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Vetenskaplig sammanfattning 
 

Offentliga E-tjänster har visat sig vara fördelaktiga både för de som använder dem samt 
organisationen som tillhandahåller dem. De har visat sig kunna hjälpa offentliga 
organisationer att bland annat effektivisera det dagliga arbetet samt öka tillgängligheten, men 
utvecklingen av E-tjänsterna är problematisk eftersom den offentliga sektorn behöver ta 
hänsyn till aspekter som annars kan förbises vid utvecklingen av E-tjänster ämnade för 
exempelvis företag. Demokratiska mål, begränsade resurser och E-tjänster som ska fungera 
för alla personer i samhället är endast ett fåtal av de utmaningar som identifierats inom 
forskningen. Användarmedverkan har vid ett antal tillfällen introducerats som metod för att 
stödja utvecklingen av E-tjänsterna och ge invånare större möjlighet att påverka i mål att 
skapa E-tjänster som dessa grupper faktiskt har nytta av. Medan större kommuner vanligtvis 
är bättre rustade att hantera resurskrävande utvecklingsprocesser för E-tjänster blir detta mer 
problematiskt i mindre kommuner. I takt med att digitaliseringen börjat bli alltmer utbredd 
inom mindre kommuner är det relevant att även ta hänsyn till denna kontext.  

Med hjälp av en kvalitativ ansats undersöker detta arbete en mindre kommuns möjlighet att 
introducera bästa praxis av användarmedverkan inom utvecklingen av deras E-tjänster. 
Genom användandet av intervjuer erhålls först en tydlig förståelse för kommunens nuvarande 
situation gällande deras utvecklingsprocess och utmaningar de stött på. Med hjälp av litteratur 
undersöks ett antal nyckelprinciper kring användarmedverkan, vilket i sin tur lägger grunden 
för en omformad utvecklingsprocess. Denna utvecklingsprocess itereras sedan tillsammans 
med kommunen för att bättre ta hänsyn till de utmaningar de står inför. Resultatet från arbetet 
visar att den kommunala verksamheten möter flera utmaningar i utvecklandet av offentliga E-
tjänster samt att användarmedverkan kan introduceras inom processen, men i en mycket 
begränsad omfattning. Dessa fynd hoppas kunna öka förståelsen för användarmedverkan i 
kring kommunkontexten och hjälpa kommunen med deras framtida E-tjänsteutveckling, samt 
kunna fungera som en resurs för kommuner av liknande storlek att applicera en högre grad av 
användarmedverkan. 



Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat. I samband med denna utveckling förväntar sig 
många personer att kunna sköta alla sina ärenden digitalt vare sig det gäller köp av produkter, 
bokning av biljetter eller deklarering. Historiskt sett har den teknologiska utvecklingen dock 
gått väldigt snabbt och många organisationer kämpar för att anpassa sig till en värld där 
smartphones, tablets och laptops ges allt större plats i det dagliga livet. Genom användandet 
E-tjänster ges offentliga organisationer möjlighet att till exempel kunna arbeta mer effektivt, 
hantera en större mängd människor på kortare tid, vara tillgängliga dygnet runt och motverka 
långa köer på kontoren. Problemen ligger dock ibland i att vissa offentliga E-tjänster inte 
riktigt håller måttet enligt användarna, vilket är en av orsakerna till att dessa digitala 
satsningar ännu inte kunnat nå sin fulla potential. Ytterligare är det problematiskt att utveckla 
E-tjänsterna eftersom den offentliga sektorn ställs inför väldigt unika utmaningar jämfört med 
den privata. Den offentliga sektorn måste exempelvis förhålla till olika demokratiska aspekter 
där de exempelvis ser till att värna om invånares rättigheter på bästa sätt. Resurserna, som ofta 
utgörs av skattepengar, ska hanteras på godtyckligt sätt, trots att de kan vara väldigt 
begränsade. En annan aspekt är att skapa något som ska fungera på ett bra sätt för alla 
användare eller invånare. Hur ska det åstadkommas om alla har sina egna krav och gör lite på 
sitt sätt? 

Vad finns det då som kan göras för att försöka utveckla offentliga E-tjänster som är mer i linje 
med användarnas krav? Många forskare har undersökt hur användarmedverkan och 
utvecklingsprocesserna för E-tjänsterna inom offentliga organisationer kan kopplas ihop. 
Användarmedverkan är i sig självt ett mycket stort område med många olika delar, men i 
korthet innebär det att användare, eller i detta fall invånare, får chans att medverka på olika 
sätt inom utvecklingsprocessen. Användarmedverkan utgörs av många olika attribut som 
exempelvis specificerar hur, till vilken grad och när användarna ska medverka. Ett problem 
kan vara att vissa projektledare inte tar vara på synpunkterna från användarna även om de 
medverkat på olika sätt. Användarmedverkan har, förutom möjligheten att lägga grunden till 
en bättre förståelse för användarnas krav, kunnat minimera antalet fel i nyutvecklade system, 
vilket annars hade varit dyrt att ändra i efterhand. 

I detta arbete undersöks användarmedverkan och dess möjlighet att appliceras vid 
utvecklingen av E-tjänster inom en mindre kommun. De utmaningar som den offentliga 
sektorn möter tenderar att vara extra tydliga i kommuner. Arbetet, som genomförs i 
Tidaholms Kommun, består av tre olika steg. Först skapas en förståelse kommunens nuläge, 
efter det omformas deras nuvarande utvecklingsprocess för att ta del användarmedverkan och 
slutligen anpassas denna omformade utvecklingsprocess till kommunens förutsättningar. 
Genomförandet av arbetet visar att det finns en chans för användarmedverkan i mindre 
kommun, men detta kräver då att det görs i väldigt begränsad omfattning. Förhoppningen är 
att dessa resultat kan öka förståelsen kring området givet kontexten och hjälpa utvecklingen 
av offentliga E-tjänster i framtiden.    
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1. Inledning 
 

Sedan dess introducering har Internet och det digitala samhället, enligt Buckley (2003), gett 
den offentliga sektorn flera möjligheter att arbeta mer effektivt, men enligt Kotamraju och van 
der Geest (2011) är bristen på användarnas medverkan en av de huvudsakliga orsakerna till att 
myndigheter ännu inte lyckats med att utveckla tillräckligt bra E-tjänster som invånare vill 
använda. Olika försök har gjorts för att introducera användarmedverkan i utvecklingen av 
offentliga E-tjänster, men det är samtidigt en komplex aktivitet som inom den offentliga 
kontexten möter många utmaningar där det fortsättningsvis finns det ett behov av metoder 
som understödjer utvecklingsprocesserna på bästa sätt (Scandurra, Holgersson, Lind & 
Myreteg, 2013). 

Elektroniskt medierade tjänster, E-tjänster, kan bland annat göra det lättare för organisationer 
att snabbt sprida mycket information till ett stort antal människor, samtidigt som fysiska och 
mänskliga resursbesparingar kan göras om människor väljer att interagera med en 
organisations Internetbaserade plattform istället för att besöka dem fysiskt och exempelvis 
behöva ställa sig i långa köer (Buckley, 2003). Själva begreppet E-tjänst kan dock inkapsla 
väldigt mycket och strävan efter en enhetlig definition har hittills varit svår (Söderström, 
Holgersson, Alenljung, Göbel & Hallqvist, 2015). Sett till dess funktionalitet kan en E-tjänsts 
innebörd variera beroende på hur avancerade och integrerade de är inom en organisation 
(Layne & Lee, 2001). Ytterligare existerar det flera aspekter som gör att E-tjänster inom den 
offentliga sektorn skiljer från de i den privata (Lindgren & Jansson, 2013). En E-tjänst inom 
offentlig sektor måste fungera på ett sätt som möjliggör att alla invånare kan använda den, 
ingen grupp får exkluderas och allmänhetens bästa är av största vikt (Lindgren & Jansson, 
2013). 

Genom att introducera användarmedverkan inom utvecklingsprocessen är det möjligt att 
utveckla E-tjänster som ligger mer i linje med användarnas behov och mål (Dodd & Carr, 
1994, Clavadetscher, 1998, Matthing, Kristensson, Gustafsson & Parasuraman, 2006). Enligt 
Holgersson, Alenljung och Söderström (2015) finns det en vilja inom offentliga sektorn att 
öppna upp för ett ökat fokus mot slutanvändarna och låta dem medverkan inom 
utvecklingsprocessen. Problematiskt är dock att det inom den offentliga kontexten existerar 
flera utmaningar med att genomföra användarmedverkan. Det kan till exempel vara svårt att 
veta vilka användare eller invånare som ska få medverka inom utvecklingsprocessen. 
Gruppen invånare kan innebära en stor mängd olika användaregenskaper (Holgersson m.fl., 
2015). Inom den offentliga sektorn är det även viktigt att hantera de begränsade resurserna på 
ett så bra sätt som möjligt (Lindgren & Jansson, 2013). För kommuner blir det möjligtvis 
extra problematiskt att utveckla E-tjänster på grund av deras resurssituation. Enligt Norris och 
Reddik (2012) har ekonomiska begräsningar varit den främsta orsaken till att kommuner inte 
kunnat öka sin användning av E-tjänster.  

Målet för detta arbete är att bidra till en ökad förståelse kring appliceringen av 
användarmedverkan vid utvecklingen av E-tjänster inom offentlig sektor eller mer specifikt 
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inom en kommunal verksamhet. Med hjälp av relevant forskningslitteratur utforskas 
områdena E-tjänster och användarmedverkan inom bakgrundskapitlet, vilket utgör grunden 
för framtagandet av en problemställning. Inom kapitlet metod och genomförande finns en 
redogörelse för de olika metoderna arbetet utgått ifrån för att besvara problemställningen. 
Därefter presenteras resultaten från arbetets genomförande. 

 

2. Bakgrund 
 

Följande bakgrund ger en insikt om E-tjänster och användarmedverkan. Med stöd av 
forskningslitteratur beskrivs båda områdena, deras för- och nackdelar, hur de fungerar inom 
en offentlig kontext och vilka utmaningar som kan existera. Litteraturen om den nuvarande 
situationen kring E-tjänster samt deras utveckling inom en offentlig kontext kopplat med 
användarmedverkan utgör, som tidigare nämnt, grunden för problempreciseringen inom detta 
arbete. 

2.1 E-tjänster 
Accelereringen av teknologiska framsteg har lett till många möjligheter, framförallt för olika 
företag och organisationer, att utveckla nya innovativa tjänster (Matthing m.fl., 2006). Utöver 
detta nämns det även av Matthing m.fl. (2006) att tillhandahållandet av traditionella tjänster 
förändrats alltmer då teknologin ges en allt större plats i samhället. Begreppet E-tjänst har, 
enligt Rowley (2006), definierats på många olika sätt inom forskningsvärlden och strävan 
efter ett enda enhetligt begrepp har varit problematisk eftersom området fortfarande är relativt 
nytt. 

Värt att notera är också att olika forskare bemött E-tjänster utifrån olika utgångspunkter 
eftersom funktionaliteten som erbjuds genom dem kan variera. Med detta i åtanke definierar 
Rowley (2006, s. 341) att ”E-tjänster är handlingar, ansträngningar eller utföranden som 
medierats genom användandet av informationsteknologi.” Andra exempel på hur E-
tjänstebegreppet kan definieras syns hos Järvinen och Lehtinen (2004, s. 84) som beskriver att 
”E-tjänster är en immateriell nyttogivande process som delvis produceras, marknadsförs och 
konsumeras inom en och samma interaktion genom elektroniska nätverk” eller Alter (2010, s. 
19) som menar att ”E-tjänster, inom socioteknisk miljö, är handlingar som utförs för någon 
genom användning av datoriserade nätverk, inklusive tillhandahållandet av resurserna som 
någon annan kommer att använda genom datoriserade nätverk.” Utifrån de många olika 
definitionerna kan E-tjänster tolkas som ett otroligt brett område där forskarnas uppfattningar 
möjligtvis också baseras på den kontext E-tjänsten appliceras inom. I likhet med Rowley 
(2006) råder det enligt Söderström m.fl. (2015) en begreppsförvirring kring E-tjänsteområdet, 
men på ett generellt plan menar Söderström m.fl. (2015, s. 2) att E-tjänster kan ses som 
”tjänster levererade via elektroniska nätverk”. 
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Vid närmare undersökning av begreppets innebörd menar Lindgren och Jansson (2013) att 
finns tre delar eller perspektiv som utgör E-tjänstebegreppet: 

• Den första delen är det elektroniska, som ofta representeras i form av en teknologisk 
artefakt såsom webbsidor, datorer, mobiltelefoner etc. 

• Den andra delen, tjänsten, utgörs av en värdeskapande process som ofta är abstrakt 
och inte existerar rent fysiskt. 

• Den tredje delen av begreppet riktar sig till de skillnader i innebörd som tillskrivs E-
tjänsten beroende på om den riktar sig till den privata eller offentliga sektorn. 

Ett mer konkret exempel på hur dessa delar ter sig i verkligheten kan vara deklarationen som 
genomförs över Internet. Den elektroniska delens innebörd kan inkapsla flera saker. Det kan 
till exempel utgöras av den dator eller mobiltelefon som ger användaren möjlighet att använda 
E-tjänsten. Även myndighetswebbsida och den bakomliggande IT-arkitekturen är viktiga 
elektroniska aspekter. Den andra delen, tjänsten, är att användaren ges möjligheten att 
genomföra sin deklaration på detta sätt samt att dennes uppgifter redan kan vara ifyllda. 
Endast ett godkännande krävs om inga ändringar behövs. Då en statlig myndighet hanterar 
ärendet och förmedlandet av E-tjänsten som helhet tillhör detta då offentlig sektor. 

 

2.1.1 E-tjänster inom offentlig sektor 
Offentliga E-tjänster ingår inom en större kontext som kallas E-förvaltning (eng. E-
government) där det, enligt McClure (2000, s. 3), beskrivs som ”myndigheters användande av 
teknologi, särskilt kring webbaserade Internetapplikationer, för att öka tillgången till och 
leveransen av myndighetsinformation samt tjänster till invånare, affärspartners, anställda 
och andra statliga avdelningar.” E-tjänsternas roll i en sådan kontext skulle då kunna ses som 
en grundläggande del för att genomföra kraven som uppstår genom E-förvaltning. Eftersom 
detta arbete i slutändan berör en offentlig kontext i form av en kommunal verksamhet 
kommer det hela ses med perspektiv på att offentliga E-tjänster är tjänster som levererats via 
elektroniska nätverk inom en offentlig kontext. Vad som gör offentliga E-tjänster unika både 
sett till deras innebörd och hur olika aspekter från den offentliga sektorn påverkar dem är 
fortsättningsvis viktigt att ha i åtanke.  

Tydligt är att E-tjänster som finns inom den offentliga sektorn skiljer sig mot de som är 
ämnade för den privata sektorn. Då själva begreppet offentliga E-tjänster uppenbarligen pekar 
på att det är något som riktar sig mot den offentliga sektorn menar Lindgren och Jansson 
(2013) att det även är viktigt att med klarhet kunna se de olika aspekterna som gör den 
offentliga kontexten unik jämfört med den privata. Detta är även i linje med den tredje delen 
av Lindgren och Janssons (2013) uppdelning av E-tjänstebegreppet, att förstå skillnaderna 
kring hur E-tjänster appliceras i den privata och offentliga sektorn. 
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En stor aspekt som skiljer den offentliga sektorn från den privata sektorn är att den offentliga 
sektorn ska verka för allmänhetens bästa (Lindgren & Jansson, 2013). Detta kan bland annat 
innebära att den offentliga organisationen ska se till att de klarar av att balansera sina resurser 
på ett bra sätt mot uppsatta mål samt att de följer de lagar och regler som ser till att 
medborgarnas rättigheter uppfylls (Lindgren & Jansson, 2013). Effekter av detta syns 
exempelvis i Axelsson, Melin och Lindgren (2010) som menar att det existerar krav på att 
offentliga E-tjänster användningsmässigt ska kunna passa väldigt breda, stora och otydliga 
grupper. Följaktligen är alla personer i samhället möjligtvis relevanta användare och Axelsson 
m.fl. (2010) menar även att det ofta är svårt att besluta om vilka typer av personer som borde 
tillgodoses med en viss E-tjänst. Således är detta behov av demokratisering sannolikt något 
som företag inte nödvändigtvis ställs inför när det kommer till utvecklingen av olika typer av 
elektroniska tjänster. 

Den andra aspekten leds, enligt Lindgren och Jansson (2013), till att den offentliga 
organisationen, på gott och ont, är den enda verksamheten av den typen som invånare kan 
vända sig till. Alla invånare möter således samma sak och de har heller inte möjlighet att välja 
mellan en mängd olika leverantörer, som så är fallet i den privata sektorn, vilket i sin tur 
innebär att invånare blir beroende av den offentliga organisationens tjänster (Lindgren & 
Jansson, 2013). 

Den tredje aspekten beskriver hur användare av offentliga E-tjänster inte ska ses som 
konsumenter utan som invånare med rättigheter (Lindgren & Jansson, 2013). Medan företag 
har möjlighet att lägga sitt fokus på en viss målgrupp eller de som genererar mest inkomst går 
det inte att göra detsamma för offentliga organisationer där exempelvis en viss grupp 
exkluderas endast för att de inte tillhör majoriteten av användarna av en viss tjänst (Lindgren 
& Jansson, 2013). 

