deras e-tjänster förvisso finns på pappret men inte är utvecklade rent praktiskt, går det 
inte heller att tillämpa fallstudie som metod för dessa. 
 
En annan möjlig metod för datainsamling är litteraturstudie. Såväl Berndtsson m.fl 
(2002) som Patel och Davidsson (1994) menar att det finns flera användbara källor till 
en litteraturstudie. Dock är de flesta källor och undersökningar som finns att tillgå 
idag utförda utomlands där andra förhållanden råder. Även om det finns svenska 
undersökningar är dessa främst, som kapitel 2.1 beskrev, gjorda utifrån ett 
producentperspektiv och därmed inte lämpliga som underlag för den första 
frågeställningen. Då det inte heller finns lämplig litteratur för vare sig andra eller 
tredje frågeställningen är litteraturstudie även utesluten som möjlig metod där. 
 
Möjliga metoder för att svara på den första frågeställningen är däremot enkäter och 
intervjuer. Dessa kräver varken en praktisk uppgift eller tidigare undersökningar och 
kan göras ur ett konsumentperspektiv. För att svara på den andra frågeställningen 
behövs inte någon särskild datainsamlingsmetod, utan för att svara behövs en 
jämförelse mellan de e-tjänster som framkom ur första frågeställningen och de 
befintliga förslag på e-tjänster som föreslagits av Sambruksplattformen. Däremot 
behövs en datainsamlingsmetod för att svara på den tredje frågeställningen. Eftersom 
både fallstudie och litteraturstudie redan uteslutits som möjliga metoder är därför 
enkäter och intervjuer två möjliga metoder för den tredje frågeställningen. 
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3.1.1 Enkät 
Andersson (1995) delar upp enkätfrågor i två slag, frågor med färdiga svar som den 
svarande kan välja mellan, och frågor med öppna svar. Eftersom meningen med den 
första frågeställningen är att respondenten själv skall komma på egna förslag kan inte 
enkäten ha redan föreslagna svar som respondenten sedan ska välja mellan. Dock kan 
respondenten ge för dåligt utvecklade svar om denne får öppna frågor där den själv 
skall komma på förslagen, detta eftersom respondenten för det första kan ha svårt att 
veta vilka e-tjänster som kan fås och för det andra kunna avgöra när en e-tjänst är 
tillräckligt motiverad. Då den tredje frågeställningen däremot redan har föreslagna 
e-tjänster från början är det därför lämpligt att använda färdiga frågor för att få svar. 
Dessa förslag graderas sedan av respondenten beroende på e-tjänstens prioritet. 
 
Fördelen med enkäter är att de enkelt går att distribuera till många respondenter och 
därmed blir svaren representativa för vad många anser. Nackdelen däremot är att det 
är svårt för undersökaren att hjälpa de respondenter som inte förstår frågorna. Patel 
och Davidsson (1994) menar att respondenten i detta läge själv måste tolka frågan och 
att risken för missförstånd därför blir stor. 

3.1.2 Intervju 
Den stora fördelen med intervju är möjligheten för undersökaren att ställa följdfrågor 
till respondenten. Genom följdfrågor får respondenten möjlighet att utveckla sitt 
resonemang för varför den svarat som den gjort medan undersökaren får möjlighet att 
gräva djupare och få ut mer data från respondenten. Följdfrågor ger även chans för 
respondenten att komma på ytterligare förslag på e-tjänster som liknar eller berörs av 
den e-tjänst som föreslagits. 
 
Intervjuer kan göras i olika former där individuella intervjuer, telefonintervjuer och 
gruppintervjuer är de vanligaste (Andersson, 1995). Den individuella intervjun sker 
mellan en respondent och undersökare. Undersökaren har på detta sätt chansen att 
tolka kroppsspråket hos respondenten och kan således avgöra hur frågan uppfattades 
och hur dess svar bör tolkas. Denna möjlighet försvinner tyvärr vid telefonintervjuer. 
Däremot har telefonintervjun fördelen att den möjliggör en intervju där avståndet 
mellan respondent och undersökare är långt. Gruppintervjun är en form av intervju 
som kan göras i grupp. Genom att intervjua respondenter i grupp kan de diskutera 
tillsammans och ge ett mer genomtänkt svar än om en enskild respondent skulle 
fundera själv, dock kan grupptrycket spela in och påverka vissa respondenter att hålla 
med om vissa saker även om de innerst inne har andra åsikter (Andersson, 1995). 

3.2 Val av metoder 
Genom argumentationen i kapitel 3.1 har fallstudie och litteraturstudie uteslutits som 
möjliga metoder för att ge svar på frågeställningarna i kapitel 1.1.2. De 
datainsamlingsmetoder som återstår som möjliga är därför enkät och intervju. Det 
finns tre frågeställningar varav den andra inte kräver en datainsamlingsmetod, utan en 
analys av befintlig data. Hur denna frågeställning får sitt svar beskrivs därför i nästa 
kapitel. De frågeställningar som behöver använda varsin datainsamlingsmetod är 
därmed den första och den tredje frågeställningen.  
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Den första frågeställningen skall samla in förslag på e-tjänster utifrån ett 
konsumentperspektiv. Eftersom det är respondenterna själva som skall komma på 
förslag på e-tjänster och inte bara validera undersökarens förslag, krävs det antingen 
en enkät med öppna frågor eller en intervju. Respondenten måste i båda fallen försöka 
sätta sig in i situationen att behöva en e-tjänst, om de får öppna frågor i enkätform kan 
respondenten ha svårt att veta hur välutvecklade svar som efterfrågas samtidigt som 
den kan ha svårt att veta vad den skulle kunna få i e-tjänstväg. Därför är inte enkät en 
lämplig metod. 
 
Intervjuns fördel gentemot enkäten är i detta fall dess möjlighet till följdfrågor. Om 
undersökaren känner att det är för outvecklat svar eller om respondenten inte har 
berört något område där e-tjänster kan förekomma inom kan den ställa följdfrågor. 
Följdfrågor kan även vägleda in respondenten på fler förslag på e-tjänster om denne 
exempelvis märker att en annan e-tjänst är närliggande eller om den föreslagna 
e-tjänsten är beroende av en annan. Alltså lämpar sig intervjuer som 
datainsamlingsmetod för att få svar på första frågeställningen. Den intervjuform som 
väljs är individuell intervju (Andersson, 1995) då det kan vara svårt att få tag på så 
pass många respondenter att en eller flera gruppintervjuer är genomförbara. 
Telefonintervju är inte heller det en lämplig metod då e-tjänster kan uppfattas som 
något nytt och svårt att kroppsspråket kan vara avgörande för att undersökaren skall 
kunna avgöra om respondenten förstod frågan eller ej.  
 
Den tredje frågeställningen har till uppgift att ge svar på om prioritering utifrån ett 
konsumentperspektiv skiljer sig från de som är framtagna utifrån ett 
producentperspektiv, alltså av Sambruksplattformen. För att få fram prioritetsgrad på 
respektive föreslagen e-tjänst kan antingen enkät eller intervju användas. Då det inte 
efterfrågas varför en viss e-tjänst prioriteras på ett visst sätt, utan bara hur den 
prioriteras, behöver inte följdfrågor ställas av undersökaren. Ett tillfälle där 
undersökaren möjligtvis kan hjälpa respondenten är när en föreslagen e-tjänst behöver 
förklaras, dock har varken undersökaren eller respondenten någon mer förklaring om 
respektive e-tjänst än det som står beskrivet i bilagan ”Katalog över kommunala 
e-servicetjänster” SBP (2003b) som hör till SBP (2003a). Detta samtidigt som 
sammanställningen av enkätsvar kan automatiseras genom datorisering görs valet att 
välja enkät framför intervju som datainsamlingsmetod för att få svar på den tredje 
frågeställningen. 

3.3 Genomförande 
I detta delkapitel följer en redogörelse för hur arbetet med undersökningarna har 
genomförts. 

3.3.1 Val av respondenter 
För att kunna svara på både den första och den tredje frågeställningen behöver det 
fastslås vilka som avses vara konsumenter. Naturliga konsumenter hos en kommuns 
webbplats är bland annat kommuninvånare och företag men även myndigheter samt 
andra kommuner och dess invånare. När det gäller kommuninvånare kan de i sin tur 
delas upp i flera underkategorier såsom nyinflyttade, barnfamiljer, studerande och så 
vidare. Likaså kan företag delas upp i olika typer av företag beroende på bland annat 
bransch och storlek. 
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En avvägning gjordes till att undersöka slumpmässiga kommuninvånare. Detta 
eftersom en person kan tillhöra flera olika underkategorier samtidigt och att 
kategorisera en person som enbart nyinflyttad eller enbart studerande kan således vara 
svårt. Totalt ingick sju kommuninvånare i undersökningen, av dessa var fem 
studerande och två yrkesverksamma. Dessutom var tre av dessa nyinflyttade sedan 
2001 och framåt. I undersökningen undersöktes även tre slumpmässiga företag i olika 
storlekar och inom olika branscher. 
 
För att få en bredd på undersökningen valdes att intervjua kommuninvånare och 
företag från två kommuner. För att få fram intervjupersoner som representerade 
kommuninvånare skickades en förfrågan ut på Internet till tio personer i Götene 
kommun och till tio personer i Skövde kommun. Dessutom skickades en förfrågan ut 
till fem företag i respektive kommun helt slumpmässigt beroende på vilka företag som 
var representerade med e-postadress på webbplatsen FöretagsFakta2. Totalt skickades 
det alltså ut 30 förfrågningar varav tio anmälde sig. Av de tio anmälda kom två 
kommuninvånare och ett företag från Götene samt fem kommuninvånare och två 
företag från Skövde. 
 
Samtliga av de sju kommuninvånare som svarade på den första frågeställningen fick 
även chansen att svara på den tredje frågeställningen. Av dessa ställde fyra upp på att 
svara på den tredje frågeställningen medan tre kommuninvånare meddelande 
förhinder vid tillfället för enkäten. Att företagen inte kontaktades berodde på att de 
redan hade svårt att ordna tid för intervju inom ramen för första frågeställningen och 
därmed troligtvis skulle ha svårt att få tid till enkäten.  

3.3.2 Första frågeställningen 
Intervjuerna, för att få förslag på e-tjänster ur ett konsumentperspektiv, genomfördes 
antingen hos företagen, i Götene kommunhus eller på Högskolan i Skövde beroende 
på vad som passade respondenten bäst. För att kunna analysera varför vissa 
kommuninvånare och företag troligtvis svarade på ett visst sätt delades intervjun upp i 
två delar. Den ena delen innehöll bakgrundsfrågor angående deras och företagens 
datakunskap medan den andra delen hade en huvudfråga och följdfrågor för att samla 
in de förslag på e-tjänster som respondenterna hade. Under intervjun förde 
undersökaren kortare anteckningar på papper, för att sedan när intervjun var över, 
fylla ut anteckningarna med länge förklaringar och argument. 
 
Huvudfrågan löd ”vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta 
för dig?” respektive ”vilka e-tjänster på er kommuns webbplats tror du kan underlätta 
för ert företag?” beroende på om det var kommuninvånare eller företag som fick 
frågan. Denna fråga ställdes utan påverkan av undersökaren. När respondenten inte 
längre kunde komma på fler förslag på e-tjänster ställde undersökaren följdfrågor för 
att ge respondenten tips om att det fanns fler områden där e-tjänster kunde 
förekomma. Exempel på sådana områden var bostad, arbetsmarknad, kultur samt 
service. Detta semistrukturerade sätt, att börja med generella frågor för att sedan ställa 
följdfrågor och gräva sig ner i detaljer, anser Patel och Davidsson (1994) vara ett 
vanligt sätt att genomföra en intervju på. Respondenten känner sig då mer bekväm 
och mindre utsatt vilket kan leda till en mer naturlig dialog. Följdfrågor gavs även när 

                                                
2 http://www.företagsfakta.se [2004-03-24] 
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respondenten inte gav tillräckligt utvecklade svar eller om svaret verkade otydligt för 
undersökaren. 
 
Enbart de förslag på e-tjänster som två eller fler kommuninvånare nämnde, antingen 
självmant eller i samband med följdfrågor, visas som svar. Detta för att minimera 
risken att få enstaka förslag på e-tjänster som bara gör nytta inom ett ytterst smalt 
användningsområde. Samtliga förslag på e-tjänster från företag redovisas däremot 
eftersom de betraktas som förslag från hela eller delar av företaget och inte som ett 
förslag av en enskild medarbetare. 

3.3.3 Andra frågeställningen 
Den andra frågeställningen skall jämföra de e-tjänster som framkom ur svaren på 
första frågeställningen med Sambruksplattformen och behöver således ingen 
datainsamlingsmetod. Jämförelsen går till så att de e-tjänster som framkommit ur 
första frågeställningen tydliggörs, sedan försöker undersökaren hitta en motsvarande 
e-tjänst i Sambruksplattformens lista. Om en motsvarande e-tjänst hittas betraktas den 
som överensstämmande, annars betraktas den föreslagna e-tjänsten som ett 
komplement utifrån ett konsumentperspektiv till Sambruksplattformens lista.  

3.3.4 Tredje frågeställningen 
För att få svar på den tredje frågeställningen genomfördes en webbaserad enkät. 
Enkäten innehöll de förslag på e-tjänster Sambruksplattformen föreslagit. Dessa 
förslag radades upp slumpmässigt inom de kategorier Sambruksplattformen placerat 
dem inom. Bredvid varje föreslagen e-tjänst fanns tre alternativ som respondenten 
kunde gradera e-tjänsten som; viktig, oviktig eller irrelevant. 
 
