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Abstract 
Electronic service in the public sector is a unique tool to facilitate communication between 

citizens and their government. These services have a lot of advantages such as making life easier 

for citizens, time saving, increasing reliability and reducing the cost on the government side. 

Delivering reliable and easy digital services is obviously a crucial demand for the satisfaction for 

the end user which is the Swedish citizen in this survey. When electronic services do not satisfy 

user needs, the cost increases and confidence against authorities decreases. This study aims to 

give an understanding of how authorities create their electronic services pursuing citizens’ 

confidence. The theoretical framework of the research aims to describe restrictions and facilities 

in the process of creating an electronic service. The study targeted four authorities: 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket and Skatteverket, which all were 

interviewed through semi-structured interviews with open questions and answers and data has 

been collected. The study finds that involving users in the development process leads to 

increasing confidence. The theoretical framework and empirical study have resulted in a new 

model to identify restrictions while creating new electronic services, which are time and law-

changes. 
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Sammanfattning 
Lagändringar och krav som regeringen ställer på statliga myndigheter ger upphov till att dessa 

konsekvent måste digitalisera mer, arbeta effektivare och användarinvolverat. I samband med 

utökade digitaliseringen blir e-tjänsterna mer komplexa och därmed svåra för medborgarna att 

använda och lita på informationen. När e-tjänsterna inte uppfyller användarnas behov ökar 

kostnaderna och förtroendet för myndigheten minskar. Studien avser att ge förståelse om hur 

myndigheter utvecklar sina e-tjänster i strävan efter ökat förtroende. Studiens teoretiska ramverk 

ämnar beskriva vilka begränsningar och möjligheter myndigheterna kan identifiera i samband 

med skapandet av nya e-tjänster för att öka medborgarnas förtroende. Urvalet bestod av fyra 

statliga myndigheter som rangordnades först och sist i SOMs listan 2012-2013. Respondenterna 

var: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket. Studiens 

empiriska data har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer. I studien utgick vi från ett 

abduktivt angreppssätt där öppna frågor ställdes. Studien kom fram till att användarinvolvering 

under utvecklingsprocessen leder till ökat förtroende. Teoretiska ramverket och studiens empiri 

har gett upphov till en ny modell för att identifiera begränsningar vid skapandet av nya e-tjänster, 

vilka är tid och lagändringar. 

 

Nyckelord: offentliga sektorn, e-tjänster, Design Thinking, förtroende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
Först vill vi tacka våra respondenter som tog sig tid under hela uppsatsens gång och med varmt 

hjärta mottog och besvarade våra funderingar. Utan er hade inte uppsatsen varit möjlig. Tack för 

att ni gjorde processen rolig och givande med den kunskap, åsikter och personliga engagemang ni 

har visat. 

  

Vi vill tacka vår handledare Renate Åkerhielm för konstruktiva råd. Stort tack går till alla som 

opponerade på denna uppsats för all stöd och engagemang ni har visat. 

 

Södertörns högskola, 27 maj 2016. 

 

 

Emelie Saliba   Mirell Saado 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Förändringar har skett inom den offentliga sektorn och allt större vikt läggs på metoder som höjer 

funktionsnivån för tjänsterna som erbjuds (Kakouris och Meliou 2011). Redan i mitten på 1970-

talet togs det åtgärder av Civildepartementet för att sprida information till medborgarna, då detta 

ansågs bana väg för mer dialogiskt och öppet förhållande mellan myndigheter och medborgare 

(Kraft och Strandberg 2006, s. 153). Information, Communication och Technologies, ICT 

revolutionen, som skedde på 1990-talet har ändrat vardagen för både myndigheter och 

medborgare (Dwivedi, Williams och Venkatesh 2008; Manoharan och Holzer 2012, s. 293).  

Revolutionen uppstod när medborgare visade missnöje mot det gamla demokratiska systemet 

som hade brist på medborgarnas förtroende och deltagande i verksamheten (Manoharan och 

Holzer 2012, s. 293). Till följd av ICT revolutionen har myndigheter världen runt ändrat form till 

elektroniska myndigheter (Akman, Yacici, Mishra och Arifoglu 2005). I jämförelse med andra 

länder är användningen av ICT hög i Sverige och e-tjänster är väletablerade i svenska offentliga 

verksamheter (Manoharan och Holzer 2012, s. 235). 

 

Till följd av att nya generationer anser att tillgång på information är en naturlig rättighet har 

myndigheters medvetenhet om, och öppenhet för god kommunikation ökat (Petersson 2015). 

Dessutom tvingar det politiska trycket myndigheter att utveckla e-tjänster och säkerställa att 

medborgare kan använda de fördelar som e-tjänsterna medför (Candiello, Albarelli och Cortesi 

2012; SOU 2009:86, s. 62). Akman et al. (2005) betonar att det finns många fördelar med 

omvandlingen av offentliga tjänster från traditionella till digitala, såsom kostnadseffektiv 

tjänsteleverans, minskade administrativa kostnader och snabbare anpassning för att möta 

medborgarnas behov. Myndigheter möter dock utmaningar vid utformning av sina e-tjänster (Al-

Sebie och Irani 2005). 

 

Myndigheter står inför två incitament i samband med teknikutvecklingen, dels uppfylla 

medborgarnas behov och förväntningar och-, dels minska kostnader (Bertot och Jaeger 2008).  

Effektivitet och kostnadsnedskärningar måste övervägas mot hänsynstagande för medborgarnas 

behov, men om det prioriteras i allt för hög grad kommer offentliga sektorn misslyckas med att 

tjäna sina medborgare (Kallberg 2011). Albrecht och Travaglione (2003) påpekar att förtroende 

har en central betydelse för den offentliga sektorns effektivitet. Kritiker hävdar att offentliga e-
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tjänster i första hand ofta utformas för att fastställa offentliga tjänster på internet och styrs av 

utbuds- och tekniska faktorer istället för användarbehoven (Bertot och Jaeger 2006; Schedler och 

Summermatter 2007). Dessutom är det svårt att utforma och implementera offentliga e-tjänster 

som medborgare vill använda (Angelopolos, Kitsios, Kofakis och Papadopoulos 2010). Design 

och genomförande av offentliga e-tjänster som uppfyller sina ändamål har visat sig vara svårt, 

enligt Persson (2009). Design av e-tjänster, vars syfte är att framhäva tjänsternas viktigaste 

funktioner, är framför allt viktigt för hur användare upplever tjänsterna (Ding, Hu, Verma och 

Wardell 2010). Enligt Heeks (2006) är risken stor att genomförande av offentliga e-tjänster 

misslyckas. 

 

Kallberg (2011) hävdar att förtroende för myndigheter och tjänsterna dessa levererar rasar till 

följd av den internationella skuldkrisen. Vidare tillägger Kallberg (2011) att öppen 

kommunikation och e-tjänster har, sedan 1979, varit ett sätt att förebygga förtroendekrisen. 

Förtroende för den offentliga sektorn minskar i samband med skuldkriser och de konsekvenser 

dessa innebär i form av finansiella nedskärningar (Kallberg 2011). Avsaknad av förtroende för 

offentliga sektorn medför rädsla för framtiden och en känsla av utsatthet hos medborgarna 

(Kallberg 2011). Eftersom e-tjänsterna finansieras genom skattemedel, så måste myndigheter 

leverera bra e-tjänster för att bevisa att dessa medel inte slösas bort (Kallberg 2011). 

Medborgarnas minskade förtroende för offentliga sektorn utgör ett hot för demokratin. 

Förtroendet för offentliga sektorn kan bland annat påverkas av offentliga e-tjänster. 

1.2 Frågeställning 
Hur utvecklar myndigheter sina e-tjänster i strävan efter ökat förtroende? 

1.3 Syfte 
Studien ämnar ur ett producentperspektiv ge bättre förståelse av hur myndigheter utvecklar sina 

e-tjänster för att öka medborgarnas förtroende. 

1.4 Problemdiskussion 
För den svenska offentliga sektorn är den låga produktiviteten, som innebär höga kostnader för 

bland annat skapandet av nya tjänster, ett stort problem (Grönroos och Ojasalo 2004). Offentliga 

e-tjänster finansieras genom lagstiftade medel, där inget riskkapital finns (Borins 2001). 

Produktivt effektiva myndigheter behöver mindre resurser för att alstra kollektiv nytta av hög 



3 

nivå (Ashworth, Geys, Heyndels och Wille 2014). En grundtanke för den offentliga sektorn är 

därför att öka sin produktivitet, vilket i synnerhet kräver hög tjänstekvalitét, lyhördhet och att 

tjäna samhällets behov (Kakouris, Andreas, Meliou och Elina 2011). Anthopoulos, Siozos och 

Tsoukalas (2007) menar att myndigheter använder e-tjänster för att minska kostnader. E-

tjänsterna som myndigheterna erbjuder används inte i tillräckligt hög utsträckning för att göra 

förväntade besparingar (SOU 2009:86, s. 34). Dessutom finns ”en spänning inbyggd i dagens 

finansieringsmodell för e-förvaltningsprojekt som leder till att nyttan för tredje part inte 

prioriteras i tillräckligt hög grad av myndigheterna” (SOU 2009:86, s. 34). Användares behov 

måste identifieras och appliceras av myndigheterna i alla e-tjänsteprojekt (Garatli, Axelsson, 

Melin och Giritli 2014), annars accepteras de inte av medborgarna och vidare används inte 

tjänsterna tillräckligt (Allen, Juillet, Paquet och Roy 2001). Dessutom betraktas spenderade 

pengar på att utveckla offentliga e-tjänster som välinvesterade först när de uppfyller användarnas 

krav (van Velsen, van deer Geest, Hedde och Derks 2009). E-tjänsterna får således ekonomiskt 

bakslag om de inte används, vilket resulterar i att medborgarnas förtroende för myndigheterna 

minskar. 

 

Medborgarnas förmåga att upptäcka, förstå och använda en e-tjänst är en avkastning på investerat 

kapital (Christiansson 2013). För att överensstämma med medborgarnas preferenser och 

underlätta för dem finns det ett behov av att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i offentliga 

sektorn (Kakouris och Meliou 2011). Dessutom påverkas tjänsteleveransprocessen bland annat av 

användares förändrade förväntningar (Vázquez-Casielles, Suárez och Díaz 2010). Djup förståelse 

av användarnas förväntningar är därför nödvändigt för att utforma tjänster som användare vill 

använda (Binkhors och Den Dekker 2009). Involvering av medborgarna syftar till att göra stora 

nedskärningar av offentliga utgifter (Ehn, Nilsson och Topgaard 2014, s. 26). 