Med dessa aspekter i åtanke är det tydligt hur utvecklingen och upprätthållandet av offentliga 
E-tjänster kan vara mycket komplext och unikt. Då kommersiella E-tjänster, utvecklade av 
privata aktörer, ofta drivs av ett vinstintresse måste offentliga E-tjänster även ta hänsyn till 
aspekter som till viss del kan hämma de nuvarande E-tjänsternas spridning, både sett till 
resurser som finns till förfogande och hur väl de offentliga organisationerna förhåller sig till 
medborgarnas rättigheter. I anknytning till detta identifierar Karlsson, Holgersson, 
Söderström och Hedström (2012) ett antal mål som offentliga E-tjänster borde sträva efter att 
uppfylla, där de menar att offentliga E-tjänster borde kunna (1) vara användbara och 
tillgängliga, (2)  vara effektiva för myndigheter, (3) vara utvecklade genom en effektiv 
process, (4) vara relevanta för användare, (5) förbättra mottagligheten för invånare, (6) vara 
pålitliga, (7) stödja demokratin och (8) vara utvecklade på ett demokratiskt sätt. 

 

2.1.2 Fördelar och nackdelar med offentliga E-tjänster 
Vad finns det för mening med att använda E-tjänster, vilken betydelse har de för 
organisationerna som applicerar dem? För att lägga ytterligare värde kring innebörden av 
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detta arbete är det av intresse att få en uppfattning om varför E-tjänster är en viktig och 
möjligtvis nödvändig utveckling för organisationer av olika slag. Dessutom är det också 
viktigt att kunna inse de olika nackdelarna som ännu existerar med dem. 

Generellt sett och i jämförelse med konventionella tjänster har E-tjänster möjlighet att minska 
på kostnader, vara tillgängliga oavsett placering eller öppettider samt kunna erbjuda olika 
möjligheter för organisationer att samla information om hur interaktionen sker från kundernas 
sida (Rowley, 2006). Axelsson, Lindgren och Melin (2013) menar att det huvudsakliga målet 
med offentliga E-tjänster är att öka effektiviteten hos myndigheterna samtidigt som det också 
existerar flera fördelar för invånare som exempelvis enklare åtkomst, mer information, samt 
en möjligt högre kvalitet på interaktionerna med den tillhandahållande myndigheten. 
Liknande aspekter kan även uppmärksammas från Charalabidis, Askounis, Gionis, 
Lampathaki, och Metaxiotis (2006) samt Buckley (2003). Charalabidis m.fl. (2006) menar att 
behovet av personliga interaktioner minskas, eftersom invånare snarare placeras inom en 
online-miljö istället för i en kö, vilket i sin tur kan leda till en stor ökning av produktivitet för 
organisationen. E-tjänster gör det även möjligt att minimera felen från användarnas sida då de 
exempelvis inte kan fortsätta om ett formulär fyllts i på fel sätt, vilket således leder till att det 
blir en högre kvalitet på informationen som utväxlas (Axelsson m.fl., 2010). 

Utöver effektiviteten som erbjuds har E-tjänster även vissa ekonomiska fördelar kring deras 
implementering inom organisationer. Hoffman (2003) menar, i likhet med Rowley (2006), att 
E-tjänster kan leda till minskade kostnader och att det finns ett antal aspekter som beskriver 
olika affärsmässiga fördelar som öppnas upp genom E-tjänster: 

• Mobilitet – Användandet av E-tjänster behöver inte ske på någon specifik plats, utan 
de kan designas för att fungera i alla möjliga kontext och tillsammans med en mängd 
olika enheter som exempelvis mobiltelefoner.  

• Flexibilitet – Möjligheter att implementera många olika E-tjänster existerar då deras 
uppbyggnad kan vara modulbaserad, vilket gör det enkelt för organisationer att endast 
välja de E-tjänster de har behov av. 

• Interaktivitet – I anknytning till den föregående aspekten finns det möjlighet för ett 
antal implementerade E-tjänster att på ett enkelt sätt samverka då de kan interagera 
och kommunicera med varandra.  

• Utbytbarhet – Vid implementeringen ges många möjligheter att vara förberedd på 
eventuella förändringar som kan behövas kring E-tjänsterna i framtiden. 

Nackdelarna som existerar med E-tjänster i det nuvarande läget leds inte sällan till tekniska 
aspekter. Dessa aspekter kan exempelvis vara ett problem i utvecklingsländer där E-tjänster, 
även om de erbjuder bättre tillgänglighet och minskade kostnader samt hämmar korruption, 
hotas av dåliga teknologiska förutsättningar såsom låg bandbredd och brist på kompentens 
kring området som stort (Asogwa, 2013).  

Baird, Zelin och Booker (2012) menar att den digitala klyftan, vilket innebär att olika 
medborgarsegment kan lämnas utanför då de inte har tillgång till exempelvis datorer, 
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mobiltelefoner etc., blir extra tydlig för områden med en lägre inkomst och högre fattigdom. 
Medan rikare regioner har en mycket god möjlighet att ta del av alla typer tjänster som 
förmedlas elektroniskt av myndigheter ges inte samma chans till andra, där det i fattigare 
regioner även kan existera hinder i förutsättningarna för E-tjänsteutvecklingen, både sett till 
resurser och kompentens (Baird m.fl., 2012). Ytterligare, kan den digitala klyftans ses i 
Bélanger och Carter (2009) där de menar att det, förutom inkomst, även är en fråga om ålder 
och utbildning. Yngre generationer samt personer som är högutbildade visade sig använda 
offentliga E-tjänster i en högre grad än andra och det är viktigt att myndigheter aktivt arbetar 
för att motverka den digitala klyftan så mycket som möjligt (Bélanger & Carter, 2009).  

En annan nackdel kan, enligt Rowley (2006), vara att E-tjänster till viss del tappar det 
personliga relationsbyggandet då de inte erbjuder en interaktion ansikte mot ansikte. I mål att 
tydliggöra funna för- och nackdelar för E-tjänster listas dessa nedan i tabell 1. 

Fördel Referens 

Ökad effektivitet/produktivitet Axelsson m.fl. (2013), Charalabidis m.fl. 
(2006), Buckley (2003) 

Minskade kostnader för organisationen – 
Ekonomisk möjlighet 

Rowley (2006), Hoffman (2003), Asogwa 
(2013) 

Tillgänglighet – Enkel åtkomst och 
oberoende av placering 

Rowley (2006), Axelsson m.fl. (2013), 
Asogwa (2013) 

Informationsinsamling om interaktionen med 
E-tjänsten 

Rowley (2006) 

Högre kvalitet på interaktion mellan kund och 
E-tjänsteförmedlare 

Axelsson m.fl. (2013), Axelsson m.fl. (2010) 

Nackdel Referens 

Digital klyfta – Vissa medborgarsegment kan 
lämnas utanför 

Baird m.fl. (2012), Bélanger & Carter (2009) 

Goda förutsättningar för utveckling av E-
tjänster krävs – Ekonomiskt, teknologiskt, 
kompetensmässigt 

Baird m.fl. (2012), Asogwa (2013) 

Minskade möjligheter till personligt 
relationsbyggande 

Rowley (2006) 

Tabell 1. För- och nackdelar med E-tjänster. 
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2.1.3 Mognadsnivåer 
Det är viktigt att förstå att alla E-tjänster inte kan placeras inom en specifik kanal, utan 
området kan vara väldigt omfattande och som tidigare nämnt har både Söderström m.fl. 
(2015) samt Rowley (2006) påpekat att det existerat viss variation eller oenighet kring 
definitionen av E-tjänster. Rowley (2006) menar bland annat detta kan ledas till att 
funktionaliteten eller syftet med E-tjänsterna skiljer sig åt, då vissa forskare exempelvis har 
sett E-tjänster som en informationsservice medan andra har påpekat att det är en form av 
självservice. Informationsservicekaraktäristiken riktar sig till att se E-tjänster som ett sätt för 
två parter att genomföra ett utbyte av information och självservicekaraktäristiken beskriver att 
E-tjänster är en form interaktion med en teknologisk artefakt där användaren kan klara sig 
själv, utan hjälp från en person (Rowley, 2006). 

Då Rowley (2006) endast förespråkar två större karaktäristiker för E-tjänster, 
informationsservice och självservice, finns det andra forskare som till exempel Layne och Lee 
(2001) som syftar till att det existerar en mycket större bredd och många olika mognadsnivåer 
för E-tjänster sett till integreringen inom en organisation. Layne och Lee (2001) menar att E-
tjänster, i detta fall i en offentlig kontext, förekommer i fyra olika steg eller nivåer och att 
funktionaliteten som erbjuds för E-tjänster därför kan se mycket olika ut beroende på vilken 
nivå en organisation väljer eller resursmässigt har möjlighet att nå. Kännedom om detta kan 
vara viktigt för att de ska kunna bedöma hur stor omvälvning som krävs för att implementera 
en viss E-tjänst (Layne & Lee, 2001). Stegen från Layne och Lee (2001) kan ses nedan med 
förklaring: 

Steg 1 – Katalogisering: Detta steg innebär att organisationen endast har viss närvaro på en 
elektronisk kanal som till exempel Internet. Exempel på denna typ av nivå är att 
nedladdningsbara formulär och enklare information om organisationen finns tillgängligt via 
deras hemsida. Alltså oftast sådant som kunder/invånare tidigare möjligtvis kunnat finna med 
hjälp av gula sidorna, att besöka organisationen fysiskt eller kontakta dem över telefon.  

Steg 2 – Transaktion: Det andra steget börjar visa prov på potentialen som erbjuds genom 
användandet av Internet eller olika teknologiska artefakter för leverans av tjänster. Denna typ 
av nivå för E-tjänster uppfylls då användarna exempelvis har möjlighet att fylla i formulär i en 
online-miljö, vilket i sin tur innebär att de inte behöver befinna sig på någon specifik plats för 
att genomföra det. Dessutom uppstår det i detta steg tvåvägskommunikation där användarna 
av E-tjänsterna får en mer aktiv roll i att bidra med sin egen information till organisationen. 

Steg 3 – Vertikal integration: Det kan finnas mycket att vinna på att försöka centralisera en 
organisations olika avdelningar och motverka den fragmentering av information som kan 
uppstå om exempelvis en kommunal verksamhet har en bristfällig kommunikation med en 
regional eller nationell databas. Med vertikal integration är syftet att de olika E-tjänsterna som 
erbjuds ska vara tillräckligt sofistikerade och systemmässigt implementerade så att 
informationen som användaren bidrar med hos en avdelning även ska spridas till de andra. 
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Steg 4 – Horisontell integration: I detta slutgiltiga steg är organisationen helt integrerad med 
sitt teknologiska utbud av tjänster och de system som gör det möjligt. I och med horisontell 
integration ges även en mycket stor grund för ökad effektivitet hos organisationen. 

Utifrån de många stegen eller mognadsnivåerna som listats av Layne och Lee (2001) att är det 
tydligt att funktionaliteten som erbjuds ofta går hand i hand med de teknologiska och 
organisationsmässiga förutsättningarna. Således kan E-tjänster dels vara något väldigt enkelt, 
dels väldigt omfattande som både kräver mycket tid och arbete från organisationens sida. 
Även om det kan existera en uppfattning eller vision om att effektivisera så mycket som 
möjligt genom E-tjänster innebär detta ofta en komplex omvälvning för organisationen 
(Layne & Lee, 2001).  

Då andra forskare, som exempelvis Charalabidis m.fl. (2006), har nämnt mognadsnivåerna 
från Layne och Lee (2001), för beskrivning av offentliga E-tjänster har dess lämplighet även 
diskuterats. Andersen och Henriksen (2006) påpekar att mognadsnivåerna som föreslagits av 
Layne och Lee (2001) till stor del baserats på den ökade spridningen av teknologi inom 
myndigheter under 1970- till 1990-talet. Som resultat av detta menar Andersen och Henriksen 
(2006) att mognadsnivåerna ser till teknologiska aspekter i allt för stor grad. Enligt Andersen 
och Henriksen (2006) är det även viktigt att se mognadsnivåerna med perspektiv på 
aktiviteten och vad som är förmånligt för användarna av myndigheternas elektroniska tjänster. 

 

2.2 Användarmedverkan 
Ives och Olsen (1984) beskriver att användarmedverkan handlar om att under 
utvecklingsprocessen av ett system samarbeta med den grupp av användare systemet slutligen 
är tänkt för. Ives och Olsen (1984) kan dock inte styrka att medverkan från användare 
automatiskt leder till en lyckad utveckling och design av system. Däremot påpekar de 
samtidigt att deras forskningsobjekt inte bedrev användarmedverkan på ett tillräckligt bra sätt, 
eftersom den forskningen om ämnet under den tiden var ny och relativt outvecklad. Det finns 
dock forskare, exempelvis Matthing m.fl. (2006), som är relativt tydliga med att kunder eller 
användare borde medverka i idéskapande processer som i sin tur kan hjälpa till att utveckla 
bättre teknologiska tjänster. Att inom utvecklingsprocessen låta de användare som en viss 
tjänst är ämnad för medverka skapar en bättre förståelse för de behov som kan existera samt 
hur de sedan kan föras över eller implementeras i den nya tjänsten (Matthing m.fl., 2006). 

Grunden för begreppet användarmedverkan kan tolkas på många olika sätt där bara själva 
begreppet användare kan betyda många olika saker (Cavaye, 1995). Är en användare en 
person som tillhör ledningen av ett företag? Är en användare en person som är mellanchef 
eller en annan medarbetare? Det är viktigt att användare som kan vara relevanta inom olika 
delar av utvecklingsprocessen identifieras (Cavaye, 1995). Inom detta arbetes genomförande 
kommer dock externa användare, personer som står utanför organisationen, ges största fokus 
eftersom den kommunala verksamhetens E-tjänsteplattform, som riktar sig till invånare, har 
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ett behov av att utvecklas. Problematiskt är dock att gruppen för externa användare inom 
offentliga organisationer kan vara mycket bred eftersom den, av exempelvis demokratiska 
skäl, borde innefatta alla invånare (Lindgren & Jansson, 2013). 

Medverkan är, precis som användare, ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. För 
att tydliggöra detta går det att se till ett antal attribut som undersöker begreppet närmare och 
på vilket sätt metoden kan appliceras i praktiken (Cavaye, 1995): 

• Typ av medverkan – Förklarar hur stor andel av användarna som ska medverka inom 
ett projekt. Ibland kan större grupper täckas genom att låta en användare representera 
flera. 

• Graden av medverkan – Innebär vilken grad av ansvar användare ges inom ett projekt. 
De kan exempelvis endast ge råd eller integreras djupare och vara en viktig aktör för 
hela projektets genomförande. 

• Innehåll för medverkan – Avser för vilken specifik fas eller innehåll kring ett projekt 
som användarmedverkan appliceras. 

• Omfattningen av medverkan – Avser att omfattningen och behovet för medverkan kan 
variera inom projektets delar och att det inte alltid är lika relevant. 

• Formaliteten av medverkan – Beskriver hur formellt genomförandet av medverkan ska 
vara. Medverkan kan till exempel ske genom välplanerade möten med 
användargrupper eller också genom informella diskussioner. 

• Influensen av medverkan – Innebär hur stor inverkan användarnas medverkan ska ges 
på projektet. Beroende på hur projektledningen väljer att förhålla sig till detta kan de 
bland annat ge användarnas synpunkter stor influens, men också ingen alls. 

Lynch och Gregor (2004) menar att attributen tagits fram av Cavaye (1995) även kan 
utvecklas mer, speciellt gällande attributet influens av medverkan. Djup av medverkan är en 
aspekt som lagts till och utgörs av tre delar som visar på (1) i vilket steg användarna 
medverkade, (2) hur ofta de fick möjlighet att medverka och (3) hur deras synpunkter 
övervägdes av projektledningen (Lynch & Gregor, 2004).  

Attributen som listats visar att användarmedverkan kan ske på väldigt många olika sätt. 
Intressant nog går det att dra vissa paralleller mellan användarmedverkan och 
mognadsnivåerna för E-tjänster. Det kan både göras enkelt och avancerat, men det är i 
slutändan upp till de enskilda organisationerna eller projektledningen att besluta om hur det 
ska genomföras. Värt att notera är dock att användarmedverkan ibland sker trots att användare 
inte ges någon större roll i helheten, där endast ett fåtal ges möjlighet att medverka samt att 
projektledningen inte heller bryr sig om eller lyssnar på synpunkterna som ges av användarna 
(Lynch & Gregor, 2004). 

Cavayes (1995) beskrivning och attribut har fortsättningsvis legat som grund för ytterligare 
forskning kring området användarmedverkan. Ett exempel på detta kan vara Butler och 
Fitzgerald (1997) som bygger vidare på och breddar begreppet om användarmedverkan med 
ytterligare dimensioner för att sedan applicera det på ett verkligt fall, som innefattar 
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utvecklingen av två informationssystem. Då attributen från Cavaye (1995) ligger som grund 
ser Butler och Fitzgerald (1997) ett behov av att tydligare specificera hur dessa ter ser i 
förhållande till kontexten eller fallet som undersöks, vilket i sin tur ger en bättre förståelse för 
vad som kan krävas för en lyckad implementering av användarmedverkan. 

2.2.1 Fördelar och nackdelar med användarmedverkan 
Dodd och Carr (1994) menar att systemutvecklingsprocessen kan dra nytta av slutanvändare i 
en allt högre grad där de presenterar en omformad modell av utvecklingsprocessen kallad 
SDLU (Systems Development Led by End-Users). Förutom att bidra till en positiv 
uppfattning om ett systems användbarhet hos användare hjälper också användarmedverkan, i 
detta fall som SDLU, att skapa en mer en kunnig användargrupp som allteftersom blir bättre 
på att använda, föreslå samt använda nya funktioner (Dodd & Carr, 1994). Clavadetscher 
(1998) syftar till att användare, under projektets gång, måste ges en avsevärd delaktighet inom 
projekt för att kunna hantera samt besluta om olika funktioner och krav till det tänkta 
systemet. Dessutom är det, enligt Clavadetscher (1998), inte rekommenderat att låta 
programmerare eller utvecklare av olika slag gissa vilka funktioner som borde ingå i ett visst 
system, utan det är endast användarna själva som har relevant kännedom av vad ett visst 
system ska kunna göra för dem. Med ett starkare fokus på användare är det dessutom möjligt 
att det slutgiltiga resultatet accepteras i en allt högre grad (Kotamraju & van der Geest, 2011, 
Cavaye, 1995). 