Graderingen viktig innebar att kommunen skulle införa e-tjänsten på sin webbplats, 
oviktig innebar att det inte spelade någon roll om kommunen införde e-tjänsten medan 
irrelevant innebar att kommunen inte skulle införa e-tjänsten på sin webbplats. 
Irrelevant hade även dubbel betydelse, irrelevant uppmanades respondenterna att 
gradera en e-tjänst som inte alls hade något med en konsument att göra. Detta 
eftersom Sambruksplattformens förslag var föreslagna ur ett producentperspektiv och 
således kunde handla om rent interna e-tjänster som inte kom andra till nytta än 
tjänstemännen själva. 
 
För att sammanställa prioriteringen från de olika respondenterna har svarsalternativen 
graderats såsom att viktig ger 5 poäng, oviktig ger 3 poäng medan irrelevant ger 1 
poäng. De olika graderingarna summeras och divideras med antalet respondenter för 
att få fram ett medelbetyg. Om medelbetyget skiljer sig mycket i jämförelse med 
Sambruksplattformens prioriteringsordning uppmärksammas e-tjänsten som 
annorlunda prioriterad utifrån ett konsumentperspektiv. 

3.3.5 Reflektioner kring tillvägagångssätt 
Den första frågeställningen kräver konsumenter. Från början var siktet inställt på att ta 
hjälp av kommunstyrelsekontoret i Götene kommun, som även gett förslag på ett 
liknande examensarbete, för att få tag på adresser till lämpliga respondenter. Då var 
tanken att skicka ut en enkät till ett 20-tal nyinflyttade kommuninvånare och att 
intervjua 6-7 kommuninvånare som bott en längre tid i kommunen. Dessutom att 
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intervjua 6-7 lokala företag. Tyvärr kom adresserna från kommunstyrelsekontoret för 
sent, om det berodde på att de hade tagit fram 4286 adresser istället för det dryga 
30-talet som efterfrågades, eller om det berodde på något annat är svårt att säga. 
 
För att ha undvikit att få adresserna för sent skulle adresserna kunna ha plockats fram 
redan i början av arbetets gång eftersom de som bor och verkar i kommunen under 
vintern troligtvis finns kvar även under våren. Detta är dock en lärdom att ta med i 
framtida projekt. 
 
Av de 30 förfrågningar som nu gjordes, utan Götene kommunstyrelsekontors hjälp, 
svarade ett femtontal. Fem av dessa femton valde att inte ställa upp antingen på grund 
av litet intresse eller för att de ansåg sig för gamla. Att förslag på e-tjänster kan 
variera beroende på ålder hos respondenten är troligt, speciellt när det kan ta ett par år 
innan man som kommuninvånare slagit sig till ro och fått ett stadigvarande arbete. 
 
Det är svårt att intervjua på grund av att respondenterna inte vet vad de kan få, de vet 
inte inom vilka områden e-tjänster kan förekomma och de vet inte hur komplexa 
e-tjänster som kan nämnas. Dessa faktorer påverkar troligtvis antalet förslag och inom 
vilka områden de förekommer. 
 
Enkäten för att svara på den tredje frågeställningen skulle ha kunnat göras lite mer 
effektiv. Den enkät som respondenterna fick innehöll samtliga förslagna e-tjänster 
vilket tog lång tid för respondenterna att fylla i. Genom att från början ha tagit bort de 
e-tjänster som tydligt var specificerade som intern e-tjänst för enbart tjänstemän och 
inte för konsumenter skulle respondenterna lättare och snabbare kunnat fylla i 
enkäten. I något enstaka fall verkade det även som att respondenterna inte tänkte sig 
för när de graderade en e-tjänst till antingen viktigt eller oviktigt när den bör ha varit 
irrelevant på grund av sitt interna bruk. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit i undersökningarna. Resultatet 
är uppdelat på de tre frågeställningarna med varsitt delkapitel. Fullständiga svar från 
respektive respondent för första frågeställningen återfinns i bilaga 1. 

4.1 E-tjänster utifrån ett konsumentperspektiv 
Här presenteras de svar som framkommit ur intervjuerna för första frågeställningen. 
Först redovisas en argumentation vad de olika konsumenterna ansåg om respektive 
e-tjänst, vilka markeras med kursivt, sedan ges en allmän diskussion kring vad 
konsumenterna ansåg kring e-tjänsterna överlag. Därefter tydliggörs de e-tjänster som 
framkommit genom att sammanställas i listform. Det som anges som följdfråga är en 
följdfråga på huvudfrågan och således inte att betrakta som direkt följdfråga på det 
som respondenten sagt tidigare. 

4.1.1 Företagsrelaterade 
Intervjuer gjordes med tre företag som i resultatet kallas för företag A, B och C. 
Företaget A är en större koncern med 700 anställda inom bygg- och verkstadsteknik, 
företag B är ett företag med tre restauranger medan företag C är ett 
datorsupportföretag. Inställningen till kommunen skiljde sig mellan företag A och de 
övriga, troligtvis för att företag A inte verkar inom endast en kommun utan har en del 
av sin verksamhet utspridd på flera kommuner. De övriga företagen är mindre i 
storlek och har sin verksamhet koncentrerad i en kommun. 
 
En e-tjänst som företag B och C ansåg sig behöva var företagsinformation, dock ej så 
omfattande att det krävde underhåll av företagarna själva, utan informationen som 
fanns skulle främst vara kontaktuppgifter och sedan hänvisning till företagens egen 
webbplats för mer information. Efter att företag A fått en följdfråga angående om 
företagsinformationen på kommunens webbplats bör utökas ansåg företaget att den 
information som finns bör hållas enkel. 
 
Både företag B och C vill att kommunen har blanketter till det mesta som kan röra 
företagande, dock gavs inga konkreta exempel på vilka. Båda dessa företag var 
däremot tveksamma mot att vissa poster skulle vara färdigtryckta i blanketterna, fast 
att de skulle skickas via webben uttryckte de tydligt och klart som en självklarhet. 
 
Företag B ansåg att myndigheter med lokala kontor i kommunen bör finnas 
representerade med kontaktinformation på kommunens webbplats. Detta nämnde inte 
de andra två företagen, däremot kommenterade de anbudsförfarandet hos kommunen. 
Företag A ansåg att en e-tjänst för anbudsförfarande via webben inte skulle räcka till 
för de stora projekt företaget lade anbud på, medan företag C ansåg att det var viktigt 
att kunna lämna anbud via webben hos kommunen. Företag C menade vidare att det 
även kunde vara viktigt att få ta del av protokollsammanfattningar och se dess 
ingående ärendes status, alltså om ärendet behandlades eller var avslutat, för att på 
det sättet hålla sig informerad om kommunen höll på att upphandla något som 
företaget kunde lägga ett anbud på eller ordna samköp kring. 
 
Efter att de andra två företagen fått en följdfråga om vikten av att följa beslut som tas 
inom kommunen svarade företag A att de inte behövde kunna se protokollen via 
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webben eftersom de ändå skulle få information från kommunen om något rörde deras 
företag. Företag B ansåg däremot att beslut som rörde dem som exempelvis om 
kommunen skulle satsa på turism var intressant. Dock betonade de samma sak som 
företag C, att protokollen bör vara sammanfattade och att dess ingående ärendes status 
bör markeras. 
 
På följdfrågan hur kommunikationen idag sker med kommunen nämnde samtliga tre 
företag att det är e-post och telefon som gäller. Företag A såg inte nyttan med andra 
kommunikationslösningar, vilket däremot företag B ansåg. Företag B nämnde att det 
vore bra med en e-tjänst som informerade om när tjänstemännen hade lediga mötes- 
och telefontider. Företag C hävdade att det inte var en kompletterande e-tjänst som 
krävdes, utan att e-postpolicyn i kommunen behövde bli bättre för att 
kommunikationen skulle flyta på smidigare.  
 
På följdfrågan om företagen kunde se någon e-tjänst som underlättar rekrytering av 
vikarier ansåg företag A att ett samarbete med kommunen skulle vara intressant, fast 
att det inte behövdes en e-tjänst för det. Frågan ställdes eftersom det är vanligt med 
nyanställningar och att då nämna vikarier kan vara ett sätt att konkretisera det mer. 
Företag A nämnde att de vikarier som anställdes idag rekryterades främst från nära 
och kära till de redan anställda. Företag C ansåg inte själv att behovet av vikarier var 
stort och således behövde en e-tjänst, dock kunde de se nyttan av en e-tjänst för detta 
ändamål för andra företag. Företag B såg nyttan med en e-tjänst, liknande en 
jobbpool, där företag kunde samsas och exempelvis timanställa en städare när det 
behövdes. Dessutom föreslog företaget att kommunen i samband med sommarvikarier 
kunde ordna en e-tjänst för administration av tillfälliga bostäder. 
 
På följdfrågan om företagen vill ha någon e-tjänst för att se detaljplaner och annan 
infrastrukturservice var alla företagen överens, de vill ha en e-tjänst för detta om de 
eventuellt behöver expandera, flytta eller få upplysningar om hur servicen ser ut för 
infrastrukturen. Företag A använder detaljplaner och infrastrukturdokument i sitt 
arbete och betonade därför nyttan med en e-tjänst inom detta område som fungerar 
som en snabb förhandsgranskning, fast om de väl hade bestämt sig för att utföra något 
åt en kund behövde de ha mer information än en e-tjänst kunde ge. De två andra 
företagen nämnde även såväl schemaläggning för sopmaskiner som information om 
elavbrott som två relevanta e-tjänster på en kommuns webbplats. 
 
På följdfrågan huruvida det fanns ett intresse för en e-tjänst kring fortbildning ansåg 
både företag A och B att det skulle vara bra att kunna administrera sådant via en 
e-tjänst. Företag A gav dessutom argumentet att även kommunens personal behövde 
fortbilda sig och att då öppna upp för företagets personal att gå samma 
fortbildningskurser därför vore lämpligt. Företag C däremot ansåg att deras bransch 
utvecklades så snabbt att när kommunen väl ordnat en kurs var tekniken gammal. 
 
Genom slutord som nämndes i intervjuerna och det allmänna förhållningssätt 
företagen hade under själva intervjun verkar det som att företag inte har så stor 
kontakt med kommunen. De anser att kommunen främst bör vara en samhällsservice 
som servar kommuninvånare. Sedan bör kommunen ta itu med sin egen IT-mognad 
och se till att bredband, vilket i mångt och mycket är grundläggande för vissa e-
tjänster, är utbyggt i kommunen. Allt detta bör vara ordnat innan de börjar införa e-
tjänster, även om vissa e-tjänster kan underlätta företagandet redan idag.  
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4.1.2 Kommuninvånarintervjuer 
Det genomfördes sju intervjuer med kommuninvånare. Av dessa sju var fem studenter 
och två yrkesverksamma. Åldersfördelningen var mellan 21-32 år, alltså relativt unga 
respondenter. Det som respondenter hade gemensamt var att dess datakunskap var 
normal eller högre än normal. Alla respondenter hade tidigare besökt sin kommuns 
webbplats, varav de flesta under den senaste månaden. De förslag på e-tjänster som 
framkom från respondenterna självmant utan att följdfrågor behövdes ställas var 
blandade. Slår man däremot ihop de förslag som framkom självmant och med dem 
som kom fram med hjälp av följdfrågor ser det ungefär lika ut hos alla respondenter.  
 
Fyra av sju respondenter sade självmant att det var viktigt med e-tjänster som 
informerade om öppettider och funktion hos de kommunala anläggningarna. Fem av 
sju ansåg självmant att förenings- och företagsregister skulle finnas på kommunens 
webbplats, efter att ha fått en följdfråga ansåg även de resterande två att denna e-tjänst 
bör finnas. 
 
Tre av sju respondenter sade självmant att det vore bra att kunna se de aktiviteter och 
evenemang som pågår eller kommer att inträffa i kommunen. Efter att ha fått en 
följdfråga ansåg även resterande respondenter att det vore bra att kunna se 
evenemang. Det som nämndes var även fördelen att kunna boka eventuella biljetter 
över webben. 
 
Två av sju respondenter sade självmant att det vore bra att se kollektivtrafiken där 
närtrafiken skulle vara detaljerad medan fjärrtrafiken gärna fick vara länkad till 
respektive trafikbolag. En av dessa respondenter nämnde även att taxibolag bör finnas 
representerade på kommunens webbplats. Eftersom närtrafiken redan har en egen 
webbplats3 ifrågasattes detta förslag för att göra respondenterna uppmärksamma på 
webbplatsen, trots detta fann de det fortfarande viktigt att kommunen tillhandahöll en 
e-tjänst för närtrafiken. De övriga fem respondenterna gav däremot inte något förslag 
som rörde kollektivtrafiken. 
 
Två av sju respondenter sade självmant att e-tjänster kring bostäder såsom att se olika 
bostadsbolag, se dess lediga objekt samt kunna ansöka om bostad bör finnas på en 
kommuns webbplats. Efter att ha ställt en följdfråga ansåg ytterligare fyra 
respondenter att liknande information var bra att erbjuda via en e-tjänst. Den sista 
respondenten ansåg däremot att det inte var kommunens ansvar att erbjuda e-tjänster 
för boende utan att det räckte med bostadsbolagens egna webbplatser.  
 
