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Sammanfattning  

Digitaliseringen i samhället har medfört att invånarna förväntar sig att offentliga förvaltningar ska 

erbjuda tjänster elektroniskt, s.k. offentliga e-tjänster. Sett från ett samhällsperspektiv finns det demo-

kratiska och samhällsekonomiska vinster med att skapa bättre vägar mellan invånare och myndigheter. 

Men införandet av nya offentliga e-tjänster innebär inte per automatik att invånare eller företag använ-

der dem om existerande alternativ upplevs bättre. Invånarnas nöjdhet med en e-tjänst kan vara en fak-

tor som avgör hur framgångsrik e-tjänsten blir. Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av en 

kvalitativ vetenskaplig ansats undersöka vad invånare anser att nöjdhet egentligen innebär med en 

specifik offentlig e-tjänst, samt vilka anledningar de tillskriver till varför de är nöjda eller missnöjda 

med e-tjänsten. Respondenterna har utvärderat en e-tjänst de redan använt en längre tid tillbaka. Fyn-

den är att respondenterna fokuserar på nöjdhet i relation till målet att lyckas genomföra sitt ärende. 

Respondenterna var generellt nöjda med e-tjänsten de utvärderade men kunde enklare återberätta spe-

cifika aspekter som gjort dem missnöjda än specifika aspekter som gjort dem nöjda. Ett förslag för att 

förstå användarnas nöjdhet med en offentlig e-tjänst en längre tid efter användandet är att använda 

kvalitativa instrument med öppna frågor om vad och varför något skapat nöjdhet eller missnöjdhet.  

 

Nyckelord: Offentliga e-tjänster, kognition, kundnöjdhet, långtidsminne.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Under första hälften av 2010-talet har antalet elektroniska tjänster via internet och appar ökat i Sve-

rige. Offentliga förvaltningar erbjuder s.k. offentliga e-tjänster. Offentliga e-tjänster ger nya vägar för 

invånare och offentliga förvaltningar att kommunicera med varandra. Myndigheternas vision är att 

fortsätta erbjuda invånarna nya tjänster elektroniskt och argumenten om varför handlar om att bättre 

stödja demokratiska rättigheter men även till att bidra med kostnadseffektivare lösningar för att admi-

nistrera våra ärenden. Trots alla påtänkta vinster blir inte alla offentliga e-tjänster framgångssagor. Det 

kan bero på att invånarna har okunskap om att e-tjänsterna existerar men också på missnöje som leder 

till att man föredrar existerande alternativ. 

Området nöjdhet med offentliga e-tjänster är mindre utforskat. Akademiker har flera perspektiv på vad 

nöjdhet egentligen innebär. En konsekvens är att det existerar flertal definitioner av begreppet och 

många teorier om vad i en e-tjänst som skapar nöjdhet. Men bara ett fåtal instrument har utvecklats för 

att mäta nöjdhet med just offentliga e-tjänster. Dessa instrument tar o andra sidan hänsyn till ett knippe 

faktorer (t.ex. tid, kostnad, tillgänglighet, säkerhet m.m.) men vad som anses viktigt för nöjdhet varie-

rar mellan instrumenten. Vidare är mätinstrumenten testade genom att be användaren utvärdera e-

tjänsten i nära anslutning till användandet.  

Kunskap om vad nöjdhet med en offentlig e-tjänst innebär på längre sikt är mindre undersökt. Tanken 

i denna studie är att söka förståelse till vad invånare som redan använt en offentlig e-tjänst en längre 

tid tillbaka menar att nöjdhet med just den tjänsten innebär för dem. Personerna som ingick i studien 

har antingen blivit intervjuade angående CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel eller någon av 

Försäkringskassans e-tjänster.  

Slutsatsen pekar på att nöjdhet är kopplat till att lösa sin uppgift sett utifrån personens behov, samt att 

personen kan uppleva generell nöjdhet med e-tjänsten men ändå ha enklare för att prata om faktiska 

problem i användandet av den. Diskussionsdelen innehåller resonemang om problem med tekniker för 

urval men också hur viktigt en förståelse av minnet är för att förstå människors utvärderingar av nöjd-

het.  
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1  INLEDN ING  

 

Information- och kommunikationsteknologin har förändrat vardagslivet. Kommersiella företag erbju-

der tjänster över Internet och i mobilapplikationer. Denna utveckling har bidragit till ett ökat krav på 

att offentliga förvaltningar ska göra sina tjänster lika lättillgängliga (Lindgren, 2013). En vision är att 

svenska myndigheter ska erbjuda invånarna flera tjänster elektroniskt s.k. offentliga e-tjänster (SOU, 

2014:13). Anledningarna är ekonomiska men det handlar även om demokratiförbättringar. Offentliga 

e-tjänster ska enligt statliga strategidokument bidra till att kommunikationen med offentliga förvalt-

ningar förbättras, att informationen bli öppen, att kostnaderna per ärenden reduceras osv.  

Men det utgår ifrån att invånarna använder sig av e-tjänsterna. Nöjdhet med offentliga e-tjänster kan 

sannolikt påverka användningsgraden av dem. Men vad är nöjdhet med offentliga e-tjänster enligt 

invånarna? Det är mindre utforskat hur invånarna själva ser på nöjdhetsbegreppet och vilka anledning-

ar de tillskriver till att de blivit nöjda eller missnöjda med e-tjänsten. Kunskap om detta skulle kunna 

användas för att exempelvis bättre bygga mätinstrument som i mindre grad är byggda på kvalificerade 

gissningar sett ifrån förvaltningarnas egna inifrånperspektiv. Därför är syftet att utifrån en kvalitativ 

ansats få förståelse av hur personer ser på nöjdhet med offentliga e-tjänster de redan använt sig av 

tidigare. De offentliga e-tjänster som deltagarna utvärderat är antingen CSN:s e-tjänst för att ansöka 

om studiemedel eller någon av Försäkringskassans e-tjänster.  

Först följer ett bakgrundskapitel som består av en redogörelse för begreppen e-förvaltning och offent-

liga e-tjänster, samt olika perspektiv på nöjdhet med offentliga e-tjänster. Nästkommande kapitel pre-

senterar vilka metoder, insamlingstekniker och vilken analysmetodik som arbetet vilar på. Därefter 

följer analys, slutsats och diskussion. Diskussionen innehåller rekommendationer för mätning av nöjd-

het, samt förslag på fortsatta studier. 
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2  BAKGRUND  
 

E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, ger riktlinjer för hur offentliga förvaltning-

ar ska arbeta med offentliga e-tjänster och andra digitala resurser. En uttalad riktlinje i skrivande stund 

är att skapa individanpassade e-tjänster utifrån medborgarnas behov, med medborgaren i centrum 

(SOU, 2014; SOU, 2011). Begreppet medborgare är problematiskt eftersom det indikerar att e-

tjänsterna ska anpassas till individer med medborgarskap i Sverige. Eftersom det inte krävs svenskt 

medborgarskap för att använda myndigheternas e-tjänster kommer i detta arbete begreppet invånare att 

användas. Invånare (eng. citizen) refererar till hela den befolkning som använder myndigheternas e-

tjänster.  

Hur vet offentliga förvaltningarna att invånarna är nöjda med deras e-tjänster? Det forskas en del om 

att skapa e-tjänster som är till nytta för invånare (t.ex. Holgersson, 2014) men det skrivs betydligt 

mindre om hur nöjda invånare egentliga är med e-tjänsterna. E-delegationen (2013:1) mäter ärendevo-

lymer och kostnader för e-tjänster men det är inte samma som att invånarna är nöjda med tjänsterna.  

Det finns flera anledningar till varför det är av intresse att förstå vad som gör invånare nöjda med of-

fentliga e-tjänster: missnöje med en offentlig e-tjänst kan leda till att invånare använder alternativa 

kanaler för att kommunicera med myndigheterna, exempelvis ringa eller skicka e-post. Om få använ-

der en e-tjänst riskerar det bli en ekonomisk kostnad för förvaltningarna att driva tjänsterna. Men om 

mätresultat visar att invånare är nöjda med en e-tjänst är ett beslutsunderlag för att utveckla tjänsten i 

större skala (Verdegem & Verleye, 2009).   

Kapitlet inleds med en beskrivning av vilka visioner offentliga förvaltningar har med digitala resurser. 

Därefter följer en redogörelse av utmärkande drag för just offentliga e-tjänster. Nästa sektion handlar 

om nöjdhet med offentliga e-tjänster, det skildras ifrån tre perspektiv - upplevt värde, intention att vilja 

använda e-tjänsten, samt attityder baserade i emotioner och minnen. Nästa kapitel innehåller en pro-

blemformulering som handlar om att det saknas undersökningar om hur invånare utvärderar vad som 

gjort dem nöjda eller missnöjda med en offentlig e-tjänst en längre tidsperiod efter användandet av 

den.  

 

2.1. E-förvaltning 

Begreppet e-förvaltning refererar till förvaltning av olika digitala/elektroniska resurser inom offentlig 

verksamhet (Lindgren, 2013). Goldkuhl, Eriksson, Persson och Röstlinger (2014, s.5) definierar of-

fentliga förvaltningar som: ”statliga myndigheter, regioner/landsting (eller delar därav) eller kommu-

ner (eller därav)”.  

Ilshammar, Bjurström och Grönlund (2005) menar att motivet med att använda elektroniska resurser i 

offentlig verksamhet i praktiken utmärks av ett inifrånperspektiv. Även om etiketterna utåt handlat om 

att använda elektroniska resurser för att stärka invånarnas demokratiska rättigheter har det i praktiken 

handlat om att använda resurserna för att göra förvaltningarna effektivare. Innan 2000-talet var också 

invånarnas attityd mer skeptisk mot att offentliga förvaltningar administrerade deras ärende med hjälp 

av informationsteknologi: det fanns en högre oro för att tekniken skulle användas för att övervaka 

invånarna (Ilshammar et. al., 2005). Men i samband med utbredning av Internet i samhället, har accep-
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tansen av tekniken ökat, och när banker och företag erbjuder tjänster över nätet har invånarna börjat 

kräva att offentliga förvaltningar ska vara lika lättillgängliga (Lindgren, 2013). 

Lindgren (2013) sammanfattar utmärkande drag i flera definitioner för vad e-förvaltning innebär. Det 

handlar om att med hjälp av informationsteknologi 1) förbättra invånarnas interaktion med offentliga 

förvaltningar, 2) öka genomsynligheten av offentliga förvaltningar vilket leder till ett bättre demokra-

tiskt samhälle, och 3) göra offentliga förvaltningar mer effektiva och ändamålsenliga. Dessa punkter 

ligger i linje med strategiska dokument på statlig och lokal nivå i Sverige (t.ex. SKL, 2011; Närings-

departementet 2012). Ett sätt att nå målen är att överföra pappersarbete till digitala procedurer och 

erbjuda tjänster online, s.k. e-tjänster, så att invånare och företagare hjälper sig själva. Offentliga e-

tjänster ska bidra till effektivisering och demokratiförbättringar.  

 

2.1.1. Offentliga e-tjänster 

Begreppet tjänst är besvärligt att ta på. Ett traditionellt perspektiv är att se tjänst som en aktivitet 

(Lindgren, 2013). I detta synsätt är en tjänst en ensidig interaktion där leverantör ger något till kunden. 

En tjänst har då karaktäriserats som ogripbar (tjänsten är ett utförande inte en fysisk produkt), insepa-

rerbar (konsumtion och produktion sker samtidigt), heterogen (utkomsterna av tjänsterna varierar, är 

beroende av ett samspel mellan kund, leverantörer, tidpunkt m.m.), förgänglig (tjänsten går inte att 

lagra).  

Ett modernare perspektiv är att se tjänster som en dynamisk process där kunden spelar en större roll 

för att avgöra kvaliteten på tjänsten (Lindgren, 2013). En tjänst karaktäriseras av egenskaper som sam-

skapande (leverantör och kund skapar värdet av tjänsten tillsammans, värdet uppstår i användandet), 

interaktion (betoning är på interaktionen mellan leverantör och kund snarare än utkomsterna), och att 

kundens har olika resurser (kundens resurser, t.ex. kunskaper, avgöra upplevt värde).  

Det finns ingen definition av e-tjänster som alla forskare är överens om (Holgersson, 2014; Lindgren, 

2013). E-tjänster har bland annat setts som ett IT-baserat sätt att leverera olika aktiviteter (Holgersson, 

2014). Definitioner av e-tjänster betonar i varierande styrka teknologiska eller sociala dimensioner: 

 Det tekniska mediet. Tjänsten utförs via ett elektroniskt gränssnitt. Det tekniska mediet ses 

ofta som Internet, men en e-tjänst kan också vara integrerad i appar på mobiltelefoner eller 

SMS (Lindgren, 2013). 

 Interaktion. Det är en social interaktion mellan minst två aktörer (Lindgren, 2013). En kund 

initierar interaktionen med leverantören av e-tjänsten, och utför en uppgift och är personen 

som avgör värdet av tjänsten (t.ex. är missnöjd).   

 Tjänst. Enligt modern perspektivet är ju att en tjänst är en process (Holgersson, 2014; Lind-

gren, 2013), en social interaktion mellan kund och leverantör som ibland tar oförutsägbara 

svängar. Tjänsten är integrerad i tekniken (t.ex. på en webbsida). 

Definition i detta arbete är att e-tjänster är tjänster tillgängliga via ett elektroniskt gränssnitt. Det 

elektroniska gränssnittet sätter ramar för interaktionens natur och påverkar upplevelsen av interaktion-

en. 
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Det finns olika kategoriseringar, eller mognadsgrader, av e-tjänster (t.ex Layne & Lee, 2001; Lind-

gren, 2013; Goldkuhl & Persson, 2006). Lindgren (2013) har slagit samman två modeller, från Stats-

kontoret (2000) och Wimmer (2002), för att ge ett exempel:   

1. Webbsida som ger information sin verksamhet och tjänster 

2. Webbsida som ger interaktiv information om sin verksamhet och sina tjänster och ger 

möjligheten att kontakta människor för vidare information genom kommunikation. 