 

I alla demokratiska samhällen är frågan om framgångsrik förvaltning av statliga myndigheter 

viktig både på micro- och macroskala (Vidu 2011). För att förbättra livskvaliteten för sina 

medborgare och den totala funktionen i en demokrati är förbättring av offentliga verksamheters 

dagliga prestanda oundvikligt (Vidu 2011). Genom att ta tillvara på ICT kan samverkan mellan 

en myndighet och enskilda medborgare underlättas (Reitz 2006). I samband med digitaliseringen 

höjs kraven på att få djupare förståelse om sina användare för att vidare förbättra sina e-tjänster 

(Thambert 2014). Användandet av teknologi omfattar nödvändigtvis inte alla användare (Bitner, 

Brown och Meuter 2000). Dessutom innebär e-tjänster avsaknad av personlig interaktion mellan 

tjänsteleverantörer och sina mottagare (Misook, Jung-Sook och Moon-Won 2013). Integration 
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med användaren i utvecklingsprocessen skapar förståelse för användarbehov och önskningar 

(Kimbell 2011; Brown 2008; Kimbell 2012). I sin tur är integration mer avgörande vid e-tjänster 

för att åstadkomma framgång i jämförelse med fysiskt baserade möten (Misook et al. 2013). En 

samling av resurser och information om sin omgivning för samman verksamheter med sin 

omgivning (Za, Spagnoletti och North-Samardzic 2014). Vidare menar forskarna att denna 

process hjälper verksamheter att omvandla information om sin omgivning till kärnfunktioner. 

Offentliga problem kan inte till fullo åtgärdas av regeringen själv, utan det krävs samarbete med 

villiga medborgare för att lösa dessa problem (John 2013). 

 

Förtroende är en viktig komponent i att förstå viktiga aktörer och stärka demokratiska systemet 

(Kraft och Strandberg 2006, s. 35). Det kraftigt minskade förtroendet för svenska myndigheter 

minskar möjligheten att utöva ”soft power”, vilket innebär myndigheters förmåga att, med andra 

medel än lagar, stimulera attityd och beteende (Kraft och Strandberg 2006, s. 35). Medborgare 

måste ha förtroende för både myndigheten och tekniken för att använda e-tjänsterna (Belanger, 

Hiller och Smith 2002). Förtroende för myndigheter minskar även när media uppmärksammar 

brister i statligt finansierade tjänster, eftersom medborgare kan uppleva det som bristande i 

välfärdssystemet (Gustavson och Rothstein 2012, s. 187). 

 

I offentliga sektorn måste myndigheter ta hänsyn till många aspekter vid utformning och 

implementering av sina e-tjänster (Garatli et al. 2014). Genomförandet av offentliga e-tjänster 

möter ett återkommande problem, att det råder obalans mellan tillgång och efterfråga på e-

tjänsterna (Axelsson och Melin 2009). Med andra ord innebär det att offentliga e-tjänster 

utvecklas även när det inte finns behov av dem hos slutanvändarna (Persson 2009). E-tjänster 

som kommunikations- och transaktionskanal är det billigaste alternativet för både myndigheter 

och medborgare (Smart Cities 2011). En bra upplevelse i samband med användningen av e-

tjänster är väsentligt för att den ska återanvändas, därför är det nödvändigt att användningen av 

en e-tjänst är effektivt och utan frustration (Smart Cities 2011). Om e-tjänsten inte fungerar eller 

uppfyller medborgarnas förväntningar så kommer användarna avstå från att återanvända den 

(Albinsson, Forsgren, Lind och Salomonson 2006). Myndigheterna behöver därför förstå 

medborgare och konsekvenserna av lågt förtroende i offentliga sektorn (Albrecht och Travaglione 

2003).  

 

Utvecklingen av e-tjänsters strategiska planer sker på ett ”top-down” förfarande, vilket innebär 

att regeringen övervakar både utformningen och genomförandet av nationella e-tjänsteinitiativ 
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(Anthopoulos, Siozos och Tsoukalas 2007). Robertson och Shaw (2009) uttrycker att många 

offentliga e-tjänster utformas enbart efter sunt förnuft och allmän praxis utan att beakta 

användarbehoven, vilket medför dålig design och användarvänlighet som i sin tur leder till 

användarnas missnöje. I samband med att offentliga e-tjänster blir alltmer komplexa och 

omfattande blir det problematiskt för medborgare att använda dem och lita på det som utlovas 

(Gustavson och Rothstein 2012, s. 67). Studier har visat att korrekt förståelse av användarens 

olika behov och överföring av detta till nya e-tjänster är en nyckelfaktor i att lyckas utöka dess 

förtroende (de Brentani och Ragot 1996; Johne och Storey 1998). 

 

Sverige skiljer sig från andra samhällen med avseende på dominansen av offentliga sektorn i 

förhållande till privata sektorn (Svensson och Wood 2009). Enligt Borins (2001) anses den 

offentliga sektorn ofta mindre innovativ än den privata sektorn. Dessutom får anställda inom den 

offentliga sektorn redan bestämda löner med bonus som i jämförelse med den privata sektorn är 

markant lägre (Borins 2001). Vidare menar forskaren att belöningen för framgångsrik innovation 

är betydligt mindre, men däremot är följderna av misslyckandet allvarliga. Konsekvent vill 

kreativa människor inte arbeta i offentliga sektorn och därför leder det till rekrytering av fel 

medarbetare inom denna sektor (Borins 2001; Palm, Lilja och Wiklund 2016). När medborgare 

får en uppfattning om att medarbetare inom denna sektor inte är tillräckligt kompetenta påverkas 

förtroendet för myndigheterna negativt. Trots att det är problematiskt så faller det utanför ramen 

för detta uppsatsarbete eftersom det är av organisatorisk art. Problemdiskussionen belyser 

problem som kan vara av politisk-, ekonomisk- och teknologisk karaktär. Dessa problem utgör 

hinder för att utveckla användarvänliga e-tjänster, vilket i sin tur påverkar medborgarnas 

förtroende. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 E-förvaltning 
Begreppet tjänst definieras som tillämpning av specialiserade kompetenser, kunskaper och 

färdigheter genom handlingar och processer till förmån av självbetjäning eller en annan enhet 

(Vargo och Lusch 2004). E-statliga insatser innebär genomförandet av offentliga elektroniska 

tjänster som i praktiken benämns som e-förvaltning (Lindgren 2013). Digitaliserade tjänster 

innebär möjligheten till besparing av tid och stress (Grönroos och Ravald 2011). Christiansson 

(2013) antyder att den ökade tillgången på e-tjänster avser att utöka effektiviteten, tillgänglighet 

och värdefullt samarbete mellan myndigheter och sina intressenter. Goldkuhl (2011) påpekar att 

den snabba utvecklingen och lanseringen av nya offentliga e-tjänster är i strävan efter att införliva 

service dygnet runt inom statliga myndigheter för att medborgare ska kunna nå myndigheterna 

och betjänas av dem. 

 

Enligt Goldkuhl (2007) är e-tjänster till för att medborgare dygnet runt ska kunna nå 

myndigheter. Användaren måste först veta hur värdefullt det är att använda e-tjänster och 

samtidigt förstå hur den används, sedan ska användaren kunna hitta tjänsten för att använda den 

(Goldkuhl 2007). Eftersom offentlig förvaltning syftar till att skapa värde för medborgare är 

användningen av ICT till för att öka offentligt värde (Misuraca och Viscusi 2014). Forskning om 

informationssystemet visar att tjänster har börjat få allt större effekt av digitala tekniken (Lusch 

och Nambisan 2015). Offentliga sektorn erbjuder e-tjänster med syftet att underlätta för sina 

användare på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå (Government Office of Sweden 2011). 

Inte minst är syftet att möjliggöra deltagandet i den demokratiska processen, spara tid och pengar 

samt förbättra användarnas livskvalitet (Government Office of Sweden 2011). 

 

Offentliga myndigheter fick i uppdrag av regeringen att utöka användandet av elektroniska 

tjänster, framförallt sådana som är till stor nytta för medborgare och effektiviserar den offentliga 

sektorn (SOU 2004:56). Regeringen lämnade år 2001 förslag för IT och miljö för att kartlägga 

om tillämpning av IT bidrar till minskade miljöpåverkningar (SOU 2004:56). Exempel på e-

tjänster inom offentliga sektorn kan vara att söka arbete, deklarera och begära föräldrapenning 

(SOU 2004:56). Lindgren (2013) diskuterar att e-förvaltningsmål är: 1) att förbättra interaktionen 

mellan statliga myndigheter och medborgarna, 2) att öka statliga myndigheters effektivitet genom 
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att minska antalet manuella rutiner och 3) för att öka demokratin genom att öka statlig 

transparens.  

 

I samband med att myndigheter ständigt utvecklar e-tjänster så finns det också behov av att 

utvärdera dessa tjänster för att mäta dess effektivitet och framgång (Wang och Liano 2008). Soni 

(2011) betonar att i offentliga verksamheter mäts effektiviteten genom myndigheters förmåga att 

skapa offentligt värde. E-tjänster är till för medborgarnas välfärd och bör därför utvärderas av 

dem (Misuraca och Viscusi 2014). Reinders, Frambach och Kleijnen (2015) hävdar att en negativ 

utvärdering av en tjänst kan leda till negativ utvärdering av tjänsteleverantören. Cohen (2006) 

menar att tillfredsställelse i samband med brukande av e-tjänsterna kan bero på användarens 

personliga egenskaper, orsak till att kontakta myndigheten, processer och resultat av ärendet. 

 

E-tjänsters syfte är att utvidga medborgarnas möjligheter att interagera med myndigheter, öka 

effektiviteten och stärka demokratin, men i praktiken används dessa för att minska manuella 

rutiner (Holgersson och Karlsson 2014). Enligt Lindgren (2013) utgör gapet mellan myndigheters 

lösningar och de olika intressenters behov och användningsområden hinder för e-

tjänsteframgång. För att öka den digitala delaktigheten är det viktigt att alla som vill använda e-

tjänster ska kunna göra det (Government Office of Sweden 2011). Brist på tillgång på dator, 

mobila anslutningar eller kapacitet att själv hantera eventuella problem kan bidra till minskad 

användning av e-tjänsterna (Government Office of Sweden 2011). 