En av sju respondenter sade självmant att det bör finnas en e-tjänst för 
samhällsservice såsom att se om något håller på att byggas eller om något fungerar 
annorlunda under en tid. Efter en följdfråga utvecklade respondenten sitt resonemang 
till att även inbegripa en funktion för att själv anmäla om något hänt. När de andra 
respondenterna fått följdfrågan om det fanns någon e-tjänst inom serviceområdet 
uttryckte ytterligare fem respondenter vikten av att få information när något större 
hänt i kommunen såsom elavbrott, omfattande grävarbeten eller om någon anläggning 
plötsligt är stängd. Av dessa fem ansåg två att en e-tjänst för anmälning om något 
hänt var bra medan två andra ansåg att anmälan över telefon var smidigare. En 

                                                
3 Västtrafik, www.vasttrafik.se, trafikerar hela Västra Götalandsregionen med när- och fjärrtrafik. 
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respondent ansåg däremot att varken en e-tjänst för information eller anmälan var 
intressant, utan att om något händer kan man knacka någon på ryggen och höra efter.  
 
En av sju respondenter sade självmant att även andra myndigheter såsom 
försäkringskassa och arbetsförmedling bör finnas representerade på kommunens 
webbplats, dock inte med hela sitt tjänsteutbud utan med det som efterfrågas mest. 
Genom att ställa en följdfråga ansåg ytterligare två respondenter att andra 
myndigheter bör finnas på en kommuns webbplats, dock med betoning på att det är 
myndigheten som skall underhålla e-tjänsten och inte kommunen vilket gör att den 
antingen bör vara inlänkad eller finnas länkad till. Ytterligare två respondenter yttrade 
sig om myndigheter på kommunens webbplats och ansåg att andra myndigheter inte 
har något med kommunen att göra och bör således inte finnas representerad på 
kommunens webbplats.  
 
Två av sju respondenter sade självmant att det vore bra med information om 
barnomsorg, en av dessa sade att det inte rörde henne själv, fast att det vore bra om 
det fanns medan den andra själv hade barn och därför var intresserad av att se 
exempelvis dagisschema och kunna ansöka om dagisplats. Varför bara två 
respondenter ansåg detta var troligtvis för att de flesta respondenter var unga 
ensamstående personer. 
 
En av sju respondenter sade självmant att det bör finnas e-tjänster för blanketter att 
ladda ner, fylla i och skicka via webben. Efter att ha ställt en följdfråga ansåg 
ytterligare fem respondenter att blankettservice var en bra e-tjänst. När det gäller 
frågan om hur intelligenta blanketterna skall vara, alltså om någon post bör vara 
förtryckt eller ej, ansåg en respondent att de inte skulle vara intelligenta medan fyra 
ansåg att de gott och väl kan vara intelligenta så att den vanliga informationen såsom 
namn, personnummer och adress finns ifyllt från början. 
 
En av sju respondenter sade självmant att det bör finnas information kring 
renhållningen, var de olika återvinningsstationerna är placerade och vad man får 
slänga. Efter en följdfråga ansåg ytterligare en respondent att avfall och renhållning 
var intressant om det informerades om på kommunens webbplats. De andra 
respondenterna nämnde inte renhållning. 
 
När en följdfråga ställdes angående om det bör finnas några e-tjänster inom 
arbetsmarknad ansåg en respondent att det räcker med att kommunen har en rubrik 
med lediga tjänster medan tre andra respondenter hävdade bestämt att 
arbetsmarknadsstyrelsens egen webbplats fungerade utmärkt för att annonsera om 
lediga jobb. 
 
När en följdfråga ställdes angående om det var intressant att se och följa beslut tagna 
inom kommunen ansåg fyra av sju respondenter att det var intressant och att det bör 
finnas protokoll eller åtminstone sammanfattningar av dessa liggandes på kommunens 
webbplats. Ytterligare e-tjänster såsom att direktsända sammanträden över webben 
eller att ha repriser på webbplatsen var inte intressant. 
 
När en följdfråga ställdes angående hur respondenterna helst ville ta kontakt med 
kommunen sade tre av sju att de hellre använde e-post och webbläsare för att ta 
kontakt med tjänstemän på kommunen. En av sju ansåg att telefon och kontorstider 
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passade bättre medan de övriga tre av de sju respondenterna troligast skulle använda 
båda sätten beroende på orsakens natur. 
 
Som slutord angav en respondent att kommunens webbplats bör vara en startsida som 
innehåller information och nyheter som har lokal anknytning. En annan respondent 
menade att det vore bra om allt var samlat på ett enda ställe medan två respondenter 
ansåg att kommunen bör ha sina egna e-tjänster och bara vara en länksida för andra 
myndigheters e-tjänster med argumentet att en kommun inte skulle ta andra 
myndigheters ansvar. 

4.1.3 Sammanfattning och diskussion 
För att tydliggöra de e-tjänster som framkommit har de placerats i listform där 
punkterna 1-9 är företagsrelaterade, punkterna 10-22 är kommuninvånarrelaterade 
medan punkterna 23-27 är förslag på e-tjänster som kom från både företag och 
kommuninvånare. 
 
Detaljnivån skiljer sig mellan de olika förslagen på e-tjänster. Detta beror troligtvis på 
att respondenterna utvecklar sina svar olika och att intervjuaren på förhand inte vet 
vilken nivå samtliga respondenter lägger sig på. Dock har även Sambruksplattformen 
samma detaljvariation på sina förslag. 
 
Denna sammanställning har ingen inbördes prioritet utan ligger i den ordning de 
nämndes i de tidigare kapitlen med undantaget att de e-tjänster som föreslagits av 
både företag och kommuninvånare placerats sist. 
 

1) Anbudsförfarande 
2) Ärendestatus i protokoll 
3) Tjänstemäns lediga mötes- och telefontider 
4) Administrera gemensamma timanställda 
5) Administrera tillfälliga bostäder 
6) Se detaljplaner 
7) Se infrastrukturservice 
8) Se schemaläggning för sopmaskiner 
9) Administrera fortbildning 
10) Information och öppettider hos kommunala anläggningar 
11) Föreningsregister 
12) Evenemangskalender 
13) Boka eventuella evenemangsbiljetter 
14) Information om närtrafik och taxibolag 
15) Kunna se bostadsbolag 
16) Kunna se lediga bostäder 
17) Kunna ansöka om bostad 
18) Anmäla om något hänt 
19) Information om barnomsorg 
20) Kunna se dagisschema 
21) Kunna ansöka om dagisplats 
22) Information om avfall och renhållning 
23) Företagsinformation 
24) Blankettservice 
25) Protokollsammanfattningar 
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26) Kontaktinformation till andra myndigheter 
27) Information om samhällsservice 

 
Blanketterna i punkt 24 ser kommuninvånarna gärna som intelligenta blanketter 
medan företagen är mer tveksamma till denna lösning. Punkt 25 var de båda överens 
om fast att kommuninvånarna dessutom ville se hela protokoll. Punkt 26 är 
kommuninvånarna inte riktigt ense om, vissa anser att myndigheter bör ha e-tjänster 
inlänkade på kommunens webbplats medan andra anser att myndigheter skall ha sina 
egna e-tjänster på sina egna webbplatser. Om en följdfråga skulle ges till de 
respondenter som inte nämnt något om punkt 14 skulle troligtvis samma skillnad dyka 
upp som kring punkt 26. 
 
Även om punkt 5 och punkterna 16-17 är någorlunda lika betyder de olika för 
respektive kategori. Företag vill kunna ordna tillfälliga bostäder medan 
kommuninvånarna ser sig om efter en mer permanent bostad, därför kan dessa 
punkter inte slås ihop, utan bör vara åtskilda. 
 
Företagen ser kommunen mer som en samhällsservice för kommuninvånarna än för 
dem själva. Även om de gärna föreslår e-tjänster vill de först och främst att 
kommunen ser över sin egen IT-mognad och bredbandsutbyggnaden i kommunen 
innan e-tjänsterna införs. De anser att dessa två komponenter kan vara avgörande för 
hur e-tjänsterna slår igenom. 
 
Hos kommuninvånare var det så att de flesta e-tjänster nämndes självmant av 
åtminstone någon respondent, fast att det inte var förrän de fick följdfrågor som de 
flesta andra respondenter uppmärksammade samma e-tjänst. Detta tyder på att 
respondenterna fann det svårt att komma på e-tjänster utan att få tips om områden där 
e-tjänster kan förekomma inom. En rimlig förklaring kan vara att e-tjänster är ett 
relativt nytt fenomen, vilket gör att det varken finns ett referensverk eller någon större 
erfarenhet att hämta förslag ifrån. 

4.2 Jämförelse med Sambruksplattformen 
De förslag på e-tjänster som framkommit ur resultatet i kapitel 4.1.1 och 4.1.2 och 
som sammanfattades i listform i kapitel 4.1.3 jämförs i detta kapitel med 
Sambruksplattformens lista på 80-talet e-tjänster. Om det förslag på e-tjänst som 
framkommit i kapitel 4.1 inte stämmer överens med en befintlig e-tjänst som 
föreslagits av Sambruksplattformen kommer den att betraktas som ett kompletterande 
förslag (K), annars anses den stämma överens (S). 

4.2.1 Jämförelse av förslag 

Punkt 1 – Anbudsförfarande – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för anbudsförfarande, 
bland annat presentation om pågående upphandlingar, vilka regler som gäller, kunna 
beställa bakgrundsinformation, kunna ta emot dessa elektroniskt samt kunna få beslut 
elektroniskt. 
 
Punkt 2 – Ärendestatus i protokoll – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att se ett ärendes 
status, bland annat ett diarie- och ärendehanteringssystem som är nåbart för 
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konsumenter över webben, men även att kunna se vilka upphandlingar som är på gång 
samt kunna logga in för att följa upphandlingarna mer detaljerat. 
 
Punkt 3 – Tjänstemäns lediga mötes- och telefontider – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna se tjänstemäns 
lediga mötes- och telefontider. E-tjänsten heter tidsbokning och gör det möjligt för 
både kommuninvånare och företag att boka tjänstemän inom kommunen för ett fysiskt 
möte eller telefonkontakt. 
 
Punkt 4 – Administrera gemensamma timanställda – (K) 
Det finns inte någon föreslagen e-tjänst av Sambruksplattformen för att kunna 
administrera gemensamma timanställda i form av en jobbpool. Därför anses detta 
förslag på e-tjänst som ett komplement till Sambruksplattformens lista. 
 
Punkt 5 – Administrera tillfälliga bostäder – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att kunna ordna 
tillfälliga bostäder åt företag som exempelvis behöver ordna bostad åt vikarier. Även 
om det inte uttryckligen står att det är e-tjänster för att få tag på just tillfälliga bostäder 
så finns det e-tjänster för att se lediga bostäder, kunna boka bostäder, säga upp 
bostäder, felanmälan kring bostäder samt anmäla behov av bostad. Därför bör punkt 5 
anses stämma överens med Sambruksplattformen. 
 
Punkt 6 – Se detaljplaner – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att se detaljplaner, det 
finns även möjlighet att yttra sig elektronisk angående olika planärenden. 
 
Punkt 7 – Se infrastrukturservice – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att få information om 
infrastruktur och dess service vid exempelvis expansion och nybyggnad. Bland annat 
att kunna skicka in bygglov elektroniskt, att kunna göra yttranden samt kunna beställa 
kartor över exempelvis vatten, avlopp, el och tele. 
 
Punkt 8 – Se schemaläggning för sopmaskiner – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna se 
schemaläggning för sopmaskiner som sopar gatorna. Denna e-tjänst förklaras 
innehålla funktioner för ansökan, anmälan med mera när det gäller renhållning. 
Eftersom e-tjänstebeskrivningen innehåller ”med mera” i Sambruksplattformens lista 
kan schemaläggning mycket möjligt vara en av de funktionerna som ingår där. 
 
Punkt 9 – Administrera fortbildning – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna få information 
och kunna ansöka om fortbildning. Detta genom e-tjänsten för ansökan till kurser som 
kommunen ordnar inom exempelvis turistnäringen. Om detta gäller alla sorters kurser 
är inte tydligt. 
 
Punkt 10 – Information och öppettider hos kommunala anläggningar – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att kunna få 
information om funktion och öppettider hos kommunala anläggningar, bland annat 
genom en e-tjänst som kallas Plattform X-stad och som ger information om och 
översikt av kommunala och andra offentliga tjänster. 
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Punkt 11 – Föreningsregister – (K) 
Det finns e-tjänster för företagsregister, men märkligt nog ingen e-tjänst för register 
över vilka föreningar som är verksamma inom kommunen och information kring 
dessa trots att dessa två är väldigt lika. Detta förslag på e-tjänst bör därför betraktas 
som ett kompletterande förslag. 
 
Punkt 12 – Evenemangskalender – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen som berör 
evenemangskalender. Bland annat går det att se aktuella och kommande evenemang 
samt prenumerera på denna information. 
 
Punkt 13 – Boka eventuella evenemangsbiljetter – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen som berör bokning av 
biljetter i anslutning till evenemang. Bland annat ska det gå att se regler vid bokning, 
göra beräkningar vad olika biljettyper såsom vuxen, barn och pensionär kostar 
tillsammans, samt att boka själva biljetterna. 
 