3. En webbsida som har funktion för besökare att lämna in och återfå personlig information 

4. En webbsida med nätverksfunktioner för förebyggande och sammansvetsade tjänster som 

involverar myndigheter och intuitioner, för att hantera hela tjänstöverföringar.  

 

Det finns andra indelningar av mognadsgrader för att belysa andra aspekter. Layne och Lee (2001) har 

en evolutionär fyrstegsmodell. Första steget är katalogisering och innebär att presentera information 

på t.ex. en webbsida, andra steget är e-tjänster som används för att utföra transaktioner som innefattar 

tvåvägskommunikation, tredje och fjärde steget handlar om mer tekniskt avancerade e-tjänsten inte-

grerade med andra informationssystem eller tjänster.   

Lindgren (2013) menar att offentliga förvaltningar använder ordet offentliga e-tjänster i betydelsen att 

det är en tjänst som är internetbaserad, interaktiv, och integrerad med teknik som tillhandahålls av 

förvaltningarna. Offentliga e-tjänster skiljer sig ifrån kommersiella e-tjänster som tillhandahålls av 

privata företag. Lindgren och Jansson (2013) kategoriserar tre generella skillnader mellan offentliga 

och kommersiella e-tjänster: 1) det offentliga syftet, 2) brist på utgång och 3) användarnas roll.  

Det offentliga syftet refererar till att offentliga förvaltningar arbetar för att serva alla invånares kollek-

tiva intresse. Ett mål är att öka tillgängligheten för alla genom att erbjuda flera elektroniska kanaler för 

att utföra samma tjänster (t.ex. SOU, 2010). De offentliga förvaltningarnas mål är både att vara eko-

nomiskt effektiva och att stödja demokratiska rättigheter. Privata företags mål är mer drivna av eko-

nomiska motiv än demokratiska. 

Brist på utgång refererar till att offentliga förvaltningar har monopol på tjänster som invånarna är be-

roende av för sin välfärd. Offentliga organisationer erbjuder tjänster som inte alla väljer frivilligt, t.ex. 

sitta i fängelse eller deklarera. Men valet av kanal för att vända sig till offentliga förvaltningar är frivil-

ligt, dvs. en invånare kan välja att ringa istället för att använda Internet. Flera privata företag erbjuder 

samma tjänster och produkter. Det ger konkurrens mellan företagen om kunderna vilket potentiellt 

sporrar företag att bättre möta kundernas behov.  

Användarens roll handlar om att offentliga förvaltningar ser kunderna som invånare och inte konsu-

menter. Lagar och regler styr hur invånarna ska bli behandlade. Ekonomiska intressen ska i teorin inte 

i styra vem som får ta del av tjänsterna, eller vilket bemötande de får osv. Att det finns skillnader mel-

lan offentliga och kommersiella e-tjänster kan göra att det är andra faktorer som påverkar om invånar-

na är nöjda eller missnöjda med offentliga e-tjänster än med kommersiella.  

Offentliga e-tjänster skiljer sig även ifrån att ringa, besöka kontor eller skicka brev. Eftersom en 

elektronisk tjänst är integrerad med tekniken är en konsekvens att mottagaren i regel inte pratar mun-

till-mun med leverantören (Lindgren, 2013). Reddick och Turner (2011) fann i en enkätstudie att invå-

nare i Kanada generellt rapporterade att de använde e-tjänster för att leta information men använde 

telefon för att lösa problem. Men deltagarna rapporterade lägre nöjdhet med att använda telefon än att 

använda e-tjänster eller att fysiskt besöka kontor.  
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2.2. Perspektiv av nöjdhet  

Begrepp för nöjdhet med offentliga e-tjänster har många namn, exempelvis: user satisfaction, user 

acceptance, user attitude, e-satisfaction, citizen satisfaction, e-service satisfaction och customer satis-

faction. I flera artiklar definieras inte begreppet för nöjdhet. Medan i andra artiklar används flera av 

begreppen synonymt, och det händer att olika forskare definierar samma begrepp olika. Definitioner 

av nöjdhet är ibland hämtad från nöjdhet med fysiska produkter och tjänster. Det finns ett antal per-

spektiv på nöjdhet: 

 Bedömning av upplevd värde eller nytta. Nyttan är ofta en funktion av upplevd kvalitet med e-

tjänsten. Invånaren antas jämföra tjänsten mot en standard, vilken denna standard är varierar 

(Yüksel & Yüksel, 2008). Användaren antas bli nöjd om e-tjänstens kvalité lever upp till nå-

gon form av jämförelsestandard.   

 Beteenden mot tjänsten. Det kan handla om att lyckas genomföra behov. Exempelvis står 

nöjdhet enligt Reddick och Roy (2012, s.2) för “the ability of citizens to get the information 

they desire and have a service experience that solves their problems”. Det finns också de som 

mäter nöjdhet genom objektiva beteenden. Exempelvis mäter E-delegationen ärendevolymer 

som ett mått på att tjänsterna är uppskattade (e-delegationen, 2013). Intentionen att vilja an-

vända e-tjänsten igen har också setts som tecken på nöjdhet (t.ex. Carter & Weerakkody, 

2008) 

 Nöjdhet är en attityd, en positiv eller negativ värdering av e-tjänsten, som inte måste vara re-

sultatet av en vägd nytta mot en jämförelsestandard. En komponent är emotioner eller känslor 

mot e-tjänsten. Alawneh et al. (2013, s.278) definierar nöjdhet som: “the Jordanian citizens' 

feelings about the Jordan national e-Government portal after using government transactions”. 

Beroende på vilket perspektiv en organisation utgår påverkar det mätningen och arbetet med att åstad-

komma nöjdhet. Nästkommande avsnitt redogör djupare för de olika perspektiven och tar upp teorier 

om upplevt värde, attityder och intentionen att vilja använda en offentlig e-tjänst, och teorier om emot-

ioner och minnet.   

 

2.2.1. Perspektiv 1: Upplevt värde 

Teorier om upplevt värde handlar om rationella utvärderingar, konsumenter värderar den ekonomiska 

eller psykologiska nyttan av en tjänst eller produkt och jämför värdet mot någon form av standard. Om 

nyttan av tjänsten eller produkten överensstämmer eller överstiger jämförelsevärdet antas konsumen-

ten vara nöjd (Yüksel & Yüksel, 2008; Smith & Kosslyn, 2009). Det finns flera teorier om upplevt 

värde. Gemensamt är att kunden summerar ihop ett upplevt värde av en tjänst eller produkt. Det sum-

merade upplevda värdet räknas ut genom att addera ihop värdet av varje upplevt moment. Det som 

skiljer teorierna åt är vilket standard kunderna jämför sitt upplevda värde mot (Yüksel & Yüksel, 

2008).  

En upplevt-värde-teori är ”The Expectation–Confirmation Theory” (ECT). Den har ingått som teore-

tisk bas i några studier om nöjdhet med offentliga e-tjänster (t.ex. Alawneh et al., 2013; Osman et al., 

2014). Teorin utgår ifrån att en kund redan har erfarenhet av exempelvis en tjänst och väljer att åter-

komma till den (Yüksel & Yüksel, 2008). Vid första mötet bildar sig kunden en summerad nytta av 

upplevelsen med tjänsten, en nytta de memorerar och tar med sig efter mötet och använder som 
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material för utvärdering vid nästa möte med tjänsten. Om värdet av den nya upplevelsen konfirmeras 

med det memorerade värdet blir kunden nöjd.  

ECT menar att invånare är rationella och under en tid efteråt bär med sig en oförstörd summerad ut-

värdering alla element av den offentliga e-tjänsten. ECT nämner inte att människor i efterhand omvär-

dera värdet av upplevelserna. Något som exempelvis motsägs av ”endowment effekten” som säger 

människor värdesätter sina egna saker högre än andre värdersätter dem (Smith & Kosslyn, 2004). 

Kognitiv dissonansteori menar att folk i efterhand exempelvis rationalisera handlingar (”Varför lade 

jag ner tid på där här tjänsten? För att vissa kvaliteter ändå var bra”) för att vara konsistenta med 

självbilden: att de är goda, smarta människor (Travis & Aronsson, 2007).   

Merparten av framtagna instrument för att mäta nöjdhet med offentliga e-tjänster (som är få) ställer 

frågor om hur invånarna upplever värdet i betydelse hur de upplever kvaliteten med olika moment, det 

är exempelvis: kostnader i tid och pengar (Osman et al., 2014), kvaliteten på formulär-interaktionen 

(Magoutas & Mentzas, 2010), hur effektiv och pålitlig webbsidan upplevs (Papadomichelaki & 

Mentzas, 2012), och hur olika säkerhetsstrukturer runt e-tjänsten upplevs (t.ex. Osman et al., 2014; 

Venkatesh el al., 2012).  

Melone (1990) menar att forskning om användarnöjdhet med informationssystem (inte offentliga e-

tjänster) handlat om att mäta användarnas upplevelse av systemens kvalité och det har resulterat i att 

företag fokuserar på att skapa effektiva och ändamålsenliga system. Problemet är att kriteriet för hur 

effektivt ett system ska vara för att veta att kunden är nöjd varierar mellan företag och riskerar att 

spegla företagens syn snarare än användarnas. 

 

2.2.2. Perspektiv 2: Attityder och beteendeintention  

Teorier om upplevt värde utgår också från att människor väljer bort de alternativ som ger sämre värde 

än förväntat. Ajzen (1991) kritiserar teorierna eftersom när teorierna satts under test har de inte till-

räckligt bra predicera folks framtida beteenden. Danila och Abdullah (2014) och Verdegem och Ver-

leye (2009) har utvecklat ett ramverk respektive modell för att mäta nöjdhet med offentliga e-tjänster, 

och båda utgår ifrån bland annat theory of planned behavior (TPB). TPB predicerar inte nöjdhet med 

en tjänst utan handlar om hur olika trosföreställningar påverkar intentionen att vilja genomföra en 

handling. TPB handlar om att det upplevda värdet av ett objekt är baserat på inre egenskaper (trosföre-

ställningar) hos individen. Även om individen har memorerat ett upplevt värde av en tjänst vid tidigare 

möte kan det värdet omvandlas utifrån förutsättningar i den nuvarande situationen.   
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Figur 1. En modell av ”theory of planned behavior” baserad på bild i Ajzens (1991, s. 182). 

 

Den centrala faktorn i TPB är intentionen att vilja genomföra ett givet beteende eller handling. Regeln 

är att ju starkare intentionen är desto sannolikare är det att handlingen utförs. Intentionen formas av 

attityder mot beteende, upplevd kontroll över sina beteenden, och subjektiva normer. Enligt Ajzen 

(1991) påverkar alla dessa faktorer varandra, t.ex. subjektiva normer (vad andra tycker) påverkar nå-

gons attityder. 

Attityder mot beteende refererar till personens positiva eller negativa utvärdering av beteendet vilket 

skulle kunna delas upp i känslomässig (affektiv, het) och kognitiv (analyserande, kall). En person ba-

serar sin utvärdering antingen utifrån på förväntat värde (den kyliga kalkylerade ekonomisk eller psy-

kologiska vinsten med att utföra beteendet) eller känslor.  

Attityder kan vara påverkade av upplevd kontroll över sina beteenden, vilket refererar till Albert Ban-

duras begrepp upplevd självtillräcklighet, som står för tron på att lyckas utföra handlingen. Det här är 

också kontextspecifikt dvs. tron på ens egen förmåga av att klara av X kan variera mellan olika situat-

ioner. Det bygger också på att det finns eller att en person upplever att det finns en fri vilja att utföra 

handlingen. 

Subjektiva normer handlar om att attityder påverkas av socialt tryck eller egna moraliska värderingar. 

Andras föreställning kan påverka om en person gillar eller ogillar ett beteende. Kontexten här och nu, 

efter användandet av e-tjänsten, kan ha påverkan på attityden. Europakommissionen (2012) under-

sökte nöjdhet med offentliga e-tjänster i Europa och angav att bloggar som sprider negativa rykten om 

offentliga e-tjänster som en potentiell förklaring till varför invånarnas nöjdhet med offentliga e-

tjänsterna minskat jämfört mot tidigare mätningar.  

Sett utifrån TPB skulle sociala normer (t.ex. att andra i omgivningen tycker dåligt om en offentlig e-

tjänst) och upplevd beteendekontroll i den aktuella situationen (t.ex. ha dåliga datorkunskaper, tror inte 

webben är säker, har inte tillgång till Internet eller mobilapplikationer m.m.) kunna påverka attityden 

mot en offentlig e-tjänst (t.ex. tycker illa om den) och intentionen att använda den.  
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2.2.3. Perspektiv 3: Attityder utifrån emotioner och minnen 

Alawneh et al. (2013) menade att de mätte invånarnas känslor mot en offentlig förvaltnings webbpor-

tal i Jordanien. Men artikeln saknar teorier om emotioner. Antonio Damasios (2006) delar upp känslor 

och emotioner. En känsla kan vara omedveten och måste inte involvera en fysiologisk upphetsning, 

alla bär med sig en bakgrundskänslor hela tiden: att vara neutral är en känsla. En emotion refererar till 

både mentala och fysiologiska processer som genereras efter en utvärdering av inre eller yttre händel-

ser (Smith & Kosslyn, 2009; Damasio, 2006).  