 

E-förvaltningen börjar ha sitt fokus på att utveckla scenario, där medborgare använder publika e-

tjänster för att utföra komplexa transaktioner med myndigheterna (Layne och Lee 2001), det vill 

säga statliga tjänster som förmedlas genom användning av informationsteknik så kallade IT 

(Lindgren och Jansson 2013). Problemet för tjänsteutövaren är att integrera alla som vill använda 

e-tjänster efter sina egna förutsättningar och därför krävs en integrerad strategi, samarbete och 

öppen dialog (Government Office of Sweden 2011). Genom att underlätta 

tjänsteintegrationsprocessen medför informationstekniken att samarbetet i ett nätverk blir smidigt 

(Lusch, Vargo och ÓBrien 2007). I samband med användningen av en e-tjänst som myndigheter 

levererar är tillfredsställelse relaterat till användaruppfattningen om bekvämlighet och 

tillförlitlighet för elektroniska informationen (Welch, Hinnant och Moon 2005).  
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2.2 Förtroende 
Förtroende är ett begrepp som ”notoriskt svårt att definiera” (Bluhm 1987). Inom e-förvaltning 

finns mycket grundlig forskning kring förtroende för e-tjänster (Carter och Bélanger 2005; Welch 

et al. 2004). Förtroende är en viktig komponent för att skapa långsiktiga relationer (Bart, 

Shankar, Sultan och Urban 2005). Tan och Thoen (2001) drog slutsatsen att det finns två typer av 

förtroende; den ena innefattar förtroende för tjänsteleverantören och den andra är förtroendet för 

själva programvaran. Förtroende är en avgörande faktor för att ett samarbete ska ske (Mayer, 

Davis och Schoorman 1995). Vidare menar forskarna för att ha förtroende för någon måste denna 

utföra åtgärder som gynnar samspelaren tillräckligt. Medborgarnas förtroende gentemot 

myndigheterna kan påverka avsikten att använda e-förvaltningstjänster (Carter och Bélanger 

2005). 

2.3 Co-creation 
I tjänstemarknadsföringslitteratur visar det sig att co-creation (sv. medskapande) av 

tjänsteprocesser studerades grundligt redan på 1970-talet (Grönroos 2012). I en dynamisk värld 

där användarens förväntningar och behov ständigt förändras kan co-creation vara en fördel 

(Chathoth, Altinay, Harrington, Okumus och Chan 2013). Förändringar i förväntningar är enligt 

Vargo, Maglio och Akaka (2008) svåra att förutsäga och det är en utmaning som verksamheter 

möter. Salge och Vera (2012) konstaterar att en kundorienterad syn hjälper offentliga 

verksamheter med att översätta denna syn till kvalitetsförbättringar. Verksamheter kan särskilja 

sig genom att använda co-creation som en strategi (Navarro, Garzón och Roig-Tierno 2015). För 

att kunna konstruera tjänster behöver verksamheter förstå användare på djupet (Prahalad och 

Ramaswamy 2004). Co-creation är svårfångat vid indirekt interaktion (Grönroos och Ravald 

2011; Grönroos 2011). 

 

Salge och Vera (2012) understryker att de myndigheters tjänster som i hög grad är användar- eller 

lärcentrerade med störst sannolikhet kommer att ge högre pay-off än de tjänster som är mindre 

användar- eller lärcentrerade. Co-creation och samarbete är centrala begrepp i och med att de 

bygger på lokal kunskap och sociala nätverk som medför involvering av medborgarna (Emilson 

2014, s. 26). 

 

Olphert och Damodaran (2005) betonar att samarbete med design och leverans av e-tjänster i 

offentliga myndigheter krävs för att öka medborgarnas deltagande. Inte minst bidrar co-creation 
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med ökad effektivitet och möjliggör öppen dialog mellan de lokala myndigheterna med deras 

medborgare (Olphert och Damodaran 2005). Vidare menar Opphert och Damodaran (2005) att 

co-creation kan av ovan nämnda anledningarna förkroppsliga och stödja demokratiska processer.  

 

Tillgängligheten hur internetsidor och mobilgränssnitt kan nås, navigeras och hur de kopplas till 

användare är avgörande faktorer (Grönross 2012). Användare kan uppleva de nämnda faktorerna 

som lätta, svåra eller i värsta fall omöjliga att få tillgång till (Grönross 2012). Vargo et al. (2008) 

menar dessutom att det krävs ett systematiskt och strategiskt förhållningssätt till ett nära 

samarbete med användare för att vidare kunna skapa och erbjuda unika tjänsteupplevelser.  

2.4 Co-production 
Inom marknadsförings- litteratur specificeras forskningen på användarens grad av aktivt 

deltagande i tillverkningen av en tjänst, vilket benämns som co-production (sv. samproduktion) 

(Etgar 2008). Co-production är en process (Xie, Bagozzi och Troye 2008; Öström 1996) där 

användaren engageras som en aktiv deltagare (Lengnick-Hall, Claycomb och Inks 2000). 

Prahalad och Ramaswamy (2004) kopplar co-production till att användaren skapar värde utifrån 

sina värderingar. Co-production är ett resultat på vad en myndighet samt användaren gemensamt 

kan åstadkomma (Öström 1996).  

 

Forskare som studerar co-production har konstaterat att de medverkande användarna betraktas 

som ”delvis anställda” (Bitner, Faranda, Hubbert och Zeithaml 1997). Co-production är ett sätt 

för användare att under hela utvecklingsprocessen tillsammans med myndigheter skapa värde 

(Prahalad och Ramaswamy 2004). Co-production innebär ett aktivt deltagande av användare i en 

utvecklingsprocess (Lengnick-Hall et al. 2000). Enligt Chathoth et al. (2013) är tjänsteinnovation 

och anpassning av tjänsteutformning en fas mellan co-creation och co-production. 

2.5 Latenta behov 
Användartillfredställelse kan uppnås genom att förstå användarnas behov (Lagrosen 2001). Men 

det är inte tillräckligt då även latenta behov är av stor vikt (Narver, Slater och MacLachlan 2004). 

Verksamheter upplever det besvärligt att integrera latenta behov i tjänsteutvecklingsprocessen 

(Kärkkäinen, Piippo, Puumalainen och Tuominen 2001). Genom att involvera användarna i 

utvecklingsprocessen alternativt observera användarna i verkligheten kan oupptäckta behov 

synliggöras (Deszca, Munro och Noori 1999; Martin och Horne 1995).  
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Kritik har riktats mot traditionella marknadsundersökningar och tekniker avseende att de inte kan 

leverera informationen om användarens latenta behov (Griffin och Hauser 1993). Trots att nya 

tekniker och modeller utvecklas för att kunna identifiera latenta behov så används de för att 

främja organisatorisk innovation (Flint 2002). Vidare framgår det att de flesta myndigheter lägger 

vikt vid att tillfredsställa användarens synliga behov genom exempelvis fokusgrupper. Latenta 

behov är en komponent för att skapa hållbara e-tjänster (Flint 2002). I syfte att underlätta 

skapandet av innovativa e-tjänster är det inte hållbart att enbart sträva efter att behaga explicita 

behov (Flint 2002). Därför är det viktigt att observera användarna i sin sociala värld (Deszca et 

al. 1999; Martin och Horne 1995). 

2.6 The Generative Research 
Traditionellt engageras användare i utvärdering och testning av befintliga tjänster eller produkter, 

men i generativ forskning involveras användare i tidiga faser av konceptutveckling (Visser, 

Stappers, van der Lugt och Sanders 2005). Vidare fastslår forskarna att generativ forskning 

inspirerar verksamheter att ta vara på användares latenta behov. 

 

Generativa forskningsmetodiken består av tre faser (Simon, Sohal och Brown 1996). I den första 

fasen insamlas viktiga begrepp med verktyg som exempelvis intervjuer, deltagande observationer 

och litteraturgenomgång (Simon et al. 1996). I andra fasen fastställs temat på forskningsprojektet 

och slutligen samlas betydelsefulla uppgifter in med relevanta mätinstrument (Simon et al. 1996). 

I sista fasen är det fördelaktigt att använda formella tekniker för att komplettera undersökningen 

eller för att se om konkreta frågor är hållbara (Simon et al. 1996).  

 

Fördelen med denna typ av forskningsmetodik är att det kan skapas en djupare instinkt om frågor 

kring ekonomiska- och sociala sammanhang (Simon et al. 1996). Genom att inkludera olika 

teorier och verktyg kan en generativ metod lösa problem i design- processen (Kitchley och 

Srivathsan 2014). Vidare beror det på att designern inte arbetar med verktyg utan med ett 

generativt system. Styrkan i den generativa metodiken är att den öppnar upp möjligheten för att 

utforska nya banor (Eckert, Kelly och Stacey 1999). Vid utformning av nya tjänster måste latenta 

behov hos målgruppen, som tjänsten utarbetas för, bedömas (Kaptein, Slegers och Nelissen 

2007). Forskaren uttrycker även att bedömningen görs med hjälp av generativa 

forskningsmetoder.  
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2.7 Design Thinking 
En vinnande strategi är att vara tillgänglig, erbjuda högkvalitet och samtidigt hålla låga kostnader 

(Pine och Gilmore 2008). Verksamheter kan göra detta genom att satsa på framtida positionering 

som både ser till att användarens tidigare tvingande behov bemöts och att verksamheter fortsätter 

att upplevas som äkta (Pine och Gilmore 2008). Forskarna betonar vikten av att de som befinner 

sig på rätt plats inte känner sig bekväma eftersom användarnas krav varierar över tid (Pine och 

Gilmore 2008). 

 

Denning (2013) likställer Design Thinking (DT) som det moderna sättet att finna lösningar åt 

problem. Vidare menar forskaren att begreppet syftar till att design ska fokusera på de yttre 

omständigheterna, intressen och värden hos användaren. DT innebär att design lägger sitt fokus 

runt användarintressen, värderingar och oro (Denning 2013). Aktuella tyngden som DT har sitt 

fokus på har dragit offentliga sektorns uppmärksamhet (Denning 2013). DT har ett 

människocentrerat fokus och inställning vid problemlösning, inte teknik- eller 

verksamhetscentrerad syn (Kimbell 2011). I DT används iterativa processer som går ut på att 

först samla insikter om slutanvändare, för att sedan generera idéer, testa dem och slutligen 

implementera idéerna (Kimbell 2011). Vidare påpekar forskaren att designtänkare använder sig 

av prototyper och visuella artefakter och ställer frågan ”vad händer om?” samtidigt som de 

försöker föreställa sig framtida scenario. Designtänkare kan med sitt kreativa arbetssätt finna 

lösningar åt alla typer av problem (Kimbell 2011). Kimbell (2011) uttrycker att DT inom 

offentliga sektorn brukas i syftet att öka effektiviteten och användartillfredsställelsen. 

 

Enligt Brown (2008) är DTs utgångspunkt att skapa idéer som uppfyller användarnas önskemål 

och behov. DT är en disciplin som använder designens metoder och känslighet för att anpassa 

affärsstrategi efter människors behov (Brown 2008). Enligt Razzouk och Shute (2012) är DT 

generellt en kreativ och analytisk process som ger individer möjligheter att omforma, 

experimentera och skapa prototyper. 