Punkt 14 – Information om närtrafik och taxibolag – (K) 
Det finns inte en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att se kollektivtrafik 
och då främst närtrafiken i kommunen. Inte heller finns det en e-tjänst för att se 
information om taxibolag verksamma i kommunen. Detta bör därför betraktas som ett 
kompletterande förslag. 
 
Punkt 15 – Kunna se bostadsbolag – (S) 
Det finns inte en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att uttryckligen 
kunna se bostadsbolag som är verksamma inom kommunen. Däremot finns det 
e-tjänster där bostadsbolagens namn och kontaktuppgifter bör vara nämnda såsom att 
se lediga lägenheter, boka lägenheter, skicka felanmälan och liknande. Alltså ingår 
detta förslag i andra föreslagna e-tjänster och bör därmed betraktas som 
överensstämmande. 
 
Punkt 16 – Kunna se lediga bostäder – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna se lediga 
lägenheter. 
 
Punkt 17 – Kunna ansöka om bostad – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna ansöka om 
bostad. 
 
Punkt 18 – Anmäla om något hänt – (K) 
Trots att det finns e-tjänster för att få information när något har hänt finns det tyvärr 
ingen e-tjänst för att själv rapportera när något hänt. Detta kan vara bra för att få 
struktur på den information som lämnas. Därför betraktas detta som ett 
kompletterande förslag till Sambruksplattformen. 
 
Punkt 19 – Information om barnomsorg – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen som heter 
”Vardagsinformation” och som täcker de vanligaste informationsutbytena mellan 
föräldrar och förskolan, fritidshemmet etc enligt dess beskrivning. 
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Punkt 20 – Kunna se dagisschema – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna se 
dagisschema. E-tjänsten handlar om vardagsinformation där bland annat information 
om dagisschema finns uppräknad. 
 
Punkt 21 – Kunna ansöka om dagisplats – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna ansöka om 
dagisplats. Dessutom finns det kringtjänster för att kunna räkna ut avgifter, se och 
följa hanteringen av beslut samt se status och prognoser för barnomsorgsköer. 
 
Punkt 22 – Information om avfall och renhållning – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att kunna se 
information kring avfall och renhållning. Både e-tjänster för att ansöka om och 
anmäla renhållning, men även information om offentliga tjänster såsom renhållning, 
var man bör slänga vad och liknande. 
 
Punkt 23 – Företagsinformation – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att se 
företagsinformation. Förutom presentation och register över företag finns även 
e-tjänster för att söka och kontakta företagare och nå ansvariga för näringslivet i 
kommunen. 
 
Punkt 24 – Blankettservice – (S) 
Det finns flera e-tjänster föreslagna av Sambruksplattformen för att hantera 
blankettservice i olika ärenden och områden, men även för att hantera intelligenta 
blanketter som delvis är ifyllda från början. 
 
Punkt 25 – Protokollsammanfattningar – (K) 
Det finns ingen e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna se protokoll 
och sammanfattningar av dessa. Det finns e-tjänster för att se direktsända 
sammanträden och dess repriser i helhet eller i delar. Visserligen finns en e-tjänst för 
att se dokument i stadsarkivet, där protokoll troligtvis hamnar efter ett tag, dock står 
det inte angivet hur gammalt ett dokument måste vara för att hamna där och om det är 
just protokoll som visas öppet. Punkt 25 betraktas därmed som ett kompletterande 
förslag till Sambruksplattformen. 
 
Punkt 26 – Kontaktinformation till andra myndigheter – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att se information om 
andra myndigheters e-tjänster. Även om det inte fanns uttryckt att vissa av dessa 
e-tjänster kan vara inlänkade på kommunens webbplats, lär en sådan funktion inte 
vara en omöjlighet i och med att e-tjänsten fortfarande fysiskt finns på myndighetens 
webbplats. Detta förslag bör därmed tolkas som överensstämmande. 
 
Punkt 27 – Information om samhällsservice – (S) 
Det finns en e-tjänst föreslagen av Sambruksplattformen för att kunna få information 
om när viss samhällsservice inte längre fungerar. Även om e-tjänsten egentligen är till 
för påkallande av uppmärksamhet där styrd information skickas till vissa grupper 
inom ett visst geografiskt område vid särskild händelse, bör information av även 
enklare karaktär åtminstone kunna publiceras på kommunens webbplats. 
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4.2.2 Sammanfattning och diskussion 
De förslag som inte stämmer överens och som således bör betraktas som 
kompletterande e-tjänster är punkterna 4, 11, 14, 18 och 25. Dessa förslag handlar om 
administration av timanställda, föreningsregister, kollektivtrafik, anmälningsfunktion 
när något allvarligt hänt samt protokollsammanfattningar. 
 
Tre av dessa punkter, nämligen punkt 11 som handlar om register över verksamma 
föreningar i kommunen, punkt 18 som handlar om anmälningsfunktion när något 
allvarligt hänt samt punkt 25 som handlar om att se protokollsammanfattningar, är att 
betrakta som centrala e-tjänster då många respondenter har nämnt dessa. Finns det 
register över evenemang och över företag bör det även finnas register över föreningar, 
oftast kan någon förening stå bakom ett evenemang. Att då kunna komma i kontakt 
med föreningen bör i detta läge vara väsentligt. Det känns även som en naturlig 
e-tjänst när det redan finns andra e-tjänster för föreningar såsom att kunna ansöka om 
bidrag och liknande. Även att kunna anmäla en allvarlig händelse via en e-tjänst 
känns som en viktig e-tjänst, inte bara för att många har nämnt det, utan även för att 
informationen då kommer in på ett mer strukturerat sätt vilket kan vara A och O i 
nödsituationer. 
  
Punkt 4, att kunna administrera timanställda i form av en jobbpool är något som flera 
företag kan få nytta av. Om det sedan är kommunen eller en företagarförening som 
bör stå för e-tjänsten kan diskuteras, fast om kommunen vill vara med på ett hörn och 
utnyttja detta så kan det vara rimligt att kommunen även utvecklar en sådan e-tjänst. 
Det är även så att de personer som på grund av att en sådan e-tjänst inte finns bara får 
jobba halvtid kan bli en belastning och onödig kostnad för kommunen då de 
eventuellt måste hitta andra aktivitetslösningar för personen. 
 
En punkt som egentligen inte bör betraktas som ett kompletterande förslag, även om 
Sambruksplattformen inte har med den i sin lista, är punkt 14 som handlar om att 
kunna se information och tidtabeller kring kollektivtrafik och i synnerhet dess 
närtrafik och taxibolag. Att det finns information om kollektivtrafik och taxibolag är 
en sak, denna information kan vara enkel med kontaktinformation, men att även 
införa vissa e-tjänster såsom att titta på tidtabeller eller kanske boka biljetter är inte 
något som bör finnas på en kommuns webbplats. När det gäller myndigheters 
inblandning av e-tjänster på en kommuns webbplats stod det klart och tydligt att det 
råder delade meningar där en del anser att myndigheten bör ha alla sina e-tjänster på 
sin egen webbplats och inte länka in dessa på kommunens webbplats så att 
kommunen får ett delansvar. Samma diskussion lär även ha funnits kring e-tjänsterna 
runt kollektivtrafiken om samma personer fått uttala sig. Alltså är det tveksamt om 
detta bör anses som ett kompletterande förslag, åtminstone när det gäller mer än att 
erbjuda statisk information och en eventuell webblänk. 

4.3 Prioritering av e-tjänster ur ett konsumentperspektiv 
De förslag på e-tjänster som finns i Sambruksplattformens lista är prioriterade utifrån 
ett producentperspektiv. När de fyra respondenterna fick i uppdrag att prioritera dessa 
utifrån ett konsumentperspektiv blev många e-tjänster lika prioriterade. De fåtal 
e-tjänster som prioriterades annorlunda listas nedan. 
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För att få en genomsnittlig prioritering bland respondenterna har graderingen viktig 
fått 5 poäng, graderingen oviktig fått 3 poäng medan irrelevant fått 1 poäng. De olika 
graderingarna summerades ihop och dividerades med antalet respondenter för att få 
fram ett medelbetyg. Om medelbetyget skiljer sig mycket åt i jämförelse med 
Sambruksplattformens prioriteringsordning uppmärksammas e-tjänsten som 
annorlunda prioriterad utifrån ett konsumentperspektiv. För att skilja sig mycket åt 
behöver en e-tjänst antingen få maximalt 1 eller minst 4 poäng av konsumenterna 
samtidigt som Sambruksplattformen prioriterat e-tjänsten på motsatt sätt. En e-tjänst 
anses även skilja sig mycket åt om den fått 3 poäng av konsumenterna medan den 
prioriterats högst eller lägst av Sambruksplattformen inom en viss kategori. De 
e-tjänster som inte är nämnda är alltså prioriterade ungefär lika utifrån de två 
perspektiven. 

4.3.1 Annorlunda prioriterade e-tjänster 

Platsannonser 
En annorlunda prioriterad e-tjänst är platsannonser som Sambruksplattformen 
prioriterade högst i kategorin ”Ansökningar om arbete, rekryteringar mm” medan den 
bara fick ett medelbetyg på 3 poäng av respondenterna. Den anses därmed som 
oviktig, det vill säga att det inte spelar någon roll för respondenterna om den införs 
eller ej på kommunens webbplats. 
 
Arbetstorg för funktionshindrade 
En annan annorlunda prioriterad e-tjänst inom samma kategori som ovan är arbetstorg 
för funktionshindrade. Beskrivningen till e-tjänsten menade att arbetsgivaren kan 
lägga in information om arbetet ifall det kan passa för funktionshindrade eller inte. 
Denna e-tjänst prioriterades lägst inom kategorin i Sambruksplattformens lista medan 
respondenterna gav den ett medelbetyg på 4,5 poäng. 
 
Förändrade villkor i barnomsorg 
En annorlunda prioriterad e-tjänst inom kategorin ”Barnomsorg” handlade om 
förändrade villkor för barnomsorgen. Enligt beskrivningen skall e-tjänsten hantera 
förändringar i villkor som reglerar såväl taxan som andra sociala omständigheter som 
delad vårdnad, arbetslöshet och dylikt under den tid barnet är i barnomsorgen. 
Sambruksplattformen prioriterade denna e-tjänst lägst i sin lista medan 
respondenterna gav den ett medelbetyg på 4 poäng. 
 
Kalendarium för idrottsanläggningar 
En annorlunda prioriterad e-tjänst inom kategorin ”Fritidsföreningar och 
idrottsanläggningar” är kalendarium och schema för varje idrottsanläggning där det 
visas vilka tider som finns tillgängliga för uthyrning. Detta prioriterades i mitten på 
Sambruksplattformens lista medan e-tjänsten fick medelbetyget 4,5 poäng av 
respondenterna. 
 
Evenemangskalender 
Ett flertal e-tjänster som prioriterades annorlunda inom kategorin ”Kultursektorn” 
handlade om möjligheten att ställa frågor och lämna förslag, att se 
evenemangskalender samt möjligheten att kunna boka biljetter. Sambruksplattformen 
hade prioriterat dessa e-tjänster på platserna 9, 13 och 15 av 20-talet e-tjänster inom 
kategorin. Respondenterna däremot gav dessa e-tjänster medelbetyg mellan 4 och 4,5 
poäng och således ville ha dem bland de högsta platserna inom kategorin. 
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Företagsregister 
En annorlunda prioriterad e-tjänst inom kategorin ”Näringslivstjänster” var 
företagsregister som prioriterades lågt av Sambruksplattformen, men som av 
respondenterna fick medelbetyget 4,5 poäng. 
 
Sjukvårdsupplysning 
En e-tjänst som prioriterades annorlunda inom kategorin ”Socialtjänsten” var 
sjukvårdsupplysningen 24-timmar som enligt beskrivning skulle skötas tillsammans 
med landstinget. Sambruksplattformen prioriterade denna lägst medan den av 
respondenterna fick medelbetyg på 4,5 poäng. 
 
Påkallande av uppmärksamhet 
En annorlunda prioriterad e-tjänst inom kategorin ”Övrigt” handlade om påkallande 
av uppmärksamhet som enligt beskrivningen skulle uppmärksamma grupper eller 
personer inom ett visst geografiskt område vid särskild händelse. 
Sambruksplattformen prioriterade denna e-tjänst som nummer fyra av totalt sju 
e-tjänster inom kategorin, alltså någonstans mittemellan, medan respondenterna 
prioriterade den högt med medelbetyget 4,5 poäng. 

4.3.2 Diskussion kring prioritering 
De e-tjänster som prioriterats annorlunda utifrån ett konsumentperspektiv har oftast 
prioriterats mycket lågt av Sambruksplattformen medan väldigt högt av 
respondenterna, men i ett fall har även motsatt prioritering gjorts. Vad detta kan bero 
på är svårt att avgöra då de e-tjänster som prioriterats annorlunda inte hörde till ett 
specifikt e-tjänstområde eller visade på något annat tydligt mönster. Kanske kostar 
e-tjänsterna så mycket pengar att det är bättre att prioritera billigare e-tjänster högre, 
eller så är denna skillnad typisk när det gäller perspektiv, att e-tjänsten som prioriteras 
lågt utifrån ett producentperspektiv faktiskt inte tillför någon egentlig nytta för 
kommunens tjänstemän i jämförelse med tidigare arbetssätt. 
  