En grundläggande funktion hos människor är att utvärdera om något är positivt eller negativt: vi har en 

inbyggd like-o-meter (Haidth, 2006). Utvärderingen påverkar om något är värt att närma sig eller dra 

sig ifrån. Emotion och motivation hör ihop enligt ”approach-withdrawal modellen”. Om ett objekt 

eller händelse väcker negativa emotioner, t.ex. rädsla eller nervositet, vill individen vända ryggen till 

medan men om samma saker väcker positiva emotioner vill individen närma sig dem (Smith & 

Kosslyn, 2009). Jonathan Haidths (2001) sociala intuitionsmodell menar att rationella argument i mo-

raliska frågor egentligen fungerar som advokat för våra egentliga positiva eller negativa emotioner. 

Om något väcker negativa eller positiva emotioner kommer personen hitta rationella argument i linje 

med sina emotioner. Det framstår även finnas en koppling mellan emotioner och komplexare kognitiva 

förmågor. Damasio (2006) visade att patienter som saknar emotionella responser var dåliga på att ta 

fördelaktiga beslut i ett spel om pengar.  

Negativt bias referat till en tendens att värdera det dåliga starkare än det bra. Den negativa emotionen 

efter exempelvis en förlust av en specifik summa pengar står inte i proportion till den positiva emot-

ionen av en vinst av samma summa (Kahneman, 2012; Haidth, 2006). Negativt bias står i kontrast till 

rationella teorier om upplevt värde som sagt att t.ex. en ekonomisk vinst eller förlust på 100 kr skulle 

ha samma upplevda emotionella intensitet. Ur evolutionärt perspektiv har det sannolikt gynnat männi-

skor att reagera snabbt och starkt på negativt stimuli, som t.ex. rovdjur, och att denna utvärdering varit 

kopplat till fysiologiska processer för att bereda ett flyktbeteende (Haidth, 2006; Smith & Kosslyn, 

2009).  

Hur blir emotioner inlärda? Enligt klassisk betingelse uppstår emotioner efter att hjärnan lärt sig att 

associera stimuli med positiva eller negativa konsekvenser; enligt inlärning via observation sker inlär-

ningen av emotioner genom att observera andras beteenden och vilka konsekvenser de får; enligt ex-

poneringseffekten förändras en emotion positivt mot något efter fler exponeringar av detta något 

(Smith & Kosslyn, 2004).  

Rationella teorier om upplevt värde utgår ifrån att människor minns moment för moment och adderar 

ihop ett sammanlagt upplevelsevärde. Ett specifikt moment antas ha samma upplevda värde oavsett i 

vilken ordning det presenteras. Men höjdpunkt-slut-regeln refererar till att höjdpunkter och slutet av en 

händelse påverkar om minnet av händelsen är positiv eller negativ (Kahneman, 2012). Kahneman 

(2012) menar att människor har två själv, ett upplever-saker-nu-själv och ett minns-tillbaka-själv (det 

är teoretiska storheter och ska inte tolkas bokstavligen). Minns-tillbaka-självet spolar inte tillbaka och 

värderar en händelse moment för moment utan väljer ut representativa moment och summerar ihop 

värdet på dem (Kahneman & Tversky, 2000). Dessa moment är de intrycksmässigt och emotionellt 

mest framträdande delarna (höjdpunkterna) och slutet. Kahneman och Tversky (2000) menar att en 

analys av upplevt värde måste ta hänsyn till emotionella upplevelser. En kritik mot höjdpunkt-slut-

regeln är att teorin i huvudsak testats i experiment som involverar direkta smärtupplevelser, exempel-

vis stoppa handen i kallt vatten (Kahneman & Tversky, 2000; Kahneman et. al., 1993). Inget av de 

instrument för att mäta nöjdhet med offentliga e-tjänster som ingått i denna bakgrund är baserade i 

höjdpunkt-slut-regeln. 
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Experiment har visat att om en upplevelse i nuet är genomsnittligt negativ är också minnet att det var 

en negativ upplevelse (Kahneman & Tversky, 2000). Minnet av smärttryck som under 40 sekunder 

tilltagit i styrka tills det når en topp memoreras som obehagligare än smärttryck som under 40 sekun-

der gått tillbaka från toppen till startstyrka igen. Om smärtnivån är konstant under 10 eller 40 sekunder 

finns en tendens att minnas båda smärtupplevelserna som ungefär lika obehagliga (det kallas durat-

ions-neglect). En utdragen smärtupplevelse med ett mindre smärtsamt slut memoreras som mindre 

obehagligt än en kortare smärtupplevelse utan ett bra slut. 

Verdegm och Verleye (2009) fann att deltagare rapporterade i enkäter att de var nöjda med några 

flamländska offentliga e-tjänster direkt efter att de använt dem, men i intervjuer med andra deltagare 

som inte nyligen varit i direkt kontakt med webbsidorna var majoriteten av dem kritiska och hade ne-

gativa attityder mot offentliga förvaltningar och deras e-tjänster. Deltagarna som intervjuades i efter-

hand ingick i fokusgrupper och de fick öppna frågor till skillnad från dem som fyllt i enkäter direkt 

efter att de använt de offentliga e-tjänsterna.  

Flera studier om e-tjänster handlar om att deltagare ska direkt efter att de använt en e-tjänst utvärdera 

hur de upplevde kvaliteten med webbsidans arkitektur (t.ex. Al-Kasasbeh et al., 2011; Bournaris et al., 

2013; Magoutas & Mentzas, 2010). Två faktorer som hypotetiskt kan vara viktiga då är hur invånarna 

upplevde slutet vid användningen av e-tjänsten (t.ex. om de inte lyckades genomföra sitt ärende kor-

rekt, inte har fått tillbaka svar från myndigheterna m.m.) och om höjdpunktskänslan under utförandet, 

om det fanns någon sådan, upplevdes negativ eller positiv. Negativa händelser upplevs starkare så 

invånare kan möjligen lättare ange faktorer som de tycker orsakat missnöjdhet (t.ex. dålig säkerhet). 

Men det är möjligt att nuvarande instrument fokuserar på aspekter som invånarnas minns-tillbaka-själv 

inte värdesätter högt.  
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3  PROBLEMOMRÅDE  
 

En utredning av Europakommissionen (2012) fann att nöjdheten med offentliga e-tjänster, med undan-

tag för vissa typer av tjänster, minskat över Europa mellan 2007 till 2012 trots att antalet nya offent-

liga e-tjänster i Europa ökat under samma period (EC, 2012). E-delegationens (2013:2) uppföljning av 

e-förvaltning i Sverige uttalar kritik mot att förvaltningarna inte mäter kundnöjdhet med deras e-

tjänster. Saha, Nath och Salehi-Sangari (2010) diskuterar att det är dåligt utforskat vad, vilka faktorer, 

som skapar nöjdhet med offentliga e-tjänster.  

En slutsats utifrån de fåtal utvecklade instrumenten för att mäta nöjdheten med offentliga e-tjänster är 

att nöjdhet är komplext. Instrumenten utgår ifrån olika definitioner av nöjdhet, varje instrument bygger 

i regel på en rad teorier från olika domäner: management-teorier för kundnöjdhet (t.ex. expectation-

confirmation theory, SWOT), teorier om utvärdering av informationssystem (t.ex. information systems 

success), socialpsykologiska teorier (t.ex. theory of planned behavior). Men instrumenten tar inte hän-

syn till teorier om hur minnet av upplevelser fungerar. 

Verdegem och Verleye (2009) modell utgår från att fråga invånarna explicit hur nöjda de är med olika 

aspekter men andra instrument frågar hur invånare upplever kvaliteten med olika element (t.ex. 

Magoutas & Mentzas, 2010; Osman et.al, 2014; Papadomichelaki & Mentzas, 2013). Instrumenten ber 

i regel invånaren att utvärdera kvalité knutna till tekniken. Instrumenten som fokuserar på kvalitet 

mäter sällan hur nöjda invånaren är med faktiska utkomster som inte är direkta (t.ex. om invånaren 

måste vänta på svar), och alla instrumenten mäter inte individens upplevelser av egna förmågor. Dess-

utom mäter dessa instrument inte om kvaliteten överstämde med deltagarnas förväntningar vilket 

skulle behöva mätas enligt teorierna om upplevt värde, för att veta om invånaren är nöjd.  

Invånare har förmågan att skilja mellan kvalitet och nöjdhet: en studie på en skatteifyllnadstjänst på 

Skatteverket webbsida fann att hur deltagarna upplevde e-tjänstens kvalité inte överstämde till hundra 

med hur nöjda deltagarna rapporterade att de var med tjänsten (Saha, Nath och Salehi-Sangari, 2010).  

Den slutliga versionen av instrumenten har i regel inte pålitlighetstestat genom åter-testning. Inget 

instrument har validerats mot något annat instrument som mäter nöjdhet (vilket kan bero på att inne-

hållet i instrumenten varierar). Inget instrument hade testats för om de t.ex. predicerar att invånarna 

återvänder till den offentliga e-tjänsten. Danila och Abdullah (2014) instrument hade inte alls validi-

tetstestats.  

Den vanligaste tekniken för att samla in feedback från användarna av e-tjänster (offentliga och kom-

mersiella) är att be användarna att fylla i ett webbformulär där de får svara på hur de upplevde e-

tjänstens kvalité (Magoutas & Mentzas, 2010). De instrument som utvecklats för att mäta nöjdhet med 

offentliga e-tjänster har vanligtvis utvecklats för att användas på webben, ofta direkt i samband med 

att invånaren använt en e-tjänst (t.ex. Verdegem & Verleye, 2009; Alawneh et al., 2013; Papado-

michelaki & Mentzas, 2012). Ingen studie om offentliga e-tjänster som ingått i detta bakgrundsarbete 

undersöker långtidsminnet av en interaktion med en offentlig e-tjänst, det finns ett värde i att under-

söka minnet av en interaktion.  

Vissa minnesbilder av interaktionen med e-tjänsten kan vara mer framträdande än andra, vilket tidi-

gare mätinstrument inte tagit hänsyn till. Det kan vara faktorer som hypotetiskt påverkar beslut i fram-

tiden att använda tjänsten igen.  
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Frågan är: Vad innebär nöjdhet med offentliga e-tjänster för invånare? 

- Vilka anledningar tillskriver invånare själva till varför de är nöjda eller missnöjda med 

sitt utförande (interaktionen, ”slutprodukten” m.m.) med offentliga e-tjänst som de sen-

ast använde en längre tid tillbaka.  

 

Målet är att ta fram riktlinjer för faktorer värda att ta hänsyn till vid exempelvis utveckling av ett mät-

instrument för att mäta nöjdhet med offentliga e-tjänster. För att exempelvis kombinera minnesrelate-

rad nöjdhet av en offentlig e-tjänst, med tidigare fynd om vad som gör invånare nöjda efter en kortare 

tid efter användandet. 
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4  METOD OCH GENOMFÖRAND E  
 

Kapitlet inleds med metodval för att undersöka frågorna, sedan följer delar om arbetsprocess, studiens 

design och datainsamlingstekniker och praktiskt genomförande. 

 

4.1. Metodval: Kvalitativ metod 

Problemfrågeställningen i detta arbete är att få förståelse av vad nöjdhet med offentliga e-tjänster in-

nebär för invånare, samt vilka aspekter de minns att de varit nöjda respektive missnöjda med i en of-

fentlig e-tjänst och personernas motiv till varför de är nöjda eller missnöjda med aspekterna. Den in-

formation som behövs för att besvara frågorna är åsikter, värderingar, ändamålsförklaringar m.m.  

 

Kvalitativa metoder passar för att samla in språklig data om åsikter och värderingar, känslor och kun-

skap i syfte att upptäcka mönster och fördjupa förståelsen av ett fenomen (Patton, 2002). Syftet i detta 

arbete är att svara på öppna VAD-frågor: vad nöjdhet med offentlig e-tjänst innebär osv. Kvalitativ 

metod passar för VAD-frågor eftersom det förespråkar att ställa öppna frågor för att kunna beskriva 

faktorer och egenskaper (Langemar, 2008). Anledningen till varför att inte kvantitativa enkäter har 

används, trots att de kan användas för att mäta upplevelser, attityder (t.ex. hur nöjda invånare är med 

något) eller kunskap (Graziano och Raulin, 2004) är för att de passar bättre för HUR-frågor och att 

räkna frekvensen av svar, och är mindre bra för att få förståelse till svaren. Syftet är också att se per-

sonens egna förklaringar till var nöjdhet innebär för personen. Det skiljer sig från kvantitativa orsaks-

förklaringar som skulle syftat till att förklara vad som verkligen orsakar nöjdhet. 

Langemar (2008) rekommenderar kvalitativ metod för att definiera begrepp för att ta reda på vad folk 

menar med dem, exempelvis begrepp för psykologiska tillstånd. Begreppet nöjdhet är ett subjektivt 

tankebegrepp som inte refererar till någon specifikt fysiskt objekt. Langemar (2008) menar att det 

ibland är skillnad mellan individens upplevelser och akademiska definitioner av ett begrepp. På aka-

demisk nivå finns ju olika definitioner av vad nöjdhet med e-tjänster antas innebära men tanken i detta 

arbete är att undersöka användarnas egna beskrivningar.  

 

Två problem i kvalitativ forskning för att helt förstå en individs upplevelser är intersubjektivitet och 

multipla tolkningar. Intersubjektivitet är att undersökaren kommer tolka deltagarnas tolkningar 

(Langemar, 2008). Multipla tolkningar innebär att det finns flera tolkningar av samma fenomen 

(Langemar, 2008), dvs. olika forskare skulle kunna studera samma datamaterial men tolkar det olika. 

Inom hermeneutiken (Klein & Mayers, 1999) är synen att det ändå går att hitta en överförbar essens i 

datamaterialet. Målet i detta arbete är att hitta en essens i deltagarnas svar och att bidra med material 

som eventuellt går att dra testbara hypoteser ifrån. 
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4.2. Process för arbetet 

 

 
Figur 2: Arbetsprocessen i studien. 