Det finns flertalet utmaningar med att involvera användare inom utvecklingsprocessen och det 
är viktigt att det, tidigt inom projekt, existerar tydligt definierade roller och metodologiska 
processer som beskriver hur användarmedverkan ska gå till (Kujala, 2003). Det existerar inte 
heller några garantier för att resultatet från utvecklingsprocessen automatiskt blir bra genom 
en introducering av användarmedverkan, utan metoden ger endast ett sätt att kunna anpassa 
sig utifrån användarnas behov. Detta är i linje med vad Ives och Olsen (1984), Cavaye (1995) 
samt Butler och Fitzgerald (1997) framhåller. Enligt Lynch och Gregor (2004) finns det också 
fall där användarmedverkan inte genomförs till fullo. Exempelvis påpekar de, som tidigare 
nämnt, att användarmedverkan kan appliceras utan att ledningen inom ett visst 
utvecklingsprojekt lyssnar eller tar till sig synpunkterna från användarna. 

Kujala (2003) menar att kostnaderna för ett projekts genomförande sannolikt ökar på grund av 
användarmedverkan och att det ibland är problematiskt för utvecklare och användare att 
samarbeta, men syftar samtidigt till flertalet fördelar såsom att minimera antalet fel som måste 
ändras i efterhand samt att systemet får en större chans att bli lyckat och accepteras av 
användare. Oavsett är det sällan brist på pengar eller teknologiska resurser i misslyckade 
projekt, utan problem leds ofta till utvecklingsprocessen där exempelvis dålig 
användarmedverkan är en av orsakerna (Gulliksen & Eriksson, 2006). 

Andra orsaker till att utvecklingsprocessen inte sköts på ett bra sätt menar Clavadetscher 
(1998) utgörs bland annat av dålig kommunikation mellan utvecklare och användare, brist på 
tydliga krav/mål och att vissa projekt går över budget och tiden som avsatts för dem. Vidare 
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nämner han att en användarcentrerad analys är ett väldigt fördelaktigt sätt att lösa problem, då 
den ser helheten och kraven inom processen utifrån användarnas perspektiv. Nedan 
presenteras de funna fördelarna och nackdelarna med att applicera användarmedverkan i 
tabell 2. 

 

Fördelar Referens 

Utvecklingsprocessen får en god uppfattning 
om användarnas behov och mål 

Dodd & Carr (1994), Clavadetscher (1998), 
Matthing m.fl. (2006) 

Chans till högre acceptans av slutgiltiga 
resultatet 

Kotamraju & van der Geest (2011), Cavaye 
(1995), Kujala (2003) 

Minimering av antalet fel som kräver ändring 
i efterhand 

Kujala (2003) 

Nackdelar Referens 

Projektets resultat blir inte automatisk bra 
genom ökad användarmedverkan 

Ives & Olsen (1984), Cavaye (1995), Butler 
& Fitzgerald (1997) 

Användarmedverkan appliceras, men 
ledningen lyssnar inte synpunkterna som ges 

Lynch & Gregor (2004) 

Ökade kostnader Kujala (2003) 

 

2.2.2 Utmaningar med användarmedverkan för offentlig sektor 
Kotamraju och van der Geest (2011) menar att det än så länge snarare har varit lagar om 
tillgänglighet för personer med handikapp av olika slag som hittills fungerat som drivkraft för 
en ökad användarmedverkan inom offentlig sektor. Även om det kan existera en vilja hos den 
offentliga verksamheten att skapa en E-tjänst som dels är lätt att använda, dels är användbar 
genom att i högre grad involvera slutanvändare/invånare, uppfylls dessa planer sällan i 
verkligheten (Kotamraju & van der Geest, 2011). 

Denna del försöker ge en förståelse för utmaningarna som den offentliga sektorn möter då de 
väljer att applicera användarmedverkan för utvecklingen av deras E-tjänster. Detta anses som 
viktigt för att arbetet ska genomföras på välinformerat och effektivt sätt. Som tidigare nämnt 
identifierar Karlsson m.fl. (2012) ett antal mål som offentliga E-tjänster borde sträva efter att 

Tabell 2. För- och nackdelar med användarmedverkan. 
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uppfylla. Även om målen är relevanta finns det inom forskningslitteraturen flera bevis för att 
det existerar många utmaningar med att appliceras användarmedverkan i en hög grad inom en 
offentlig sektor. Då det möjligtvis kan uppstå olika utmaningar kring vardera av de åtta målen 
för utveckling av offentliga E-tjänster finns det ett antal utmaningar som ofta återkommer. 
Dessa utmaningar nämns även inom forskningslitteratur som är relativt modern. Av den 
anledningen ansågs utmaningarna därför fortfarande vara relevanta i dagsläget och något som 
möjligtvis blir extra viktigt att ta hänsyn till inom ramen för detta arbetets genomförande. 
Tabell 3 belyser de funna utmaningarna med att applicera användarmedverkan inom en 
offentlig sektor. 

Utmaning Referens 

Demokratiska mål med utveckling Lindgren & Jansson (2013), Karlsson m.fl. 
(2012), Scandurra m.fl. (2013), Følstad 
(2005), Kotamraju & van der Geest (2011) 

Gruppen invånare innebär en bred och otydlig 
målgrupp, men ingen ska exkluderas 

Axelsson m.fl. (2013), Karlsson m.fl. (2012), 
Holgersson m.fl. (2015), Axelsson m.fl. 
(2010), Scandurra m.fl. (2013) 

Ofta begränsade resurser som finns till 
förfogande 

Lindgren & Jansson (2013), Holgersson m.fl. 
(2015), Scandurra m.fl. (2013) 

 

 

Först och främst kan det vara en utmaning att förhålla sig till de demokratiska målen som 
existerar inom den offentliga sektorn. Som tidigare nämnt har den offentliga sektorn en annan 
typ av grund att utgå ifrån jämfört med den privata då de även borde förhålla sig till de 
demokratiska processerna och lagarna som existerar för invånares rättigheter (Lindgren & 
Jansson, 2013, Karlsson m.fl., 2012, Scandurra m.fl., 2013). Även Følstad (2005) samt 
Kotamraju och van der Geest (2011) påpekar att det finns olika politiska och demokratiska 
aspekter som kan vara viktigt att ha i åtanke vid utvecklingen av en E-tjänst inom den 
offentliga sektorn. Bland annat kan det härledas till att existerar en viss plikt eller skyldighet 
att hålla sig öppen till samhället i stort samtidigt som de också borde eftersträva jämlikhet för 
alla genom att designa för så många som möjligt (Følstad, 2005). Enligt Karlsson m.fl. (2012) 
så skulle total konsensus mellan alla användare uppfylla de demokratiska målen med E-
tjänsterna, men detta menar de också är en omöjlig verklighet rent praktiskt eftersom det 
skulle innebära att alla personer i samhället måste medverka i utvecklingen. 

Den föregående utmaningen hör till viss del ihop med den andra utmaningen som specificerar 
att gruppen som involveras är invånare. Lindgren och Jansson (2013) menar att användarna av 
den slutgiltiga E-tjänsten inte kan ses som konsumenter, vilket skulle kunna vara relevant för 

Tabell 3. Utmaningar med användarmedverkan inom en offentlig sektor. 
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den privata sektorn, men i den offentliga sektorn är medborgarperspektivet viktigt. Den breda 
gruppen invånare, som enligt Axelsson m.fl. (2013) är abstrakt, kan därför innehålla en 
mängd användare med olika egenskaper (Holgersson m.fl., 2015). Eftersom alla inte kan 
medverka inom utvecklingsprocesserna har det samtidigt uppstått svårigheter kring att få en 
förståelse för vilka som borde representera användarna i en offentlig kontext (Andersson 
m.fl., 2010). Exempelvis kan studenter vara den primära målgruppen eller intressenterna för 
en viss E-tjänst samtidigt som det är viktigt att även kunna se till övriga invånare (Axelsson 
m.fl.. 2013). 

Resurserna som finns till förfogande kan ofta vara en utmaning för den offentliga sektorn. 
Som tidigare nämnt är offentliga E-tjänster unika på så sätt att de, enligt Lindgren och Jansson 
(2013), borde hantera resurserna på ett så bra sätt så möjligt. Sannolikt är det även möjligt att 
koppla detta till målet att offentliga E-tjänster ska utvecklas på ett effektivt sätt som nämnts 
av Karlsson m.fl. (2012).  

Då användarmedverkan generellt sett är en svår aktivitet med flera utmaningar för den 
offentliga sektorn blir detta sannolikt än mer tydligt i en kommunal kontext. Inom 
forskningsvärlden existerar det studier som exempelvis Holgersson m.fl. (2015) som menar 
att kommuner gärna ser en större grad av användarmedverkan i deras utveckling av offentliga 
E-tjänster, men att detta också hämmas av en brist på resurser och kompetens. Ytterligare har 
den främsta orsaken kring kommuners svårigheter att öka sin användning av E-tjänster, enligt 
Norris och Reddik (2012), kunnat ledas till de ekonomiska begränsningarna. Även i Baird 
m.fl. (2012) nämns de ekonomiska begränsningarna. I en kommunal kontext existerar det helt 
enkelt inte en stor mängd resurser, men en annan viktig faktor som spelar in kan vara att 
förändringen mot en mer effektiv digitaliserad kommunal verksamhet ofta sker långsamt och 
stegvis, till skillnad från en statlig myndighet som måste hantera ett helt land (Norris & 
Reddik, 2012).  

Schwester (2009) menar att kommuner som har en större budget samt högre andel av 
anställda med god kompentens kring IT oftast har en mer utvecklad plattform kring sina E-
tjänster. Dock har det visat sig att det även är en fråga om politiska beslut där en kommuns 
ledning har möjlighet att hävda fördelarna med en ökad digitalisering (Schwester, 2009). 

I linje med Lindgren och Janssons (2013) aspekter kring vad som gör den offentliga kontexten 
unik gällande utvecklingen av E-tjänster menar Scandurra m.fl. (2013) att 
användarmedverkan som tillämpats för att utveckla offentliga E-tjänster inom en kommunal 
kontext är en utmanande och komplex aktivitet. Studien som genomförts av Scandurra m.fl. 
(2013) har även stött på många av de utmaningar som hittills specificerats inom detta arbete. 
De menar att det existerar ett behov av att undersöka nya metoder, som enligt bästa praxis, 
ska kunna stödja utvecklingen av offentliga E-tjänster. 
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3. Problemprecisering 
 

Undersökningen av forskningslitteratur kring E-tjänster och användarmedverkan har 
identifierat flera möjligheter och utmaningar för genomförandet av detta arbete. Det är tydligt 
att E-tjänster medför flera fördelar för både den tillhandhållande organisationen och 
användarna. Ytterligare är det tydligt att E-tjänster inom en offentlig kontext är annorlunda 
gällande deras krav och utvecklingsprocess. Då det, inom utvecklingsprocessen för offentliga 
E-tjänster, existerar både möjligheter och utmaningar med användarmedverkan, samt att det, 
enligt Holgersson m.fl. (2015), existerar en vilja från kommunala verksamheter att i högre 
grad arbeta tillsammans med användare kan detta tolkas som ett relevant och viktigt område 
att undersöka i dagsläget. 

Syftet med detta arbete är att hjälpa en kommunal verksamhet förbättra sin utvecklingsprocess 
av offentliga E-tjänster genom att introducera användarmedverkan i en högre grad. Den 
berörda kommunen på ca 13 000 invånare definieras som en mindre kommun och resurserna 
som finns till förfogande ofta är begränsade i en sådan kontext. I linje med gapet som 
identifierats av Scandurra m.fl. (2013) bygger detta arbete vidare på att undersöka och 
utveckla metoder kring bästa praxis inom användarmedverkan, som ger en offentlig 
organisation bättre förutsättningar inom utvecklingen av dess E-tjänster. Det unika bidraget 
med detta arbete förväntas vara att dels öka förståelsen kring utmaningarna som en mindre 
kommun möter vid utvecklingen av E-tjänster, dels fastställa kommunens möjligheter att 
genomföra användarmedverkan enligt bästa praxis. Ytterligare är det möjligt att resultatet av 
detta arbete fortsättningsvis kan fungera som en grund för andra kommuner av liknande 
storlek att på ett bättre sätt ta del av en ökad användarmedverkan vid utvecklingen av deras E-
tjänster. I och med ovan nämnda aspekter samt att det existerar flertalet utmaningar och behov 
av ytterligare kunskap kring utvecklingen av offentliga E-tjänster i kommunala verksamheter 
har följande problemprecisering tagits fram: 

Hur står sig bästa praxis för användarmedverkan inom kommunala verksamheter, gentemot 
identifierade utmaningar för utvecklingen av offentliga E-tjänster? 

Problempreciseringen ovan specificerar det övergripande målet med detta arbete, men för att 
ytterligare förtydliga samt ge en bättre struktur till genomförandet togs ett antal delfrågor 
fram. Först är det av intresse att få en tydlig bild över kommunens nuläge, så att arbetet har 
något att utgå ifrån fortsättningsvis: Hur ser nuläget ut för kommunens offentliga E-tjänster, 
gällande deras utvecklingsprocess samt utmaningar de mött? 

Den andra delfrågan riktar sig till att se till hur kommunens utvecklingsprocess kan omformas 
för att ta del av bästa praxis för användarmedverkan: Hur kan bästa praxis för 
användarmedverkan omforma kommunens nuvarande utvecklingsprocess? 



Carl Engström (a13caren)  2016-05-01 

 
15 

Den tredje och sista delfrågan handlar om att grunda arbetet i kommunens verkliga situation 
för att ta hänsyn till diverse avgränsningar som kan krävas: Vilka avgränsningar kan krävas 
för att bästa praxis för användarmedverkan ska kunna appliceras i denna kontext?  

Det gemensamma resultatet från dessa delfrågor hoppas kunna ge ett slutgiltigt svar på den 
övergripande problempreciseringen för detta arbete. 

 

3.1 Förväntat resultat 
Kartläggningen över den nuvarande situationen förväntas kunna beskriva den nuvarande 
utvecklingsprocessen för kommunens offentliga E-tjänster utan större problem. Då 
arbetsplanen i detta stadie riktar sig till att diskutera utvecklingsprocessen enskilt med ett 
antal anställda på kommunen är det möjligt att deras beskrivning till viss del skiljer sig från 
person till person. Detta kan dock visa vara ett fördelaktigt sätt att få en övergripande 
förståelse även om vissa avvägningar kan bli aktuella. 

Vid en omformning av den nuvarande utvecklingsprocessen är det troligt att flera steg kan 
kompletteras med en ökad användarmedverkan. Ett förväntat resultat av arbetet visar 
sannolikt att den nuvarande utvecklingsprocessen för den offentliga sektorn i en mindre 
kommunal verksamhet därför har flertalet möjligheter att utvecklas och ge stöd för en ökad 
användarmedverkan. Trots det blir en mycket viktig punkt för detta arbete vad som kan ses 
som det optimala och vad som egentligen är realistiskt, därav den tredje delfrågan som riktar 
sig till att utforska vilka avgränsningar som kan krävas. 

Det är viktigt att notera att utmaningarna som identifierats för den offentliga sektorn 
möjligtvis blir extra tydliga inom den kommunala kontexten. De begränsade ekonomiska och 
kompetensmässiga resurserna som finns till förfogande leder därför till att en 
utvecklingsprocess med ökad användarmedverkan inte kan uppfyllas helt och hållet i 
verkligheten. Av den anledningen blir det möjligtvis relevant att iterera den omformade 
utvecklingsprocessen med de anställda på kommunen för att ta hänsyn till utmaningarna som 
existerar. På så vis skulle det slutgiltiga resultatet vara mer i linje med vad kommunen klarar 
av. Arbetet som stort bridrar med kompentens till verksamheten, men hur de sedan väljer att 
använda sig av den omformade utvecklingsprocessen är fortfarande upp till dem. 
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4. Metod och genomförande 
 

Givet problemställningen som hittills specificerats kommer detta arbete till stor del bygga på 
att samla in och analysera empirisk data från en kommunal verksamhet. I Sverige finns det 
idag 290 kommuner som kan skilja sig på flera punkter, men detta arbete avgränsar sig till att 
riktas mot endast en av dem. För att lägga grunden för genomförandet samt kunna nå ett svar i 
slutändan kommer undersökningen behöva studera frågor på djupet och i detalj, vilket Patton 
(2002) menar kan lösas genom att använda en kvalitativ ansats. Medan kvantitativ forskning 
ofta utgörs av numerisk data kring ett visst fenomen handlar kvalitativ forskning om att förstå 
de bakomliggande orsakerna kring varför det undersökta fenomenet ter sig på ett visst sätt 
(Patton, 2002).  

Då detta arbete utförs inom endast en kommun är det även lämpligt att arbetet till stor del bör 
ses som en fallstudie. Berndtsson m.fl. (2013) beskriver att en fallstudie är en djupgående 
undersökning av ett specifikt fall som bland annat kan utgöras av en organisation, en viss 
avdelning eller ett fenomen kring en viss sak. Även om det sannolikt finns likheter mellan 
kommuner av liknande storlek, är det trots allt inte säkert att resultaten som ses i denna 
kontext är applicerbara i alla andra situationer. Fallet som sådant, med problemställningen i 
åtanke, är då att undersöka en specifik kommun och arbetet gällande deras E-tjänster på 
djupet och i detalj. Ytterligare beskrivning om fallet ges i 4.1. 