Även om detta är tio e-tjänster så är det just tio e-tjänster av åttio. Sjuttio av åttio 
stämde bra eller någorlunda överens prioritetsmässigt med Sambruksplattformens lista 
över förslag på e-tjänster. I och med att det nu fanns e-tjänster som prioriterades 
annorlunda utifrån ett konsumentperspektiv jämfört med ett producentperspektiv bör 
kommunerna tänka på detta när de väl inför e-tjänsterna. De har nämligen tidigare 
sagt i kapitel 1.1.1 att det är viktigt att kommuninvånarna efterfrågar e-tjänsterna för 
att kommunen skall införa dem. 
 
Det är svårt att försöka dra några generella riktlinjer för hur konsumenter tänker när 
de prioriterat, att de prioriterar mestadels lika som producenter är redan utrett, fast att 
hitta någon gemensam nämnare i de e-tjänster som prioriterats annorlunda är svårt. 
Det skiljer sig nämligen mycket mellan e-tjänst och e-tjänst. Dock indikerar detta att 
det kan vara nödvändigt att komplettera producentperspektivet med ett 
konsumentperspektiv, inte inom ett särskilt e-tjänstområde, utan mer generellt när det 
gäller prioritering. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring det resultat som framkommit. Bland annat 
diskuteras vilka aspekter som kan ha påverkat resultatets utgång, om de avgränsningar 
som gjorts under arbetets gång kan ha ändrat utgången samt hur man bör tolka 
resultatet. Denna slutdiskussion skall ses som en övergripande diskussion. De 
diskussioner som förts vid respektive metod- och resultatkapitel bör likväl beaktas. 
 
Resultatets stora svaghet är antalet respondenter i undersökningen. Det är svårt att sia 
om resultatet blivit annorlunda om fler intervjuer gjorts, däremot blir resultatet 
åtminstone mer säkerställt med fler intervjuer. Det resultat som framkommit bör 
därför mer ses som en fingervisning och indikation om olika riktningar än som någon 
absolut sanning. För att få ett mer säkerställt resultat skulle kanske en annan 
metodvariant ha valts, exempelvis gruppintervju, där flera respondenter i grupp 
diskuterar fram förslag på e-tjänster. Vid denna typ av diskussioner kan en 
synergieffekt uppnås som kan leda till både fler och mer genomtänkta e-tjänster. 
Denna metod skulle kunna sträcka sig till att innefatta flera diskussionsgrupper för att 
på så sätt få en mer bredd. Efteråt bör en uppföljning göras som validerar att 
tolkningen av förslagen undersökaren gör även stämmer överens med respondenternas 
syn. Denna metod fanns i tankarna under arbetets gång, dock blev det bortvalt på 
grund av att det är svårt att få tag på tillräckligt många respondenter som kan närvara 
under en sådan diskussion. 
 
En avgränsning gjordes till att två kommuninvånare skulle ha varit tvungna att nämna 
samma förslag på e-tjänst, antingen självmant eller i samband med följdfråga, för att 
det skulle visas i resultatet. Genom denna begränsning kan man vilseleda läsaren att 
tro att de förslag som visas i resultatet är tillräckligt representerande för alla 
kommuninvånare. Självfallet går denna slutsats inte att dras, dock är det troligt att det 
finns ett visst stöd hos kommuninvånarna om två respondenter, oberoende av 
varandra, föreslår samma e-tjänst. Bättre vore om gränsen hade satts högre, fast i och 
med att det totala antalet respondenter var få skulle en högre gränsdragning resultera i 
väldigt lite resultat och troligtvis utesluta potentiellt intressanta förslag. Dessutom 
finns alltid möjligheten att se det fullständiga resultatet i bilaga 1. 
 
När det gäller slumpmässiga kommuninvånare var tanken god fast utslaget sämre. Det 
blev respondenter under 32 år och främst studerande. Detta bör inte ses som en 
genomskärning av samhället i stort, att de representerar alla kommuninvånare. De bör 
inte heller ses representera sin egen åldersgrupp, utan deras resultat bör mer visa på 
att det kan finnas skillnader. Troligtvis finns det faktorer som gör att äldre 
kommuninvånare och kommuninvånare inom andra yrken anger andra förslag på 
e-tjänster. Det kanske inte kommer upp helt annorlunda förslag, fast de förslag som 
nämns kanske ger en annan tyngd åt någon grupp av e-tjänster. 
 
De följdfrågor som ställts kan ha varit ledande. Det måste dock poängteras att 
intervjuaren varit medveten om detta problem under intervjuns gång och att syftet har 
varit att försöka lyfta upp följdfrågorna till en mer e-tjänsteområdesinriktning än att 
nämna enskilda e-tjänster. Att det ges följdfrågor över huvud taget är som arbetet 
tidigare nämnt, att e-tjänster är relativt nytt för respondenterna vilket gör att de kan ha 
svårt att veta vilka e-tjänster de kan få, därför är det nödvändigt att nämna olika 
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områden. Dessutom finns det inte tillräckliga exempel att hänvisa till då antalet 
driftsatta e-tjänster är få, särskilt inom kommunverksamheter. 
 
Tolkningen av de intervjusvar som gavs kan ha påverkat resultatet. I och med att 
intervjuaren förde korta anteckningar under själva mötet för att i efterhand, utan 
respondentens närvaro, fylla ut med alla argument och kommentarer kan vissa svar 
eller delsvar ha glömts eller missuppfattats. Detta är inget som kan uteslutas, fast bör 
ses som naturlig risk vid tolkning. För att minimera risken för feltolkning valdes att 
utfyllnaden skedde i direkt samband med att intervjun var slut, alltså då minnet är som 
färskast. Ett bättre val skulle kanske ha varit att spela in intervjun på band, dock tar 
det lång tid att transkribera samtidigt som det kan påverka resultatet negativt i och 
med att respondenten troligtvis blir försiktigare i sina svar. Fördelarna med bandning 
väger därför inte tillräckligt tung. 
 
Företagsresultaten i rapporten är strukturerade som en diskussion där alla företagens 
förslag argumenteras samtidigt. Detta är gjort för att förenkla för läsaren genom att 
placera liknande förslag intill varandra. Dock utfördes intervjuerna individuellt och 
oberoende av varandra, detta är även förklaringen till varför alla företag inte 
kommenterat samtliga e-tjänster, förslaget kom helt enkelt inte upp under intervjun. 
För att fått ett mer komplett resultat där alla företag kommenterat samtliga förslag på 
e-tjänster bör en uppföljning ha gjorts. Dilemmat kan dock uppstå även under 
uppföljningen om nya förslag ges som i sin tur kräver ytterligare en uppföljning. 
Någonstans måste en gränsdragning göras, för detta arbete gjordes det vid en intervju. 
 
I och med att det var få respondenter är det även svårt att tydligt se om det är enbart 
studenter som ansåg en viss e-tjänst, om det främst är nyinflyttade eller om det 
mestadels är yrkesverksamma kommuninvånare som föreslår en viss typ av e-tjänster. 
Det är även svårt att se huruvida ålder påverkar resultatet då respondenterna låg i 
intervallet 21-32 år, alltså väldigt nära varandra, och har sannolikt i och med det 
liknande vanor och inställningar till e-tjänster. Dock är det en styrka att respondenter 
återfanns bland både företag och kommuninvånare då de bidrar till att bredda 
konsumentperspektivets användare. Dessutom är det en fördel att de hämtades från 
olika kommuner vilket kan bredda undersökningen och visa på att detta inte är något 
som sker inom en enskild kommun, utan inom flera, särskilt intressant då de två 
kommunerna som förekom i undersökningen skiljer sig mycket från varandra och då 
särskilt när det gäller invånarantal. 
 
När det gäller jämförelsen för den andra frågeställningen, att se om de e-tjänster som 
framkommit från första frågeställningen motsvaras av Sambruksplattformens förslag, 
är denna jämförelse inte självklar. Eftersom förslagen i Sambruksplattformens lista 
haft korta beskrivningar har en tolkning varit tvungen att göras för att påvisa likheter 
eller skillnader. Även om bedömningarna i regel har varit försiktiga kan det 
förekomma fall som övertolkats. Den argumentation som lett fram till beslutet om 
överensstämmande återfinns under respektive punkt och bör därmed visa på de tvivel 
som funnits i vissa fall. 
 
När det gäller prioritering av e-tjänster i Sambruksplattformens lista, alltså tredje 
frågeställningen, användes en skala som gav 1, 3 eller 5 poäng beroende på 
prioriteringsgrad. Detta kan ge upphov till en bild av att prioritetsgraden viktig, 5 
poäng, är ungefär dubbelt så angelägen som oviktig, 3 poäng, och fem gånger så 
angelägen som irrelevant, 1 poäng. Det måste härmed fastslås att denna 
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prioriteringsskala inte har denna inbördes skillnad. För att kunna skilja på de olika 
prioriteringarna åt behövdes en skala, den skulle lika gärna kunnat vara 5.1, 5.2 och 
5.3, dock ansågs den valda skalan enkel. För att minimera risken för felbedömning 
uppmärksammades enbart de e-tjänster vars prioritering skiljde sig mycket åt. 
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6 Slutsatser 
Syftet med arbetet var att undersöka e-tjänster utifrån ett konsumentperspektiv, se om 
det skiljer sig något från ett producentperspektiv och i så fall hur. Det formulerades 
tre frågeställningar där den första hade till uppgift att ta fram förslag på e-tjänster som 
framkom utifrån ett konsumentperspektiv, den andra hade till uppgift att jämföra 
dessa med ett producentperspektiv medan den tredje hade till uppgift att se om det 
prioriteras olika utifrån olika perspektiv. 
 
En slutsats som kan dras är att det finns skillnader mellan ett konsumentperspektiv 
och ett producentperspektiv när det gäller e-tjänster. Även om likheterna är större 
finns det skillnader både när det gäller föreslagna e-tjänster och prioritering av dessa. 
De fem förslag som ansågs komplettera Sambruksplattformens lista hade ingen 
gemensam nämnare, detta visar dock på att det kan behövas kompletteras inom olika 
områden och att det är svårt att nämna endast ett område som behöver undersökas 
vidare. Samma sak kan sägas angående de tio e-tjänster som prioriterades annorlunda, 
de hade inte heller en gemensam nämnare utan fanns placerade inom olika 
e-tjänstområden. Alltså arbetets stora slutsats är att det behövs ett 
konsumentperspektiv när det gäller framtagning och prioritering av e-tjänster. 
 
Varför Sambruksplattformen har gett förslag på fler e-tjänster och områden där 
e-tjänster kan förekomma är troligtvis för att tjänstemännen på förvaltningarna själva 
känner till sina arbetsuppgifter, vet vad de kan få och därmed hur e-tjänster kan 
underlätta verksamheten. De har alltså en bredare kunskap inom sitt område än en 
kommuninvånare normalt har om sin kommun. 
 
När det gäller fortsatta studier inom detta område dras slutsatsen att respondenter som 
föreslår e-tjänster behöver ha vägledning. Detta eftersom de själva inte vet riktigt vad 
de kan få för e-tjänster och inom vilka områden e-tjänster kan förekomma. Detta 
tydliggörs i och med att det skiljer sig mellan respondenter när det gäller vilka 
e-tjänster som nämnts. Det är även tydligt att efter att intervjuaren ställt följdfrågor 
och därmed tipsat om andra områden har de föreslagna e-tjänsterna ökat i antal. 
 
Den allmänna inställningen företagen hade var att de inte såg nyttan med e-tjänster 
hos en kommuns webbplats, vissa e-tjänster ansågs dock vara relevanta, fast att såväl 
kommunen som dess e-tjänster är till för att serva kommuninvånare och inte företag i 
första hand. 
 
För att dra en parallell till 24-timmarsmyndigheten och dess utvecklingstrappa kan 
den diskussion som finns angående myndigheters inblandning på en kommuns 
webbplats ses som ett tecken på det fjärde steget. Det fjärde steget innebar integration 
av e-tjänster hos myndigheter och kommuner. Att åsikterna går isär när det gäller 
huruvida en myndighets e-tjänst bör finnas på en kommuns webbplats eller ej kan visa 
på att denna integrering inte är redo idag. Det finns kommuninvånare som vill ha 
skilda webbplatser och tydlig ansvarsfördelning. Dock är deras välvilja till inlänkning, 
det vill säga att e-tjänsten körs på myndighetens webbplats fast nås och visas på 
kommunens webbplats, en indikation på att en viss acceptans finns för integration. 
Om denna acceptans finns bör inte steget till att integrera fullt ut vara alltför stort. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 
De slutsatser som drogs visar att det är viktig att ta med konsumentperspektivet vid 
framtagning och prioritering av e-tjänster. Eftersom respondenterna var få i denna 
undersökning kan ytterligare undersökningar göras fast som med fördel inriktas på en 
mindre grupp, exempelvis e-tjänster inom ett visst område, inom en viss yrkeskategori 
eller åldersfördelning för att på så sätt få ett mer säkerställt resultat. 
 
En diskussion som förts i resultatet och i diskussionskapitlet är huruvida 
ansvarsfördelningen bör vara mellan myndigheter och kommuner, om vem som skall 
ha ansvaret för en e-tjänst och var den bör finnas. Detta kan ge upphov till ytterligare 
undersökningar för att ta reda på vad konsumenter, men även producenter, egentligen 
anser hur det bör ligga till. Särskilt intressant är det då det fjärde steget i 
utvecklingstrappan hävdar att denna integration skall genomföras för att visionen om 
24-timmarsmyndigheten skall uppfyllas, alltså är det bara en tidsfråga innan 
ansvarsfördelningen måste vara löst. 
 