 

Brown (2008) talar om hur DT kan bli en del av innovations rutiner genom vissa särdrag: 

Begin at the beginning, Take a human-centered approach, Try early and often, Seek 

outside help, Blend big and small projects, Budget to the pace of innovation, Find talent 

any way you can and Design for the cycle. 
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2.8 The Innovation Engine  
Modellen benämns enligt Brown (2009, s. 15) som ”Three Spaces of Innovation” där första steget 

i designprocesser är att identifiera begränsningar. För att skapa innovativa tjänster och 

framgångsrika idéer är det viktigt att i första steget av designprocessen identifiera begränsningar i 

form av tre kriterier som överlappar varandra (Brown 2009, s. 15). 

 

 
Figur 1. Egen tolkning av The Innovation Engine utvecklad av Wiess (2002). 
 

Människan- vad är vettigt i människors uppfattning? (Brown 2009, s. 16). Kräver en förståelse 

om hur människor tolkar och interagerar med föremål som de möter i sitt liv. Inklusive bland 

annat ny teknologi och även nya verksamhets modeller (Weiss 2002).  

 

Lönsamhet- vad kan bli en hållbar modell? (Brown 2009, s. 16). Varje sektor på marknaden har 

sin egen tillväxtpotential och egna normer i termer av lönsamhet (Borja de Mozota 2006, s. 46). 

Bedömning av lönsamhet innebär att förstå om det antingen ska omfamna en ny teknologi eller 

stödja en viss användare (Weiss 2002). Sättet som en verksamhet väljer att arbeta efter bör 

anpassas till sina egna strategiska mål och förutsättningar (Weiss 2002). 

 

Teknologi- vad är funktionellt möjligt att använda i den förutsägbara framtiden? (Brown 2009, s. 

16). Genom att utforska lönsamheten ges en förståelse för hur ny teknologi kan användas vid 

framställningen av nya tjänster som är meningsfulla för användarna (Weiss 2002).  

 

Med hänsyn till dessa tre faktorer tillsammans kan verksamheter utveckla innovativa tjänster 

(Weiss 2002, s. 36). Enligt Brown (2009, s. 21) använder design thinkers dessa tre faktorer i en 

harmonisk balans, vilket inte nödvändigtvis betyder att dessa används lika. Brown (2009, s. 21) 

 

 

 Människan 

Teknologi 

Lönsamhet 
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menar att medan vissa projekt huvudsakligen drivs av mänskliga faktorer, drivs andra projekt av 

budget eller teknologi. Design thinkers använder alla tre faktorer, men betoningen är på 

fundamentala mänskliga behov (Brown 2009, s. 21). En utmaning som möter verksamheter är att 

hålla balansen mellan kontroll, överensstämmelse med prestandakrav och att kunna bryta sig 

igenom till nya innovationsnivåer som är nyckelfaktor för att uppnå verksamhetens övergripande 

plan (O'Reilly och Tushman 2013; Terziovski 2002 och Cole 2002). Benner och Tushman (2002) 

argumenterar för att obalans mellan dessa faktorer kan leda till extra kostnader. 

2.9 Tidigare forskning 

Studier undersökte olika faktorer som leder till minskat förtroende för offentliga sektorn och kom 

fram till att det kan handla om: gapet mellan användarnas förväntningar och myndigheters 

uppfattningar, ekonomiskt prestanda, massmedians roll, politiska skandaler, förändringar i det 

sociala och kulturella normerna och upplevda politiska misslyckandet (Nye 1997). Enligt en 

studie av Welch et al. (2005) om hur användning av e-tjänster, användarnöjdhet och förtroende 

för myndigheter hänger ihop var resultatet att tillfredställelse i samband med användningen av 

offentliga e-tjänster kunde kopplas till förtroende. Studiens slutsats var att e-tjänstetransparens 

direkt påverkar tillfredsställelse vid användningen av e-tjänsterna och indirekt påverkar 

förtroendet. En annan studie av Talbert och Mossberg (2006) undersökte om det fanns ett 

signifikant samband mellan förtroende för offentliga sektorn och användning av e-tjänster. 

Studien kom fram till att offentliga e-tjänster kan öka processbaserat förtroende genom att 

förbättra samspelet med medborgare och uppfattningen om respons. En ytterligare forskning 

gjord av Parent, Vandebeek och Gemino (2005) undersökte i vilken utsträckning e-tjänster kan 

öka förtroendet för myndigheten. Studien visade att myndigheters insatser på e-tjänster kan 

framkalla högre förtroendenivåer än insatser på webbsidor. En annan studie gjordes av Colesca 

(2009) för att identifiera vilka faktorer som kan påverka medborgarnas förtroende för offentliga 

e-tjänster. Studien kom fram till att användarnas uppfattning om tekniken, kvalitet och nytta av 

offentliga e-tjänster och upplevelse av dessa kan direkt förstärka förtroendet. 
 
Teoretiska ramverket består av begrepp, som exempelvis användarinvolvering, DT och latenta 

behov, som bland annat kunde identifieras som bidragande faktorer för en användarvänlig e-

tjänst. Dessutom är det viktigt vid skapandet av innovativa e-tjänster att identifiera svagheter och 

begränsningar, vilket ger upphov till användning av the Innovation Engine-modellen. I denna 

studie har teoretiska ramverket utgjort en bas vid analys och tolkning av studiens empiriska data. 
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3. Metod 

3.1 Angreppssätt 
Bryman och Bell (2013, s. 417) uttalar att i kvalitativa tillvägagångssätt är det forskarens åsikter 

och uppfattningar om ett forskningsämne som avgör hur det ska iakttas. Studien hålls till 

hermeneutiska ståndpunkten inom epistemologi eftersom skribenternas intressen och 

tolkningssätt var avgörande vid val av studiens inriktning. Med andra ord innebär det att andra 

forskare kanske hade riktat studien på andra fenomen som de uppfattar är mer avgörande i frågan. 

Epistemologi är läran om hur kunskapen är beskaffad och framhåller två ståndpunkter, positivism 

och hermeneutik (Patel och Davidson 2011, s. 17). Positivism står för kvantitativa metoder, där 

forskaren har en objektiv roll, medan hermeneutik står för kvalitativa metoder, där forskaren har 

större möjlighet att tolka utifrån ett subjektivt synsätt (Patel och Davidson 2011, s. 29). 

Hermeneutik betyder tolkningslära där utgångspunkten är att forskare i vetenskapliga studier alltid 

möter ny kunskap, vilket sätter tidigare kunskap på prov (Thomassen 2007, s. 194). Patel och 

Davidson (2011, s. 28) menar att mänskliga verkligheten yttras i språk, handlingar och yttranden och 

att det går att förstå denna verklighet genom tolkning av talade och skrivna språket. 

 

Ontologi innebär att forskare arbetar med frågor som försöker förstå fenomenets sanna natur och 

ursprung (Patel och Davidson 2011, s. 15). Realism är en ontologi och går ut på att världen är 

beskaffad och autonom, således påverkas inte om människor observerar den eller inte (Patel och 

Davidson 2011, s. 16). Kritisk realism innebär att världen är beskaffad och autonom, men 

människor är begränsade av sina fördomar, vetande och subjektivitet och har därför svårt att få 

tag på verkligheten (Patel och Davidson 2011, s. 16). Studien hålls till ontologisk kritisk realism. 

Det undersökta fenomenet i denna studie är att myndigheters involvering av användare i samband 

med utvecklingen av deras e-tjänster påverkar förtroendet. Tidigare forskningar 

uppmärksammade att det finns en koppling mellan e-tjänster och förtroende. Därför utgick 

skribenterna i denna studie från att fenomenet finns, men behöver bara undersökas. 

3.2 Forskningsstrategi  

Forskningsfrågans karaktär, som ämnade ge bättre förståelse av ett fenomen, gav upphov till 

tillämpning av en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa undersökningar lägger fokus på verbala 

termer till skillnad från kvantitativa undersökningar som fokuserar på siffror (Bryman och Bell 

2013, s. 390; Denscombe 2016, s. 383). En kvalitativ metod rymmer goda möjligheter till en djup 
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förståelse av fenomen som undersöks (Starrin och Svensson 1994, s. 157), vilket är en fördel 

inom kvalitativa forskningsstrategin (Bryman och Bell 2013, s. 391; Gillham 2008, s. 25). 

3.3 Forskningsansats 

Denna studie utgick från en abduktiv forskningsansats. Studien började med en teoretisk 

genomgång och att skapa en förförståelse av vissa begrepp och vad tidigare liknande forskningar, 

om förtroende för myndigheter, hade kommit fram till. Därefter har öppna forskningsfrågor 

formats som respektive respondent besvarade. Det för att inte gå miste om underliggande faktorer 

som i frågan kan vara intressanta att ta upp. Vid kodning och analys av studiens empiriska data 

utgicks det från studiens teoretiska ramverk, vilket ledde till studiens slutsatser och en ny modell. 

Bryman och Bell (2013, s. 34) uttalar att kvalitativa studier förknippas med induktivt 

tillvägagångssätt medan kvantitativa studier kopplas till ett deduktivt synsätt. I deduktiva 

forskningsansatser härleder studieforskaren slutsatser med hjälp av befintliga teorier, medan i 

induktiva forskningsansatser härleds teorier från studiens empiriska data (Bryman och Bell 2013, 

s. 31). Vidare menar forskarna att i praktiken är det svårt att särskilja dessa två angreppssätt från 

varandra i praktiken. Abduktivt angreppssätt innebär växlande mellan teorier och studiens 

empiriska data (Bryman och Bell 2013, s. 34). 

3.4 Urval 

Innan uppsatsskrivandet sattes igång deltog skribenterna på en föreläsning som handlade om 

Skatteverkets resa ”från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet”. Denna föreläsning 

hölls av Skatteverkets strateg som inspirerade skribenterna att utföra en studie om statliga 

myndigheter. Därefter påbörjades informationssökande om hur svenska medborgares förtroende 

ser ut gentemot andra myndigheter. 

 

SOM-institutet (2015), Samhälle, Opinion och Medier, arbetar bland annat med att utvärdera 

myndigheters utveckling över tid och undersöker hur allmänheten upplever att myndigheterna 

ansvarar för sina uppgifter. I en bedömning av 16 myndigheter för åren 2010-2012 mättes 

svenska medborgares förtroende för de olika myndigheterna av SOM (Holmberg 2013). SOMs 

mätning visade att två myndigheter var överlägset bättre än resterande myndigheter, nämligen 

Polisen och Skatteverket, och att dessa hamnade på toppen av listan (Holmberg 2013). Fyra 

myndigheter rangordnades sist på listan enligt samma mätning, dessa är Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, Försäkringskassan och Energimarknadsinspektionen (Holmberg 2013).  



16 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 190) är en population den enhet som forskarna gör sitt urval 

ifrån. Populationen i denna studie är Sveriges alla statliga myndigheter som kommer i direkt 

kontakt med medborgarna genom fysiska eller virtuella möten. En urvalsram är en uppställning 

av alla enheter, därifrån studierespondenterna väljs (Bryman och Bell 2013, s. 190). De 16 

svenska myndigheter som deltog i SOMs undersökning utgjorde urvalsramen för denna studie. 