 

Figur 2 visar en modell för genomförda aktiviteter i arbetet. Arbetsprocessen har varit iterativ, cirkulär 

och öppen. Metodarbetet började med konstruktion av intervjuguide (se bilaga 1). Den pilottestades på 

två studenter (intervjuerna från pilottest togs med i analysen). Intervjuerna blev ca 10-15 minuter. 

Svaren på frågorna blev generellt korta och mindre detaljrika. Anledningen varför det var svårt att 

samla in informationsrik data kan bero på att deltagarna hade ytliga tankar i ämnet eller att de var oen-

gagerade i frågorna eller att antalet frågor var få eller de var för abstrakta att besvara eller att intervjua-

ren inte i tillräckligt hög grad bad deltagarna utveckla sina svar m.m.  

Några nya generella frågor lades till efter pilottestet (”Beskriv hur en offentlig e-tjänst vara utformad 

för att du ska bli nöjd med den, vilka faktorer är viktiga?”). Men den tredje intervjuade personen 

tyckte frågorna var för generella och ställde då motfrågor om någon specifik e-tjänst åsyftades. Efter 

tredje intervjun så återgick intervjuerna till ursprungsfrågorna i intervjuguiden men tanken vara att i 

framtiden bättre försöka ställa följdfrågor om bakomliggande anledningar till svaren. Beroende på 

personliga omständigheter och svårigheter att rekrytera studenter övergick studien i slutskeendet till att 

samla in data från personer som använt någon av Försäkringskassans e-tjänster. Intervjuguiden blev 

modifierad (se bilaga 2).   

De första sex intervjuerna är gjorda med bekanta och obekanta studenter angående CSN:s e-tjänst. 

Efterföljande intervjuerna är gjorda med bekanta och med utgångspunkt i Försäkringskassans e-

tjänster.  

Intervjuerna har transkriberats efter hand. En modell för Induktiv tematiska analys (se avsnitt 4.5.2) 

användes för att strukturera svaren där citat blev utklippta och placerade i preliminära kategorier som 

ändrade form efter hand. Parallellt med processen med insamlingen av data ingick läsning av litteratur 

om minne m.m. för att kunna tolka och förstå datamaterialet. Rapportskrivandet ägde också rum paral-

lellt med datainsamlingen.  

 

4.3. Studiens design 

Studien hade naturalistisk design. Det betyder att nya metoder och variabler uppenbarar sig eller 

emergerar fram medan fältarbetet utvecklar sig (Patton, 2002), dvs. allt är inte bestämt på förhand. 

Designen var flexibel på så sätt att val av e-tjänst och intervjuform skiftat för att få tillgång till empiri. 
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Respondenterna bestod dels av studenter som använd CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel, 

och dels av bekanta som använt någon av Försäkringskassans e-tjänster.  

Ett kvalitativt representativt urval innebär att studera tillräckligt många fall för att täcka upp variansen 

av kvalitativa egenskaper i populationen i syfte att få bästa möjliga information (Langemar, 2008). 

Men det viktiga är att fånga vilka egenskaper som förekommer i högre frekvens eftersom det ofta är 

omöjligt att täcka in alla kvaliteter (Langemar, 2008). För att efterstäva en varians av kvaliteter i urva-

let var ett grundkriterium att inte alla deltagarna som utvärderade CSN:s e-tjänster skulle gå på samma 

utbildningsprogram. Populationen som använder CSN:s e-tjänster innehåller olika grupper (t.ex. kog-

nitionsvetare, socionomer, miljövetare, ingenjörer osv). Urvalsmetoder och intervjuformer flexibla 

eftersom det i förväg fanns okunskap om vilka studenter som kunde förmedla en bredare varians med 

kvaliteter.  

 

4.3.1 Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer passar för att samla in språklig data om upplevelser och reflektioner (Patton, 

2002; Langemar, 2008). Studenter blev intervjuade om CSN:s e-tjänst över telefon, samt ansikte-mot-

ansikte vid olika institutioner vid Linnéuniversitetet. Bekanta blev intervjuade om Försäkringskassans 

e-tjänster och samtalen ägde rum hemma hos dem.  

Fördel med att variera antalet datainsamlingstekniker i studiet av ett ämnesområde är om data ändå är 

konsistent, dvs. kommer fram till samma saker, så ökar trovärdigheten i resultatet (Patton, 2002). 

Något som inte användes var fokusgrupper. Det har används i tidigare studier om offentliga e-tjänster 

(t.ex. Verdegem & Verleye, 2009). Anledningen till att inte fokusgrupper har används i detta arbete är 

därför att Axelsson och Melin (2007) menar att de är framgångsrika om man hittar deltagare villiga att 

diskutera ämnet och om moderatorerna är två men inte för involverade i projektet. Fokusgrupper be-

dömdes praktiskt ogenomförbart rörande svårigheten att rekrytera deltagare (studenter med olika ut-

bildningsbakgrund) inom tidsramen för detta arbete. 

Intervjuguiden var semi-strukturerad (se bilaga 1 och bilaga 2) och det betyder att intervjuaren har 

frihet att ställa följdfrågor och att ändra ordningen på frågorna mellan intervjutillfällena (Langemar, 

2008). Anledningen till att frågorna var semi-strukturerade berodde på att det går att följa upp utifall 

personen själv inte ger motiveringar till sina svar. Eftersom frågorna kunde upplevas abstrakta (t.ex. 

”Vad innebär nöjdhet med CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel sett från ditt perspektiv?”) 

kan svaren också bli abstrakta vilket kräver en följdfråga. Frågorna i arbetet hamnade på en övergri-

pande, principiell nivå. En fara med alldeles för öppna frågor är att de upplevs abstrakta och därmed 

svåra att besvara (Patton, 2002). Semi-strukturerade frågor gav också möjligheten att komma på nya 

frågor till nästkommande intervjutillfälle. Även om tanken har varit att ha semi-strukturerade frågor så 

har intervjuerna övergått över tid till att bli mer strukturerade på så sätt att ungefär samma följdfrågor 

återkom. 

Frågorna innehöll explicit orden ”nöjdhet” och ”missnöjdhet” så att deltagaren svar skulle gå att kopp-

las till nöjdhetsbegreppet. Det är möjligt att frågor om förväntningar, känslor, upplevd nytta, för-och 

nackdelar, beteenden m.m. hade frambringat djupare och konkretare svar. Men samtidigt fanns då en 

osäkerhet om deltagarna då refererar till nöjdhet. Exempelvis om deltagaren på frågan om nytta ser 

fördelar i att inte behöva sitta i en telefonkö är det oklart om det också är svaret på vad som gör delta-

garen nöjd med e-tjänsten.  
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Att undersöka motiv till varför en person tycker som de gör kan i vissa fall för personen upplevas obe-

kvämt. Patton (2002) varnar för att ställa varför-frågor eftersom personen känner sig ifrågasatt och ge 

svar som ”därför att”. I möjligaste mån har jag försökt följa Pattons rekommendation om att ersätta 

ordet varför med vad, exempelvis ”Vad gör att du tycker så?”, ”På vilket sätt?” osv. 

Syftet med studien var att undersöka minnen av upplevelser, kopplade till tidigare beteenden, åter-

framkallade i den nuvarande kontexten. Även om det finns problem med att ställa frågor om tidigare 

erfarenheter eftersom minnet ibland är opålitligt ofullständigt, snedvridet eller falskt (Smith & 

Kosslyn, 2004; Graziano & Raulin, 2004) så var ju meningen att undersöka minnet av upplevelsen och 

inte den faktiska upplevelsen under själva interaktionen med e-tjänsten.  

Etiska betänkanden är gjorda utifrån Pattons (2002) rekommendationer. Respondenterna blev informe-

rade om studiens syfte innan frågorna. De fick också ge sitt samtycke till att bli inspelade och fick veta 

att meningen var att intervjuerna skulle transkriberas och att inget skulle gå att koppla till dem, samt 

att inspelningsmaterialet skulle raderas när examensarbetet var klart. För att hålla respondenterna ano-

nyma och inte kunna koppla materialet till en person ingick inga frågor om personens namn. Respon-

denterna fick ingen kompensation men fick möjlighet att ställa frågor i slutet av intervjun. Målet med 

intervjuerna var att samla in data och inte att förändra människor på så sätt att de mår sämre efter in-

tervjun än före. På grund av det var tanken på förhand att styra bort intervjun från problem med CSN 

eller Försäkringskassan som sträckte sig utanför e-tjänsten. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Anteckningar om reflektioner och väsentligheter i intervjun 

fördes ner i ett häfte eller i mobiltelefonen utifall det skulle bli fel med inspelningen. Ljudfilerna för-

des därefter över till en dator och raderades från telefonen. Efter inspelningarna skedde transkribering 

av meningsinnehållet i intervjuerna. Langemar (2008) menar att ord för ord ska transkriberas och Pat-

ton (2002) säger att betoningen på orden ska understrykas. Alla ord har inte transkriberats. Kriterium 

var att ta bort utfyllnadsord (t.ex. ”ehh”), text irrelevant för ämnesområdet (t.ex. att person ursäkta sig 

för att stänga av sin mobil), samt att inte transkribera betoningar. Anledningen var att fokusering 

skulle hamna mer på meningsinnehållet.  

 

 

4.4. Genomförande 

4.4.1. Intervjuer på campus 

Intervjuer ägde rum med studenter på tre olika institutioner vid Linnéuniversitetet. Institutionerna var 

Beteendevetenskapliga, Humanistiska och Handel. Anledningarna till att intervjuerna ägde rum på 

olika institutioner var för att få varierat urval av studenterna som hade olika utbildningsbakgrund. Stu-

denternas intervjuades om nöjdhet med CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel.   

Urvalstekniken var opportunity sampling (Patton, 2002). Respondenterna och intervjusituationerna var 

inte på förhand bestämda, utan tanken var att ”ta fördelar av det som uppenbarar sig när det uppenba-

rar sig” (Patton, 2002, s. 240). Opportunity sampling passar om man vill ha olika deltagare och för att 

veta vad personer generellt tänker runt ett ämne (Patton, 2002). Anledningen till att urvalet inte är 

avsiktligt på så sätt att informationsrika fall handplockats i förväg beror på okunskaper om vem som är 

mer informationsrik.    
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Empiri är insamlad med hjälp av spontana intervjuer eller s.k. impromptu intervjuer (Patton, 2002). I 

vissa fall jämställs sådana intervjuer med en konversation. Intervjuerna i denna undersökning varade 

mellan 10-15 minuter och fyra personer, respondent 1,2,5 och 6 (två män och två kvinnor) deltog. De 

blev intervjuade enskilt på ställen där satt själva vid soffa och bord.  

 

4.4.2. Intervjuer med bekanta över telefon och i hemmiljö 

I studien ingick också ett bekvämlighetsurval där bekanta personer blev intervjuade. Langemar (2008) 

menar att det av praktiska skäl är vanligt att kombinera bekvämlighetsurval med andra urvalsmetoder. 

Två telefonintervjuer om CSN:s e-tjänst ägde rum över Skype beroende på geografiska hinder. Tele-

fonintervjuer skedde utan video för att minska risken för tekniskt strul. Respondenterna är 3 och 4 som 

båda är kvinnor. Telefonintervjuerna varade ca 15-25 minuter. 

Tre personer blev intervjuade om Försäkringskassans e-tjänster. Dessa intervjuer ägde rum hemma hos 

bekanta och varade ca 15-25 minuter. En intervju gjordes med två äldre (respondenter 7 och 8) i 60 

och 70-årsåldern och de hade använt Försäkringskassans e-tjänst för att beräkna och ansöka om bo-

stadsbidrag, samt använt sig av att leta information på Försäkringskassans webbsida. Respondent 9 var 

småbarnsförälder i 40-års och bad själv om att få prata om Försäkringskassans e-tjänst för sjukanmäl-

ning för vård av barn eftersom det var länge sedan personen använt Försäkringskassans e-tjänster för 

att ansöka, planera föräldrapenning.   

Enligt Patton (2002) har bekvämlighetsurval nackdelarna att det varken är avsiktligt eller strategiskt. 

Vad gäller studenterna fanns ingen anledning att tro att personerna skulle ha extrema eller skeva åsik-

ter. Det går att ifrågasätta om alla bekanta som intervjuades angående Försäkringskassans e-tjänster 

var representativa användare i en statistisk mening då de hade varierande mängd erfarenhet av e-

tjänsterna men målet är inte att dra statistiska generaliseringar om hur alla invånare tänker. 

 

4.4.3. Kort reflektion om undersökarens roll 

Jag har själv erfarenhet av att använda CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel och andra offent-

liga e-tjänster. Rogoff (2003) skiljer forskare som har ett insiders och en outsiders perspektiv. En insi-

der lever och deltar i samma aktiviteter som de personerna som ingår i undersökningen, något som 

bidrar till hemmablindhet eller att man blir som en fisk omedveten om vattnet. Ett problem i intervju-

erna var att respondenterna ofta sade rena självklarheter t.ex. att nöjdhet är när det funkar. Att ifråga-

sätta sådant (”Vad gör att du tycker det är viktigt?”) kan framstå provocerande eller att man inte är 

lyhörd för undertexter. Ändå, i arbetet var målet att så gott det går ta en outsiders perspektiv för att 

fokusera på att samla in data och se mönster, i syfte att om möjligt se en essens och ta fram rekom-

mendationer. 

 

4.5. Analysmetodik 

4.5.1. Vad respondenterna utvärderat 

Frågorna som undersökningen sökte svar på: 
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Vad innebär nöjdhet med en offentlig e-tjänst enligt studenter? 

1. Ta reda på vad nöjdhet med specifik offentlig e-tjänst innebär för studenter, samt moti-

ven bakom. 