Det kan även vara intressant att undersöka vilken roll Web Services får när det gäller 
utvecklingen av e-tjänster. Om det krävs att grundstommen består av Web services, 
om detta sparar tid och pengar, eller om det inte behövs. Web Services är inte på 
något sätt nytt, dock ett nytt begrepp, så det kan finnas andra tekniker som liknar Web 
Services och som passar bättre för utvecklingen av e-tjänster. 
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Intervju, Westergyllen. 
Koncern med 700 anställda och säte i Götene kommun. Verkar inom Bygg/Miljö, 
Elektronik och Verkstad/Teknik. Intervju med moderbolagets ekonomidirektör Claes 
Hansson. 
 
Del 1 
 

Hur stor är datakunskapen inom företaget? 
Alla som behöver en persondator har en sådan. 
 
Använder ni IT där det kan effektivisera? 
Ja 
 
Hur stor är din datakunskap? 
Den bör betraktas som normal. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Surfar ofta och då främst från företaget. 
 
Har du varit inne på er (Götene) kommuns webbplats? 
Nej 
 
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 
 
Känner du till om er koncern har gjort någon anpassning för 
24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på er kommuns webbplats tror du kan underlätta för ert 
företag? 
Westergyllen är en så pass stor koncern med så stora dotterbolag att de projekt 
vi genomför handlar om stora pengar och innebär stora aktiviteter. Vi ser därför 
inte nyttan med att kommunen bygger ut sin webbplats med avancerade 
e-tjänster. 
 
Vi tar kontakt med kommunen ett antal gånger om året, men inte så frekvent att 
en e-tjänst skulle löna sig, åtminstone inte för oss, det skulle troligtvis ta lika 
lång tid att lära sig hur e-tjänsten fungerade som att sedan använda den.  
 
Kommunen ser vi mer som en samhällsservice åt kommuninvånarna. 
Kommunen behövs för att allt runt omkring skall fungera, för att de anställda 
skall komma till arbetet, men som företag har vi ingen direkt nytta med 
kommunen. Det är vi själva som sköter driften av företaget. Om sedan 
kommunen gärna vill passa upp oss, använda oss som referens för att locka 
andra företag till kommunen, så får de göra det, men det är inget vi kräver. 
 
När vi väl tar kontakt med kommunen, exempelvis vid ett anbudsförfarande, så 
handlar det om så komplexa saker att en e-tjänst via webben inte räcker. Vi 
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skickar in skisser, ritningar och dokument i ett så stort omfång att det inte är 
praktiskt att ordna via webben. 
 
Hur sköts kommunikationen med kommunen idag? 
Vi sköter idag all denna kommunikation via telefon och e-post. Det funkar 
mycket smidigt, vi ser inget behov av att ändra den processen. Fast samtidigt vet 
vi att Internet utvecklas snabbt, som privatperson ser jag hur smidigt det är att 
exempelvis boka biljetter på Ticnet.se. Att trenden går till att erbjuda fler och 
fler tjänster via Internet är något vi börjar märka, fast så länge de traditionella 
kommunikationsvägarna fungerar utmärkt kommer vi inte att byta. Vem vet, om 
ett par år kanske Internet är så naturligt även inom vår bransch att vi inte kunde 
förstå hur vi kunde vara utan det. 
 
Kan e-tjänster för att snabbt rekrytera vikarier vara intressant? 
Att få tag på sommarjobbare i samarbete med kommunen skulle kanske vara 
intressant. Dock lär det inte krävas en e-tjänst för det. Många av våra 
sommarjobbare studerar och återkommer därför år efter år, när det gäller 
rekrytering av ny personal sker detta främst genom rekommendationer från nära 
och kära som redan arbetar inom koncernen. Så behovet av att kommunen 
hjälper oss via en e-tjänst är väl kanske inte så stort. 
 
En av era verksamhetsområden är bygg/miljö, finns det ett intresse av att 
genom en e-tjänst snabbt kunna hämta exempelvis detaljplaner och andra 
infrastrukturdokument från de kommuner där ni skall bygga? 
Jo, det kan vi se som intressant. Det kan vara bra både för vårt företags 
expansion och för våra kunder om vi snabbt kan se hur det ligger till med 
sådant. Fast jag tror mer att det handlar om en förhandsgranskning i sådant fall, 
när vi väl skall genomföra ett stort projekt arbetar vi så aktivt med det att vi 
hämtar allt, då räcker nog inte en e-tjänst till. 
 
Finns det något intresse för en e-tjänst för fortbildning? 
Visst skulle det underlätta om vi kunde skicka vår personal på 
fortbildningskurser hos kommunen över en dag för att hålla oss uppdaterade 
med alla lagändringar som sker. Även kommunens personal behöver ju sådant, 
så en utbildningssamordning inom bland annat byggnadslagar, skattelagar och 
dylikt skulle nog fungera. Att sedan kunna boka detta via webben skulle nog 
också vara en smidig lösning, men i och med att vi inte gör det så frekvent så 
kanske personlig kontakt över telefon fungerar bättre. 
 
Det finns idag företagsinformation på er kommuns webbplats, bör denna 
utökas? 
Att ha någon sorts företagsinformation på en kommuns webbplats är intressant, 
men sedan hur mycket information som skall finnas med vet jag inte. Att behöva 
logga in på kommunens webbplats och ändra denna information är nog inget vi 
vill göra. Vi har en egen webbplats där vi lägger ut information. 
 
Är det viktigt att kunna följa beslut som tas inom kommunen via deras 
webbplats? 
Att titta på direktsändningar från deras olika sammanträden är inte aktuellt, 
sådant har vi inte tid med vare sig under arbetstid eller på fritiden. Även om 
kommunen kanske kan lägga ut repriser i efterhand går det enklare att ögna 
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igenom protokoll. Fast om det är en fråga som berör oss så får vi reda på det 
ändå, utan att aktivt behöva leta i protokollen. 
  
Några slutord? 
E-tjänster som inte används frekvent kostar mer än de smakar, både för 
kommunen och för oss. Än så länge är det oftast både snabbare och smidigare 
med telefon även om kommunens telefontider kan variera. 
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Intervju, Vin och Pimpinella. 
Företag med tre restauranger i Götene kommun. Intervju med krögaren Björn 
Lindbergh. 
 
Del 1 
 

Hur stor är datakunskapen inom företaget? 
Tillräcklig för att hantera de datoriserade bokningssystemen. 
 
Använder ni IT där det kan effektivisera? 
Vi håller precis på att införa ett nytt bokningssystem, så ja det gör vi. 
 
Hur stor är din datakunskap? 
Den är väl normalstor. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Surfar någon timme om dagen och då främst från företaget. 
 
Har du varit inne på er (Götene) kommuns webbplats? 
Ja 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Tittade på vad kommunen hade skrivit om oss. 
 
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 
 
Har ni gjort någon anpassning för 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på er kommuns webbplats tror du kan underlätta för ert 
företag? 
Kontaktinformation i form av e-postadresser och telefonnummer till olika 
tjänstemän och förvaltningar inom kommunen, men det kan även vara bra med 
information om hur man kommer i kontakt med andra myndigheter som har 
kontor eller på annat sätt verkar inom kommunen. 

 
Det bör finnas information om våra restauranger på kommunens webbplats. 
Dock bör den inte vara så pass noggrann att man måste gå in och uppdatera med 
jämna mellanrum, utan det räcker med namnet på våra restauranger, var de finns 
samt lite kontaktinformation såsom telefonnummer, e-postadress och 
webbadress. Mer information om exempelvis catering, konferenser och menyer 
har vi sedan på vår egen webbplats vilken är enklare för oss att hålla uppdaterad. 
 
Självklart bör det finnas blanketter som vi kan ladda ner, fylla i och skicka. Om 
de sedan bör vara intelligenta på det sättet att viss information är ifylld från 
början vet jag inte. Även om vissa blanketter bara fylls i en gång så kan det vara 
bra att de finns att ladda ner. 
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Hur sköts kommunikationen med kommunen idag? 
Om vi behöver kontakta kommunen använder vi ibland e-post och ibland 
telefon. Att det finns en e-tjänst för att visa lediga mötes- eller telefontider vore 
därför bra. 
 
Kan e-tjänster för att snabbt rekrytera vikarier vara intressant? 
Vi behöver främst extraanställa under sommaren. En e-tjänst för att kunna 
planera in detta så att vi exempelvis i ett kalendarium anger när vi behöver 
extraanställa personal kan vara intressant. Det kan även vara intressant om det 
finns en e-tjänst för att kunna köpa in kringtjänster som exempelvis städare till 
våra restauranger. Kommunen eller andra företagare kanske inte behöver en 
heltidsanställd städare, då kan det vara bra med en e-tjänst som administrerar 
detta så att flera kan dela på ett antal anställda. 
 
Det skulle även kunna vara intressant med ett lokalt bostadstorg där vi kan ordna 
tillfälliga lägenheter åt våra sommaranställda. Vissa av dem rekryteras inte inom 
kommunen, så en sådan e-tjänst skulle inte vara helt orimlig.  
 
Ni har idag tre restauranger, om ni vill expandera genom att bygga ut eller 
bygga nytt, skulle det vara intressant att genom en e-tjänst snabbt kunna 
hämta exempelvis detaljplaner och andra infrastrukturdokument? 
Jo, att veta detaljplaner om var man får bygga, var olika anläggningar ligger, 
vilka fastigheter som tillhör vem. En viktig grej för oss såhär på våren är att veta 
hur schemat för sopmaskinerna ser ut, det är nämligen kommunens uppdrag att 
hålla vägarna rena och fina. Ibland kan det se väldigt fult ut runt omkring 
restaurangerna. 
 
Finns det något intresse för en e-tjänst för fortbildning? 
Ja, att kunna boka in anställda på korta utbildningar i kommunens regi vore 
intressant i fortbildningssyfte. 
 
Är det viktigt att kunna följa beslut som tas inom kommunen via deras 
webbplats? 
Jo, sådana beslut som rör oss skulle vara intressant. Exempelvis om kommunen 
skall satsa mer på turism. För att hitta enklare bland besluten bör det även finnas 
med sammanfattningar av protokollen samt de olika ärendenas status. 
 
Några slutord? 
Vi är väldigt positiva till att kommunen utvecklar flera användbara e-tjänster 
inom många olika områden, men för att detta skall fungera krävs det att 
bredbandsutbyggnaden tar fart. Det är inte hållbart att sköta alla e-tjänster via 
modem.  
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Intervju, Alcyone Support. 
Enkild firma i Skövde kommun inom datorbranschen. Intervju med ägaren Stefan 
Hallerhed. 
  
Del 1 
 

Hur stor är datakunskapen inom företaget? 
Mycket stor, speciellt när det gäller hårdvara. 
 
Använder ni IT där det kan effektivisera? 
Ja 
 
Hur stor är din datakunskap? 
Mycket stor. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Mycket ofta och då på företaget. 
 
Har du varit inne på er (Skövde) kommuns webbplats? 
Ja 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Letade efter vem som var IT-chef i kommunen. Tittade samtidigt efter andra 
företag i kommunen. 
 
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Ja, jag känner till det som återspeglas i media. 
 
Har ni gjort någon anpassning för 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på er kommuns webbplats tror du kan underlätta för ert 
företag? 
En e-tjänst för anbudsförfarande skulle vara bra, som det är nu får jag väldigt 
knapphändig information, om jag får någon information över huvud taget. Ofta 
hör man via sitt företagsnätverk eller läser i tidningen att kommunen har gjort en 
investering, fast då är det redan för sent. 
 
Det skulle vara intressant att kunna följa olika beslut i kommunen. Att se allt 
direktsänt över webben är inte nödvändigt, det görs ju redan på lokal-TV, utan 
det räcker med protokoll. Fast på ett sätt kan det vara jobbigt med protokoll, det 
gäller att kunna överblicka dem, så en sammanfattning och gärna se olika 
ärendes status vore bra. Då har jag chansen till samköp eller lägga ett anbud i 
rätt tid beroende på vad ärendet gäller. 
 
Självklart bör det finnas företagsinformation och blanketter att ladda ner. Men 
det behöver inte vara mycket företagsinformation, jag hinner knappt med att 
uppdatera min egen webbplats, så hur ekvationen skall gå ihop om jag även är 
tvungen att hålla information på kommunens webbplats uppdaterad ser jag inte. 



Bilaga 1 

 7 

När det gäller blanketterna så bör man kunna fylla i dem på webben och skicka, 
inte vara tvungen att skriva ut och skicka med papper. När det gäller det nya 
med intelligenta blanketter, att vissa poster redan är ifyllda från början, tror jag 
inte på. Det är en integritetsfråga, jag vill inte finnas med i en massa register 
som jag inte känner till.  
 
Hur sköts kommunikationen med kommunen idag? 
Den sköts främst över telefon och e-post. Egentligen vill jag övergå till att 
endast använda e-post, men tjänstemännen på kommunen verkar inte vilja det. 
Deras e-postpolicy är undermålig. Någon speciell e-tjänst för att lättare 
kommunicera med kommunen tror jag inte på. 
 
Kan e-tjänster för att snabbt rekrytera vikarier vara intressant? 
Jag har ofta praktikanter som arbetar här. Fast de behöver jag inte beställa via en 
e-tjänst, allt det där sköter arbetsförmedlingen och försäkringskassan åt mig, de 
kontaktar mig och hör sig för om jag kan ta en praktikant som behöver komma 
ut i arbetslivet igen efter en längre sjukskrivningsperiod eller liknande. De står 
för alla kostnader. Att kommunen ordnar en e-tjänst för att kunna rekrytera 
praktikanter eller vikarier kan vara bra för andra företag, men jag har inget 
sådant behov. 
 