Enligt Patton (2002) existerar det olika tekniker som kan användas för att samla in kvalitativ 
data eller studera olika fenomen. Observation är en teknik som kan hjälpa studera personers 
handlingar, beteendemönster, interaktioner etc. i situationer som ter sig mer komplexa än vad 
som annars är specifikt uttalat (Patton, 2002). Även om denna metod kan lämpa sig bra i 
många andra sammanhang, skulle den möjligtvis vara ineffektiv för detta arbete. Rent 
hypotetiskt skulle exempelvis utvecklingsprocessen kunna observeras om det finns möjlighet 
att följa kommunens arbete under längre tid, men detta skulle vara väldigt tidskrävande och 
ineffektivt. Dokumentanalys är en annan teknik som innebär att nedskrivet material 
tillhörande det undersökta fallet granskas, vilket bland annat kan utgöras av svar organisations 
sparade uppgifter eller dokument (Patton, 2002).  

Fortsättningsvis beskriver Patton (2002) att öppna intervjuer kan ge direkt insikt om personers 
erfarenheter, åsikter och känslor, vilket är något som kan viktigt för att detta arbete ska få en 
bra bild över kommunens nuläge. Till skillnad från standardiserade och kortare svar inom en 
kvantitativ ansats kan svaren inom en öppen intervju vara längre, detaljrika, mer varierade och 
ett bra sätt att få respondenternas perspektiv kring ett visst område (Patton, 2002). Enligt 
Berndtsson m.fl. (2008) kan öppna intervjuer också vara ett bra sätt att få en god förståelse 
och samtidigt vara mottaglig för att få djupare svar och en bättre diskussion. Detta 
tillvägagångssätt skulle därför kunna motiveras som effektivt och passande för att, under 
arbetets gång, utforska den kommunala verksamheten på djupet och framför allt se det genom 
de anställdas perspektiv.  
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Övergripande består arbetet, i anknytning till dess delfrågor, av tre steg. Det första steget 
riktar sig till att ge en förståelse för kommunens nuläge, gällande deras utvecklingsprocess 
kring E-tjänsterna samt vilka typer av utmaningar de hittills mött i sitt arbete mot en mer 
digitaliserad kommunmiljö, där öppna intervjuer skulle vara lägligt att applicera. Steg två ser 
till relevant litteratur inom området för användarmedverkan och hur denna utvecklingsmetod 
kan appliceras enligt bästa praxis givet den offentliga kontexten. Steg tre handlar om att 
grunda arbetet på bästa sätt i kommunens verklighet. Detta för att få en förståelse kring vilka 
typer av avgränsningar som kan vara aktuella för användarmedverkan i en kontext då 
resursbegränsningar hittills starkt dikterat vad som är möjligt att genomföra. Återigen kan 
öppna intervjuer vara ett passande sätt att få en god diskussion för att komma överens om en 
bra avgränsning utifrån kommunens resurser. Figur 1 är tänkt illustrera den övergripande 
processen för arbetets genomförande där de streckade boxarna inkapslar arbetets olika steg. 
Notera att figuren inte kommer att passa in helt och hållet mot rapportens struktur eftersom 
metoderna och resultaten beskrivs inom separata delar. Inom arbetets konkreta genomförande 
var dock detta den verkliga processen. 

 

Då vardera steg inom processen har ett eget resultat måste de först avslutas innan ett nytt steg 
kan påbörjas. Resultatet i det första steget innebär en förståelse för kommunens nuläge, i det 
andra steget innebär det en omformad utvecklingsprocess utifrån identifieringen av bästa 
praxis för användarmedverkan och i det tredje steget innebär det en itererad 

Figur 1. Process för arbetet. 
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utvecklingsprocess som avgränsats mot kommunen. De större pilarna illustrerar den 
övergripande riktningen för arbetet medan de mindre pilarna visar processen inom de olika 
stegen. När det sista steget, steg tre, är slutfört möjliggör det en slutsats och diskussion om 
arbetet som stort. 

 

4.1 Fallstudie – Tidaholms Kommuns nuläge 
 

Detta arbete kommer att genomföras på Tidaholms Kommun och som tidigare nämnt är det en 
relativt liten kommun på cirka 13 000 invånare. I dagsläget används hemsidan 
www.tidaholm.se som en länk till E-tjänsteplattformen kallad Jukebox. Värt att notera är dock 
att inte enbart Tidaholms Kommun använder Jukebox, utan plattformen är vanligt 
förekommande i många andra kommuner. Innehållet i Jukebox utgörs främst av en 
uppsättning formulär som invånarna kan fylla i. Exempelvis finns anmälan om vigsel, 
anmälan om fritidsplats, beställning/ändring av sophämtning etc. Ytterligare är de olika E-
tjänsterna sorterade inom kategorier beroende på sin specifika förvaltning. 

Idag består Tidaholms Kommun av åtta olika förvaltningar och många av dessa har flera 
avdelningar under sig. Förvaltningarna utgörs av kommunledningskontoret, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, 
omvårdnadsförvaltningen, socialförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Kommunens 
organisationsstruktur innehåller även ytterligare uppdelning i form av olika avdelningar eller 
enheter. Många är underordnade kommunledningsförvaltningen och här finns bland annat IT-
avdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, budget- och 
skuldrådgivningsenheten, konsumentvägledningsenheten, näringslivsenheten samt 
folkhälsoenheten. 

Tidaholms Kommun har även andra har andra E-tjänsteplattformar utöver Jukebox. Till 
exempel har de en nyligen lanserad applikation för mobiltelefoner, webbokning av 
idrottsanläggningar, databaser för bibliotekskatalogen etc. Jukeboxplattformen och dess E-
tjänster kommer dock vara fokus för detta arbete. Orsaken till detta är att plattformens 
innehåll sköts av kommunen själva och externa organisationer är lika involverade i dess 
utveckling. Exempelvis är mobilapplikationens utveckling till stora delar utförd av en extern 
organisation. Om Tidaholms Kommun skulle placeras inom de olika mognadsnivåerna från 
Layne och Lee (2004) är rimligt att tänka att organisationen hamnar mellan katalogisering 
och transaktion. Kommunen har idag ett stort antal nedladdningsbara formulär i PDF-format, 
men de arbetar aktivt med att digitalisera så att fler ska kunna fyllas inom en online-miljö. 

För det första steget inom arbetet som riktar sig till den första delfrågan var syftet att, genom 
användandet av öppna intervjuer, få en förståelse kring utvecklingsprocessen samt de 
utmaningar Tidaholms Kommun hittills stött på i sitt arbete med E-tjänsterna. 
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4.1.1 Urvalsstrategi 
Förberedelsen och genomförandet av intervjuerna är starkt baserade utifrån beskrivningen av 
Berntsson m.fl. (2008) där de först och främst syftar till att relevanta intervjuobjekt borde 
identifieras. För att på ett så bra sätt som möjligt förhålla sig till detta arbetes 
problemställning samt kunna finna värdefull data som var utvecklande för resten av arbetet 
ansågs det därför viktigt att identifiera informationsrika fall inom Tidaholms Kommun. Som 
ett steg i urvalet togs ett antal kriterier fram, där en eller flera av dessa skulle uppfyllas för 
personen skulle vara relevant för att intervjuas: 

• Varit direkt involverad inom utvecklingen eller marknadsföringen av kommunens E-
tjänster. 

• Haft ett tidigare samarbete med någon som utvecklat kommunens E-tjänster. 

• Arbetat med frågor som berör kommunens E-tjänster eller digitalisering som stort. 

I anknytning till detta ansågs det också viktigt att inte endast kontakta kommunens IT-
avdelning, som uppenbarligen har mycket kunskap om E-tjänsterna, utan även höra med 
andra avdelningar för att få en mer övergripande förståelse för kommunens arbete. Utifrån 
uppsatta kriterier, erfarenhet samt dagliga arbetsuppgifter identifierades 5 relevanta personer 
för intervjuerna tillsammans med Tidaholms Kommun. Dessa kontaktades så tidigt som 
möjligt för genomförandet av intervjuer då det var tydligt att de ofta var upptagna inom sitt 
arbete. 

Intervjudeltagare från Tidaholms Kommun: 

Intervjudeltagare Förvaltning/Avdelning Titel 

Deltagare 1 (D1) Kommunikation Kommunikatör 

Deltagare 2 (D2) IT-avdelningen Utvecklare 

Deltagare 3 (D3) Kommunledningsförvaltningen Kanslichef 

Deltagare 4 (D4) Tekniska förvaltningen Ingenjör 

Deltagare 5 (D5) IT-avdelningen Webmaster/Utvecklare 

 

Då kommunen består av många olika förvaltningar och avdelningar existerar det svårigheter 
att få en helt övergripande bild för hur alla avdelningar eller förvaltningar inom Tidaholms 
Kommun förhåller till E-tjänsteutvecklingen. IT-avdelningen spelar en stor roll för denna 
undersökning då en stor del av ansvaret för utvecklandet av kommunens E-tjänster ligger där, 
men ett visst fokus lades även på den tekniska avdelningen, som i dagsläget är den avdelning 

Tabell 4. Lista över intervjudeltagare. 
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som erbjuder flest E-tjänster via Jukeboxplattformen. Ytterligare var det möjligt av få med en 
deltagare som arbetar med kommunikationen med invånare. En person från 
kommunledningsförvaltningen medverkade också, vilket gav en möjlighet att höra hur de som 
arbetar inom kommunledningen förhåller sig till E-tjänsterna.  

Förhoppningen var att dessa deltagare var tillräckligt informationsrika att funnen data skulle 
visa på återkommande mönster, vilket är ett viktigt steg i arbetet. Enligt Berndtsson m.fl. 
(2008) karaktäriseras ett bra resultat av tydliga slutsatser som kan presenteras med stark 
säkerhet. En övergripande förståelse för Tidaholms Kommuns nuvarande utvecklingsprocess 
och utmaningar möjliggör undersökningen av arbetets två andra delfrågor.  

 

4.1.2 Intervjugenomförande 
Då deltagarna arbetar på olika avdelningar och med en mängd olika arbetsuppgifter ansågs det 
tidigt problematiskt att skapa en fast uppsättning av frågor för att täcka alla möjliga instanser. 
Innan intervjuernas genomförande fanns det i förväg kännedom om att alla deltagarna inte 
kunde förväntas ge svar på alla delar som var viktiga för undersökningen.  Istället utformades 
en agenda, som i linje med Berndtsson m.fl. (2008) kan hjälpa lägga vikt kring vissa frågor 
som behöver besvaras. Detta ledde till att ett antal mål för intervjuerna specificerades: 

• Få en tydlig blid av Tidaholms Kommuns nuvarande utvecklingsprocess för E-tjänster  

• Insikt om vilka typer av resurser som läggs på utvecklingen av kommunens E-tjänster 

• Insikt om hur kommunledningen förhåller sig till utvecklandet av E-tjänster, vilka 
politiska beslut som bidrar till eller hindrar arbetet 

• Förståelse för övriga utmaningar som de upplever att de hittills stött på i sitt arbete 
med kommunens E-tjänster eller utvecklingsprocess 

I anknytning till målen skapades en intervjuguide att följa. Den fungerade för att dels bredda 
de uppsatta målen, del ge en viss struktur för genomförandet av intervjuerna. Skillnaden 
mellan deltagarnas arbeten och ansvarsområden inom kommunen gjorde dock att vissa frågor 
inte gick att ställa till alla deltagare. Exempel på detta kan vara att deltagarna från IT-
avdelningen var de enda som konkret kunde svara på hur utvecklingsprocessen fungerade.  

Berntsson m.fl. (2008) menar att kontrollen inom en öppen intervju till stora delar hamnar hos 
den som blir intervjuad. Vid påbörjandet av intervjun informerades deltagarna först om 
arbetet som stort. Därefter presenterades målen för intervjun. En kännedom om målen gav 
sannolikt deltagarna en bättre förståelse för varför intervjun genomförs och vilka typer av 
delar den kommer beröra. En god diskussion var eftersträvansvärt för alla intervjuer.  
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Intervjuerna genomfördes enskilt och i avskilda rum under fem olika tillfällen på Tidaholms 
Kommun. Fyra intervjuer genomfördes på de anställdas egna kontor och en intervju 
genomfördes i ett mötesrum. Ingen, förutom den intervjuade och intervjuaren befann sig 
rummen under genomförandet. Att genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetsplats kan vara 
viktigt för att de ska känna sig bekväma med situationen (Berndtsson m.fl., 2008). Ett val som 
sannolikt kan ha varit väldigt viktigt var att genomföra intervjuerna enskilt med deltagarna. 
Sannolikt ledde det till att deltagarna fick lättare att säga vad de egentligen tycker. Dessutom 
gavs alla en chans att prata lika mycket. Om dessa intervjuer hade genomförts i grupp kan det 
vara möjligt att vissa personer hamnar i bakgrunden och bara håller med vad de andra säger.  

Tidigt under planeringsfasen fanns det en medvetenhet om att ett samtal kring utmaningar 
eller svårigheter samt egna åsikter också kan innebära en hel del kritik för diverse delar av 
verksamheten, vilket flera personer kan uppleva som känsligt att dela med sig av. Dessa typer 
av etiska aspekter har varit ytterst viktiga att ta hänsyn till för hela arbetets genomförande, 
inte minst vid genomförandet av dessa intervjuer. In anknytning till hur forskning bör 
bedrivas på ett etiskt rimligt sätt informerades deltagarna under intervjuns genomförande, i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2002) krav, vilka aspekter detta arbete berör, vad deras 
medverkande innebär och hur insamlad data kommer behandlas. För att detta inte skulle 
glömmas sattes det upp som ett specifikt steg inom intervjuguiden i anknytning till 
beskrivningen av målen. För att ytterligare förtydliga specificerar Vetenskapsrådet (2002) fyra 
etiska huvudkrav där (1) informationskravet innebär att deltagaren informeras om syftet för 
undersökningen, (2) samtyckeskravet innebär att deltagaren bestämmer över sin egen 
medverkan samt ges chans att neka till undersökningen om de så vill, (3) 
konfidentialitetskravet innebär att alla personliga uppgifter kommer behandlas på ett 
konfidentiellt sätt och (4) nyttjandekravet innebär att insamlad data endast används i 
forskningssyfte. 

Vid genomförandet var förhoppningen att deltagarna skulle känna sig tillräckligt bekväma för 
att kunna dela med sig av så mycket information som möjligt och deras vetskap om att inga 
personliga uppgifter sprids kan möjligtvis ha varit viktigt för att få så relevant data som 
möjligt. För varje intervju fanns 60 minuter till förfogande. Längden på intervjuerna 
varierade, men totalt sett låg genomsnittet för genomförandet på 42 minuter per intervju.  

Svaren från deltagarna antecknades på dator under intervjuernas genomförande. All data från 
de fem intervjuerna delades sedan upp och placerades inom en gemensam lista för att 
tydliggöra den övergripande bilden av deltagarnas åsikter. Insamlad data rangordnades sedan 
utifrån hur många av deltagarna som svarade likartat, exempelvis kring sin beskrivning av en 
viss utmaning som kommunen möter. På så sätt gick det också att tydliggöra samt lägga vikt 
vid återkommande mönster i funnen data från intervjuerna. Detta tillvägagångssätt är därför i 
stora drag baserat på Pattons (2002) beskrivning av en innehållsanalys (eng. content analysis). 
En genomsökning efter återkommande teman eller specifika koncept inom transkribering, text 
eller olika typer av dokument utgör sedan grunden för att fastställa genomgående mönster i 
funnen data (Patton, 2002). 
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Konkret data om hur utvecklingsprocessen ser ut och fungerar fick samlas in från de två 
deltagarna från IT-avdelningen (D2, D5). Under intervjun med D2 målades ett första utkast av 
utvecklingsprocessen upp. Under intervjun med D5 bekräftades sedan detta utkast, vilket 
visade att utvecklingsprocessen hade förståtts på rätt sätt. För ytterligare information om 
intervjuernas genomförande se bilaga 1. 

 

4.2 Identifiering av bästa praxis för användarmedverkan 
 

Detta steg i arbetets genomförande riktar sig till att undersöka hur användarmedverkan kan 
introduceras genom att undersöka olika tillvägagångssätt inom relevant litteratur. Tanken för 
identifieringen av den relevanta litteraturen är att till viss del återgå till det som redan tagits 
upp inom teorierna i bakgrundskapitlet samt utforska nyare referenser. Resultatet för denna 
identifiering av bästa praxis kommer sedan mynna ut i en omformad utvecklingsprocess, som 
i detta fall inte tar hänsyn diverse omfattningsbegränsningar i den offentliga kontexten. Det 
tredje steget av arbetet är sedan riktat till att iterera utvecklingsprocessen en ytterligare gång 
för att avgränsa den mot kommunens synpunkter eller resurser.  

För att utforska de centrala koncepten kring bästa praxis för användarmedverkan i anknytning 
till den offentliga kontexten kan metoden för sökning och identifiering liknas vid en 
hermeneutisk cirkel. Enligt Boell och Cezec-Kecmanovics (2011) beskrivning av den 
hermeneutiska cirkeln formas förståelsen kring ett visst fenomen både av individuella delar 
och helheten. En forskares förståelse av ett fenomen kan fördjupas utifrån litteraturen som 
tidigare undersökts, vilket i sin tur leder till att denne erhållit en förståelse för hur ytterligare 
litteratur ska identifieras (Boell & Cezec-Kecmanovic, 2011). Exempelvis undersöker 
Lindgren (2014) huruvida modeller kring intressenter och användarmedverkan kan 
kombineras för att fungera bättre inom utvecklingen av offentliga E-tjänster. Lindgren (2014) 
applicerar en hermeneutisk cirkel med syftet att få en bättre förståelse för hur dessa två 
områden ter sig i den offentliga kontexten och hon identifierar specifika nyckelkällor som får 
stå som utgångspunkt litteratursökningen. 