 

Vilka anledningar tillskriver studenterna till varför de är nöjda eller missnöjda med det faktiska an-

vändandet av en specifik offentlig e-tjänst? 

1. Ta reda på hur nöjda de är generellt med e-tjänsten.  

2. Ta reda på det finns specifika aspekter de är nöjda respektive missnöjda med.  

3. Och vilken anledning de själva ger till varför. 

 

För att besvara problemfrågan har intervjuerna utgått ifrån CSN:s e-tjänst för att ansöka om studieme-

del, samt någon av Försäkringskassans e-tjänster. Studenterna hade använt av CSN:s e-tjänst för att 

ansöka om studiemedel under vårterminen 2015, ca 2-4 månader före intervjutillfället. Bekanta hade 

använt Försäkringskassans e-tjänst mer än en månad tidigare. Användarfrekvensen oavsett e-tjänsten 

var låg, ingen hade använt samma e-tjänst mer än max två gånger per år. 

CSN:s e-tjänst för att göra en ansökan är tillgänglig på ”mina sidor” på CSN:s webbsida. För att an-

vända e-tjänsten behöver studenten vara inloggad med hjälp av personlig kod eller e-legitimation. 

Försäkringskassans e-tjänster var också tillgängliga på ”mina sidor” på Försäkringskassans webbsida.    

Ansökningen studiemedel sker genom att följa nio steg där studenten fyller i val av utbildning och 

studietid, val av bidrag och lån, val av antal veckor med bidrag och lån, uppgifter om inkomster och 

kontaktuppgifter, och möjlighet finns att lägga till intyg och att till sist kontrollera ifyllda uppgifter 

innan själva ansökan skickas till CSN:s administratörer. CSN:s administratörer tar beslut om studenten 

är berättigad studiemedel innan studenten lämnar in en studieförsäkran. 

 

4.5.2. Strukturering, komprimering och tolkning 

Langemar (2008) menar att kvalitativa metoder brukar innehålla tre analysprocesser: strukturering, 

komprimering och tolkning. Dessa analysprocesser sker ofta samtidigt i en analys. 

Strukturering handlar om att materialet ska ordnas och sorteras på ett meningsfullt sätt (Langemar, 

2008). I detta arbete gjordes analysen av vad nöjdhet innebar för studenterna med hjälp av induktiv 

tematisk analys. Figur 3 visar en modell för tematisk analys som används (stegen finns också be-

skrivna i Langemar, 2008). Anledningen var att kunna tematisera hur studenterna definierar nöjdhet 

med CSN:s e-tjänst. Enligt Patton (2002) handlar temaanalyser om att se mönster mellan fall, se 

kärnmeningar. Att bringa samman det som hör ihop (konvergens) och att få data inom ett tema att 

hänga samman (intern homogenitet), samt att få olika teman att skilja sig åt (extern homogenitet). 

Därefter går mönstren vävas ut i en större helhet (divergens). Langemar (2008) använder begreppet 

induktiv eller empirisk temaanalys för att beskriva hur teman eller kategorier oberoende av varandra 

ska växa fram ur de insamlade svaren snarare än från fördefinierade kategorier. 
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Figur 3: Bild baserad på steg-för-steg modell för genomförandet av induktiv analys 

 

Under insamlingsprocessen blev citaten sorterade i preliminära teman. Det går ju att argumentera för 

att detta lättare bidrar till confirmation bias – att man ser en sak och därefter selektivt ser sådant som 

passar in med tidigare föreställningar (Langemar, 2008); men analysen har skett under insamlingen 

beroende på tidsmässiga skäl. Langemar (2008) förbjuder inte heller tillvägagångssättet.   

Komprimering handlar om att omarbeta materialet och att exempelvis sammanfatta innebörden i utsa-

gorna (Langemar, 2008). För att greppa svaren har datamaterialet reducerats för att se en mer generell 

essens i svaren, gemensamma nämnare för svaren, istället för att göra en helt deskriptiv analys av varje 

respondents utsagor. Anledningen är att svaren ofta hamnade på en abstraktare nivå. Klein och Myers 

(1999) pratar om principen om abstraktion och generalisering: att tolkaren ska hitta helheten eller es-

sensen i ett fenomen, något som inte är bundet till en situation.  

Att tolka innebär att översatta innebörden i ett material för att skapa förståelse (Langemar, 2008). 

Klein och Myers (1999) menar att teorier går att använda som ”sensitizing device”, verktyg för att se 

världen på ett speciellt sätt. För att själv greppa innehållet i svaren har jag försökt mappa det till teorier 

vilket inte betyder att svaren är ett bevisunderlag för teorierna utan att teorierna är verktyg för att för-

stå svaren. En nackdel är om tolkningarna blir ifyllningar som speglar undersökarens perspektiv mer 

än respondenternas. Men i kvalitativ ansats går inte att helt fly från att undersökaren kommer att göra 

en tolkning av andras tolkningar (Langemar, 2008). 
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5.  ANALYS  OCH RESULTAT  
 

5.1 E-tjänster   

Majoriteten säger att e-tjänster är tjänster över Internet men uttrycker osäkerhet i begreppets hela in-

nebörd. Intervjuerna inleddes med prata syfte och då nämndes CSN:s e-tjänster vilket kan fått en per-

son att säga att e-tjänster kunde användas för att göra ansökningar. Respondent 3 sade: ”Ja, det väl att 

du kan fixa något genom nätet… du kan betala igenom… och du kan skicka meddelande och ordna 

med grejer. Ja, jag vet inte”. Deltagarna nämnde sig ha erfarenhet av BankID, Skatteverkets deklarat-

ionstjänster, Försäkringskassans e-tjänster. Respondenterna menar att e-tjänster är ett sätt att leverera 

olika aktiviteter över Internet. Några respondenter menade att e-tjänster var sådana de behövde logga 

in på ”mina sidor” med hjälp av en e-legitimation för att kunna använda. Många fokuserar på att det 

finns någon form av interaktion, utbyte av information (går skicka ansökningar, meddelande, överföra 

pengar osv.). Beskrivningarna av e-tjänster handlar om att lämna in och återfå personlig information 

stämmer mer in på e-tjänster på mognadsnivåer som involverar transaktioner med offentliga förvalt-

ningar (Lindgren, 2013; Layne & Lee, 2001).  

Under intervjuerna om CSN:s e-tjänst framkom att några som haft enstaka problem vid ansökningen 

inte tillskrev felen till e-tjänsten. Administratörer eller system e-tjänsten kommunicerade med var då 

inte en del av e-tjänsten– snarare uttryckte respondent 2 som inte fått inrapporterat rätt sökta kurser att 

det inte var e-tjänstens fel, felet låg hos CSN:s administratörer eller de som levererar information till 

dem. En tolkning är att insynen är sämre för hur olika delar, system, funktionalitet är integrerade. De 

ser det grafiska gränssnittet men inte hur information hämtades från andra system vilket kan påverkat 

vad som ansågs vara en del av CSN:s e-tjänst; detta kan också haft inflytande över hur e-tjänsten ut-

värderades i sin helhet.  

En generell iakttagelse är att de intervjuade refererar e-tjänst till det grafiska gränssnittet på webbsidan 

och aktiviteter som går att utföra (kryssa för kurser, fylla i rätt lån osv.). En tolkning är att studenterna 

ser att det upplevda värdet med e-tjänsten uppstår i samspelet mellan användaren och det grafiska 

gränssnittet och att fysiska administratörer kan framstå separerade från e-tjänsten. 

I nästkommande avsnitt har analysen av CSN:s e-tjänst och Försäkringskassans e-tjänster delats in i 

olika avsnitt eftersom urvalet och e-tjänsterna skiljer sig åt. Däremot visade det sig i efterhand att sva-

ren hade mycket gemensamt oavsett e-tjänst.  

 

5.2 Vad nöjdhet med CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel innebär 

Svaren på vad nöjdhet med CSN:s e-tjänst innebär för respondenterna har hittills generellt varit över-

gripande slogans eller tumregler som t.ex. ”enkelt och smidigt” utan en direkt förklaring av vad som 

ska vara t.ex. enkelt eller smidigt och varför det är viktigt. På följdfrågor gav man olika motiv men då 

ofta exempel på saker de menade skapade enkelhet. De fokuserade mer på vad i eller runt e-tjänsten 

som skulle bidra med att underlätta, snabba upp processen att skicka iväg ansökan (enkelt språk, tyd-

liga instruktioner).  

Två tematiska områden studenterna talade mer om var e-tjänstens tillgänglighet och ändamålsenlighet. 

Tillgänglighet på sättet att e-tjänsten ska vara lika tillgänglig över olika geografiska områden och att e-
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tjänsten ska stödja användarnas datorutrustning. Ändamålsenlighet att e-tjänsten ska göra det den är 

tänkt för och utan att innehålla hinder för att lyckas slutföra ansökan.  

Tillgänglighet 

En barriär för att utföra sina behov är att inte ha tillgång till tjänsten. Brist på tillgänglighet kan orsaka 

en negativ upplevelse. Verdegem & Verleye (2009) menar att användbarhet och tillgänglighet är yt-

terst viktigt för offentliga e-tjänster. Om inte studenterna har tillgång till ett sätt att göra en ansökan 

kan det leda till bekymmer med utbetalningar.  

Tillgänglighet har varit en viktig faktor hos studenterna. Men tillgänglighet var här ett brett begrepp.  

 Geografisk tillgänglighet: Missnöjda om det inte går att få tillgång till e -tjänsten p.g.a. att 

bredbandsuppkopplingen är opålitlig i området.   

 Teknisk tillgänglighet: Missnöjda om e-tjänsten inte stödjer deras datorutrusning. Får 

problem i webbläsaren. 

 Tillgänglighet i tid: Såg en fördel i att använda datorer istället för telefonen. Lättare til l-

gång till tjänsten. 

 Tillgängligt sett till olika kognitiva förmågor. Att e-tjänsten ska kunna användas av både 

yngre och äldre. Respondent 4: ”Oj vilken svår fråga, den ska väl vara lätt att använda. 

Naturligtvis lättillgänglig och användarvänlig",  av anledningen att ”… ja, så att alla kan 

använda sig av den. Gammal som ung". 

 

Ändamålsenlighet  

Ändamålsenlighet (eng. efficiency) refererar till att arbetet går att slutföras snabbt och korrekt utan 

onödiga steg (Rogers et. al., 2011).   

Flera respondenter pratade övergripande om att det skulle vara enkelt att skicka iväg ansökan. Det var 

ingen som förklarade hur enkelt något skulle vara för att det skulle vara tillräckligt enkelt. Respondent 

1 sade: ”… då tycker jag det för det första ska vara enkelt på själva sidan man är inne på ... Och att 

det ska gå fort.” och på frågan om anledningen varför: ”… just för att det ska vara enkelt, så att det 

tar ganska snabb tid för det man ska göra”. 

Först på följdfrågor gav man olika motiv till varför t.ex. enkelhet var viktigt. En tolkning är att studen-

terna hade ytliga, abstrakta föreställningar om vad nöjdhet med e-tjänsten är för dem. Möjligen kan det 

bero på hur frågorna ställts. Men sannolikt hade studenterna inte tidigare resonerat djupt över nöjdhet i 

relation till e-tjänster. 

När jag insåg att studenterna ofta nämnde ordet ”enkelhet”, ”snabbhet” m.m. men inte själva gav för-

klaringar till varför, försökte jag ställa följdfrågor om vad de menade. Olika motiv var: 

 minskat krångel  

 Inte behöva utmana sitt intellekt 

 Förstå innehållet. Inget byråkratiskt språk. 

 tydliga instruktioner  

 underlätta navigering 

 att inte behöva vända sig till supporten 

 kunna lägga tiden på annat  

 inte ta hundra år att ladda upp sidan 

 det går snabbt 
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Flera av dessa kvaliteter finns representerade i nuvarande mätinstrument. Verdegem och Verleye 

(2009) fann från intervjuer att systemets snabbhet och tekniska pålitlighet ansågs vara två viktiga fak-

torer för nöjdhet med offentliga e-tjänster. Men svaren handlar ju också om enkel informationsstruk-

tur, sådant som är visuellt i gränssnittet.   

Aspekter så som att layouten skulle vara trevlig (ingår i nöjdhets-instrument av Magoutas och 

Mentzas, 2010) eller att e-tjänsten skulle förmedla positiva känslor (som mäts av Alawneh et al., 2013) 

var inget studenterna reflekterade över. Ingen har tagit upp ekonomiska fördelar med att använda e-

tjänsten, och möjligen är det svårt att göra ekonomiska kalkyler genom att sätta e-tjänsten i relation till 

andra alternativ.  

Gemensamt för både tillgänglighet och ändamålsenlighet är att båda är viktiga för att studenten ska 

kunna utföra sina personliga behov; på något sätt var studenterna mer inriktade på att nöjdhet handlade 

om att problemfritt kunna uppfylla sitt behov (att skicka iväg ansökan). Denna tolkning ligger närmare 

Reddicks och Roys (2012) definition av att nöjdhet med offentliga e-tjänster är att invånare har för-

mågan att få den information de önskar och får en serviceupplevelse som löser deras problem. Ända-

målsenlighet och tillgänglighet går möjligen att flika in i Ajzen(1991) komponent för upplevd kontroll 

över sitt beteende i theory of planned action. Om studenten inte har eller upplever att de inte har kon-

troll över stegen i processen för ansökningen så kan det, enligt studenternas utsagor, påverka nöjdhet-

en med e-tjänsten. 

Respondenterna satte nöjdhetsbegreppet i relation till hur väl e-tjänsten uppfyller deras behov att 

skicka iväg en ansökan tillsammans med de uppgifter som var betydelsefulla för personen sett från 

dennes behov. Allmänt framstår innebörden i begreppet nöjdhet hänga samman med vad responden-

terna menar gör dem nöjda, alltså respondenterna gav inga akademiska definitioner som att nöjdhet är 

exempelvis en attityd eller en produkt av att jämföra en upplevelse med andra upplevda värden. 