Eftersom studien ämnade ge bättre förståelse av hur myndigheter arbetar för att skapa förtroende, 

så var dessa 16 myndigheter mest lämpade för studien. Urval är sampel som antingen 

slumpmässigt eller icke-slumpmässigt väljs ur urvalsramen (Bryman och Bell 2013, s. 190).  

 

Patton (2015, s. 266) talar om olika taktiker för att strategiskt välja studieurval. Bland annat är 

”intensity sampling” en målmedveten urvalstrategi och innebär att urval baseras på 

informationsrika fall som manifesterar ett fenomen djupt men inte extremt. Med andra ord 

innebär det att respondenter som har presterat bäst och sämst i relevans för studiens fråga väljs 

(Patton 2015, s. 266). I denna studie har de två myndigheter som rangordnades först och de fyra 

som rangordnades sist utgjort urvalet för denna studie. Studiens har ett icke-slumpmässigt urval, 

eftersom alla 16 myndigheter hade lika stor chans att bli utvalda att delta i denna undersökning 

om de hade hamnat i den ordningen. 
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3.5 Tillvägagångssätt  

 

Tabell 1. Tillvägagångssätt för intervjuer  
 

Tabellen ovan beskriver studiens tillvägagångsätt, vilka respondenter som deltog i 

undersökningen och när intervjuerna ägde rum. 

3.5.1 Litteraturinsamling 
Teoretiska ramverket var en samling av begrepp och modeller som identifierade begränsningar 

och möjligheter som i samband med skapandet av nya e-tjänster ökar förtroendet. Teoretiska 

ramverket utgjorde en bas vid kodning, analys och tolkning av studiens empiriska data. 

 

Information eftersöktes på databaser som Google Scholar samt SöderScholar. Majoriteten av de 

valda källorna var på engelska och översattes därmed till svenska. Sökorden som användes var: 

public sector, e-service och Design Thinking för att nämna några. För att studien skulle uppfylla 

kravet på vetenskaplighet har vetenskapligt granskade källor prioriterats. Under 

litteraturinsamlingen har skribenterna alltid hänvisat till primärkällor för att öka trovärdigheten i 

studien. 

 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Migrationsverket Skatteverket 

Namn Pia Rydqvist  Marie Kronholm Patrik Ernfridsson Pablo Dias-Taguatinga 

och Anna Hallenbom 

Position Projektledare för 

Arbetsförmedlingens 

förtroendearbete 

Tillfällig 

enhetschef för 

digitala kanalers 

tjänsteutveckling 

Användbarhetsexpert 

för verksamhetsstöd 

Verksamhetsutvecklare 

och kommunikatör 

Tillvägagångssätt Telefonväxeln  

 

Telefonväxeln Telefonväxeln Telefonväxeln  

Datum 2016-04-19 2016-04-11 2016-04-12 2016-04-13 

Adress Hälsingegatan 38, 

113 99 Stockholm 

LM Ericssons väg 

30, 103 51 

Stockholm 

Telefonintervju Solna Strandväg 22, 

171 94 Solna 

Tid 09:00 - 10:13 10:00 - 11:00 13:02 - 14:00 13:30 - 14:30 
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3.5.2 Förstudie 
I denna studie var syftet med förstudien att dels skapa kontakt med myndigheterna för att ta reda 

på om de var villiga att bidra till studien eller inte, dels säkerställa att studiens syfte var hållbart 

och samtidigt förebygga otydligheter i forskningsfrågan. Dessutom har betydelsefull information 

insamlats och öppnade väg för ytterligare funderingar som togs hänsyn till vid utformningen av 

intervjufrågorna. Respektive myndighets informationsavdelning blev kontaktad och blev bedd att 

vidarekoppla skribenterna till medarbetare som var insatta i myndighetens utvecklingsprocess av 

e-tjänster och förtroendearbetet. Några kortare frågor ställdes sedan för de medarbetare som 

skribenterna blev hänvisade till för att stämma av att dessa var relevanta för denna studie. 

 

En förstudie utfördes för att skapa ett stabilt underlag innan forskningen påbörjades. Förstudien 

gick ut på att sju övergripande frågor utsändes digitalt till de sex statliga myndigheterna som var 

relevanta för studien. En förstudie genomförs för att skapa en stabil grund för en studie 

(Denscombe 2016, s. 237). Bryman (2012, s. 263) menar att en förstudie bland annat kan besvara 

frågan gällande om rätt förutsättningar existerar. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 263) 

genomförs förstudier för att säkerställa att intervjufrågorna uppfattas på ett begripligt sätt som gör 

undersökningen genomförbar.  

 

Syftet med förstudier är att genomföra en kortfattad analys gällande huruvida syftet med studien 

är hållbart (Macheridis 2005, s. 156; Denscombe 2016, s. 237; Bryman 2012, s. 263). Enligt 

Bryman och Bell (2013, s 263) kan obesvarade frågor bero på att frågorna varit otydliga och 

måste därför omformuleras. Förstudier bidrar inte minst med insamling av angelägna uppgifter i 

tidiga faser av forskningen, vilket är betydelsefullt enligt Macheridis (2005, s. 156).   

3.5.3 Formulering av frågor 
Studiens frågeställning gav upphov till att öppna frågeställningar varit mest lämpligt för studien. 

Fördelen med öppna frågor är att respondenten inte upplever sig bunden till att svara på ett visst 

sätt (Ejvegård 2009, s. 55) och kan ge oväntade svar (Bryman och Bell 2011, s. 262). Vid 

utformning av intervjufrågorna måste forskningsfrågan vara i åtanke. Dessutom bör oklara 

termer, långa och/eller dubbla frågor undvikas. Frågorna ska inte heller vara leda respondenternas 

till ett visst svar (Bryman och Bell 2011, s. 267-271). Samtliga frågor måste vara neutrala, 

genomtänkta och objektiva för att inte vilseleda respondenterna (Ejvegård 2009, s. 54). Dessa 

krav har utgjort utgångspunkten vid utformningen av intervjufrågorna. Frågeformuläret skickades 
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två dygn innan intervjuerna ägde rum för att ge respondenterna möjlighet och tid att djupgående 

tänka och svara på frågorna.  

3.5.4 Semistrukturerade intervjuer 
I en semistrukturerad intervju är frågorna likt ett ”frågeschema”, där frågornas ordningsföljd kan 

variera (Bryman och Bell 2011, s. 218). Fokus vid semistrukturerade intervjuer är på 

övergripande frågor där intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor om något värdefullt 

saknas (Bryman och Bell 2011, s. 218). För att uppfylla studiens syfte har semistrukturerade 

intervjuer varit mest lämpat, vilket innebar att följdfrågor behövde ställas och att det kan ge en 

annan ordningsföljd på frågorna. 

3.5.5 Inspelning och transkribering 
Respondenterna blev tillfrågade om det var acceptabelt att intervjun inspelades vilket Gillham 

(2008, s. 146) uppmärksammar. I samband med intervjuerna blev respondenterna informerade att 

inspelningen skulle ske under hela samtalets gång med mobiltelefoner som verktyg. 

Problematiken med inspelningar förklaras av Gillham (2008, s. 146), bland annat att 

respondenten kan associera det till avlyssning eller störa sig på faktumet att en inspelning sker. 

För att minska den obehagliga effekten togs det hänsyn till det etiska informationskravet. 

Allt som kommit till talan under intervjuerna har inspelats och därefter dokumenterats i enlighet 

med Gillham (2008, s. 50). Vidare menar författaren att transkriberingen ska försiggå senast två 

dygn efter intervjuerna för att underlätta tolkningen och för att få en total återblick av alla detaljer 

som respondenten talat om. Skribenterna för denna studie har tagit dessa regler i beaktande. 

3.6 Kvalitetsmått 
Trovärdigheten i en kvalitativ forskning är svår att bedöma (Bryman och Bell 2013, s. 400; 

Denscombe 2014, s. 409). Komplexiteten föreligger i att kontrollera informationen som sagts vid 

ett visst tillfälle (Denscombe 2014, s. 409). Med tanke på att den sociala världen ständigt 

förändras blir det svårt att dels ordagrant säga det som sagt vid ett annat tillfälle, dels få exakt 

samma respondenter vid framtida undersökningar (Denscombe 2014, s. 409). Därför blir det 

problematiskt att få samma reliabilitet och validitet vid framtida reifikationer (Descombe 2014, s. 

409). 
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3.6.1 Reliabilitet  
Reliabilitet är krav som måste uppfyllas för att ett arbete ska ha ett vetenskapligt värde (Ejvegård 

2009, s. 77). Reliabilitet innebär att om studien görs om vid ett förnyat tillfälle ska det bidra med 

samma resultat, vilket förutsätter oföränderliga förhållanden (Trost 2010, s. 131; Bryman och 

Bell 2013, s. 63). Enligt Trost (2010, s. 131) är det egendomligt att tala om reliabilitet vid 

kvalitativa intervjuer för att dessa förutsätter låg grad av standardisering. För att en undersökning 

ska kunna upprepas av andra forskare förutsätts att tillvägagångssättet är tydligt beskrivet 

(Bryman och Bell 2013, s. 63).  

 

Myndighetens arbetssätt är inte beroende av respondenternas uppfattningar, men studiens 

reliabilitet är relativt lågt ändå. Eftersom två av de undersökta myndigheterna är i en 

förändringsfas gällande utvecklingen av sina e-tjänster, kan resultat vid en förnyad undersökning 

ge andra svar. 

3.6.2 Pålitlighet  
Pålitlighet innebär att forskare bör beskriva sina tillvägagångssätt under hela forskningsprocessen 

för att arbetet ska betraktas som trovärdigt (Bryman och Bell 2013, s. 405). I studien hänvisades 

det till tillvägagångsättet och hur beslut togs i mån av tidsmässigt omfång och resurser, således 

hade andra undersökare fått samma resultat under de omständigheter som studien har gjorts på. 

Studien har således en god pålitlighet. 

3.6.3 Validitet 
Studievaliditeten var relativt hög eftersom skribenterna hade kontinuerlig kontakt med 

respondenterna. Skribenterna hade därför möjligheten att löpande ställa frågor för att förtydliga 

och eliminera missuppfattningar. Studien mäter således det den avser att mäta. Validitet mäter 

studies giltighet och handlar om precision med avseende till det insamlade data (Denscombe 

2016, s. 410) och anger om det forskaren vill mäta verkligen mäts (Ejvegård 2009, s. 80; Trost 

2010, s. 133).  