Scandurra m.fl. (2013) har, som tidigare nämnt, syftat till ett behov av att ytterligare utveckla 
metoder kring bästa praxis inom kontexten för offentliga organisationer. Då denna källa redan 
kommit långt gällande identifiering av nyckelprinciper inom området för användarmedverkan 
samt varit en viktig referens för arbetet som stort ansågs den vara en relevant utgångspunkt 
för detta steg i arbetet. Viktigt att notera gällande Scandurra m.fl. (2013) är dock att 
nyckelprinciperna som de hittat ursprungligen kommer från annan forskningslitteratur inom 
området användarmedverkan. Däremot ses dessa nyckelprinciper i Scandurra m.fl. (2013) i 
koppling till ett projekt inom en offentlig organisation, vilket är en av orsakerna till varför 
denna källa är relevant för detta arbete. 
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Medan resultatet för detta steg i slutändan mynnar ut i en omformad utvecklingsprocess blir 
delmålet därför automatiskt att utforska olika tillvägagångssätt för användarmedverkan 
kopplat med utvecklingen av offentliga E-tjänster, helst inom kommunala verksamheter. 
Koncepten eller nyckelorden som använts för identifieringen av ny relevant litteratur inom 
området har varit bästa praxis, användarmedverkan till en början, men allteftersom har en 
vinkling eller avgränsning mot orden offentlig e-tjänst och kommun gjorts för att litteraturen 
ska anses relevant givet kontexten. I koppling till den hermeneutiska cirkeln menar Lynch och 
Gregor (2004) att en forskare kan ha ett antal givna fördomar i början av en studie men att fler 
synsätt uppstår allteftersom mer material undersöks. Med Scandurra m.fl. (2013) som 
utgångspunkt har då ytterligare material inom den offentliga kontexten undersökts i försök att 
bygga ut nyckelprinciperna och upptäcka ytterligare metoder eller tillvägagångssätt för 
användarmedverkan. Sökningen har enbart genomförts på Internet där Högskolan i Skövdes 
bibliotekskatalog WorldCat Local och Google Scholar varit de främsta verktygen. Vid vissa 
tillfällen har relevant litteratur hittad av dessa två verktyg varit otillgänglig på grund av olika 
anledningar. I dessa fall har Googles konventionella sökmotor använts i mål att hitta 
ytterligare vägar att få tillgång till den relevanta litteraturen. Sökningen har genomförts på 
både svenska och engelska. 

En annan aspekt som varit viktig att ha i åtanke gällande identifieringen är vad som egentligen 
kan definieras som bästa praxis. Enligt Puri, Byrne, Leopoldo, Quraishi (2004), som 
undersöker appliceringen av användarmedverkan inom olika kontext, är det problematiskt att 
definiera vad som egentligen kan ses som bästa praxis gällande användarmedverkan eftersom 
situationerna det appliceras inom ofta kan skilja sig åt. Överförbarheten av resultatet från Puri 
m.fl. (2004) kan möjligtvis debatteras då deras undersökning genomfördes i 
utvecklingsländer, men som det tidigare nämnts i bakgrundskapitlet finns det, utifrån Cavaye 
(1995) samt Lynch och Gregor (2004), många attribut som syftar till att användarmedverkan 
är mycket brett område och att det kan appliceras många olika sätt i praktiken. 

Karlsson m.fl. (2012) menar att det inte existerar ett helt säkert tillvägagångssätt för 
användarmedverkan inom den offentliga sektorn. De demokratiska målen är problematiska att 
hantera på ett bra sätt, eftersom många metoder måste hantera ett stort antal användare, vilket 
är resurskrävande, men om endast ett fåtal invånare ges chansen att delta finns det en risk att 
deras synpunkter inte speglar majoriteten av befolkningen (Karlsson m.fl., 2012). Enligt 
Karlsson m.fl. (2012) kan det vara relevant att försöka hitta en kompromiss där medverkan 
med användarna sker på ett passivt sätt i form av representanter från olika grupper.  
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4.3 Avgränsning mot Tidaholms Kommun 
 

Målet med det tredje steget inom arbetet är att avgränsa samt iterera/omarbeta 
utvecklingsprocessen som byggts upp enligt litteraturens förslag för bästa praxis kring 
användarmedverkan. För att kunna avgränsa metoderna kring användarmedverkan mot 
Tidaholms Kommun applicerades öppna intervjuer på ett liknande sätt som steg ett för 
arbetet. 

Då diskussionen inom detta steg främst skulle handla om utvecklingsprocessen ansågs 
personer från endast IT-avdelningen vara tillräckligt relevanta för att kunna uttala sig om 
vilka delar som fungerade samt vilka delar som borde anpassas bättre utifrån kommunens 
situation. Två personer från Tidaholms Kommuns IT-avdelning deltog i detta 
uppföljningssteg som slutligen resulterade i en itererad utvecklingsprocess som sannolikt kan 
fungera för sådan typ av kommun. Dessa två deltagare hade dels kunskap om 
resurssituationen för kommunens E-tjänster, dels kunskap om utvecklingen av dem.  

 

4.3.1 Genomförande 
En anmärkningsvärd skillnad i jämförelse med genomförandet inom det första steget, då 
deltagarna intervjuades enskilt, var nu att båda två deltog inom samma session. Orsaken till 
detta var att deltagarna denna gång skulle få en mer aktiv roll att påverka och komma med 
förslag kring utvecklingsprocessen. Samarbete och diskussion ansågs vara den bästa modellen 
för att komma fram till en itererad utvecklingsprocess. För intervjun användes även utskrivet 
material som dels visade den omformade utvecklingsprocessen, dels exempel på personas. På 
så sätt blev det lättare för dem att undersöka dessa aspekter mer noggrant än om intervjuaren 
hela tiden hade fått visa detta på sin egen dator. Inkluderingen av personas var viktig för att 
deltagarna snabbt skulle kunna skapa sig en förståelse kring hur de fungerade. Många delar av 
den omformade utvecklingsprocessen kunde förklaras av intervjuaren, men den grafiska 
innebörden hos personas hade annars varit problematisk att beskriva på ett bra sätt. 

I likhet med det arbetets första steg sattes en agenda återigen upp med ett antal specifika mål 
för genomförandet av intervjun: 

• Insikt om hur väl kommunen klarar av att förhålla sig till en utvecklingsprocess med 
ökad användarmedverkan 

• Insikt om vilka specifika skäl som existerar kring vad som är möjligt eller inte möjligt 
att genomföra 

• Förståelse kring vilka metoder/delar kring användarmedverkan som föredras 

• En itererad utvecklingsprocess som har chans att fungera inom den kommunala 
kontexten 
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Intervjun tog cirka 45 minuter och genomfördes avskilt i en av deltagarnas kontor på 
Tidaholms Kommun. Deltagarna informerades, i likhet med steg ett, om de forskningsetiska 
huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002). Under genomförandet följdes en intervjuguide och 
under introduktionen gavs en ingående förklaring av den omformade utvecklingsprocessen. 
Förutom att ta till sig hur den skulle kunna fungera inom Tidaholms situation, behövde 
deltagarna även förstå grundprinciperna för användarmedverkan. I detta fall användes 
attributen från Cavaye (1995) samt Lynch och Gregor (2004) som exempel.  

I anknytning till beskrivningen som gavs ställdes öppna frågor som var baserade på målen 
med intervjun. Under intervjuns genomförande fördes också anteckningar av intervjuaren där 
deltagarnas synpunkter skrevs ner. Intervjugenomförandet för detta steg kan ses i sin helhet i 
bilaga 2.  
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5. Resultat och analys 
 

Följande kapitel presenterar de funna resultaten från samtliga steg inom arbetets 
genomförande, dvs. de delfrågor som satts upp inom problempreciseringen.  

5.1 Tidaholms Kommuns nuläge 
 

Resultaten från intervjuerna i det första steget visar utvecklingsprocessen för E-tjänsterna 
inom Jukebox samt att Tidaholms Kommun i dagsläget möter många utmaningar i sitt arbete 
med E-tjänsteutvecklingen. Tabell 5 visar resultatet av kategoriseringen som sattes upp under 
sammanställningen av data från intervjuerna. Med den första delfrågan i åtanke har 
kategoriseringen avgränsats till att endast rikta sig till kommunens utmaningar. Aspekter som 
ansågs irrelevanta eller inte kunde identifieras som en utmaning togs bort. Ytterligare visar 
tabellen frekvensen/hur många deltagare som påpekade en viss utmaning. 

 

 

Utmaning Nämnt av deltagare 

Inget driv från avdelningarna att utveckla nya E-tjänster D1, D2, D3, D4, D5 

Samarbetssvårigheter mellan avdelningar D1, D2, D3, D4, D5 

Brist på ekonomiska och mänskliga resurser D1, D2, D3, D4, D5 

Brister i marknadsföringen av E-tjänsterna D1, D3, D4 

Lätt att bortprioritera E-tjänsteutveckling då andra arbetsuppgifter 
anses viktigare 

D3, D4, D5 

Politiska beslut - Antalet E-tjänster det viktiga, inte kvalitén på 
dem 

D2, D3 

Svårigheter att hitta till Jukeboxplattformen D1, D3 

E-tjänsterna är inte automatiska - Måste ändå fyllas i av 
handläggare 

D3, D4 

Tidaholms Kommun har svårt att erbjuda samma kvalitet som 
större kommuner 

D3 

Kommunens system dåligt synkroniserade D4 

Behövs utökat E-leg för att underlätta processer D4 

Tabell 5. Utmaningar inom Tidaholms Kommun. 
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Tydligt var att det existerar tre stora utmaningar kring arbetet med kommunens E-tjänster. 
Först och främst var en av dessa att det inte finns något speciellt driv från de olika 
avdelningarna inom kommunen att arbeta med att ta fram nya E-tjänster. Utvecklingsarbetet 
genomförs i slutändan av IT-avdelningen, men detta kräver att den berörda avdelningen, som 
den utvecklade E-tjänsten ofta riktar sig till, aktivt bidrar med information. Initialt inom 
utvecklingen av E-tjänsterna kan det ske på lite olika sätt, ibland ges förslag till de olika 
avdelningarna från IT-avdelningen och ibland kommer de med förslag själva. Engagemanget 
finns sällan där och ytterligare leds denna utmaning till att E-tjänstearbetet är lätt att 
bortprioritera då andra arbetsuppgifter tar tid eller anses viktigare.  

En annan stor utmaning som alla deltagare påpekade under intervjuerna var att samarbetet 
mellan avdelningarna ibland kan problematiskt. Exempelvis menar D5 att ”alla jobbar lite på 
sitt sätt”. Tidaholms Kommun har, precis som många andra kommuner, ett stort antal 
avdelningar och detta innebär också, enligt samtliga intervjudeltagare, att det existerar en stor 
variation i arbetssätt samt vad som anses viktigt. En deltagare (D3) påpekade att samarbetet 
som krävs för att utveckla E-tjänster hittills snarare kan liknas vid två parallella vägar, i detta 
fall förvaltningarna eller avdelningarna, som aldrig möts.  

Alla deltagare menade att finns en brist på resurser gällande E-tjänsteutvecklingen inom 
kommunen. Flertalet deltagare (D1, D2, D3) menar att bristen på kompetens och mänskliga 
resurser håller tillbaka vad som är möjligt att genomföra. De olika avdelningarna måste enas 
om en gemensam budget och E-tjänsterna ges ingen stor prioritet i dagsläget. Två deltagare 
(D4, D5) menade att någon borde ta hand om det övergripande flödet inom kommunens E-
tjänsteutveckling. Detta för att dels samordna personer från olika avdelningar på ett bättre sätt, 
dels effektivisera kommunens digitala utveckling framåt. 

Politiska beslut har, enligt flera deltagare, ofta påverkat arbetet med E-tjänsteutvecklingen 
negativt. Även om det är bra att det finns en vilja inom kommunen, att verka för en 
digitalisering som underlättar för invånarna, fungerar genomförandet inte i praktiken. Hittills 
har det snarare varit en fråga om antalet E-tjänster och något som kommunen bara ska ha som 
varit viktigt, medan kvalitén har varit svår att prioritera tillräckligt. D2 upplever att det blir 
dubbla budskap eftersom digitaliseringen och E-tjänsterna inom kommunen anses väldigt 
viktiga, men att det ändå inte ges tillräckliga resurser. Att Tidaholms Kommuns invånare inte 
får samma möjligheter till E-tjänster var något en deltagare (D3) anmärkte på. Medan större 
kommuner har en god kapacitet att erbjuda en mängd E-tjänster gäller detta inte för Tidaholm.  

Resultaten från intervjuerna visar även att E-tjänsterna inom Jukebox inte är automatiska. 
Detta innebär att informationen som invånare bidrar med när de fyller i ett formulär på 
webben inte automatiskt placeras i kommunens databas. Handläggare får det som ett mail och 
detta måste administreras på liknande sätt som en pappersblankett. D3 menar dock att denna 
utveckling, även om det inte underlättar för de som arbetar på kommunen något nämnvärt, är 
ett steg i att sätta invånarna i kommunen först. 
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5.1.1 Utvecklingsprocessen 
Figur 2 nedan visar Tidaholms Kommuns nuvarande utvecklingsprocess för 
Jukeboxplattformen. Därefter presenteras en beskrivning av dess olika steg. 

  

 

Det första steget inom utvecklingsprocessen handlar om att ett behov eller en idé för en ny E-
tjänst visas. Som tidigare nämnt drivs detta fram på lite olika sätt. Ibland drivs det fram av IT-
avdelningen och ibland av den förvaltningen eller avdelning E-tjänsten är ämnad för. Då E-
tjänsterna inte är automatiska, är det snarare en idé om att underlätta för invånarna i 
kommunen, inte handläggarna. 

Då det redan existerar en mängd olika pappersblanketter för kommunens tjänster är det oftast 
dessa som ligger som en grund för det andra steget i utvecklingen. Utvecklarna utgår från 
dessa och skapar ett digitalt formulär inom Jukeboxplattformen.  

I steg 3 till 6 genomförs testningsarbete för den nya E-tjänsten. Den laddas upp till en 
testserver för att undvika att eventuella fel inte ska hamna på den riktiga servern. Testservern 
ger utvecklarna möjlighet att granska så att allt fungerar tekniskt sett. Under denna period är 
det även möjligt för den berörda avdelningen att komma med synpunkter om det är något de 
anser borde ändras. Testservern existerar endast lokalt och ansluter inte på något sätt till 
Internet. 

När E-tjänsten till slut anses färdig laddas den upp till den riktiga servern. I och med detta 
måste dock den riktiga servern släckas ner helt, vilket är orsaken till att testservern existerar. 

1 
• En idé om en ny E-tjänst 

2 
• Utvecklare omformar nuvarande pappersblankett till digital form 

3 
• Det digitala formuläret laddas upp till testservern 

4 
• Utvecklarna granskar att allt fungerar tekniskt sett 

5 
• Eventuella fel åtgärdas 

6 
• Berörd avdelning ges chans att granska 

7  
• Den nya E-tjänsten laddas till den riktiga servern 

Figur 2. Utvecklingsprocessen för E-tjänster (Jukebox-plattformen). 
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Om det i efterhand visar sig att något måste åtgärdas inom Jukebox går det givetvis att ändra 
även om det är önskvärt att göra E-tjänsten bra från första början. 

 

5.1.2 Paralleller med bakgrunden 
Vissa delar av det som hittills setts inom Tidaholms Kommun stämmer överens med 
forskningslitteraturen som tagits upp inom bakgrundskapitlet. Även om många av de funna 
utmaningarna riktar sig mer mot den interna verksamheten är det vissa som kan identifieras 
som mer generella för området som stort.  

Exempelvis är det tydligt att resurssituationen är begränsad ekonomiskt, mänskligt och 
kompetensmässigt inom Tidaholms Kommun, vilket är i linje med Norris och Reddik (2012) 
samt Baird m.fl. (2012). Då detta arbete inte undersöker andra kommuner går det dock inte att 
uttala sig hur Tidaholms Kommun står i förhållande till dem.  

D3 syftade till att kapaciteten för Tidaholms Kommun inte kunde matcha större kommuner 
och att möjligheterna för invånarna gällande E-tjänster således påverkas av att de då 
automatiskt blir hänvisade till den kommun de bor i. Denna punkt är strikt i linje med en av 
aspekterna i Lindgren och Jansson (2013). 
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5.2 Identifiering av bästa praxis för användarmedverkan 
 

Utifrån resultatet av nuläget i 5.1 har det visat sig att Tidaholms Kommun har arbetat mycket 
med att få en bättre dialog med sina invånare på olika sätt. Det existerar en vilja att på bästa 
sätt prioritera invånarna i kommunen, men de få ekonomiska, mänskliga och 
kompetensmässiga resurser som finns till förfogande har visat sig begränsa många delar av 
verksamheten, inte minst gällande E-tjänsteutvecklingen. Den nuvarande 
utvecklingsprocessen inom Tidaholms Kommun är utformad för att E-tjänsterna ska kunna 
tillverkas på ett snabbt sätt. För närvarande sker ingen medverkan tillsammans med 
användarna av E-tjänsterna. I Tidaholm har utvecklingen av E-tjänsterna inte utgått från 
användarnas eller invånarnas behov. Snarare har bestämmelserna om vilken E-tjänst som ska 
utvecklas kommit internt.  

I detta kapitel presenteras resultatet av de olika principerna av användarmedverkan i form av 
en omformad utvecklingsprocess för Tidaholms Kommun. I linje med Puri m.fl. (2004) samt 
Karlsson m.fl. (2012) är det värt att notera att ingen lösning med säkerhet kan presenteras som 
bästa praxis eller ett säkert tillvägagångssätt för lyckad utveckling av en ny E-tjänst. Då 
sökningen efter relevant litteratur berörde ett väldigt specifikt område inom en väldigt 
specifik kontext var det endast ett fåtal källor som ansågs kunna bidra på ett bra sätt. Kärnan 
för den omformade utvecklingsprocessen blev därför snarare att belysa vissa metoder från 
området användarmedverkan givet den offentliga kontexten, i mål att lägga grunden för steg 
tre inom detta arbete där Tidaholms Kommun får bedöma vad som är relevant utifrån deras 
förutsättningar. I anknytning till detta ansågs det relevant att hålla sig relativt öppen gällande 
omfattningen av användarmedverkan. I 5.2.1 presenteras relevanta koncept eller metoder 
kring användarmedverkan kopplat med den offentliga kontexten och 5.2.2 presenteras den 
omformade utvecklingsprocessen samt en redogörelse kring dess steg. 