Kahneman (2012) använder begreppen kognitiv enkelhet (cognitive ease) och kognitiv ansträngning 

(cognitive strain). Kognitiv enkelhet är när allt går enligt plan, inga hot, inga stora nyheter, inget be-

hov av riktad uppmärksamhet eller ansträngning. Kognitiv ansträngning kan däremot uppstå när in-

struktioner är komplicerade, när display är otydlig osv. Ansträngning leder till obekväma känslor me-

dan upplevd enkelhet orsakar positiva känslor (och positiva känslor kan orsakar en känsla av att något 

är enkelhet). Studenterna strävade efter kognitiv enkelhet. De vill inte lägga ner tid på att göra en an-

sökning, vill inte att det ska vara intellektuell utmaning att skicka iväg ansökningen.   

Men, som jag tolkar det, så kunde deltagare peka ut övergripande aspekter men var sämre på att sätta 

kriterium på dem. Exempelvis ska det gå snabbt, men angav inte hur snabbt. Det ska vara tydliga in-

struktioner – men angav inte hur tydligt eller vad som utmärker tydliga instruktioner. Men detta kan 

också bero på vilka frågor som ställdes. Ingen sade att nöjdhet handlade om att e-tjänsten skulle gå 

t.ex. lika snabbt eller snabbare än de förväntat sig sett till gången innan de använde e-tjänsten. Studen-

terna egna syn går inte riktigt i hand med marknadsekonomiska teorier om kundnöjdhet där nöjdhet 

resultatet av att det upplevda värdet är bättre än ett standardvärde som t.ex. baserats på tidigare möten 

med tjänsten (Yüksel & Yüksel, 2008).  

 

5.3 Vad nöjdhet med Försäkringskassans e-tjänster innebär 

Precis som de respondenterna som utvärderade CSN:s e-tjänst angav de som utvärderade någon av 

Försäkringskassans e-tjänster enkla tumregler för vad nöjdhet innebar för dem. Personerna hade inga 

djupa detaljrika svar, snarare precis som vid intervjuerna om CSN:s e-tjänst fick de anstränga sig för 
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att komma på svar. De motiverade inte heller spontant sina egna svar. En tolkning är att de tog svaren 

för självklara.  

För alla tre respondenterna innebar nöjdhet att e-tjänsterna gick att använda för det som de var tänkt 

för. Det fanns fokus på att nöjdhet med e-tjänsten på Försäkringskassans innebar att den skulle vara 

ändamålsenlig. ”Att man får sina pengar”.  

Viktigt var också att snabbt få svar tillbaka om personen hade bråttom att genomföra sitt ärende. Rent 

allmänt ansåg en person att avsaknaden av reklam positivt angående Försäkringskassans webbsida och 

deras e-tjänster. Däremot hade de svårt att svara på vad e-tjänsten ska innehålla för att de ska bli nöjda. 

En faktor, som framkom i följdfrågorna, var att information ska vara tydlig så att man förstår. 

Till skillnad från intervjuerna om CSN:s e-tjänst ingick en fråga om vad missnöjdhet med vad e-tjänst 

innebar. Fråga om vad missnöjdhet med e-tjänsten innebar pratade en respondent om att det rent all-

mänt är ett problem att behöva använda sig av e-tjänster eftersom de var svårt att hitta dem och att det 

då kunde ha upplevas enklare att exempelvis ringa eller besöka Försäkringskassan. Att tjänster digita-

liserades ansågs av en person bidra till svårigheter att veta vart man förväntades vända sig i första 

hand. Respondenterna (7 och 8) jämförde mer nyttan och kvaliteten med e-tjänst mot alternativa kana-

ler. (De som utvärderade CSN:s e-tjänst var inte lika benägna att jämföra mot andra kanaler. Möjligen 

hade personerna inte tidigare erfarenhet av att använda andra kanaler för att ansöka om studiemedel). 

En nackdel med Försäkringskassans e-tjänster var att det inte går att direkt ställa frågor till någon fy-

sisk person och få svar. Respondent 8, som hade mindre datavana, pratade om avsaknad av kontroll 

och att hamna i händerna på tekniken och att samtal med fysiska personer kunde ge en känsla av kon-

troll. Respondent 9 menar tvärtom att samtal med fysiska personer skulle innebär att sitta i telefon 

länge vilket var anledning till missnöje, därför var e-tjänsten att föredra. En tolkning är att personens 

egna upplevda tekniska skicklighet kan hänga samman med utvärdering av e-tjänsten. Det passar 

också theory of planned behavior att attityden kan påverkas av upplevd beteendekontroll (Ajzen, 

1991). 

 

5.4 Vad respondenterna minns från CSN:s e-tjänst 

Två teman är att upplevd nöjdhet var generell medan upplevd missnöjdhet var mer specifik.  

Generell nöjdhet 

Även om studenterna sade att intrycket av e-tjänsten på det hela var positivt så hade de svårt för att 

formulera specifika konkreta exempel på något gjort dem nöjda. Utvärderingen var mer övergripande. 

De refererade till att hela ansökningen gått enkelt eller potentiella förklaringar till attityden (t.ex. 

”nää… jag brukar vara nöjd” - respondent 5). Det var inte lika lätt att greppa något konkret som 

skapade nöjdhet även om frågorna bad deltagarna att ge konkreta exempel. När personerna pratade 

nöjdhetsaspekter så var inte personen själv eller dennes handlingar i centrum. Respondent 3: ”Det var 

inga problem. Om e-tjänsten hade varit full med detaljer … och om många rutor att fylla i … eller det 

saknas saker … då hade det blivit svårt att greppa tag i något… och att få iväg ansökan.”. Svaren 

refererar mer till hela processen att lyckas utföra sitt behov.  

CSN (2014:11) gjorde 2014 en kundnöjdsundersökning och fann att 8 av 10 var nöjda med självbetjä-

ningstjänsterna. Även om urvalet i detta arbete än så länge är lågt så är det ingen som sagt sig som 

helhet vara missnöjd med e-tjänsten för att ansöka om studiemedel. Däremot var det svårare att peka 

ut konkreta aspekter de var nöjda med. 
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En förklaring till att studenterna hade svårt att peka på konkreta aspekter de var nöjda med kan vara att 

studenterna inte såg anledningar att slösa energi på att uppmärksamma intryck i e-tjänsten när ansök-

ningen gick enligt plan. När informationen inte väcker emotionella responser gör det också att intryck-

en inte memoreras över tid (Smith & Kosslyn, 2004). Minnen kan också förstärkas genom att fritt 

plocka fram minnen (Smith & Kosslyn, 2004). Anledningen till studenterna har svårt att minnas posi-

tiva aspekter från CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel kan vara för e-tjänsten sannolikt inte 

väcker emotionella responser såvida inget går fel i ansökningen. Det finns ju heller ingen anledning att 

förstärka minnet av positiva upplevelser genom att återframkalla specifika positiva moment för ansök-

ningsprocessen. 

Rent objektivt innehåller CSN:s e-tjänst för att göra ansökningar av studiemedel flera olika steg, men 

mitt intryck var att studenterna inte ansåg att e-tjänsten var tidskrävande. Respondent 6 hade inga pro-

blem och sade, på en spontan fråga om minnen, att hen mindes inloggningen och att fylla i kurserna. 

 

Specifik missnöjdhet  

Vid frågan om aspekter som gjort respondenterna missnöjda tänkte de på problem vid själva använ-

dandet, problem kopplat till egna handlingar och målet att skicka iväg ansökan. En observation var att 

minnena av problem tycktes lättillgängligare (snabbare vid framplockning) än minnen om nöjdhet 

med e-tjänsten. Studenter fokuserade på enstaka episoder, det var problem med att förstå hur lån skulle 

fyllas i (respondent 1), att inte rätt kurser var listade (respondent 2), att e-legitimationen behövde upp-

dateras (respondent 3), att inte fått skriftligt på att ansökan gjordes över nätet (respondent 5). I samt-

liga fall hade studenterna överkommit sina problem och lyckats skicka iväg en ansökan. 

 

De missnöjdhetsaspekter respondenterna mindes refererar till specifikare hinder eller problem som 

försvårat att utföra ansökningen. Även om svaren kunde vara lite fragmenterade var de mer konkreta 

detaljer än i svaren om nöjdhetsaspekter. I berättelserna är personen huvudpersonen; mer fokuserat 

kring egna personliga handlingar och problem. Respondent 1: ”Jag hittade inte först … om man vill ha 

mindre lån… Det var väl det. När man först gick igenom det får man fullt eller så får man bidrag…”.  

Att studenterna mindes problem vid ansökningsprocessen som hade att göra med hinder på vägen att 

uppfylla personliga behov liknar tidigare fynd att personer som återkallar moment av ilska fokuserar 

på hinder i vägen för att nå ett mål och på orsaker till hindret, något som hypotetiskt kan förstärka 

förmågan att hitta lösningar för att överkomma dessa hinder (Levine & Burgess, 1997). Autobiogra-

fiska minnen associerade med intensivare emotioner återframkallas med mer detaljer än mindre emot-

ionella händelser (Levine & Burgess, 1997). Människor och djur har ett negativt bias, en förmåga att 

värdesätta det negativa starkare och det finns en evolutionär fördel att fokusera på det negativa och att 

memorera platser associerade med negativa känslor (Haidth, 2006).  

Studenterna överkom sina problem. En slutsats är att även om de hade lättare för att återkallade kon-

kreta negativa upplevelser var de ju nöjda med e-tjänsten som helhet. En tolkning är att studenterna 

kan minnas problem associerade med e-tjänster men ändå vara generellt nöjda med e-tjänsten. Sett 

utifrån peak-end-theory kan upplevelsen av att få iväg ansökan varit så positiv att det emotionella me-

delvärdet av interaktionen med e-tjänsten ändå hamnade på den positiva sidan trots att några höjd-

punkter i användandet upplevdes negativt.  
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5.5 Vad respondenterna minns från Försäkringskassans e-tjänster 

Respondent 7 var neutralt nöjda till Försäkringskassans e-tjänster för bostadsbidrag men kunde inte 

peka ut någon aspekt som skapat nöjdhet. Respondent 9 var positivt till Försäkringskassans sjukan-

mälningstjänst (”det är bra och smidigt”). En fördel var att få direkt feedback kring hur mycket pengar 

man får.  

Respondent 7 sade sig vara missnöjd mot att all information på hemsidan gjorde det svårt att hitta rätt 

information och det var frustrerande att det då tog tid att genomföra sitt ärende. Respondent 9 menade 

att Försäkringskassans e-tjänster blivit bättre än förr och att det nu fanns mindre att klaga på. Precis 

som för CSN:s e-tjänst framstår det som att respondenterna glömmer aspekter som inte avviker från 

deras förväntningar.    

 

5.6 Slutsatser 

Studenterna i urvalet associerade nöjdhetsbegrepp med ändamålsenlighet och tillgänglighet. Nöjdhet 

var att e-tjänsten är geografisk och teknisk tillgänglig och att det går snabbt och enkelt att utföra sitt 

ärende korrekt. Nöjdhet framstod kopplat till att uppfylla sina behov och att det elektroniska gränssnit-

tet stödjer användaren att uppfylla dessa behov. Att känna kontroll över att kunna utföra handlingar för 

att lösa sin uppgift framstår associerat med nöjdhet. 

Tidsåtgång var en viktig aspekt när respondenterna talade om nöjdhet med e-tjänsterna. Denna studie 

kunde inte svara på om respondenterna hade en korrekt minnesbild av hur enkla och snabba e-tjänster 

verkligen var men deras minne var generellt att e-tjänsterna gått snabbt att använda.  

Respondenterna återgav abstrakta och generella minnen av vad som gjort dem nöjda med användan-

det. Det framkom också att de fick anstränga sig för att svara på frågor om vilka minnen om vad skap-

at nöjdhet vilket kan bero på att de inte reflektera över sådana aspekter tidigare. De hade bättre memo-

rerat problem, hinder som uppstått vid att genomförandet av sitt ärende. Det ligger i linje med tidigare 

forskning om att man fokuserar mera på negativt stimuli och att det är enklare att memorera informat-

ion som väcker emotionella responser.  

Problem som gick att lösa under själva användandet framstår inte ha skapat en generell negativ utvär-

dering av e-tjänsten. Användarna var inte missnöjda med e-tjänsterna men hade bara enklare för att 

återberätta aspekter som gjort dem missnöjda. Det finns möjligen större problem (t.ex. problem med 

utbetalningar) denna studie inte fångat in men som kan ha avgörande effekt på helhetsbedömningen av 

e-tjänsten. 

Utifrån analysen framgick några saker som ser ut att innebära problem vid användandet av kvantitativa 

mätinstrument för att mäta nöjdhet med en offentlig e-tjänst, åtminstone om mätningen görs månader 

efter användandet.  

En första aspekt är om man använder samma mätinstrument oavsett e-tjänst så blir inte frågorna an-

passade efter invånarens behov sett utifrån den specifika e-tjänsten. Invånarna använder ju olika e-

tjänster för att uträtta olika ärenden och det framgick att behoven var olika beroende på individer och 

e-tjänster. En person som sjukanmäler sina barn har behov av snabb feedback att anmälan gjorts kor-

rekt, men en student som tar lån har behov av att det går enkelt att fylla i lånet korrekt. Flera mätin-

strument ställer inte frågor som ber användaren att explicit knyta utvärderingen till deras behov. 