3.6.4 Intern validitet 
Studien hade relativt hög intern validitet, eftersom arbetet skickades till respektive respondent 

och eventuella missuppfattningar har eliminerats. Intern validitet är ett mått på studiens 

tillförlitlighet (Bryman och Bell 2013, s. 403). För att ha hög intern validitet så måste forskaren 
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se till att studien utförs med regler som utgångspunkt och att resultaten bekräftas av 

respondenterna så att inga missförstånd förekommer (Bryman och Bell 2013, s. 403).  

3.6.5 Extern validitet 
Studien hade ett icke-slumpmässigt urval och hade därför en ganska låg extern validitet. Eftersom 

”intensity sampling” har utgjort grunden för urvalet så går det inte att generalisera studiens 

resultat till andra studier. En studie har hög extern validitet när dess resultat är generaliserbar till 

andra kontexter (Bryman och Bell 2013, s. 64). Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 80) att 

urvalsformen är avgörande för huruvida ett studieresultat är generaliserbar eller inte, då icke 

slumpmässigt urval medför minskad generaliserbarhet. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 64) rör 

detta kriteriet frågan om huruvida studieresultaten kan appliceras på andra undersökningar och 

därför är det avgörande att redogöra för studiens urval. 

 

Denscombe (2016, s. 412) hävdar att forskare försöker utesluta generaliserbarhet i kvalitativa 

forskningar, istället ligger det värdefulla i att förklara unika fenomen genom exempelvis 

djupintervjuer. Vidare förklarar Denscombe (2016, s. 413) andra forskare anser att 

generaliserbarhet är relevant inom kvalitativa undersökningar.  

3.6.6 Bekräftelsebarhet 
Studien bekräftelsebarhet är låg. Det beror på att studien hålls till den hermeneutiska 

ståndpunkten, vilket innebär att tolkningen av begreppsinnebörd och applicering av dessa på 

studiens empiriska data kan ha påverkat studiens resultat. Dessutom kan skribenternas 

värderingar och tolkningssätt ha påverkat bland annat forskningsämnet, val av forskningsmetoden 

och utformning av intervjufrågorna.  

 

Bekräftelse motsvarar objektivitet enligt Bryman och Bell (2013, s. 402). Patel och Davidson 

(2011, s. 405) menar att mänskliga verkligheten yttras i språk, handlingar och yttranden. Vidare 

menar författarna att förståelse av denna verklighet sker genom tolkning av det talade och skrivna 

språket. Bryman och Bell (2013, s. 405) påstår att objektivitet handlar om att forskaren ska avstå 

från sina personliga åsikter och att egna intressen inte ska ha influerat slutsatserna och utförandet 

av en undersökning. Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 52) att det är omöjligt för forskare 

att vara helt objektiva. Ejvegård (2009, s. 19) godtar att forskare nämner sina personliga åsikter i 

vetenskapliga sammanhang men menar att det ytterst tydligt ska framgå vem som ligger bakom 

synpunkten. 
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3.7 Bortfall 
Bortfall handlar om data som inte går att få tag på av olika anledningar (Bryman och Bell 2013, s. 

714). Inom ramen för studien kan orsakerna till bortfall vara att en myndighet inte velat uttala sig 

om ämnet på grund av sekretess skäl. Polismyndigheten och Energimarknadsinspektionen 

kontaktades både innan och efter förstudiefasen flera gånger utan framgång. Eftersom dessa två 

myndigheter förfaller inom ramen för studien så är det väsentligt att ta de som bortfall. Bryman 

och Bell (2013, s. 714) förklarar att forskare måste beakta bortfall och i sin tur försöka förhindra 

att det uppstår. För att minska bortfall på grund av obesvarade frågor har förstudien varit till stor 

hjälp, då frågor som respondenterna upplevde som oklara omformulerades.  

3.8 Etiska överväganden 
Etik och moral är värden som samhället bygger upp (Ahmed, Chung och Eichenseher 2003). 

Bryman och Bell (2013, s. 137) fastslår principer rörande anonymitet, sekretess, integritet samt 

frivilligt deltagande som måste beaktats vid genomförande av forskningar. Ejvegård (2009, s. 52) 

uttrycker att studiens syfte bör förklaras för respondenterna innan intervjuerna börjar. I enlighet 

med Ejvegård (2009, s. 52) har detta tagits i beaktande och samtliga intervjuer påbörjades med en 

förklaring av studiens syfte. Inledningsvis blev respondenterna tillfrågade om de accepterar 

inspelning av intervjuerna. Alla respondenter beviljade det samt att intervjupersonernas namn och 

befattning fick inkluderas i studien. 

 

Respondenterna måste informeras om att deltagandet är fullständigt frivilligt och att de har 

rättigheten att omedelbart avbryta sin medverkan (Bryman och Bell 2013, s. 137). 

Konfidentalitetskravet är närbesläktad med frågor kring sekretess samt offentlighet enligt det 

skrivna i Bryman och Bell (2013, s. 137). Nyttjandekravet innebär att den insamlade information 

om respondenterna inte får användas utanför ramen för undersökningen (Bryman och Bell 2013, 

s. 137). 

 

Respondenterna blev informerade om dessa krav och uppsatsskribenterna fick tillåtelse av 

intervjupersonerna att deras namn står med i detta arbete, inspelningen skulle ske under 

intervjugången. Dessutom fick de ta del av studiens analys och empiri för att eliminera 

missförstånd innan arbetet publiceras. 
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3.9 Källkritik  
För att ett arbeta ska klassas som vetenskapligt måste kriterier för vetenskaplighet prioriteras 

(Ejvegård 2009, s. 18). Bland annat bör information som förmedlas kritiskt granskas med hjälp av 

en uppsättning av metodregler (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud 2012, s. 278). 

Reglerna ska i sin tur granska sanningshalten och trovärdigheten i påståenden om historiska samt 

nutida förhållanden (Thurén 2013, s. 63). Skribenterna har ständig haft dessa principer i åtanke. 

Esaiasson et al. (2012, s. 278) ställer krav på vetenskaplighet, vilka är: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens.  

 

Äkthet innebär att materialet inte får vara påhittat (Esaiasson et al. 2012, s. 282; Thurén 2013, s. 

17). I denna studie har all information kritiskt granskat genom att söka efter alternativa källor 

som kunde bekräfta händelserna, vilket Esaiasson et al. (2012, s. 282) bedömer som nödvändigt. 

Vidare användes oberoende källor under uppsatsens gång genom att alltid hänvisa till 

primärkällorna. Även om information hittades på sekundära källor har dessa granskats så att 

forskarna i sekundära källan inte har tillfogat egna åsikter.  

 

Samtidighet innebär att fakta som är närmast nutiden är mest trovärdiga (Esaiasson et al. 2012, s. 

284). Bland annat beror detta på att människan har en tendens att omarbeta äldre fakta som i sin 

tur kan vara missvisande, vilket Esaiasson et al. (2012, s. 284) fastslår. Inom ramen för studien 

har skribenterna eftersträvat att referera till litteratur som är närmast samtiden, någonting som 

inte var möjlig alla gånger. 

 

Tendens innebär att en författare ska vara objektiv i sitt berättande (Esaiasson et al. 2012, s. 285). 

Personliga åsikter kan ge en felaktig bild av verkligheten (Thurén 2013, s. 63). Tendentiösa källor 

är vanligt förekommande samtidigt är det oftast svårt att särskilja på ren fakta och egna åsikter 

(Thurén 2013, s. 64). Studien utgick från ett subjektivt synsätt och egna åsikter förekommer i 

texten. Däremot har det hänvisats till källor för att särskilja inhämtad information från egna 

uppfattningar och värderingar. 
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4. Empiri 
Intervjupersonerna  Myndighet  Benämning 

Pia Rydqvist Arbetsförmedling Respondent 1 
Marie Kronholm Försäkringskassan Respondent 2 

Patrik Ernfridsson Migrationsverket Respondent 3 
Pablo Dias-Taguatinga Skatteverket Respondent 4 

Anna Hallenbom Skatteverket Respondent 5 
Tabell 2. Benämning som empiri och analys underlag 
 
Tabellen ovan ger en bild av vilka respondenter som har deltagit i undersökningen och vilken 
myndighet varje intervjuperson representerar. Respondenterna benämns med siffror för att dels 
skydda den personliga integriteten, dels för att inte ställa respondenternas åsikter mot varandra. 

4.1 Arbetsförmedlingen 
4.1.1 E-förvaltning 
Respondent 1 informerade att regeringen ställer höga krav på de tjänster som myndigheten 

erbjuder. I Delegeringsbrevet 2013 meddelade uppdragsgivaren att Arbetsförmedlingen måste 

säkerställa att deras tjänster möter användarnas behov. Vidare betonar Respondent 1 ska 

myndighetens verksamhet präglas av att ge en gedigen service med hög kvalitet, enligt 

Respondent 1. Vidare betonade respondenten att det är viktigt att medborgarna har ett högt 

förtroende för myndigheten. Således skapar myndigheten åtkomliga e-tjänster inte enbart för att 

de vill utan även för att de måste. Respondent 1 meddelade att: 

”När vi framställer e-tjänster så måste vi se till att de är kompatibla och fungerar till alla stöd på 

marknaden. Vi får inte utveckla tjänster på internet som inte möter upp. Våra lagar kommer från 

exempelvis tillgänglighetslagar, arbetsmiljölagar och språklagen som säger att alla texter måste 

vara begripliga” (Respondent 1, 16/04/19). 

 

Arbetsförmedlingen försöker, efter uppdrag från regeringen, minska sina farliga utsläpp genom 

att ge arbetsgivare och arbetssökande möjlighet att träffas via personliga möten på internet, så 

kallade online rekrytering. En del medborgare föredrar att genomföra arbetssökandet fysiskt 

medan andra utför det virtuellt, därför är mångfald i erbjudna tjänster viktigt. Säkert är dock att 

användandet av e-tjänster sparar både tid och är mer bekvämt, menade Respondent 1.  

 

Arbetsförmedlingen arbetar med en målsättning från Europeiska Kommissionen, den så kallade 

EU2020, som avser att EU-medborgare ska känna igen e-tjänsterna i alla EU länder.  
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Målsättningen innebär att alla Arbetsförmedlingarna inom EU ska vidareutveckla ”Platsbanken” 

där alla tillgängliga jobb inom EU ska publiceras. Avsikten är att all information ska kunna 

översättas till valfritt språk och göra det enklare att söka jobb inom EU. Platsbanken är idag även 

utvecklad som en applikation som kan används i mobiltelefoner 

 

Arbetsförmedlingen försöker säkerställa att alla medborgare har teknologisk kunskap genom att 

erbjuda kurser om hur man använder BankID. Användare som inte har tillgång till dator kan 

använda myndighetens specifika datorer som finns i fysiska kontor runt om i landet. En annan 

resurs är ”Anlita Tolkar” som finns för de medborgare som behöver tolkstöd. 