 

5.2.1 Relevanta koncept inom litteraturen 
Scandurra m.fl. (2013) undersöker användarmedverkan i anknytning till en 
utvecklingsprocess bestående av tre faser, en inledande fas, en mellanfas och en avslutande 
fas. Även om fallet som undersöks i Scandurra m.fl. (2013) till stor del skiljer sig från 
Tidaholms Kommun ansågs det vara fördelaktigt att försöka dra paralleller mellan 
utvecklingsprocesserna, för att i sin tur bygga ut Tidaholms process samt ta del av 
nyckelprinciperna för användarmedverkan på bästa sätt. Den inledande fasen utgörs, enligt 
Scandurra m.fl. (2013), av preliminära analyser och kravspecifikationer. Mellanfasen menar 
de utgörs av den konkreta designen och utvecklingen av det tänkta systemet. Den avslutande 
fasen består av det utvecklade systemets testning och implementering. 

I mål att utforska användarmedverkan i en mer realistisk projektform ser detta arbete därför 
dels till ett antal rekommendationer för hur utveckling av offentliga E-tjänster bör ske, dels till 
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olika nyckelprinciper för användarmedverkan. Enligt Scandurra m.fl. (2013, s. 375-376) 
består urvalet av nyckelprinciperna kring användarmedverkan av:  

i. Identifiering av den huvudsakliga målgruppen för den tänkta tjänsten 
ii. Kategorisering av mest frekventa användare  

iii. Analys av potentiella användare för framtagande av kravspecifikationer  
iv. Användning av användbarhetskrav och projektmål för att hjälpa utvecklingen samt 

utvärderingar 
v. Tidig full medverkan från verkliga användare, om möjligt, för att undvika/minska 

risker gällande systemacceptansen hos användare 
vi. Medverkan från framtida användare i designaktiviteter i varierande grad. Från en 

enkel rådgivande roll till en mer deltagande representativ roll 
vii. Användandet av mock-ups, scenarion eller prototyper för att främja diskussionen med 

användarna 
viii. Iterativ prototyping för att gradvis utveckla förståelsen mellan utvecklare och 

användare 
ix. Användandet av inspektionsmetoder, representativa användare eller personas om 

slutanvändare är otillgängliga vid olika tillfällen 
x. Aktiv medverkan från användare i utvärderingar av tester som rör gränssnittet av den 

nyutvecklade systemet/tjänsten för att underlätta implementeringen 
xi. Utbildning av slutanvändare efter implementering 

 

Utöver det som hittills listats har det varit passande att göra olika försök att ytterligare 
utveckla vissa delar av principerna från Scandurra m.fl. (2013) för att underlätta i utbyggandet 
av utvecklingsprocessen för Tidaholms Kommun. Som tidigare nämnt ser detta arbete även 
till ett antal rekommendationer för en ökad användarmedverkan och E-delegationen (2015) 
bidrar med vägledning kring behovsdriven utveckling av digitala tjänster för offentliga 
organisationer. Orsaken till inkluderingen av just denna källa leds till det faktum att det krävs 
tydliga riktlinjer för hur offentliga organisationer skulle kunna gå tillväga för att bemöta den 
stora gruppen invånare. 

Först och främst är det viktigt att utgå från användarnas behov och inte den offentliga 
organisationens behov (E-delegationen, 2015). E-delegationen (2015) menar att det är viktigt 
att inte utgå från lösa antaganden, utan att det först är viktigt att samla in data för att sedan 
identifiera behoven och kraven från invånare. Detta menar de kan ske genom kvalitativa eller 
kvantitativa metoder. Sett kvalitativt och beroende på vad den offentliga organisationen vill 
ha reda på kan de bland annat använda sig av flertalet tillvägagångssätt (E-delegationen, 
2015): 

Intervjuer med invånare – Enskilda representanter från målgruppen får svara på frågor. Detta 
kan dock vara resurskrävande om många ska intervjuas, men alla får chans att tala. 
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Fokusgrupp – Flera representanter från målgruppen diskuterar ett ämne tillsammans i mål att 
få bred och djup information. Problematiskt är dock att representanterna möjligtvis inte 
återspeglar majoriteten av befolkningen på ett bra sätt. 

En offentlig konsensuskonferens – Experter och invånare deltar i ett möte för att ta fram ett 
gemensamt dokument som fastställer invånarnas åsikter. Resultatet från konferensen blir även 
mer berättigat i och med att experter bidrar med fakta till invånarna.  

Medborgarråd – Ett antal representanter från de områden de tillhör bjuds in för att diskutera 
diverse ämnen. Fördelaktigt är att rådet i detta fall inte utgörs av experter eller olika 
intressegrupper, utan faktiska representanter från invånarna. 

Samrådsgrupp – En fast grupp som träffas vid mer frekventa tillfällen för att hitta nytänkande 
lösningar på olika problem. Det kan dock vara resurskrävande att kontinuerligt underhålla en 
sådan typ av grupp om personer faller bort av olika anledningar. 

Kvantitativa metoder, såsom webbaserade eller pappersbaserade enkäter, kan även användas 
för att undersöka målgruppens behov och fungerar bra för att snabbt nå ut till många personer 
samt få konkreta svar på mer specifika frågor om det är någon viss sak som behöver utforskas 
vidare (E-delegationen, 2015). Enligt E-delegationen (2015) kan det dock vara relevant att 
försöka kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en mer en heltäckande 
förståelse om målgruppen. 

Holgersson m.fl. (2015) utforskar användningen av personas kopplat med E-tjänster inom en 
offentlig kontext. En persona är en uppsättning av diverse målgruppsdata, som exempelvis 
namn, ålder, intressen, tekniska preferenser etc., i mål att beskriva en typisk användare vilket i 
sin tur kan vara hjälpsamt för utvecklare i deras arbete att designa ett nytt system eller E-tjänst 
(Holgersson m.fl., 2015). Då många metoder inom användarmedverkan kräver mycket 
resurser visar Holgersson m.fl. (2015) att personas kan fungera som ett bra alternativ att ta 
hänsyn till sådana aspekter. Då resurserna är en väldigt viktig del gällande Tidaholms 
Kommun ansågs det relevant att även inkludera denna metod för användarmedverkan inom 
den omformade utvecklingsprocessen. Ytterligare menar Scandurra m.fl. (2013) att personas 
kan appliceras om användare är otillgängliga. 
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5.2.2 Omformad utvecklingsprocess 

 

 

 

Figur 3. Den omformade utvecklingsprocessen 
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Det nuvarande första steget inom Tidaholms Kommuns utvecklingsprocess, om än kort, kan 
identifieras som en typ av planeringsfas eller inledande fas och presenterar flera möjligheter 
för att utvecklas vidare för att ta del av användarmedverkan i en högre grad. Planeringsfasen 
inom den omformade utvecklingsprocessen är en kombination av principerna från Scandurra 
m.fl. (2013) och E-delegationen (2015). Medan Scandurra m.fl. (2013) presenterar de 
övergripande principerna och tillvägagångssätten gällande exempelvis kravspecifikation 
utvecklades denna del ännu mer för att specifikt visa hur en kommun kunde gå tillväga för att 
undersöka invånarnas behov eller åsikter. E-delegationen (2015) gav råd kring insamling av 
data för att vägleda offentliga organisationer att öka dialogen tillsammans med 
invånare/användare samt fastställa deras behov. Detta har lagts till inom den omformade 
utvecklingsprocessen, men det fastställs inte endast en specifik metod för insamling om data 
kring användarnas behov, istället beskrivs det som övergripande riktlinjer. Anledningen till 
detta är att hålla det öppet inför samtalet i med kommunen.   

Inom designfasen inkluderades ett steg kring tillgänglighetsaspekter där målet är att se till att 
den tänkta E-tjänsten även fungerar för personer med diverse funktionshinder. Även om 
kommunen i dagsläget sköter detta bra ansågs det relevant att tydliggöra det som ett konkret 
steg inom processen. Utifrån de data som samlats in i planeringsfasen har kommunen sedan 
möjlighet att utforma personas, som sannolikt kan vara en hjälp i designarbetet kring den nya 
E-tjänsten. Denna metod inkluderades eftersom den kan fungera som ett bra alternativ inom 
områden där resurser är begränsade, vilket Holgersson m.fl. (2015) menar kan vara vid 
utvecklingen av offentliga E-tjänster. 

Inom den omformade processens designfas föreslås en involvering av användare eller, i detta 
fall, invånare inom designen av den nya E-tjänsten. Detta är baserat utifrån principerna i 
Scandurra m.fl. (2013) som menar att användare kan involveras inom arbetet med prototyper, 
mock-ups och scenarion för att iterera, diskutera och komma med förslag kring designen av 
E-tjänsten. I likhet med Cavaye (1995) menar Scandurra m.fl. (2013, s.375) att medverkan 
från användarna kan ske i ”varierande grad, från en rådgivande roll till en del av en 
designgrupp”. Graden av medverkan specificerades inte för att återigen hålla det öppet inför 
arbetets tredje steg. 

Tidaholms Kommun har redan en relativt avgränsad testfas som påbörjas efter att den nya E-
tjänsten laddats upp till testservern. Sett till nyckelprinciperna i Scandurra m.fl. (2013) finns 
det även här potential att får medverkan från användare. Scandurra m.fl. (2013) menar att 
användartester kan röra gränssnittet och funktionaliteten av det nya systemet. I Tidaholms fall 
skulle detta då vara relevant att ge invånare en möjlighet att konkret testa E-tjänsten och 
komma med synpunkter. På samma gång är det en utökning av Tidaholms nuvarande 
utvecklingsprocess då berörda avdelningar tidigare kunnat granska E-tjänsten. 
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5.3 Avgränsning mot Tidaholms Kommun 
 

Utifrån intervjun med deltagarna på Tidaholms Kommun var det tydligt att den omformade 
utvecklingsprocessen behövdes itereras på flera punkter, men resultatet från intervjun gav 
samtidigt hopp om att användarmedverkan kan introduceras till viss del inom en mindre 
kommun. Tidaholms Kommuns främsta hinder kring appliceringen av föreslagna metoder var 
resursbegränsningarna. Brister kring ekonomiska, mänskliga och kompetensmässiga resurser 
påverkade omfattningen av användarmedverkan i hög grad. En strukturerad överblick till 
kommunens synpunkter på förslagen angående användarmedverkan kopplat med deras 
möjlighet att genomföra det kan ses i tabell 6. 

Gällande planeringsfasen, som innefattar förberedande arbete i form av en undersökning av 
invånarnas behov, den huvudsakliga målgruppen för den tänkta E-tjänsten etc. menade 
deltagarna att Tidaholms Kommun hade tillräckliga resurser att genomföra delar av det. De 
förklarade att de tidigare hade använt sig av olika sätt att föra en dialog med invånarna i 
kommunen och att detta även kunde användas för att applicera användarmedverkan inom E-
tjänsteutvecklingen. Exempel på detta var en medborgarpanel där ett antal representanter från 
invånarna fick ha synpunkter och komma med förslag kring olika ämnen. Däremot menade de 
att omfattningen för stegen i denna fas inte kunde göras för stor eller sträckas ut över för lång 
tid. 

Inom designfasen specificeras användandet av personas för att underlätta designarbetet. 
Deltagarna menade att de tidigare aldrig sett denna typ av metod och det krävdes en relativt 
ingående förklaring av intervjuaren för att beskriva vad personas var och hur de kunde 
användas. Gällande möjligheten att fungera i kommunens situation ansåg deltagarna att 
konceptet var intressant och att det var ett användbart sätt att få en snabb överblick över en 
viss typ av användare. Däremot var det denna gång snarare en fråga om kompentens än 
ekonomiska resurser som hindrar dess genomförande. Deltagarna upplevde att de var osäkra 
kring utformningen och hur personas konkret kunde användas på ett bra sätt i designarbetet. 
Tillgänglighetsaspekterna tyckte deltagarna var viktiga och var något som fortsättningsvis 
skulle prioriteras. 

Konkret medverkan från användare inom designfasen upplevdes problematiskt och för 
omfattande gällande kommunens resurssituation. Logistiskt sett upplevde deltagarna det svårt 
för kommunen att anordna möten där användare får hjälpa till med prototyper, mock-ups eller 
scenarion. De menar även att tiden för genomförandet sannolikt förlängs och att kan vara 
problematiskt då invånarna behöver vara väldigt engagerade i kommunens E-
tjänsteutveckling, vilket de sällan varit tidigare. Att involvera enklare representanter från 
invånarna menade de kan vara mer passande för testfasen, då den nya E-tjänsten ändå 
kommer granskas av berörda förvaltningar. 

Deltagarna ansåg att testfasen var ett passande tillfälle att få medverkan från användare, men 
fortfarande i en begränsad omfattning på grund av resurssituationen. På samma sätt som 
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designfasen har kommunen inte resurser att genomföra ingående tester kring nya E-tjänster 
tillsammans med användarna. De menar att det skulle fungera om den nya E-tjänsten fick 
granskas av representanter från invånarna och att det kan vara relevant att, om möjligt, se till 
att representanterna består av samma personer som var med inom de inledande stegen. En 
deltagare påpekade dock att det existerade tekniska aspekter som kunde begränsa möjligheten 
att låta invånare testa den nya E-tjänsten. Testservern går inte ut på Internet, vilket innebär att 
det blir problematiskt för invånare att testa den nya E-tjänsten på distans. 

 
 

5.3.1 Itererad utvecklingsprocess 
Den itererade processen är baserad utifrån kommunens synpunkter och inleds av en dialog 
med representanterna kopplat med en enkätundersökning för fastställandet av behov, 
målgrupp samt övergripande mål för projektet. Då deltagarna upplevde vissa svårigheter kring 
möjligheten att använda personas inkluderades detta inte inom den itererade 
utvecklingsprocessen. Omfattningen hålls genomgående begränsad och användarmedverkan 
inom designen av den nya E-tjänsten har helt tagits bort utifrån deltagarnas synpunkter. Inom 
testfasen finns nu viss användarmedverkan där en grupp med representanter från invånarna 
inom kommunen kan ges möjlighet att granska den nya E-tjänsten. 

I sin helhet är det långt ifrån möjligt för Tidaholms Kommun att genomföra alla föreslagna 
metoder kring användarmedverkan. Deltagarna påpekade även att användarmedverkan, som 
den är inom den itererade utvecklingsprocessen, inte kan genomföras för varje ny E-tjänst. 
Istället är det något som får genomföras då och då eller inom större digitala satsningar. Viktigt 

Fas/Steg Möjlighet att genomföra 

Planeringsfas: Förberedande arbete, 
fastställande av behov och målgrupp etc.  

Relativt hög – Kommunen skulle klara av att 
genomföra både möten med invånare och utskick 
av enkät, men i begränsad omfattning. 

Designfas: Användning av personas. Låg/Medel – Konceptet intressant, kommunen 
saknar dock kunskap kring utformningen och hur 
de kan användas på ett bra sätt. 

Designfas: Medverkan från användare 
inom designarbetet. 

Låg – Oavsett grad krävs det för mycket resurser 
att göra försök att låta användarna bidra inom 
designarbetet. 

Testfas: Medverkan från användare 
inom testarbetet.  

Medel – Kan genomföras i begränsad 
omfattning med en mindre panel där invånarna 
representeras, liknande den som användes för att 
fastställa behov. 

Tabell 6. Kommunens möjligheter att genomföra olika metoder kring användarmedverkan. 
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att notera är att processen kan verka väldigt strikt där de olika stegen och faserna följs en efter 
en. Detta behöver dock inte vara fallet, utan kommunen skulle vara fria att iterera olika faser 
eller steg beroende på vad som anses passande utifrån deras situation. Figur 4 nedan visar den 
itererade utvecklingsprocessen. 

 
Figur 4. Den itererade utvecklingsprocessen. 
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6. Diskussion 
 

Detta arbete hoppas kunna bidra på olika sätt för området där studiens resultat kopplat med 
den itererade utvecklingsprocessen ger ett praktiskt bidrag då den erbjuder ökad kunskap om 
hur en kommun som Tidaholm skulle kunna gå tillväga för att arbeta mer med 
användarmedverkan. Utöver resultatet kring appliceringen av användarmedverkan kan de 
funna utmaningarna med utvecklingen av offentliga E-tjänster i Tidaholm vara relevanta att ta 
vara på. Sett i ett större perspektiv har det, som tidigare nämnt, varit möjligt att se flera 
paralleller mellan Tidaholm och andra offentliga organisationer inom forskningslitteraturen. 
Det är tydligt att Tidaholm upplever liknande utmaningar som de i Norris och Reddik (2012), 
Baird m.fl. (2012) samt Lindgren och Jansson (2013). I sin helhet är Tidaholms Kommun och 
deras utmaningar således inte unika i jämförelse med andra offentliga organisationer, men att 
vara en mindre kommun gör sig tydligt, speciellt gällande de resurser som finns till 
förfogande. Således hoppas detta arbete även kunna ge ett bidrag till forskningen kring 
mindre kommuner i anknytning till användarmedverkan och E-tjänster. Sett till 
forskningslitteraturen är kommuner av denna storlek är fortfarande relativt outforskade och 
det finns ett behov av ytterligare studier som både kan bredda och verifiera olika typer av 
tillvägagångssätt för användarmedverkan inom denna kontext. 