Magoutas och Mentzes (2010) ställer däremot i sitt SALT ramverk kvantitativa frågor som exempelvis 
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”Är portalen anpassad efter användarens behov”. Men det finns ett värde att i förstå vilka behoven är 

eftersom det framgick i studien att t.ex. studenterna inte givet har samma behov även om de använder 

samma e-tjänst. 

 

En andra aspekt som gör att mätningar problematiska är när e-tjänsten kommunicerar med andra sy-

stem men invånaren ser inte hur systemen är kopplade. Användaren får svårt med att lokalisera var ett 

fel ligger och vad som är ansvaret till felet. Det kan påverka utvärderingen. Användaren rapportera då 

nöjdhet med e-tjänsten och är samtidigt missnöjd med andra till synes utomstående system som egent-

ligen ska ses som integrerade i e-tjänsten. 

 

En tredje problematisk aspekt är, sett utifrån analysen, att be invånare att utvärdera specifika aspekter i 

e-tjänsten som inte är knutna direkt till användarens behov. Exempel på sämre kvantitativa frågor att 

ge användaren en längre tid efter användandet tycks vara: ”portalens layout är trevlig och ren” 

(Magoutas & Mentzes, 2010) eller ”det finns en beskrivning på varje länk” (Osman et al, 2014). Så 

länge användaren inte berörs av portalens trevlighet eller inte behöver använda alla länkar för att gör 

en ansökan är svaren vara betydelselösa sett till nöjdheten. Verdegem & Verleye (2009) ställer exem-

pelvis en fråga om möjligheten till att få hjälp och support men det är ju inte säkert att användaren 

reflekterar över detta om de inte får problem och behöver använda sig av supporten. 

 

Det framstår vara bättre att utvärdera nöjdheten med specifika kvaliteter i e-tjänsten direkt i anslutning 

till användandet eftersom minnet av vad som skapat nöjdheten bleknar över tid. Däremot är en tolk-

ning att det är bättre att efter en längre period utvärdera aspekter som skapar emotioner eftersom det 

som väcker emotioner (sannolikt då negativa) framstår bidra till bättre inkodning av minnen. Proble-

met är att förutspå exakt vad, om något, som kommer att väcka starka emotioner. Sett utifrån resulta-

ten i detta arbete är det möjligen bättre att använda kvalitativa enkäter med öppna frågor för att under-

söka invånarnas nöjdhet och missnöjdhet med en offentlig e-tjänst så att invånaren själv får uttrycka 

sina åsikter och anledningarna till dem.   

 

5.7 Rekommendationer  

Nedanför presenteras rekommendationer baserade på slutsatserna från den empiriska undersökningen. 

 Om nöjdhet är kopplat till att uppfylla behov. Undersök användarens nuvarande 

behov. 

Om invånaren ser nöjdhet med e-tjänsten som något kopplat till personliga behov (t.ex. att få 

studiemedel, lån osv.) då är ju en rekommendation att förstå användarnas behov, vilka behov 

olika användargrupper har. En slutsats ur fynden är också att det finns fördelar med att invol-

vera invånare vid utvecklingen av e-tjänsterna så att problemen begränsas redan från start, nå-

got som kan bidra till att invånaren inte behöver lägga dåliga erfarenheter på minnet 

Behov ändrar sig över tid så det som gör invånaren nöjd nu är inte säkert det som gör invåna-

ren nöjd imorgon. Kanske är rapporterad nöjdhet en färskvara. Som ett mått på nöjdhet är ett 

förslag att mäta hur väl e-tjänsten stödjer personens önskemål. 

 Kartlägg hinder i vägen för att uppfylla behov och lägg vikt på missnöjdhet. 

En rekommendation är att ta reda på vilka faktorer som skapar långvarigt missnöjde med e-

tjänsten snarare än nöjdhet. Undersök vilka problem i e-tjänsten som ger en invånare bety-

dande problem (t.ex. ekonomiska förluster). Det är dock inte givet att alla typer av problem 
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med e-tjänsten leder till missnöje med e-tjänsten som helhet. Men i analysen var det negativa 

episoder användarna bär med sig i minnet under en längre period. Det kan bero på att e-

tjänsterna är förknippade med neutrala eller negativa upplevelser. 

Även om invånare rapporterar nöjdhet med en e-tjänst kan det betyda att personen har ytliga, 

abstrakta föreställningar om vad som gjort denne nöjd. En invånare kan vara nöjd med e-

tjänsten men ändå ha enklare för att återge negativa upplevelser med tjänsten. I CSN:s kund-

undersökning (2014) ställs t.ex. frågor som ”Hur upplever du våra självservicetjänster i sin 

helhet?”. Även om invånare ger högt betyg så skulle de på fråga om vad de minns från använ-

danden kunna återge inget eller negativa upplevelser. 

En rekommendation ur ett etiskt perspektiv är att förebygga negativa upplevelser. Om e-

tjänsten förväntas ge en neutral eller negativ upplevelse kan det vara ett större värde i att ut-

veckla ett missnöjdhetsindex och ta resultaten ta missnöjet på större allvar. Ett alternativt för-

slag för att förstå vad upphovet till missnöjet är kvalitativa enkäter med öppna frågor om upp-

levd nöjdhet och missnöjdhet.   
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6.  D I SKUSS ION  
 

Målet i följande diskussionsdel är att lyfta fram hypoteser, förslag på fortsatt forskning och att pro-

blematisera studiens metod och genomförande. 

Nöjdhet med CSN:s e-tjänst eller Försäkringskassans e-tjänster var att de var enkla att använda. Enkla 

att använda för att uppfylla personens mål och behov. Nöjdhet framstår då mer som en konsekvens av 

att e-tjänsten stödjer individens behov. En hypotes är att nöjdhet förbättras vid förståelse av invånarnas 

behov och om tjänster anpassas efter behoven. Istället för att enbart mäta om e-tjänsten uppfattades 

som enkel att använda (vilket är frågor som ställs av t.ex. CSN (2014: 11)) är ett förslag att ta reda på 

hur väl e-tjänsten stödjer användarens önskemål.  

Det var svårt att särskilja nöjdhet från faktorer som tillgänglighet och ändamålsenlighet. De var bero-

ende av varandra. Men det respondenterna säger är deras ändamålsförklaringar, deras hypoteser om 

vad nöjdhet innebär för dem men är inte säker det som verkligen gör dem nöjda. En spekulation är att 

respondenterna egentligen inte tänkt igenom frågorna om vad nöjdhet innebär för dem utan hittade på 

rimliga svar i stunden för att därefter använda post hoc resonemang dvs. i efterhand backa upp sina 

egna hypoteser med rimliga argument. Enligt Haidts (2001) sociala intuitionsmodell fungerar vi ofta 

på ett sådant sätt. Men samtidigt kan faktorer som tillgänglighet och ändamålsenlighet vara viktigt. 

Offentliga e-tjänster vänder sig till många individer med olika förutsättningar, och invånare kan ta för 

givet att en offentlig e-tjänst ska stödja dem. Om t.ex. e-tjänsten är ändamålsenlig och processen för 

att ansöka om studiemedel går felfritt så slipper man lägga energi på problemlösning och reda ut nega-

tiva konsekvenser som att inte få studiemedlet utbetalat. Det finns empiriskt stöd för att enkelhet och 

snabbhet – att uppgifter som inte kräver djupare kognitiv ansträngning - är länkat med positiva känslor 

och humör (Kahneman, 2012).  

Respondenterna hade inte detaljerade minnesrepresentationer av e-tjänsten. De använder e-tjänsten 

sällan och har få anledningar till att reflektera tillbaka på användandet. Få aspekter i e-tjänsten sticker 

ut eller skapar starka emotionella intryck vilket kan bidra till sämre uppmärksamhet och inkodning av 

information. Så länge allt i användandet av e-tjänsten går enligt plan finns ingen anledning att bearbeta 

informationen i e-tjänsten djupt. Något som då i efterhand kanske leder till upplevd nöjdhet med e-

tjänsten men samtidigt också till vaga minnen av e-tjänsten. En alternativ förklaring sett utifrån peak-

end theory är att respondenterna inte memorerat utvärderingar av alla moment i användandet men att 

höjdpunkterna och slutet av upplevelsen kan varit viktig för utvärderingen (Kahneman & Tversky, 

2000). Om e-tjänster inte väcker starka emotionella responser kan slutet få stor påverkan på utvärde-

ringen. I slutänden fick respondenterna iväg sin ansökan eller anmälan korrekt, e-tjänsten fungerade. 

Upplevelsen av att det fungerade kan ha påverkat helhetsbedömningen. Ett antagande är då att respon-

denterna utvärderat e-tjänster mer negativt som helhet om de inte fått iväg ansökan eftersom det leder 

till ekonomiska bekymmer: upplevelser av en förlust (t.ex. att inte få studiemedel) väger emotionellt 

tungt (Kahneman, 2012). Vilka aspekter som leder till missnöje skulle kunna undersökas vidare, samt 

vilka faktorer som bidrar till att dämpa missnöjet med e-tjänsten när ändå allvarliga problem uppstår.  

Respondenterna hade svårare för att peka ut specifika aspekter de är nöjda med. Det skulle kunna bero 

på att aspekter som väcker missnöje ger negativa emotioner som processas djupare och blir bättre in-

kodade. En annan tolkning är att det beror på att CSN:s och Försäkringskassans e-tjänster i huvudsak 

väcker neutrala eller negativa emotioner. Men om e-tjänsten varit associerad med positiva emotioner 

(t.ex. e-tjänst för att boka nöjesupplevelser) hade användaren möjligtvis memorerat specifika aspekter 
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i e-tjänsten som bidragit till nöjdhet. Sett utifrån theory of planned action spelar faktorer i kontexten, 

t.ex. normer i situationen, spelat roll för attityden (Ajzen, 1991). Om e-tjänsten är förknippad med 

ångest eller att det känns mer som en ett måste att använda e-tjänsten (t.ex. sjukanmäla sina barn) är 

det kanske sannolikare att personen har högre tendens att uppleva mer neutrala eller negativa emotion-

er. Det sätter färgen på eventuella långtidsminnen av e-tjänsten.  

Bidraget i denna studie har varit att titta på hur invånare utvärderar en e-tjänst de använt en längre tid 

tillbaka. Studien är unik eftersom tidigare forskning om nöjdhet med offentliga e-tjänster inte fokuse-

rat på vilken roll minnet och emotioner har för utvärderingen av e-tjänsten. Tidigare studier har inte 

tillämpat en teoretisk referensram om hur långtidsminne fungerar. Men i detta arbete ingår teori om 

hur utvärderingar formas av långtidsminnet. Teorierna talar för att utvärderingen av en upplevelse 

varierar om utvärderingen sker under upplevelsen eller en tid efter upplevelsen. Emotionellt laddade 

upplevelser är enklare att minnas på längre sikt vilket får betydelse för tillbakablickande utvärderingar 

av en upplevelse. 

Utgångspunkten i tidigare forskning om nöjdhet med offentliga e-tjänster har dock varit att använda-

ren gör en bedömning direkt efter användandet av e-tjänsten och därefter under en längre tid efteråt 

bära mig sig ett stabilt minne av bedömningen. Denna studie visade att respondenterna en längre tid 

efter användandet hade mycket vaga föreställningar av e-tjänsterna och vad som egentligen gjort dem 

nöjda även när deras helhetsbedömning var att de var nöjda med e-tjänsten. En anledning kan bero på 

att e-tjänsterna inte väcker starka emotioner och det bidrar till att användandet inte processas djupt.  

Användaren hade bättre memorerar information som är relevant sett till målet till varför de använder 

e-tjänsten, såvida den informationen stack ut. 

Detta arbete är en början till en liten förståelse. Ökade kunskaper om vad som skapar nöjdhet med e-

tjänst på längre sikt skulle kunna leda till förbättrad utveckling av offentliga e-tjänster, till att förstå 

när det finns nytta med att använda mätinstrument för att utvärdera invånarnas åsikter med e-tjänster 

m.m. Hur nöjdhet fungerar är inte bara något som är viktigt för offentliga e-tjänster utan är också rele-

vant för kommersiella e-tjänster, mjukvaror, videospel m.m. När en invånare tar beslut om att använda 

en e-tjänst igen sker det troligtvis inte direkt efter användandet av tjänsten. Sett utifrån Kahnemans 

(2012) teori om två själv, ett i nuet och ett som tänker tillbaka, så är det minns-tillbaka-självet som tar 

beslutet utifrån några minnesbilder från tidigare erfarenheter med e-tjänsten. Därför är det viktigt att 

bättre förstå kopplingen mellan långtidsminne och utvärdering av tjänster och produkter. 

Förståelsen från detta arbete och framtida forskning om vilken roll kognition har vid utvärderingar av 

exempelvis e-tjänst kan sett ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv bidra till att utveckla e-tjänster 

som tar större hänsyn till invånarna. Det är ett rimligt krav att offentliga förvaltningar utvecklar e-

tjänster som bättre tjänar invånare och samhälle eftersom våra skattepengar finanserar dem. Idag är det 

tvärtom att flera e-tjänster inte serva folks behov (se t.ex. Axelsson & Melin, 2007). Ur ett samhälls-

perspektiv är förhoppningen att ökade kunskaper bidrar till att ge riktlinjer som sporra till att bättre 

stödja våra kollektiva intressen, att främjar de demokratiska rättigheter vi alla faktiskt har. 

 

6.1 Överförbarhet  

Överförbarhet (eng. transferability) handlar om att kunna överföra ett resultat till andra kontexter, mel-

lan deltagare, situationer osv. (Patton, 2002). Detaljerade, tjocka beskrivningar, förbättrar överförbar-

heten. En princip inom hermeneutisk vetenskapsfilosofi är att det går att hitta essens i ett fenomen, 
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något som går att generalisera mellan olika fall, men varje kvalitativ studie är också unik och det går 

inte att stiga i samma flod två gånger (Klein & Mayers, 1999).  