 

4.1.2 Förtroende 
Arbetsförmedlingen har haft dåligt förtroende. Enligt Respondent 1 kan en orsak vara att de 

anställda i myndigheten aldrig resonerat kring varför och vad som är orsakerna till att förtroendet 

är så lågt. Respondent 1 förtydligade med: 

”Vi har inte tagit hänsyn till hur din upplevelse är utan vi har försökt leva upp till att ”du ska 

komma ut i arbete”. Vi har inte bjudit in den enskilde i dialogen -vad är det egentligen det du 

behöver? Därav är vårt förtroende relativt lågt då vi inte har tagit tillräckligt mycket hänsyn. Vi 

har inte riktigt förstått hur kundens upplevelse har varit, under de senaste två åren har vi genom 

tjänstedesign (kundresor) fått en fördjupad instinkt till varför och hur vi bättre kan möta behoven 

och vi försöker anpassa både på arbetssätt, e-tjänster men även det fysiska mötet.” (Respondent 

1, 16/04/19). 

 

Enligt Respondent 1 är myndigheten medveten om anledningarna till att det låga förtroendet, 

vilket förknippas med att användarnas behov blir tillfredsställda. Därför har myndigheten 

påbörjat en förnyelseresa på flera håll, för att förbättra förtroendet. Bland annat har myndigheten 

inlett nya värdegrunder och en ny ledningsfilosofi som ger bättre förutsättningar att ta hänsyn till 

kundens upplevelse och den nya visionen som är ”vi gör Sverige rikare genom att få människor 

och företag att växa”. Respondent 1 menade att förtroendet i framtiden kommer öka för 

Arbetsförmedlingen i och med att användarna kommer få bra stödsystem. Användarna kommer få 

e-tjänster som gör att de känner ”jag kommer kunna gå vidare”. Vidare förklarade Respondent 1 

att myndigheten eftersträvar ”att effektivisera och modernisera vår Arbetsförmedling”. 
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4.1.3 Co-creation 
Respondent 1 belyste att användarna inkluderas både i början och under arbetsprocessen. 

Arbetsförmedlingen vill skapa användarvänliga e-tjänster som fungerar för alla målgrupper. När 

e-tjänster skapas är det viktigt att identifiera och möta målgruppens behov, vilket kräver att 

användarna inkluderas i arbetsprocessen.  

 

4.1.4 Co-production 
Respondent 1 nämnde att myndigheten samlar in information om sina användare dels genom 

kundresor och- dels via ”Förslag” som är en brevlåda som finns på deras webbplats för tips och 

klagomål. Dessa förslag hanteras och fördelas sedan av avdelningen för kundrelationer. 

Myndigheten tar emot alla typer av synpunkter och arbetar för att täcka och tillfredsställa 

användarnas behov inom ramen för myndighetens uppdrag. Användarna involveras även i 

utvecklingsprocessen genom att medverka i intervjuer och användarundersökningar via telefon. 

Myndigheten integrerar med sina användare för att identifiera behov och i sin tur strävar efter att 

uppfylla dem. Utöver detta följer myndigheten de förtroendemätningar som görs av exempelvis 

SOM-institutet och Svenskt Kvalitetsindex. Detta ger myndigheter ytterligare input till deras 

utveckling som myndighet, enligt Respondent 1. 

 

4.1.5 Latenta behov 
Respondent 1 poängterade att Arbetsförmedlingen inte kan ansvara för hur arbetsmarknaden ser 

ut. Om det inte finns några jobb kan de inte förmedla några jobb. Däremot ansåg respondenten att 

myndigheten borde kunna erbjuda mer differentierad service så att självbetjäning i större 

utsträckning används. Myndigheten har alltid arbetat med att finna lösningar men inte på ett 

tillräckligt systematiskt sätt där hänsyn till kundupplevelsen har varit drivkraften. Respondent 1 

noterade emellertid att Arbetsförmedlingen involverar och lyssnar på medborgarna som ska 

använda tjänsterna. Enligt Respondent 1 så identifierar Arbetsförmedlingen sina brister genom att 

ha dialog med sina användare som involveras tidigt för att kunna identifiera behov. Bland annat 

utförs kundresor för att upptäcka latenta behov. 

 

4.1.6 Generative Research 
Respondent 1 betonade att myndigheten tar del av användarnas behov redan i första fasen då alla 

brister kartläggs. Respondent 1 förklarade att det pågår ett utvecklingsarbete i hela myndigheten 

med att förändra arbetssätt, metoder, systemstöd samt e-tjänsterna. Myndigheten i fråga arbetar 
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agilt och iterativt för att kunna möta behov. Respondent 1 förklarade att iterativt arbetssättet 

menas att små justeringar utförs och testas sedan utvärderas, därefter görs ytterligare nya små 

ändringar. Respondent 1 ser denna arbetsprocess som fördelaktig då myndigheten inkluderar 

användarna i alla mindre steg.  

 

Arbetsförmedlingens medarbetare utvecklar tjänster samt stämmer löpande av med sina 

arbetssökande och arbetsgivare. Respondent 1 belyste att myndigheten ständigt arbetar iterativt 

med interaktioner, kommer till insikter, skapar fylligt material, intervjuar och fördjupar sin egen 

kunskap. Vidare arbetar myndigheten i lopar för att komma fram till säkra lösningar. Nu har 

myndigheten grundkunskap i vilka latenta och självklara behov som finns. respondenten beskrev 

arbetsprocessen som: 

”Vi får hela tiden ny fördjupad kunskap, genom att vi arbetar i det som kallas Växthus. Ett 

Växthus är en utvecklingsmiljö där vi tar förbättringsförslaget och låter medarbetare från tre 

olika kontor i landet jobba med det och tillsammans med kunderna finjustera och förädla 

lösningen så bra som möjligt innan vi implementerar lösningar i hela landet. Ett exempel är 

”Boka Tid”, man bygger inte bara upp ett system utan det behöver testas genom: vad är det du 

som användare behöver, förberedelser, hur ska inbjudan till intervjun se ut, texten, kvitto, 

servicebeviset. Detta säkrar vi konstant tillsammans med medborgarna” (Respondent 1, 

16/04/19).  

 

Vidare nämnde Respondent 1 att detta arbetssätt är effektivt då förändringar kompletteras med 

användarnas åsikter. 

 

4.1.7 Design Thinking 
När uppdragsgivaren i Delegeringsbrevet 2013 meddelade Arbetsförmedlingen att de måste  

säkerställa att deras e-tjänster möter kundernas behov så inleddes en förundersökning och 

omvärldsbevakning. Respondent 1 talade om att de inspirerades av andra myndigheters arbete 

med utvecklingen av e-tjänster och kom då i kontakt med service design. Kort därefter började 

Arbetsförmedlingen göra kundresor för att låta användarna beskriva sina problem. När 

myndigheten hamnade längst ner i SOM-institutets rangordning blev det självklart att åtgärder 

var tvungna att tas. Då började myndigheten genomföra undersökningar på hur användarna 

upplever tjänsterna. Respondent 1 beskrev starten av utvecklingsprocessen på följande sätt: 
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”Vi behöver göra ett antal kundresor för att ta reda på och låta kunderna beskriva vad 

problemet är. Vi började göra djupintervjuer med både arbetsgivare och arbetssökande” 

(Respondent 1, 16/04/19).  

 

Enligt Respondent 1 tog myndigheten i fråga hjälp av designbyrån Transformator som hjälpt till 

att utföra djupintervjuer med både arbetsgivare och arbetssökanden. Respondent 1 förklarade att 

Transformators slutsats av intervjuerna var att Arbetsförmedlingen bland annat inte mötte 

användarnas behov. Kort därefter inleddes intern innovationsworkshops med anställda från olika 

yrkeskategorier för att gemensamt kunna bidra med lösningar. Vidare förklarade Respondent 1 att 

myndigheten löpande testade lösningarna med användarna. 

 

4.1.8 The Innovation Engine  
Tack vare teknologiska utvecklingen är det lättare att erbjuda en bra kundupplevelse och 

effektiviserar verksamheten uttalade Respondent 1. Vidare menar respondenten att vid 

utvecklandet av nya e-tjänster är användarnas behov utgångspunkten för myndigheten. För att ta 

investeringsbeslut vägs nytta mot kostnad. Respondent 1 menar vidare att nyttan består 

exempelvis i ökad användarnöjdhet, ökat förtroende, ökad kvalitet och rättssäkerhet, minskade 

kostnader, minskad tid i arbetslöshet och frigörande av tid. 

 

4.1.9 Framtida utmaning 
Arbetsförmedlingens framtida utmaning är att utöka sina e-tjänster. I framtiden kommer fler att 

arbeta utomlands och tack vare välfungerande e-tjänster så kommer det bli lättare att söka arbete.  

4.2 Försäkringskassan 
4.2.1 E-förvaltning 
Respondent 2 informerade att myndigheten arbetar på uppdrag av regeringen. Myndigheten 

måste arbeta för det svenska folket, vara öppensinnad samt se till att alla ska kunna ta del av rätt 

information. För Försäkringskassan är det viktigt att bemöta alla därför är det viktigt att ha 

mångfald i tjänsterna, det vill säga anpassning efter målgruppen: ”Försäkringskassan har det 

väldigt speciellt- hur ser vår målgrupp ut? Ja, det är ju alla i Sverige…. Allt från högutbildade 

föräldrar, kognitiv nedsättning till analfabeter” (Respondent 2, 16/04/11).  
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Försäkringskassan är glada över att majoriteten av medborgare använder deras e-tjänster då det 

medför att personalen har mer tid för de som verkligen behöver hjälp. ”Effekterna ska resultera i 

någon förbättring då vi inte har råd att slösa pengar. Vi måste arbeta utefter att vi måste tjäna 

något på det, ex fördelar för individer, ekonomisk effektivisering, bättre livskvalitet hos 

användarna” (Respondent 2, 16/04/11).  

 

E-tjänster underlättar interaktionen mellan myndigheten och användarna under förutsättningen att 

dessa frivilligt använder e-tjänsterna. Enligt Respondent 2 utför majoriteten helst sina ärenden via 

e-tjänster, den tid på dygnet de vill. De vill undvika telefonköer, och vill varken anpassa sig till 

telefontider eller ta sig till ett servicekontor. Det går dock inte alltid att endast använda e-tjänster. 

Socialförsäkringen är exempelvis en väldigt komplex tjänst som styrs av regeringen och 

Socialdepartementet, vilka är Försäkringskassans beställare. Försäkringskassan ska tolka lagen 

och kommunicera den till användare av denna försäkring. Ibland behövs följdfrågor ställas för att 

rätt bedömning ska kunna göras. 