Finns det ett intresse att genom en e-tjänst snabbt kunna hämta exempelvis 
detaljplaner och andra infrastrukturdokument? 
Jo, kartor över el- och telenätet vore bra att kunna beställa från kommunens 
webbplats. I framtiden kan det vara bra att även kunna se detaljplaner och 
liknande om jag får för mig att flytta företagets lokaler, men detaljplaner är 
kanske inte riktigt aktuellt idag. 
 
Sedan elmarknaden blivit avreglerad så kan det ibland förekomma rusningar i 
elnätet. Dessa rusningar kan lätt skada datorutrustningen för både mig och mina 
kunder. Så information om det har förekommit något sådant eller varningar om 
att det kan hända under en period kan vara bra för mig som datorsupport att få 
reda på. Om man direkt berörs av det så får man information via brevlådan, men 
jag som indirekt berörs av det får ju ingen information. 
 
Så information om elavbrott och annan infrastruktur vore bra om det står på 
kommunens webbplats. Exempel på annan infrastruktur kan vara om kommunen 
håller på att gräva någonstans, så att risken för att de gräver av en kabel eller om 
de behöver koppla från en stund finns uppmärksammat. Då har jag lättare för att 
felsöka. 
 
Finns det något intresse för en e-tjänst för fortbildning? 
Den här branschen utvecklas så snabbt att kurserna redan hunnit bli gamla när 
jag eller mina praktikanter skall gå dem. Jag håller mig istället uppdaterad 
genom att söka runt på webben. 
 
Några slutord? 
IT-mognaden i kommunen behöver bli bättre, då skulle allt flyta på smidigare. 
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Intervju, kommuninvånare #1 
Kvinna, 24 år, bor i Götene, studerar. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Ganska stor. Har läst det grundläggande i skolan, sedan gått layoutkurser på 
komvux. Att ha en datakunnig fader har också gjort sitt. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Jag surfar nästan varje dag. På kvällar och helger är det hemifrån, annars är det 
från skolans datorsalar. 
 
Har du varit inne på din (Götene) kommuns webbplats? 
Ja 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Kommer inte ihåg vad det var senast, men det brukar vara lite av varje. 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
Först och främst vill jag säga att den information som finns idag måste finnas 
såsom information om öppettider till olika kommunverksamheter, hur jag 
kommer i kontakt med tjänstemän, vilka skolor och företag som finns och 
liknande. 
 
Två saker som inte berör mig direkt, men som vore bra om de finns, är en 
e-tjänst så att högstadieelever kan söka till kommunens gymnasieskolor via 
webbplatsen samt att barnfamiljer bör kunna sätta sina barn i barnomsorgskön. 
 
Jag tycker även att andra myndigheter bör finnas representerade på kommunens 
webbplats. Exempel på myndigheter är försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen. Hela deras tjänsteutbud behöver kanske inte finnas, men det 
vanligaste som folk efterfrågar vore bra att ha på ett ställe, på kommunens 
webbplats. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom boende? 
Ja, det vore bra att alla bostadsbolag är representerade på kommunens 
webbplats. Det bör även finnas information och ansökningar om hur man får 
bostadsbidrag, även om det inte är kommunens egentliga ansvar. 
 
Sen är det ju alltid bra med samhällsinformation, som jag nämnde tidigare så är 
det viktigt med öppettider till badhus, idrottsanläggningar och vårdcentraler. 
Dessa kan ju även skilja sig något åt beroende på var man bor. Kanske att det 
vore bra att visa detta på elektroniska kartor så att man kan söka och navigera 
runt, även att man kanske kan använda olika filter för att bara se gatuadresser, 
idrottshallar eller annan samhällsservice samt för att kunna se allt samtidigt. 
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Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
Det finns redan en rubrik med lediga jobb på kommunens webbplats, det räcker. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
Turistinformationen bör bli bättre. Kanske vore bra att kunna boka vandrarhem 
och liknande. Att kunna se arrangemang, dansuppvisningar, festivaler och 
sådant kan vara bra att informera om på kommunens webbplats. Om man 
behöver boka biljetter så skulle en e-tjänst för det vara jättebra. 
 
Vet inte om föreningar betraktas som kultur, men det vore bra om det fanns 
föreningsregister på kommunens webbplats där föreningarna själva kan gå in 
och göra reklam för sig själva. Kanske även informera om evenemang som 
föreningarna står för. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Förutom den service jag tidigare har nämnt så vore det kanske bra om man fick 
reda på om kommunen höll på med några vägarbeten och sånt. Eller om det blev 
avbrott så att något inte fungerar som det skall, då kanske man kan anmäla det 
via en e-tjänst så kommunen får reda på det. 
 
De vanligaste frågorna som man ställer till kommunen bör man kunna lägga ut 
på webbplatsen så att vi kan söka bland dem. Då slipper ju tjänstemännen svara 
på samma frågor hela tiden och får mer tid till viktigare frågor. 
 
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Kommunens sammanträden sänds över lokalradion, tror det räcker. Fast om de 
talar om bilder så kan det vara bra att visa dem över nätet, så webben kanske 
inte är så dumt. Kanske att man kan lägga ut repriser på kommunens webbplats, 
då både i text/bild/ljud-format så att man i efterhand kan se vad för beslut som 
togs och de dokument som hör till. 
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Jag tror att det krävs både och, att man kan ringa till kommunen under 
kontorstid och prata med dem. Men att bara ställa barnet i kö för barnomsorg 
kan man säkert göra via deras webbplats och e-post. Ibland vill man ha en 
personlig kontakt. 
 
Några slutord? 
Jag tycker att det är bra om allt finns samlat på ett ställe. Det är även viktigt att 
man kan få information när man behöver det, inte bara under kontorstid. 
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Intervju, kommuninvånare #2 
Man, 22 år, bor i Götene, arbetar som säljare. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Stor, sysslar mycket med datorer. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Jag surfar ungefär 8 timmar om dagen, och då främst från arbetsplatsen. 
 
Har du varit inne på din (Götene) kommuns webbplats? 
Ja, fast det var länge sen. 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Simhallens öppettider 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
Kommunens webbplats bör vara en startsida för kommuninvånarna. Det bör 
finnas lokala nyheter som en lokal nättidning. Även samhällsinformation från 
kommunen, om dess anläggningar ändrar öppettiderna eller om det håller på att 
byggas om någonstans så att det fungerar annorlunda under en tid. Webbplatsen 
skall vara aktiv, så att den uppdateras så fort något hänt. 
 
Alla företag som är verksamma i kommunen bör även finnas representerade på 
webbplatsen. Det bör finnas kort information om vad de gör och hur man 
kommer i kontakt med dem. Samma sak gäller föreningsinformationen, de 
föreningar som är aktiva inom kommunen bör finnas samt dess aktiviteter som 
finns att deltaga i på ett eller annat sätt. Jag är inte med i en förening själv. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom boende? 
Jo, det vore bra med att kunna se hur man söker bidrag och vilka bidrag som 
finns för att subventionera sitt boende. Även alla bostadsbolag och 
bostadsförmedlingar bör finnas på webbplatsen, kanske att kommunen håller 
med en e-tjänst som gör det enklare att se vad som är till försäljning respektive 
ledigt. 
 
Dessutom är det intressant med tomtinformation, vad som är ledigt, hur jag går 
tillväga för att sätta upp ett eget hus. En checklista över vad man bör tänka på, 
vilka man bör kontakta, vad allt kan kosta runt omkring. Vatten och avlopp 
kanske är en kommunal angelägenhet som skiljer sig från kommun till kommun, 
både vad gäller taxor och lagar, kan vara bra att bli informerad om det. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
Nä, det är inte så intressant med e-tjänster inom detta. Visst skulle det kunna 
vara intressant om kommunen erbjuder extra- eller sommarjobb och sköta 
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annonsering och ansökan på deras webbplats. Men för mig i dagsläget är det inte 
intressant, jag har mitt förhållandevis på det torra. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
För att återkoppla till det jag tidigare nämnde om startsidan så vore det även bra 
med ett kalendarium över de evenemang som sker inom kommunen. Inte bara 
från de lokala aktörerna, utan om någon utomstående organisation sätter upp ett 
arrangemang i kommunen så vore det intressant att få reda på. Ibland krävs det 
att man planerar sin egen fritid långt i förväg för att få ihop det, då är det bra om 
det finns ett kalendarium på nätet som sträcker sig långt fram. Media brukar 
annars bara uppmärksamma det som händer imorgon eller i nästa vecka. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Förutom den samhällsinformation som startsidan, vilken jag beskrev tidigare, 
bör ha så kan det vara bra att själv kunna anmäla/registrera via ett webbformulär 
om det uppstått något problem någonstans. Skall man hålla reda på en massa 
telefonnummer och sedan vänta på deras kontorstider så kanske man glömmer 
bort det eller struntar i det, ett webbformulär för detta ändamål är nog smidigare. 
 
Det bör även finnas blanketter att via webben kunna ladda ner, fylla i och skicka 
elektroniskt. Det skulle underlätta om de var färdigifyllda, kanske inte fullt, men 
med de vanligaste uppgifterna som exempelvis adressuppgifter.  
 
Det skulle vara intressant att kunna se om de utbildningar som finns inom 
kommunen samt kunna boka enstaka kurser. Vet inte om jag skulle göra det 
själv, men det vore bra att möjligheten finns. 
 
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Nej, inte för min del egentligen. Kan vara bra för ordningens skull att lägga ut 
protokoll, men annan information behövs nog inte. Startsidan med dess 
nyhetsflöde kan ju informera om de stora grejerna som hänt. 
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Jag föredrar webbläsare och e-post. 
 
Några slutord? 
Kommunens webbplats bör vara en startsida för dess kommuninvånare, allt bör 
finnas där. Det finns goda exempel på mindre orter som har utvecklat bra 
startsidor med lokal och uppdaterad information. 
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Intervju, kommuninvånare #3 
Man, 21 år, bor i Skövde, studerar, nyinflyttad. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Stor, utbildar mig inom dataområdet. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Jag är ständigt uppkopplad hemifrån. 
 
Har du varit inne på din (Skövde) kommuns webbplats? 
Ja, men jag brukar inte vara där så ofta. 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Kartor. 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Ja, allmän kunskap om vad det handlar om. 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
Det bör finnas information om det mesta, däremot är det viktigt att den är 
lätthittad. En tydlig struktur på informationen är A och O när det gäller 
kommunens webbplats. Så många olika förvaltningar och information som 
sträcker sig inom så många olika områden kan lätt leda till att det är svårt att 
hitta den relevanta informationen för mig. 
  
Det vore bra om alla interna tjänster som handläggarna tillhandahåller blir 
e-tjänster. Vilka det är specifikt vet jag inte, men det vore bra om allt sånt blir 
smidigare. Exempelvis ansöka om olika saker. Dock bör blanketterna inte vara 
ifyllda, det måste vara enkelt, man skall inte behöva logga in för att få tag på 
dem vilket krävs om de skall veta vem jag är när de automatiskt matar in de 
färdigifyllda posterna. 
 
Företags- och föreningsregister vore bra. Lite kort information om vad de gör 
och hur man kommer i kontakt med dem. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom boende? 
Statistik och jämförelser mellan olika bostäder och bostadsalternativ, 
exempelvis prislappen totalt sett och månadskostnaden. Det skiljer sig mellan 
kommun och kommun och lokala konsumenttjänster och tester vore därför bra. 
 
Även vilka regler som gäller för bostadsbidrag, hur ansökan går till, vilka regler 
som gäller, om det finns billigare boende någonstans i kommunen om man 
exempelvis är under en viss ålder eller liknande. Att kunna ansöka om detta vore 
också bra via onlineblanketter eller webbformulär. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
Nä, allt sådant bör vara centrerat. AMS:s webbplats fungerar utmärkt. 
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Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
Att veta vilka evenemang som finns, kunna boka biljetter, kunna få information 
om vilka resurser som finns tillgängliga i kommunen om man själv vill anordna 
ett arrangemang. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Kartor i olika format och typer bör finnas tillgängliga. Både när det gäller 
terräng och gatukartor men även exempelvis hur bredbandsutbyggnaden ser ut. 
Var telefonstationerna är ADSL-utbyggda eller om det finns andra 
bredbandslösningar att tillgå. 
 
Det vore bra om man snabbt blir uppmärksammad om något är tokigt, om någon 
väg är avstängd, om någon kommunal anläggning inte fungerar och så vidare. 
Även att kunna anmäla sådant vore bra. Då kanske det finns formulär som ser 
till att man inte glömmer några upplysningar när man anmäler såsom problem, 
plats, orsak, kontakt och liknande. 
 
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Nä, det är inte intressant. 
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Jag föredrar webbläsare och e-post. Det är ett mer standardiserat sätt, då vet man 
kanske hur det går – kanske kan se ärendets status – och få svar hyfsat snabbt. 
Kanske att kommunen själv har någon e-tjänst där de samlar alla frågor och svar 
de får, så att jag slipper ta kontakt med dem om det är andra som ställt samma 
fråga, vilket är troligt. 
 