En fråga som dock kan vara viktig för detta arbete är hur väl fynden som hittills gjorts inom 
Tidaholm Kommun verkligen kan föras över till andra kommuner av liknande storlek. Har de 
en liknande typ av organisationsstruktur? Då många offentliga organisationer har någon typ 
av struktur för indelningen av olika avdelningar eller förvaltningar är det värt att tänka på att 
många av de funna utmaningarna i detta arbete går att leda direkt tillbaka till 
organisationsstrukturen där det exempelvis kan uppstå samarbetssvårigheter. En annan fråga 
värd att ställa kan vara hur långt de kommit gällande sin digitalisering och till vilken grad 
externa aktörer hanterar E-tjänsteutvecklingen. Sannolikt påverkar detta i hög grad deras vilja 
och behov av att genomföra användarmedverkan. Även om resultatet från detta arbete till stor 
del kan ses som en kompetensmässig resurs som kan appliceras på olika sätt är det fortfarande 
viktigt att vara medveten om att det är starkt baserat utifrån ett specifikt fall.  

Värt att notera är också att utvecklingsprocessen kring Jukebox-plattformen som undersökts i 
Tidaholms Kommun också är relativt avgränsad. På ett sätt tar detta arbete endast hänsyn till 
vad som sker inom kommunkontoret. Som tidigare nämnt har Tidaholm även andra typer av 
E-tjänster och dessa är ibland utvecklade i samarbete med externa aktörer. Att undersöka en 
sådan typ av utvecklingsprocess med koppling till användarmedverkan skulle sannolikt vara 
en mer komplex uppgift, vilket skulle kräva mer tid och resurser.  
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6.1 Metoddiskussion 
 

Arbetets uppdelning i tre steg genom delfrågorna har varit viktigt för att skapa överskådlig 
arbetsprocess. Varje steg bidrog till den övergripande frågeställningen och det första steget, 
undersökningen av kommunens nuläge, var det mest omfattande rent logistiskt. Deltagarna 
från kommunens olika avdelningar och förvaltningar var väldigt relevanta sett till den 
information som behövdes, men för att få en ännu bättre förståelse för kommunens situation 
hade det möjligtvis varit bra att utföra fler intervjuer, framförallt med personer högre upp 
inom organisationen. På så sätt hade det varit möjligt att få en mer omfattande bild över 
besluten kring E-tjänsteutvecklingen. Ytterligare kan det ha existerat vissa brister kring 
insamlingen av data under genomförandet av intervjuerna. Med förutbestämda mål kring vad 
som var nödvändigt att få reda på är det möjligt att viss information missats eller ansetts 
mindre viktigt. Som intervjuare kan det således funnits ett omedvetet fokus kring att endast 
vilja höra vissa saker. Den funna informationen fungerade trots allt bra och var relevant för 
arbetets fortsättning men det hade varit fördelaktigt att spela in intervjuerna samt transkribera 
dem, även om detta sannolikt hade krävt mer tid analysmässigt. 

Fördelaktigt hade varit om mer tid och resurser hade kunnat läggas vid att identifiera bästa 
praxis för användarmedverkan. Enligt Berndtsson m.fl. (2008) kan det vara problematiskt att 
veta när en litteratursökning ska anses komplett. Som tidigare nämnt är definitionerna kring 
bästa praxis svårhanterliga, men bredden för litteratursökningen var ytterst begränsad och den 
omformade utvecklingsprocessen hade sannolikt kunnat utvecklas mer. På grund av tiden som 
fanns till förfogande för arbetets genomförande var det problematiskt att lägga för mycket tid 
på detta steg även om det kan ha existerat ett behov av det. En annan fråga som är viktig att 
ställa är om den funna utvecklingsprocessen från det första steget kan ha influerat 
litteratursökningen. Även om nyckelprinciperna från Scandurra m.fl. (2013) fungerade som 
utgångspunkt är det möjligt att utvecklingsprocessen från Tidaholms Kommun influerade 
valen av litteratur kring användarmedverkan till viss del. Om en annan offentlig organisation 
och deras utvecklingsprocess hade undersökts är det möjligt andra aspekter från 
användarmedverkan hade övervägts. På ett sätt kan detta således liknas vid Puri m.fl. (2004) 
som menar att situationerna där användarmedverkan appliceras kan skilja sig åt, vilket är en 
av orsakerna till varför bästa praxis är svårt att fastställa. 

Det tredje och sista steget fungerade relativt bra med tid och resurser i åtanke, men det hade 
varit önskvärt att genomföra på andra sätt. Återigen är det, som i det första steget, värt att 
överväga om insamlingen av data kunde gjorts på ett annat sätt. Användandet av utskrivet 
material var ytterst nödvändigt för att kunna förmedla en god förståelse om 
användarmedverkan till deltagarna. Frågan är dock om det var tillräckligt. Problematiken 
ligger sannolikt i att deltagarnas förståelse för användarmedverkan och hur detta skulle kunna 
passa in Tidaholms Kommun till stor del läggs vid intervjuarens förmåga att förklara alla 
koncept på ett bra sätt. Av den anledningen är det också möjligt att resultatet till viss del fått 
lida, eftersom det som diskuterats inte har testats i verkligheten. Även om deltagarnas åsikter i 
det tredje steget stämde väl överens med det som hittats inom det första steget är det möjligt 
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att individuella åsikter också framträtt, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Den 
kvalitativa formen för arbetet erbjuder inte lika konkreta svar som till exempel numerisk data 
inom en kvantitativ studie. Klein och Myers (1999) menar exempelvis att forskare har visat 
sig kunna påverkas under genomförandet av olika projekt trots försök att se sig själva som 
både objektiva och diskreta. Av den anledningen är det därför viktigt att vara medveten om att 
den egna tolkningen kan ha påverkat arbetets förberedelser, genomförande och resultat. 
Intervjudeltagarnanas åsikter skulle exempelvis kunna tolkats på ett annat sätt av en annan 
person. Utifrån detta perspektiv kan resultatet även ha tolkats annorlunda givet den 
forskningslitteratur som undersökts. Det kan ha existerat en omedveten partiskhet att se 
Tidaholms Kommun i direkt koppling till det som exempelvis tagits upp i Lindgren och 
Jansson (2013) eller Norris och Reddik (2012). Eftersom detta arbete genomförts på egen 
hand har det varit problematiskt att distansera sig från forskningens definitioner och fynd.  

Övergripande för hela arbetet och med frågeställningen i åtanke hade det mest passande sättet 
sannolikt varit att konkret testa hur väl en omformad utvecklingsprocess med en högre grad 
av användarmedverkan skulle fungera i en sådan kontext. Givetvis skulle detta kräva enorma 
resurser ekonomiskt, logistiskt och kompetensmässigt men det skulle också presentera mer 
konkreta svar i jämförelse med en hypotetisk verklighet. 

 

6.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
 

Förhoppningsvis kan resultatet från arbetet bidra till att hjälpa offentliga organisationer att 
utveckla bättre E-tjänster i framtiden. Med den snabba teknologiska utvecklingen kan det 
finnas ett behov av att människor ska kunna hantera en stor del av sina ärenden digitalt. Som 
det nämnts i bakgrundskapitlet finns det många fördelar med att använda E-tjänster, vare sig 
det gäller den offentliga eller privata sektorn. 

Det finns dock ett antal etiska aspekter som är värda tänka på gällande E-tjänster i offentliga 
organisationer. Å ena sidan kan E-tjänsterna presentera stor nytta för vissa personer, men på 
samma gång kan det vara somliga som lämnas utanför eftersom de inte har tillräckliga 
tekniska kunskaper för att kunna använda dem. Detta är känt som den digitala klyftan, vilket 
är något Baird m.fl. (2012) samt Bélanger och Carter (2009) har anmärkt på. Frågan som kan 
ställas i detta fall är då om det är värt att lägga en ansenlig mängd resurser på att utveckla 
något som endast en del av befolkningen har möjlighet att använda. 

Vad är vikten av att utveckla Jukebox-plattformen och dess E-tjänster i fallet med Tidaholm? 
I dagsläget är mängden användare av E-tjänsterna förhållandevis låg och om detta en effekt av 
att invånarna inte har behov av dem eller att de för svåra att hitta samt använda är oklart. Att 
prioritera något som väldigt sällan används skulle vara onödigt. I anknytning till detta är det 
också viktigt att ta hänsyn till vilken typ av E-tjänst som ska utvecklas. Vid större projekt kan 
det vara relevant att ha en ingående process med ökad användarmedverkan, men för enklare 
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digitala formulär såsom beställning av sophämtning skulle det sannolikt vara ett slöseri med 
resurser att hela tiden utgå från användarnas förslag. 

E-tjänster har visat sig kunna bidra till både organisationerna och till personerna som 
använder dem, men frågan är hur viktiga de är att prioritera när de sätts i ett större perspektiv. 
Är det värt att prioritera offentliga E-tjänster om andra saker i samhället fungerar mindre bra? 
Hur högt ska de prioriteras i förhållande till andra offentliga tjänster? Är det något som alla 
ska ha tillgång till oavsett var de bor eller ska det hanteras mer som en lyxvara? Bilden som 
hittills getts är att de inte prioriterats i någon större grad, men det kanske är så det ska vara då 
E-tjänsterna inte anses som absolut nödvändiga för att samhället ska fungera på ett bra sätt. E-
tjänster skulle därför kunna ses som en typ av lyxvara, i alla fall inom Tidaholms Kommun. 
E-tjänsterna underlättar på många sätt för invånarna, men att prioritera dem före andra 
allmänna tjänster som är direkt kopplade till invånares välmående vore ologiskt. Däremot är 
sannolikt att den snabba teknologiska utvecklingen blir viktig att tänka på i detta fall. I 
framtiden kanske det blir alltmer viktigt att ha möjlighet att sköta alla ärenden digitalt, oavsett 
vad det gäller. 

 

6.3 Rekommendationer för fortsatta studier 
 

Ett fortsatt arbete kring detta område skulle behöva förtydliga innebörden av bästa praxis för 
användarmedverkan samt genomföra en mer långvarig och ingående studie för att kunna ge 
konkreta svar för hur dessa förslag skulle fungera i verkligheten.  

Identifieringen av bästa praxis, om än svår, skulle vara relevant att bredda gällande 
litteratursökningen och om mer tid och resurser fanns till förfogande skulle det vara relevant 
att till stor del genomföra ett arbete som utvecklar mycket av det som tidigare nämnts i 
diskussionen kring metoden. Detta innebär därför att de delar som identifierats som bästa 
praxis för användarmedverkan borde testas inom verkliga projekt.  Förslagsvis skulle det även 
vara relevant att välja vissa principer och testa dem om det inte existerar resurser att 
genomföra allt på en gång. 

Kontexten för detta arbete är viktig och av den anledningen skulle det vara relevant att 
identifiera en situation som är så lik Tidaholms Kommun som möjligt. Däremot kan det vara 
viktigt att försöka hitta projekt som är mer omfattande än en plattform som endast riktar sig 
till digitala formulär. På så sätt är det möjligt att det skapas ett tydligare behov av 
användarmedverkan. 

I detta arbete visade sig kommunens ekonomiska, mänskliga och kompetensmässiga resurser 
vara det främsta hindret för en ökad användarmedverkan. Benämningen kring detta är dock 
relativt generell och i samband med detta öppnas nya frågor. Det hade till exempel varit 
önskvärt att gå djupare för att detaljstudera hur dessa resursaspekter influerade kommunens 
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arbete kring E-tjänsterna. Ytterligare verkade själva organisationsstrukturen ha en inverkan då 
det ofta uppstod samarbetssvårigheter mellan avdelningar. En rekommendation kan därför 
vara att göra en analys över detta och se om det kan förbättras. 

 

6.4 Slutsats 
 

Med arbetets övergripande frågeställning i åtanke har syftet varit att undersöka hur bästa 
praxis för användarmedverkan står sig i en kommunal verksamhet samt koppla detta till de 
utmaningar som uppstår vid utvecklingen av offentliga E-tjänster. Användarmedverkan enligt 
bästa praxis har visat sig ha möjligheter att kunna implementeras inom en mindre kommunal 
verksamhet vid utvecklingen av offentliga E-tjänster, men i en mycket begränsad omfattning. 
Utmaningarna som tydligast förhindrade en mer djupgående process var bristen på 
ekonomiska, mänskliga och kompetensmässiga resurser. I en kommun av den storleken skulle 
det således vara svårt att göra försök att bredda processen att även inkludera mer ingående 
test- eller designfaser med mock-ups, prototyper och scenarion av olika slag. Främst hoppas 
detta arbete kunna bidra till en ökad förståelse kring innebörden av att introducera 
användarmedverkan i en mindre kommun.   
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Bilaga 1: Intervjuer med Tidaholms Kommun 
 
Kvalitativ undersökning med relevanta personer från Tidaholms Kommun.  
Genomförs enskilt. 
Plats: Stadshuset - Tidaholms Kommun 
Tid till förfogande per intervju: 60 minuter 
 
Mål med intervju: 
 

• Få en tydlig blid av Tidaholms Kommuns nuvarande utvecklingsprocess för E-tjänster  

• Insikt om vilka typer av resurser som läggs på utvecklingen av kommunens E-tjänster 

• Insikt om hur kommunledningen förhåller sig till utvecklandet av E-tjänster, vilka 
politiska beslut som bidrar till eller hindrar arbetet 

• Förståelse för övriga utmaningar som de upplever att de hittills stött på i sitt arbete 
med kommunens E-tjänster eller utvecklingsprocess 

 
Intervjuguide: 

1. Introduktion 
a. Presentation av mig själv 
b. Presentation av examensarbete 
c. Vilka typer av uppgifter arbetar du med/Vad är ditt ansvarsområde här på 

Tidaholms Kommun? 
Motivering - a), b) För att beskriva varför intervjun genomförs, och ge en bild av 
hur insamlad data kommer vävas i det fortsatta arbetet. Kändes viktigt att inte gå 
direkt på sak, utan först få deltagaren att känna sig bekväm. 
c) Få en förståelse för vilken roll personen har kommunens arbete med E-
tjänsterna. 

 
2. Beskrivning av målen för intervjun, vad deras medverkande innebär, hur insamlad 

data kommer behandlas 
Motivering – Viktigt för att deltagaren ska få en djupare förståelse kring vad jag 
som intervjuare vill ha reda på. Förhoppningsvis hjälper detta för fokus och vad 
som de tänker kan vara relevant eller viktigt att prata mer om under intervjun. 

 
3. Diskussion om deltagarens bild över den nuvarande utvecklingsprocessen 

a. Vilka konkreta steg ser du i utvecklingsprocessen för Jukeboxplattformen i 
dagsläget? 

b. Hur upplever du att processen fungerar? 
c. På vilka sätt för ni en dialog med invånarna i kommunen? 
Motivering – a) För att tydligt få en förståelse för hur kommunen gör för att 
tillverka en E-tjänst. Då det var osäkert hur utbyggd/omfattande eller föränderlig 
den var ansågs det viktigt att få en tydlig beskrivning av stegen. 
b) Försök att identifiera vissa utmaningar som var specifika för just 
utvecklingsprocessen. 
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c) Försök att få förståelse för hur kommunen arbetar med invånarna i kommunen, 
om alls. Frågan är öppet ställd för att inte direkt leda dem mot 
användarmedverkan. 

 
4. Diskussion om resurser som läggs på utvecklingen 

a. Hur upplever du den nuvarande situationen för E-tjänsteutvecklingen inom 
kommunen, gällande de resurser som läggs på det? 

b. Vad anser du kan förbättras? 
Motivering – a) Identifikation av deltagarens egen åsikt kring den nuvarande 
resurssituationen, samt ett försök att se utmaningar kopplat till detta. 
b) Försök att se vilka delar inom verksamheten som behövde förbättras med 
perspektiv på deras situation eller arbetsroll. 

 
 

5. Diskussion om kommunledningen och de förhåller sig till kommunens utveckling av 
E-tjänster 

a. Hur har ledningsbeslut/politiska beslut påverkat arbetet med E-tjänsterna 
hittills? 

b. Med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen de senaste åren, hur anser 
du att kommunen arbetat för att “hänga med”? 

Motivering – a) Ett försök att kunna få svar på hur stor roll de politiska besluten 
har kring arbetet med E-tjänsterna. 
b) Ett försök att sätta hela Tidaholms Kommun i ett större perspektiv i jämförelse 
med andra kommuner samt företag.  

 
6. Diskussion om övriga utmaningar som de upplever kan uppstå under 

utvecklingsprocessen eller arbetet kring kommunens E-tjänster 
a. Givet det vi diskuterat hittills, upplever du att det finns några andra utmaningar 

med kommunens E-tjänster som ännu inte tagits upp? 

Motivering – a) Ett försök att hitta andra infallsvinklar som jag som intervjuare 
inte själv tänkt eller förberett en fråga kring.   

7. Tacka för deltagande 
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Intervjudeltagare 1 – D1 

• Arbetar med att stötta förvaltningar att sprida information. Inte ansvarig för 
webbsidan. 

o Tidaholms Kommuns primära kommunikation sker genom deras hemsida 
tidaholm.se. 

o Folk går in på hemsidan, men informationen som sprids där kan ibland vara 
svår att följa från dag till dag. 

o Komplement med Facebook som gett bra resultat. Det blir lite mer personligt 
och invånarna får lättare att ta del av informationen. I början var många inom 
kommunverksamheten väldigt skeptiska till att genomföra kommunikation via 
Facebook, men det gick snabbt att få följare och dialogen blev bra. 

• Medborgardialogen är något de är positiva till att utveckla vidare, men hittills har 
Facebook hjälpt mest med det. 

• Den nuvarande Tidaholms-appen innehåller mest information, men det finns en 
ambition att utveckla den vidare. 

• Tycker att jukeboxplattformen är komplicerad. Har svårt att hitta dit och den känns 
inte som den är helt färdig. 

• Tycker att det blir allt mer svårt resursmässigt. Anser att det finns en stor brist på 
kompetens inom kommunen kring kommunikation och E-tjänster.  

• Det svåraste är att det endast finns en kommunikatör, men börjar smått se en 
förändring inom organisationen då dessa saker blir mer och mer viktiga bland 
ledningen. 