Kvalitativa metoder har används i denna studie för att skapa en grund till förståelse men för att kunna 

dra statistiska generaliseringar om vad som t.ex. bidra till missnöje med CSN:s e-tjänst på längre sikt 

behöver studien följas upp med t.ex. kvantitativa forskningsenkäter som vänder sig till ett större urval 

för att fånga in tillräckligt många missnöjda. 

Studien är unik i att den är genomförd i Sverige år 2015. Attityden till hur offentliga förvaltningar med 

hjälp av informationssystem administrerar invånarnas ärenden har historiskt skiftat (Ilshammar et al., 

2005). Det går inte att utesluta personer i framtiden eller andra kulturella kontexter associerar nöjdhet 

med andra faktorer. En begränsning i studien är att respondenterna representerar bara en mindre del av 

alla invånare. Populationen invånare är bred. Det finns t.ex. digitala klyftor mellan äldre och yngre 

som denna studie inte undersökt. Olika åldersgrupper kan ha olika åsikter.  

De e-tjänster respondenterna utvärderat är unika. Alla offentliga e-tjänster är ju inte lika vad gäller 

syfte, funktioner, struktur, mognadsnivå osv. vilket kan påverka överförbarheten av vissa resultat till 

andra e-tjänster. Vad nöjdhet med exempelvis CSN:s e-tjänster innebär kan skilja sig från vad nöjdhet 

innebär med t.ex. en e-tjänst för betalningsöverföringar.  

Ett fynd i studien är att respondenterna hade svårt för att detaljerat minnas aspekter. Det gav tyvärr 

inga tjocka beskrivningar. Vad som kan vara överförbart är att studenterna i efterhand glömmer detal-

jer från e-tjänster de inte använder frekvent. Information, framförallt den som väcker emotioner, lagras 

i minnet och är i högre grad aspekter kopplade till personens behov.  

 

6.2 Trovärdighet och pålitlighet 

Trovärdigheten i fynd förbättras med sammanstrålning av bevis från multipla källor, teorier och kon-

troll av störande påverkan (Patton, 2002). Målet i kvalitativ forskning är förståelse. Kvantitativ, posi-

tivistisk forskning handlar mer om att kunna göra prediktioner ur ett resultat (Langemar, 2008). Pro-

blem i kvalitativa studier är att det finns många störande variabler som är omöjliga att kontrollera. Det 

är dokumenterat att humör och stress påverka framplockning av minnen (Smith & Kosslyn, 2004), och 

en intervjusituation är inte helt neutral och avslappnad. Samtidigt finns ju också en risk för social 

önskvärdhet i att respondenterna säger att de är nöjda med e-tjänsten som helhet eftersom det upplevs 

känsligt att uttrycka negativa åsikter. En lösning är att följa upp med kvalitativa enkäter där respon-

denter får fylla i frågorna anonymt. Anledningen till att inte kvalitativa enkäter används är för att det 

inte gått att ställa följdfrågor och be om förtydligande. Det går att argumentera för att skype-

intervjuerna utan video upplevts mer anonymt. Vad gäller själva essens i datamaterialet sågs ingen 

skillnad mellan intervjuerna via telefon och de på Campus men det är alldeles för få intervjuer för att 

dra långtgående slutsatser om skillnader. 

Pålitlighet i kvalitativa metoder är att andra forskare skulle kunna använda samma metoder för att nå 

(helst) samma fynd (Patton, 2002). Intervjuguiderna finns tillgänglig i bilaga 1 och 2. I kapitlet för 

metod och genomförande redogörs för använda metoder, insamlingstekniker och analysmetoder. En 

sak som går att undersöka noggrannare är hur insamling av data för att undersöka sådana här frågor 

bör går till. Rekryteringen av deltagare till denna studie hade flera problem.  

Urvalsmetoden opportunity sampling och att intervjua personer när tillfälle gavs var enklare i teorin än 

i praktiken. Det var inte bara att gå ut och intervjua personer. Problem bestod i att hitta enskilda stu-
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denter som hade tid och som satt på ett ostört ställe. Önskemålet var att göra intervjuer på ostörda plat-

ser med mindre risk för omgivande brus (t.ex. andra personer som går förbi) eftersom personen skulle 

känna sig mer bekväm och anonym, samt för att få god ljudkvaliteten på inspelningarna. Men ju flera 

etiska och praktiska betänkanden man tar hänsyn till vid rekryteringen, desto mindre blir chansen att 

hitta respondenter. Att välja personer när tillfälle ges innebar att personen var oförberedd på en inter-

vju om e-tjänster och det kan bidragit till mindre detaljrika svar. Alla var inte insatta i ämnesområdet 

om e-tjänster och det kan påverkat engagemang och motivation att utveckla djupare svar. Deltagarna 

blev inledningsvis informerade av etiska aspekter om sina rättigheter och hur data skulle behandlas, 

det kan påverkat att intervjusituationen uppfattades formell men om personerna inte blivit informerade 

kunde studien ha uppfattats mindre seriös. Intervjuerna som följde var planerade att vara korta och det 

medförde att det inte fanns tid att sätta sig in individens livsvärld för att se svaren ur psyko-social kon-

text, något som förespråkas inom hermeneutisk vetenskapsfilosofi (Klein & Myers, 1999). Om delta-

garna hade blivit informerade om att intervjuerna skulle vara mer djupgående och pågå en längre tid 

hade det sannolikt blivit svårare att få tillgång till respondenter. Det är möjligt att data blivit mer pro-

blematisk att analysera om intervjufrågorna varit flera och försökt täcka in många dimensioner. 

Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna till viss mån hade liknande bakgrund och attityder. Det 

är ett problem då e-tjänsterna vänder sig till en mycket bred målgrupp. Det är önskvärt men en utopi 

att få ett heltäckande representativt urval (Langemar, 2008). O andra sidan använde bekanta e-

tjänsterna och är på så sätt handplockade utifrån sin rikedom av information om dessa tjänster. Ett 

alternativ hade varit att ta kontakt med någon överordnad person på Universitetet som hjälpt till med 

rekryteringen men då är problemet att valet av deltagare blivit styrt av någon annan än undersökaren. 

Det hade också varit tveksamt ur anonymitetsskäl. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån resultatet i denna studie är en idé att jämföra vilka utvärderingar invånare har en längre tid 

efter användandet med vilka utvärderingar invånare gör direkt efter användandet av e-tjänsten. Kom-

mer personerna att direkt efter användandet också relaterar nöjdhet med att lyckas utföra sitt behov 

och ha vaga insikter om specifika aspekter som gjort dem nöjda?  

Det framkom att snabbhet och effektivt användande ansågs vara kopplat till nöjdhet enligt responden-

terna. Ett förslag är att undersöka relationen mellan tidsuppfattning och nöjdhet. Tidsuppfattning är 

något som mäts i instrument (t.ex. Osman et al. 2014). En tänkbar framtida undersökning är att ta reda 

på om ihågkommen tids-åtgång överensstämmer med faktisk tidsåtgång under själva användandet. 

Även om respondenterna jämställer nöjdhet med snabbhet så kan ju minnet av en objektivt lång hän-

delse där varje steg är likt det andra, bli ihågkommit som en snabb händelse om man bara minns en-

staka moment från användandet. Åtminstone är det en hypotes dragen ur människors förmåga till du-

rations-neglect (Kahneman & Tversky, 2000). Att göra så att e-tjänster går snabbare att använda bidrar 

kanske till negativa bieffekter, t.ex. sämre säkerhet. Det är också upp till utvecklarna av tjänsterna att 

avgöra hur snabbt något ska gå. Tidsuppfattning och nöjdhet är ett område att undersöka mer.    

 

Något som potentiellt haft betydelse för respondenternas utvärdering men som inte kunde undersökas i 

detta arbete är exponering och anpassning. Är invånare som använt en e-tjänst flera gånger mer nöjda 

med den än de som bara använt den ett fåtal gånger? Eller är det så att en e-tjänst vid första mötet ger 

en positiv upplevelse men efter frekvent användande anpassar sig användaren och blir neutralt inställd 

till e-tjänsten?  
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En kritik som förts fram mot denna undersökning är att valet av elektroniskt gränssnittet kan ha påver-

kat utvärderingen. Ett område att undersöka mer är om utvärderingarna av en e-tjänst skiljer sig bero-

ende om en person använder den med hjälp av en dator eller mobil eller surfplatta osv.  
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B I LAGA 1 
 

Intervjuguide för CSN:s e-tjänst 

Bakgrund 

Fråga Syfte 

1. Vad studerar du?  

 

Ta reda på vad studenten läser för att se hur 
heterogent/homogent urvalet är och för att kunna 
styra val av nästkommande deltagare 

2. När ansökte du om studiemedel senast?  

 

För att veta när de senast sökte studiemedel 

3. När du sökte studiemedel senast, an-

vände du då CSN:s e-tjänst för att an-

söka om studiemedel? 

a. Om inte: anledning? 

Kontrollera att studenten använt e-tjänsten. 

4. Hur många gånger har du använt dig av 

CSN:s e-tjänst för att ansöka om studie-

medel? 

Om svårt. Uppskattningsvis… (fler än 1 

gång?) 

Ta reda på hur mycket erfarenhet respondenten 
har av e-tjänsten. 

5. Vad är en e-tjänst enligt dig? 

a. Konkreta exempel. 

Se vilka kunskaper respondenten har om e-tjänster.  

 

Nöjdhet 
Nu tänkte jag att vi skulle prata offentliga e-tjänster, som offentliga förvaltningar tillhanda-
håller. Närmare bestämt CSN:s e-tjänst för att ansöka om studiemedel.   

Fråga Syfte 

1. Vad är dina intryck av CSN:s e-tjänst för 

att ansöka om studiemedel? 

a. Övervägande positivt, neutral eller 

negativt? 

Att ställa en öppen fråga för att respondenten själv 
ska få ge en bild om e-tjänsten.   

2. Vad innebär nöjdhet med CSN:s e-tjänst 
för att ansöka om studiemedel sett från 
ditt perspektiv?  

a. Vad gör att du tycker så? 
b. Vilka faktorer tänker du bidrar 

till nöjdhet? 

Syfte att få inblick i vilka övergripande principiella 
tankar respondenten har om begreppet nöjdhet, 
och eventuella bakomliggande motiv.    
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Om du tänker tillbaka senast du använde e-
tjänsten … 
 
3. Om du var missnöjd någon aspekt med 

CSN:s e-tjänst senast du använde den, 
kan du beskriva konkreta exempel på 
vad?  
a. Vad gör att du tycker så? 

b. Höjdpunkter? 
 

 

Undersöka minnet av tidigare upplevelse  

4. Om du var nöjd med någon aspekt med 
CSN:s e-tjänst senast du använde den, 
kan du beskriva konkreta exempel på 
vad? 
a. Vad gör att du tycker så? 

b. Höjdpunkter? 
 

Undersöka minnet av tidigare upplevelse 
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B I LAGA 2 

 

Intervjuguide för valfri offentlig e-tjänst på Försäkringskassan 

Bakgrund 

Fråga Syfte 

1. Nuvarande sysselsättning?  

a. Din ålder?  

 

Ta reda på personens bakgrund. 

2. Vad är en e-tjänst enligt dig? 

a. Konkreta exempel. 

3. Vilka e-tjänster som offentliga förvalt-

ningar på antingen kommunal, regional, 

statlig nivå erbjuder har du använt?  

a. Beskriv vad som är syftet med e-

tjänsten? Hur är den uppbyggd? 

Vilka uppgifter fyller du i? 

Se vilka kunskaper respondenten har om e-tjänster. 

Se vilka e-tjänster personen använt. Tanken är att 
sedan ha diskussion kring någon av dessa e-
tjänster. 

För att intervjuaren ska förstå e-tjänsten ifall inte 
insatt i den.  

4. När använde du e-tjänsten X senast?  

 

Kontrollera hur länge sedan det var personen an-
vände e-tjänsten. 

5. Hur många gånger har du använt dig av 

e-tjänst X?  

Om svårt. Uppskattningsvis… (fler än 1 

gång?) 

Ta reda på hur mycket erfarenhet respondenten 
har av e-tjänsten. 

 

Nöjdhet 
Nu tänkte jag att vi skulle prata nöjdhet med e-tjänst X.   

Fråga Syfte 

1. Vad är dina intryck av e-tjänst X? 

a. Övervägande positivt, neutral eller 

negativt? 

2. Kan du beskriva vilka minnen du har från 

användandet av e-tjänst X? 

Att ställa en öppen fråga för att respondenten själv 
ska få ge en bild om e-tjänsten.   

3. Vad innebär nöjdhet med e-tjänst X sett 
från ditt perspektiv?  

a. Vad gör att du tycker så? 
b. Vilka faktorer tänker du bidrar 

till att du blir nöjdhet? 
 

Syfte att få inblick i vilka övergripande principiella 
tankar respondenten har om begreppet nöjdhet, 
och eventuella bakomliggande motiv.    
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4. Vad innebär missnöjdhet med e-tjänst X 
sett från ditt perspektiv?  

a. Vad gör att du tycker så? 
b. Vilka faktorer tänker du bidrar 

till att du blir missnöjd? 
Om du tänker tillbaka senast du använde e-
tjänsten … 
 

5. Om du var missnöjd någon aspekt med 
e-tjänst X senast du använde den, kan 
du beskriva konkreta exempel på vad?  
a. Vad gör att du tycker så? 

b. Höjdpunkter? 
 

 

Undersöka minnet av tidigare upplevelse  

6. Om du var nöjd med någon aspekt med 
e-tjänst X senast du använde den, kan 
du beskriva konkreta exempel på vad? 
a. Vad gör att du tycker så? 

b. Höjdpunkter? 
 

Undersöka minnet av tidigare upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