Några slutord? 
Nej, inte vad jag kan komma på. 
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Intervju, kommuninvånare #4 
Man, 31 år, bor i Skövde, arbetar som fritidspedagog, nyinflyttad. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Ganska stor. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Väldigt ofta, minst en gång om dagen och då hemifrån. 
 
Har du varit inne på din (Skövde) kommuns webbplats? 
Ja 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Bibliotekets och badhusets öppettider. 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Ja, vagt. 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
Kommunen är min arbetsgivare så det vore bra om jag kunde få lönebesked, 
både gamla, nuvarande och kommande. Dessutom kan det vara bra att se 
anställningsvillkor. 
 
Eftersom det skiljer sig lite mellan olika kommuner, även om det kan vara lite, 
så vore det bra att kunna få reda på de lagar och regler som gäller i kommunen. 
 
Även intressant att kunna sköta alla biblioteksuppgifter via kommunens 
webbplats. Se öppettider, kunna förnya lån, få meddelande om sena böcker och 
så vidare. Kanske vore bra om man kunde förhandsboka en bok så att den är 
reserverad åt mig när jag svänger förbi biblioteket senare på dagen. 
 
En sak som är bra är om man kunde boka biljetter till olika evenemang, både 
sådana som ofta sker i kommunen och ambulerande arrangemang som kommer 
hit då och då. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom boende? 
Nä, jag tycker att Skövebostäders webbplats fungerar bra. Någon annan 
information än det som finns där är inte intressant, inte för mig. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
Det räcker med ett företagsregister, om kommunen utvecklar en egen e-tjänst för 
att förmedla jobb så konkurrerar de ju med redan befintliga myndigheter med 
samma uppgift och det är inte så bra. Eventuellt skulle det kunna vara inbäddat, 
att AMS marknadsför vissa av sina jobb både på kommunens webbplats och på 
sin egen, men då är det AMS som bör sköta det. Kommunen skall inte vara där 
och peta. 
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Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
Att kunna boka biljetter som jag sade tidigare. Annars kanske ett 
föreningsregister också kunde vara bra, typ en kort presentation, sitt 
telefonnummer och eventuell webbadress. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Det bör finnas en liten e-tjänst där ”nytt/hänt i kommunen” finns uppradat. Mer 
information är så kan slå negativt på lokaltidningen, det är inte bra. 
 
En vanlig service är ju att lägga ut blanketter som man kan ladda ner. Det skulle 
underlätta att om de uppgifterna som redan finns registrerade om mig i olika 
register kan vara förtryckta på mina blanketter. Sen bör man kunna skicka 
blanketterna via nätet, så man slipper posta dem med vanlig post. 
 
Om man behöver komma i kontakt med kommunen därför att det hänt en olycka 
eller något annat allvarligt har hänt som påverkar många andra så är ett 
telefonnummer bättre än en e-tjänst på en webbplats. 

 
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Absolut, total öppenhet när det gäller beslut och förslag som påverkar 
kommunen och dess invånare. Det är viktigt att även kunna ta del av gamla 
beslut och söka bland dessa.  
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Kontorstid och handläggare passar mig. Kanske att vanliga frågor kan läggas ut 
på webbplatsen och att det skall finnas möjlighet till e-postkonversation, men 
det sistnämnda lär jag inte använda, åtminstone inte idag. Det är viktigt att 
kontorstiderna, med de tider som det går bra att ringa på, finns informerade om 
på webbplatsen. 
 
Några slutord? 
Kommunen skall inte ta över andra myndigheters ansvar, det som redan finns på 
andra myndigheter bör finnas kvar där, även om det har lokal anknytning till 
min kommun. 
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Intervju, kommuninvånare #5 
Man, 32 år, bor i Skövde, studerar. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Jag är väl ingen hacker, men den är bra. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Surfar runt 2-3 timmar om dagen, men det brukar variera rätt mycket. 
 
Har du varit inne på din (Skövde) kommuns webbplats? 
Ja, ungefär en gång i månaden. 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Använde de länkar och genvägar som fanns där. Kommer inte riktigt ihåg vilken 
information det var. 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Har hört begreppet, men inte mycket mer. 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
Dagisschemaläggning vore bra, så man kan gå in och både se hur schemat ser ut 
och påverka det. Dessutom är det bra att få allmän information om dagis, se 
kötider och ansöka om dagisplats. 
 
Det som även är intressant är länkar till olika bostadsbolag, gärna att de kan 
lägga ut sina lediga objekt på samma ställe, då är det enklare att få struktur på 
sitt bostadsletande. Som det ser ut nu har olika bostadsbolag olika mycket 
information på sina webbplatser.  
 
En annan sak som hör ihop med boendet är ju att kunna läsa de bestämmelser, 
förordningar och regler som finns lokalt. Exempelvis om vilka hustyper eller 
husfärger som man får använda om man bygger nytt. Det leder även in på att det 
vore bra att se olika kartor var det finns lediga tomter, detaljplaner på var 
kommunen tänkt bygga i framtiden samt länkar till andra relaterade webbplatser 
som ger tips om vad man bör tänka på vid boendet. 
 
Bör det finnas ytterligare några e-tjänster inom boende? 
Det vore bra om kommunen informerar om avfallsnytt och renhållning. Var de 
olika återvinningscentralerna finns belägna, dess öppettider och vad man får 
slänga där. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
Nä, AMS.se duger fint. 
 
Ett enkelt företagsregister vore bra att kunna ha på webbplatsen i stuk med de 
informationstavlor som finns på stationshuset vid järnvägen. Exempelvis 
företagets namn eller logotype, en kort beskrivning samt en kontaktuppgift. 
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Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
Information om stora publika evenemang vore bra. Det bör finnas gränser för 
vad som anses med detta, hur små evenemang som helst är inte aktuellt. De 
mindre evenemangen bör dessutom vara strukturerade per stadsdel så att man 
slipper se sådant som inte berör mig särskilt mycket. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Någon e-tjänst för att rapportera eller se information om kommunen håller på att 
göra om eller bygga något är väl inte så intressant. I sådant fall knackar jag 
någon på ryggen och frågar. 
 
Självklart bör det finnas blanketter att ladda ner. Om de skall vara färdigifylla 
eller inte kan diskuteras. I sådant fall om vissa uppgifter är förtryckta så bör man 
kunna kika på var uppgifterna kommer ifrån och vad de baseras på. 
 
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Nej, inte så intressant. Fast visst, om jag någon gång verkligen behöver ta reda 
på något så vore det bra om protokollen finns ute och sammanfattningar av 
dessa. För att underlätta ännu mer bör man också kunna söka i själva 
protokollen. 
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Enkla ärenden gör jag gärna med webbläsare och e-post, men för mer svåra 
ärenden där jag kanske behöver veta mycket och kunna ställa snabba följdfrågor 
är kontorstid och handläggare bättre. Så båda behövs. Någon mer utvecklad 
kommunikationstjänst för att komma i kontakt med kommunen är inte aktuellt. 
 
Några slutord? 
Försäkringskassan är bra, kommunen bör ta efter den när de utvecklar e-tjänster. 
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Intervju, kommuninvånare #6 
Man, 22 år, bor i Skövde, studerar. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Alltid haft persondator hemma, så den är väl normal. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
Ungefär två timmar om dagen, alltid hemifrån. 
 
Har du varit inne på din (Skövde) kommuns webbplats? 
Ja, senast igår, fast jag brukar inte vara där så ofta, bara om jag söker något 
specifikt. 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Bostadsbolag. 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
En annonsmarknad för alla bostäder. Då slipper jag först hitta alla lokala aktörer 
för att sedan söka på respektive webbplats, om de nu har någon. 
 
Kollektivtrafik kan vara bra, både när det gäller när- och fjärrtrafik. Om det 
funkar skulle det vara bra att kunna boka biljetter online. Även information om 
de taxibolag som finns i kommunen skulle vara bra, går det att boka taxi via 
webben är det kanon, annars går det bra om de bara listar de taxibolag som finns 
och deras telefonnummer. 
 
Det bör även finnas register över föreningar i kommunen. 
Föreningspresentationen bör vara mycket kortfattad, helst bara en länk till deras 
webbplats. 
  
Bör det finnas några e-tjänster inom boende? 
Förutom annonsmarknaden kanske det kan vara bra att få reda på exempelvis 
vilka regler som gäller när det gäller boende, exempelvis när man måste flytta ut 
ur en studentlägenhet. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
AMS.se funkar utmärkt, dock kan det vara bra om det finns direktlänkar från 
kommunens webbplats till de jobb som finns inom kommunen på AMS. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
Bra med information om när det är stora evenemang och artister i stan. Både att 
kunna se på ett kalendarium och att kunna boka eventuella biljetter vore bra. 
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Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Kan vara intressant med nyhetssida från kommunens håll, med 
samhällsinformation, andra nyheter under mer reportagemässiga former bör 
överlåtas till lokalmedia såsom TV och tidningar. 
 
Något som alla kommuner verkar ha är blankettservice, det är jättebra. 
Blanketter som man använder ofta bör vara ifyllda med de grundläggande 
uppgifterna som adress och personuppgifter, men blanketter som man bara 
skickar en gång kan vara tomma från början. Alla blanketter skall självklart 
kunna skickas elektroniskt så man slipper skriva ut och skicka per post. 
  
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Jo, det skulle vara mycket intressant. Både direktsända sammanträden och dess 
repriser bör finnas. 
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Föredrar webbläsare och e-post. Det vore även intressant om de kunde ha en 
datoriserad människa som man kan ställa frågor till och som ger svar, fast det 
gäller att ha många frågor lagrade, annars kan man lika gärna ha frågorna 
utskriva på en webbsida så trycker man för att få svaret. 
 
Några slutord? 
Egentligen bör kommunen vara en gigantisk länksida, för varför tvinga 
kommunen att ha information som andra redan har?  
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Intervju, kommuninvånare #7 
Man, 21 år, bor i Skövde, studerar, nyinflyttad. 
  
Del 1 
 

Hur stor är din datakunskap? 
Stor. 
 
Hur mycket surfar du på webben? 
12-15 timmar om dygnet. Främst hemifrån, men även från skolan. 
 
Har du varit inne på din (Skövde) kommuns webbplats? 
Ja 
 
Vilken information letade du efter senast när du var där? 
Letade bostäder. 
  
Känner du till 24-timmarsmyndigheten? 
Nej 

 
Del 2 
 

Vilka e-tjänster på din kommuns webbplats tror du kan underlätta för dig? 
Det skall finnas information om öppettider på exempelvis badhus. Information 
om det går att hyra olika idrottsanläggningar eller andra större anläggningar 
samt blanketter för detta. 
 
Det bör även finnas information om renhållning såsom när man skall ställa ut 
papper för insamling och var de olika sorters återvinningsstationer är belägna i 
kommunen. 
 
Det skall även finnas register över föreningar, vad de sysslar med, var de finns. 
Det skall även vara sökbart efter kategori. 
 
En kalender över alla evenemang är bra. Kalendariumet bör även vara sökbart 
och möjligen att kunna boka eventuella biljetter bör finnas. 
 
Även busstider för närtrafiken bör finnas på kommunens webbplats. Om jag 
skall längre räcker det med länkar som jag kan följa för att hamna på respektive 
trafikbolags webbplats. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom boende? 
Bostadsbolagen som finns i kommunen bör vara länkade från kommunens 
webbplats. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom arbetsmarknad? 
Om kommunen ordnar sommarjobb på ett eller annat sätt, och inte då bara för 
personer på högstadiet och gymnasiet, utan även för lite äldre ungdomar så vore 
det bra om de erbjöd detta på sin webbplats. Även att det finns blanketter att 
fylla i. 
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Bör det finnas några e-tjänster inom kultur och nöje? 
Det jag nämnde innan, kalender och bokning av evenemang. 
 
Bör det finnas några e-tjänster inom service? 
Enklare myndighetsärenden som kanske är väldigt specifika för respektive 
kommun kan vara bra om det finns på kommunens webbplats. 
 
När det gäller blanketter är det viktigt att det inte blir ett missbruk. Jag tror att 
onlineblanketter lätt kan missbrukas genom att man skickar in flera. Om man ser 
till att de inte kan missbrukas så är jag mycket för blankettservice. 
 
Det vore även bra om man kunde se de utbildningar som finns inom kommunen. 
Högskolorna har ju sitt eget system, men min tanke ligger mer hos de andra 
eftergymnasiala utbildningarna såsom komvux och vissa folkhögskolor. Både få 
information om vilka de är, vad som krävs av mig samt att kunna ansöka online 
till dessa. 
 
Det bör även finnas information om när någon service inte är nåbar, har det hänt 
något stort kan det stå på förstasidan, annars på den avdelning det hör hemma. 
Exempelvis om badhuset är stängt en eftermiddag så kan det stå bredvid dess 
öppettider. Att anmäla när något inte funkar bör göras över telefon, smidigast. 
 
Är det intressant att se och följa olika beslut tagna inom kommunen? 
Sammanfattningar av protokollen bör ligga ute, annat är nog inte så intressant. 
 
Vad föredrar du för kontakt med kommunen för sådana frågor som 
lämpar sig för båda sätten, webbläsare/e-post eller kontorstid/handläggare? 
Normalt tycker jag att e-post funkar fint, men vid akuta ärenden bör alltid 
möjligheten finnas att få träffa en handläggare. Eftersom e-post är elektroniskt 
och lätt att arkivera bör det även finnas någon form av frågebank på 
webbplatsen där de lägger upp de mest förekommande frågor och svar på dessa. 
 
Några slutord? 
Nä. 

 