• Upplever att folk ofta förväntar sig att få mer information och på ett snabbt sätt idag. 

• Ofta har yngre personer inom organisationen redan med sig en stor kunskap om det 
tekniska, men det är inte alltid dem som driver fram utvecklingen inom kommunen.  

• Det existerar olika ambitionsnivåer bland olika avdelningar. Alla är inte lika 
intresserade av att utveckla det digitala. 

• Kultur och fritid är ofta relevanta kommunikationsmässigt då det kan finnas olika 
event som ska marknadsföras. Avdelningar som ofta inte pratar med medborgare har 
lite svårare att förstå hur informationen ska ges ut. 

• Tycker att kommunen hittills har varit ganska bra på att hänga med i IT-utvecklingen 
om man tänker på hur liten den är. Är väl medvetna om den ”digitala klyftan”. Menar 
att det inte går att ersätta allt med E-tjänster. Kommunens information ges ofta ut 
genom olika kanaler, exempelvis lokala dagstidningen Västgöta-Bladet.  Äldre vill 
helst få information fysiskt, brev hemskickade etc.  
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Intervjudeltagare 2 – D2 

• Arbetar som utvecklare. Ser till att E-tjänsterna som är till för Jukebox skapas.  

• Utvecklingen kan ske på lite olika sätt, ibland ges förslagen till förvaltningarna och 
ibland kommer de själva med förslag 

• För jukeboxplattformen gäller det att föra över den nuvarande pappersblanketten på ett 
bra sätt 

o En idé ges om att skapa en E-tjänst, antingen drivs det på av IT-avdelningen 
själva eller en viss avdelning/förvaltning 

o Pappersblanketten förs över/fylls i inom den digitala miljön. Att göra 
formuläret tar längst tid inom utvecklingsprocessen. 

o E-tjänsten implementeras först på en testserver, på så sätt blir det inte avbrott 
på den riktiga servern 

o Eventuella fel åtgärdas och avdelningen E-tjänsten var ämnad för får 
kontrollera 

• Jukeboxplattformen kontrollerar hur det ser ut. Plattformen är open source och möten 
har hållits kring dess utveckling. 

• Politiska beslut har ofta påverkat arbetet negativt. Så länge det finns ett visst antal E-
tjänster är det bra, kvalitén nästintill oviktig. 

• Det har varit svårt att få folk att engagera sig inom organisationen. Frågan är bara hur 
det ska kunna förbättras. 

• Känns som det hela (E-tjänsteutvecklingen) kommer i sista hand gällande resurser och 
det blir svårt att hinna med. ”Många anser att kommunens digitalisering är viktig, men 
i praktiken ges det ändå en låg prioritet. Ironisk om den nuvarande situationen: ”Det är 
jätteviktigt, men det ges inga resurser.” Behövs både ekonomiska och mänskliga 
resurser. 

• Är jobbigt att behöva tvinga förvaltningar att ha E-tjänster, tycker att de borde visa 
mer initiativ. 

• Tycker att kommunen är lite sådär på att hänga med. Är medveten om den digitala 
klyftan, men anser att det sällan finns fokus på demokratiska aspekter. Webbsidan har 
hjälpmedel för personer med handikapp. 
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Intervjudeltagare 3 – D3 

• Arbetar som kanslichef. Gällande kommunens digitala utveckling sitter personen med 
i IT-rådet och arbetar aktivt med att driva fram E-förvaltning. 

• Fanns ingenting för fem år sedan, kommunen försöker vara delaktig och utveckla sin 
digitalisering så gott det går. 

• Tyvärr mycket få anställda inom Tidaholms Kommun inom denna inriktning. 

• Syftar till att det inte finns något annat att vända sig till gällande E-tjänster. Medan 
vissa större kommuner har en god uppsättning E-tjänster är det inte säkert att alla 
mindre kommuner kan erbjuda samma kapacitet. Detta är en stor utmaning som 
uppstår av att vara en liten kommun med få resurser. (Starkt i linje med lack of exit 
från Lindgren & Jansson, 2013) 

• Upplever att de nuvarande E-tjänsterna ligger ganska dolt på hemsidan, svårt att hitta 
dem. 

• Menar att det inte finns något driv inom kommunens verksamheter, det finns inte tid 
att jobba med frågan och det är något som är lätt att bli bortprioriterat. Det finns helt 
enkelt andra saker att tänka på. 

• Tycker det är synd att digitaliseringen, som anses mycket viktig, inte getts tillräcklig 
chans att utvecklas hittills. 

• Anser att det behövs mer tid och samverkan, både mellan verksamheter inom 
kommunen och tillsammans med invånarna samt mer marknadsföring. På så sätt kan 
det förbättras.  

• Anser att det känns som IT-avdelningen och E-tjänsterna arbetar parallellt 
verksamheterna, som två vägar som aldrig går ihop. Det borde vara mer integrerat.   

• E-tjänsterna behöver marknadsföras bättre, men vem ansvarar för det?  

• Gällande den övergripande E-strategi så finns det inte ett stort intresse från politikers 
sida  

• Ingen driver frågan tillräckligt och det finns inte resurser, blir mer och mer jobb. 

• I dagsläget är E-tjänsterna inte automatiska. Handläggningen blir densamma som om 
det skulle vara analogt. Valde att sätta medborgaren först och E-tjänsterna underlättar 
för dem. 

• Facebook har gjort det lättare att nå ut, öppnade också instagramkonto för att utöka 
dialogen. 

• Har inte arbetat mycket tillsammans med slutanvändare, men planerar en utökad 
medborgardialog där detta är en del. För en session ska alla sitta ner och diskutera ett 
tema då detta kan vara aktuellt att ta upp. 
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Intervjudeltagare 4 – D4 

• Arbetar som ingenjör på kommunen. Arbetar mycket med kommunens renhållning 
VA, vatten och avlopp. Allt från hur hämtning av sopor ska genomföras till 
renhållningssystemet. Renhållningssystemet är dock en extern tjänst från ett annat håll. 

• Tekniska har, i jämförelse med andra förvaltningar, en hel del E-tjänster som ligger 
via jukebox. 

• Anser att det finns saker som kan utveckla. Mest gällande deras marknadsföring. Även 
om de talar om att de finns så är det ingen som använder dem. Tycker att kommunen 
ska bli bättre på att visa upp det på webben, behövs mer profilering för 
Jukeboxtjänsterna. 

• Oavsett Jukebox finns det ofta en dialog med invånaren först i telefon. Upplever att 
många invånare inte förstår att E-tjänsterna ens existerar. 

• När de får in ett ifyllt formulär via Jukebox kommer det som ett mail. Till skillnad från 
vanliga pappersblanketter är det enda de(handläggare) slipper göra är att lägga det i 
skannern. Måste ända administreras på samma sätt. 

• Skulle vilja se utökat E-leg, så man kan skriva under för parkeringstillstånd till 
exempel. Diverse blanketter behöver fortfarande bevittnande idag. Skulle underlätta 
arbetet stort. 

• Tycker det är dåligt att E-tjänsterna inte är ihopsynkade inom kommunen, blir en 
väldigt stor grej att ändra en liten sak. Vill helst slippa det extra arbetet. Tycker att 
kommunen nu har en hel del, app, webb, jukebox samt kringliggande system. 
Problematiskt att systemen inte talar med varandra.  

• Borde gå att effektivisera processen något enormt genom att bygga ihop allt mycket 
mer. 

• ”Felanmälan på gatlampor, varför har vi inte det som E-tjänst?” 

• Tekniska får in väldigt mycket synpunkter, oftast inte något positivt. Mestadels via 
telefon, tyck till på webben eller mail. Detta sorteras sedan ut till respektive person. 
Blir väldigt mycket extra arbete bara att sortera, borde effektiviseras bättre där med. 

• ”Så länge som ingen märker oss är allt bra.” 

• Ingen som jobbar med sådana här frågor övergripande, alltså digitaliseringen. 

• Inte heller någon större utveckling inom E-tjänsterna, finns inget driv helt enkelt. 

• Har vissa samarbete med Skövde E-tjänster, kanske kan det utökas för att förbättra 
vissa saker i Tidaholm, men tycker inte att allt borde centraliseras till Skövde för 
mycket. 
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• Politiska beslut påverkar hela tiden, projektpengar. Många olika saker som ska 
investeras i. Allt synkar ihop eftersom alla måste enas om pengarna. 

• ”I stort är vi dåliga på att lägga resurser för att förenkla för oss själva.” 

• Idag vill många ha snabb information, men anser att kommunen är dåliga att informera 
ut. 

• Vattenläcka förra veckan till exempel, kan inte lägga ut något på webben innan 
godkännandet från webmaster, hade varit bra om det fanns någon ”Emergency-
knapp”. 
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Intervjudeltagare 5 – D5 

• Jobbar på IT-avdelningen som Webmaster, men går även in i andra tjänster bland 
annat utvecklingen av E-tjänsterna i Jukebox. Ansvarig för tidaholm.se 

• Sitter ofta i support, måste greppa mycket så att det är svårt att fördjupa sig. Känner att 
det bara finns tid att skumma över. 

• Vill gärna ha mer fokus att arbeta mer E-tjänsterna, men det finns ingen tid. 

• Finns inga resurser. Samverkan med andra kommuner kanske kan hjälpa. Större 
kommuner har fler möjligheter än mindre. 

• Hade först klickbara blanketter. Anser att det är viktigt att det alltid ska se likadant ut. 
Då ser vi att det är Tidaholm. 

• Tillgängligheten är jätteviktig. Oavsett funktionshinder ska man kunna använda 
kommunens E-tjänster. 

• Vid utformandet utgår utvecklare från de nuvarande pappersblanketterna eller 
PDF:erna. I Jukebox blir det dock lite omvänt, formulären vänds på så att relevant 
information kommer först.  

• Anser att arbetet med E-tjänsterna stagnerar på förvaltningarna. ”Någon måste ta hand 
om flödet, ingen gör det idag.” 

• Svårt samarbeta med förvaltningarna. Finns många och alla jobbar lite på sitt sätt. 

• Tycker att det inte händer något gällande ledningsbesluten. Vill dock inte uttala sig för 
mycket då deltagaren inte vet vad de diskuterar. 

• Ser inga större utmaningar med att utforma formulären  

• Deltagaren bekräftar utkastet av utvecklingsprocessen från D2 

• Alla användare ska tillgodoses. Alla dokument bör se likadana ut grafiskt. 

• Anser sig kreativ, när det gäller design blir det lätt. Det tekniska kan alla lära sig och 
känsla måste man födas med. 

• Tycker det är svårt att driva igenom frågor, så många olika avdelningar och personer 
inblandande. 

• Kommunens digitala arbete har hittills underlättats stort med sociala medier, får en lite 
bättre medborgardialog. 

• Hoppas att det skulle utvecklas mer kring E-tjänsterna, men vem ska göra arbetet? 
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Bilaga 2: Avgränsning mot Tidaholms Kommun 
 
Kvalitativ undersökning - Tidaholms Kommun.  
Plats: Stadshuset - Tidaholms Kommun  
Tid till förfogande: 60 minuter 
 

Mål med intervju:  

• Insikt om hur väl kommunen klarar av att förhålla sig till en utvecklingsprocess med 
ökad användarmedverkan   

• Insikt om vilka specifika skäl som existerar kring vad som är möjligt eller inte möjligt 
att genomföra   

• Förståelse kring vilka metoder/delar kring användarmedverkan som föredras   
• En itererad utvecklingsprocess som har chans att fungera inom den kommunala 

kontexten   

 

Intervjuguide:   

1. Introduktion.  
a. Information om status för examensarbete. 

Motivering – Enklare introduktion och information om status för arbetet då 
deltagare tidigare varit involverade inom processen. 

2. Beskrivning av målen för intervjun, vad deras medverkande innebär, hur insamlad 
data kommer behandlas. 
Motivering – Beskrivningen av målen gav på samma sätt som de föregående 
intervjuerna deltagarna en förståelse om varför intervjun genomförs och vad som är 
viktigt att få reda på. 

3. Stegvis beskrivning av omformad utvecklingsprocess.  
Motivering – Viktigt inledande steg som ger deltagarna en förståelse för hur 
användarmedverkan fungerar och hur det introducerats inom Tidaholms Kommuns 
nuvarande process. Utskrivet material var även en viktig del för detta steg då det blev 
lättare att undersöka processen och exempel på personas mer i detalj. 

4. Diskussion om kommunens kapacitet att kunna förhålla sig till den omformade 
 utvecklingsprocessen. Gå igenom steg för steg tillsammans.  

a. Hur väl skulle kommunen klara av att förhålla sig till stegen i den omformade 
 utvecklingsprocessen?   

b. Vilka skäl existerar till varför steg X kan genomföras/inte kan genomföras?   
c. Vilka förändringar skulle behövas, organisationsmässigt, för att applicera 

 användarmedverkan i en högre grad?   
Motivering – a) Öppet ställd fråga som skulle öppna en diskussion kring hur vardera 
fas/steg skulle klaras av utifrån kommunens situation.  b) Försök att fastställa 
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specifika skäl kring varför kommunen inte klarar en viss sak kring 
användarmedverkan, om det inte redan getts ett tydligt svar från deltagarna.  c) Till 
viss del en följdfråga som bestämts innan, men ett försök att förstå hur deltagarna 
skulle vilja se kommunen arbeta annorlunda för att introducera användarmedverkan. 

 

5. Diskussion om vilka delar/metoder som föredras.  
a. På vilka sätt skulle användarmedverkan hjälpa kommunens utveckling av 

E-tjänster i dagsläget?   
b. Vilka delar av den omformade utvecklingsprocessen anses mest relevanta? 

Varför?   
c. Vilka delar av den omformade utvecklingsprocessen anses minst relevanta? 

Varför?  
Motivering – a) Försök att få en förståelse kring deltagarnas egna perspektiv på 
användarmedverkan i koppling kommunen b) Tanken är att se om något av det 
föreslagna står ut hos deltagarna, sannolikt är det också det de är mest benägna att 
genomföra. c) Som ”b” fast motsatt. 

 

6. Diskussion och framtagande av itererad utvecklingsprocess.  
a. Vilka delar har möjlighet att fungera, givet kommunens nuvarande situation?   
b. Vad är eftersträvansvärt, gällande E-tjänsterna och användarna/invånarna? 

Motivering – a) Viktigt steg där samarbetet blir mer tydligt. Tanken är att få 
deltagarna att konkret säga vad som skulle kunna fungera så att detta direkt kan sättas 
in i den itererade utvecklingsprocessen b) En avslutande fråga riktad mer mot 
framtiden för att få en förståelse för vad kommunen i slutändan hoppas kunna uppnå 
genom digitaliseringen.  

7. Tacka för medverkande 
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Intervju – Avgränsning mot Tidaholms Kommun 

 

• Gällande öppnande stegen i processen anmärker deltagarna på att kommunen till viss 
del har arbetat med invånare tidigare genom medborgarpanel. Kommunen frågar om 
råd kring olika saker, men det har inte varit prioriterat för E-tjänsteutvecklingen. 

• Är tveksamma till att få användare medverka tillräckligt för att bidra på ett bra sätt 
inom designfasen. Svårt att anordna möten. Finns det tillräckligt många engagerade 
personer? Ska de kompenseras för sitt arbete?  

• Är positiva till personas, men oerfarenheten kring konceptet är begränsande. 

• Enklare medborgarpanel inom testandet av E-tjänsten. 

• Kommunen har dåligt med resurser, men även om resurserna existerar i vissa fall anser 
de att kommunen saknar en person som kan sköta E-tjänsteutvecklingen på en mer 
övergripande nivå, en typ av projektledare. Känner dock att de sitter i ”status quo”, det 
händer ingenting. Att det är många olika plattformar gör det svårt. 

• Har inte resurser att göra användarmedverkan i stor omfattning. E-tjänsterna ska helst 
också marknadsföras mer för att öka kännedomen om dem.  

• Anser att tillgänglighetsaspekterna är viktiga. Detta har dock fungerat relativt bra 
hittills. 

• Väldig skillnad på förvaltningar inom kommunen, vissa är mer engagerade och vissa 
får man tjata på. 

• Även om användarmedverkan sannolikt medför mer jobb är det något som kanske 
genomföras någon gång emellanåt. Deltagarna ser flera fördelar med 
användarmedverkan. Menar att man tror att man vet vad användarna vill, så brukar 
dock inte vara inte vara fallet när man väl pratar med dem. Om man kan få hjälp av 
användare kanske förvaltningarna blir mer engagerade. 

• Tycker de inledande stegen är väldigt relevanta. Har pratat om medborgarpanelen, 
föredrar att göra det relativt enkelt med begränsad omfattning där användare främst 
används som rådgivare. Skulle sannolikt ha råd att göra både medborgarpanel och 
enkät, men i begränsad omfattning. 

• Att involvera användare inom designen anses inte relevant. Samma orsaker som i 
början nämns igen, har svårt att anordna och tror inte att användare kan bidra på ett bra 
sätt som resultat av det. Svårigheter kring tid och resurser att genomföra design med 
användare. 

• Steg 1-4 kan fungera, tror på enkäter i början och sedan gå vidare med kvalitativa 
metoder. Hoppas kunna klara det ännu bättre med tillskott med pengar. 
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• Testandet kan också fungera bra om det görs i begränsad omfattning. Viktigt med 
återkoppling. Ett problem är dock att testservern inte går ut på nätet, bara lokalt. 

• Användarmedverkan kan som tidigare nämnt inte göras varje gång. Bäst under vissa 
perioder eller projekt möjligtvis. Beror på även på frågan, behovet som ska fastställas i 
början. 

• Har ett dokument kring mål för E-tjänsterna inom kommunen. En 
kommunikationsplan. Ska försöka att öka antalet E-tjänster, göra de mer effektiva och 
se till att de passar invånarna så att de används. 