 

För Försäkringskassan är det centralt att framstå som mänskliga någonting som myndigheten i 

samband med digitaliseringen gör genom språket, ordvalet, tilltalet och tonalitet på internet och i 

sina e-tjänster. Denna myndighet erbjuder tjänster som är av juridisk karaktär och tjänsterna 

erbjuds på avancerad svenska, därför konstrueras texterna om för att framgå som begripliga även 

för vanliga användare, enligt Respondent 2. Många gånger handlar det om ”Liv och död. Det 

handlar om att få med det mänskliga tilltalet och inte gömma sig bakom en massa paragrafer”. 

webbplatsen är huvudsakligen på svenska och engelska, men stötas av 11 språk. Analfabeter kan 

lyssna och möten kan förbokas med tolk. Försäkringskassan utformade själv sin hemsida, som de 

även har vunnit pris för. Enligt Respondent 2 avvecklas e-tjänster som inte fungerar och nya 

tjänster skapas. De tjänster som fungerar bra vidareutvecklas. 

 

Respondent 2 berättade att det är viktigt att det finns inslag av kreativitet i myndighetens e-

tjänster. ”Avsaknad av estetik ger en upplevelse som vi inte alls vill ha. Finns det ingen estetik så 

får du ont i själen”. Vidare menade Respondent 2 att när färg, form och komposition fungerar så 

ökar transparensen och medborgarna förstår budskapet. Ett kreativt arbete är till för att användare 

ska kunna förstå hur de ska använda en e-tjänst och bara kunna ”glida igenom”.  

”Är det fullt inkonsekvent, och- glapp så gör det ont. Det betyder att du inte kan tillgodogöra dig 

informationen och då kan du inte använda e-tjänsten och då kan du inte utföra dina ärenden och 
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måste ringa in till oss. Det tar mycket tid både från dig och från oss bara för att vi gjort en sunkig 

tjänst” (Respondent 2, 16/04/11).  

 

Enligt Respondent 2 är det viktigt att ha estetik och en viss form av kreativitet, men att 

myndigheten har gränser och få inte gå ”crazy” och allt måste vila på en grund som är framtagen 

och som sätter mått på estetik och kreativitet. 

 

Eftersom tjänsterna som Försäkringskassan erbjuder är av känslig karaktär då användare måste 

bekräfta sin identitet, så duger inte enkla inloggningsuppgifter. Användare måste ta sig in på 

”mitt Försäkringskassan” med BankID ”det är en förutsättning för att du ska ta dig in”, betonade 

Respondent 2. Försäkringskassan ansvarar inte för att alla invånare har BankID, men 

myndigheten har en teknisk support som hjälper till när användare inte lyckas logga in med 

BankID. Däremot måste användaren som saknar BankID ta sig till ett service kontor. 

 

För Försäkringskassan är miljöfrågorna viktiga i samband med utvecklingen av e-tjänsterna, 

påpekade Respondent 2. Digitaliseringen har minskat behovet av resande i och med att interna 

möten kan ske digitalt, men att ”det kan aldrig helt ersätta det verkliga mötet”. 

 

4.2.2 Förtroende 

Enligt Respondent 2 vilar allt på förtroende och på att användarna känner sig säkra. Respondent 2 

berättade att i förtroendemätningarna är de som har lägst förtroende för Försäkringskassan 

personer som inte har någon relation till myndigheten. ”Om du aldrig har något att göra med oss 

så skapas en uppfattning tagen från media… annars står det bara om oss när någon är missnöjd, 

arg eller nått gått fel” (Respondent 2, 16/04/11).  

 

Respondent 2 belyste att föräldrar är en grupp som är nöjd och som har högt förtroende. ”Då kan 

man fundera har det med transparensen att göra, alltså att man kan se vad som händer, kunna 

följa sitt ärande och göra allt själv. Vi tror att det är en del i det hela” (Respondent 2, 16/04/11).  

Vidare menade Respondent 2 att rättssäkerhet är fundamentalt. Att användare kan följa hela 

handläggningsprocessen ger en känsla av trygghet och därmed ökat förtroendet gentemot 

myndigheten. Försäkringskassan arbetar medvetet för att öka förtroendet.  
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4.2.3 Co-creation 
För att förstå och möta användarbehoven i samband med utveckling av e-tjänster samlas 

information in genom olika kanaler, exempelvis kundservice- medarbetare, enkäter, inkomna 

förslag och klagomål. Myndigheten i fråga använder även uppgifter som externa byråer samlar in, 

enligt Respondent 2. 

 

4.2.4 Co-production 
Försäkringskassan har en öppen dialog med de som använder de tjänster myndigheten erbjuder. 

Vid användningen av e-tjänsterna har användare möjligheten att besvara digitala enkäter och 

berätta vad de tycker. Dessutom kan användare lämna förslag och klagomål på webbplatsen via 

”Hjälp oss att bli bättre”. Försäkringskassan tar löpande ställning till dessa förslag.  

 

4.2.5 Latenta behov 
Enligt Respondent 2 måste Försäkringskassan ha hög etik och moral. Eftersom myndighetens 

beslut ofta är avgörande i medborgares liv, är det svårt att själv kontakta användarna för att ställa 

frågor. Användare kan uppleva obehag och ge felaktiga svar. Respondent 2 förtydligade att om 

medborgare förmedlar något privat om sin ekonomiska situation så kanske det leder till 

konsekvenser. Därför är det i många fall någon annan som på uppdrag av Försäkringskassan 

ställer frågorna. Respondent 2 berättade att myndigheten arbetar användarorienterat, men att det 

kan vara känsligt. ”Ex. jag behöver personer med nedsatt kognitiv förmåga, men hur rekryterar 

man det?”. Det är utmanande men ändå viktigt att myndigheten får information även från de som 

inte vill delta, enligt Respondent 2 

 

Försäkringskassan använder sig även av statistik vid utveckling av sina e-tjänster. Myndigheten 

undersöker bland annat sina användares språkkunskap, tekniska mognad och givetvis vilka 

begränsningar som finns i form av funktionsnedsättningar. 

 

4.2.6 Generative Research 
Vid utveckling av nya initiativ börjar myndigheten alltid med att studera synpunkter via olika 

kanaler för att se vilka problem användarna har och hur det kan lösas. Vid förstudiefasen värderas 

inkomna förslag, därefter skissas en lösning fram som ska passa så många som möjligt. 

Osofistikerade lösningar tas fram för att människor ska få tycka, tänka och säga sitt. Respondent 

2 medgav att efter en lösning har valts gör Försäkringskassan ytterligare tester och genom hela 
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processen genomförs uppföljnings intervjuer. Data behöver samlas in utifrån den mångfald som 

finns hos användarna, ”användarna har olika tekniska förmågor och sjukdoms inslag (permanent 

funktions nedsättningar, kognitiva, utmattningssyndrom)”. Försäkringskassan arbetar således 

agilt. 

 

4.2.7 Design Thinking 
Myndigheten ligger enligt Respondent 2 inte i framkant gällande tekniken, och den måste 

kontinuerligt titta på hur standarder och beteendemönster ändras och vilka nya möjligheter som 

finns för att lösa designproblem. Myndigheten tar fram möjliga lösningar på explorativa sätt och 

några implementeras, vissa får vila tills världen är mogen för dessa medan andra förkastas. DT 

för Försäkringskassan är ”utifrån och in utveckling”, vilket innebär att användaren står i fokus 

snarare än själva myndigheten, enligt Respondent 2. Det är en central del i myndighetens 

utvecklingsstrategi. Respondent 2 fastslog att även fast själva begreppet inte används i praktiken, 

så är DT tillvägagångssättet för Försäkringskassan. Myndigheten utvecklar med användaren i 

fokus, då den utgår från användarbeteende och interaktion (tips, kommentarer, klagomål etc.). 

Samtidigt deltar användarna från start till slut. ”Design Thinking är alltså inte bara en del av 

innovation utan en central del i hela vår utvecklingsmodell”, betonade Respondent 2.  

I konceptframtagningen identifieras kundresan, vilket är ett verktyg som Försäkringskassan 

arbetar med, enligt Respondent 2. En kundresa är till för att identifiera hur en process kan se ut 

och vad som kan hända. Processen kan börja när ett par funderar på att skaffa barn och sedan 

följer kundresan hela resan tills barnet föds. Försäkringskassan publicerar små förändringar åt 

gången för att lättare kunna följa upp och rätta till eventuella fel som uppstår. Myndigheten har 

en analys och prognos avdelning som hjälper till att analysera data. Om felaktigheter uppstår kan 

en svag individ drabbas. Därför är det viktigt att göra rätt och lära sig från sina misstag, påpekade 

Respondent 2. 

 

4.2.8 The Innovation Engine 
För att uppnå en harmonisk balans mellan lönsamhet, människan och tekniken vid utvecklandet 

av e-tjänster, uttryckte Respondent 2, måste tekniken vara transparent gentemot människor för 

annars påverkas lönsamheten direkt. Harmonisk balans kan hittas genom myndighetens kunskap 

om människor, beteende och användarupplevelse. Myndigheten kan identifiera om någon av 

dessa tre faktorer dominerar och vilka konsekvenser det innebär. ”Exempel: människor 
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observerar/hindras av tekniken och fastnar i tolkning eller om den blir osäker”, när användare 

ringer till oss för att få hjälp och så sjunker lönsamheten, enligt Respondent 2.  

 

För Försäkringskassan innebär lönsamhet att uppnå effekter på redan uppsatta krav. Respondent 2 

uttryckte att det som avgör det hur dessa tre faktorer ska tas hänsyn till är vilket 

utvecklingsinitiativ det är. Olika enheter på myndigheten har fokus på olika faktorer. Respondent 

2 talade om att det för exempelvis drift och förvaltnings enhet är viktigast att fokusera på om 

eventuell teknik passar in i befintliga infrastrukturen och kan anpassas på ett lämpligt sätt. 

Däremot är användarupplevelsen viktigast för enheten digitala kanaler, där Respondent 2 arbetar. 

”Ibland kan användarupplevelsen få stryka på foton för att tekniken måste gå före”.  

 

Respondent 2 talade om att det exempelvis kan handla om att myndigheten måste justera sin 

infrastruktur och att nya tekniken inte kan erbjuda samma möjligheter som den tidigare men då 

måste myndigheten vara pragmatiskt klok. Försäkringskassan måste ibland till följd av 

lagförändringar utveckla sina e-tjänster oavsett kostnad och se till att dessa är färdiga i tid. 

Viktigast för Försäkringskassan är att fatta medvetna beslut gällande olika lösningsförslag oavsett 

om konsekvenserna berör lönsamhet, människa eller teknik. Kostnader måste vara försvarbara 

och tekniken implementerbar enligt myndighetens modeller och samtidigt ska användarna kunna 

känna igen sig och kunna använda tjänsten utan att behöva få hjälp. 

 

4.2.9 Framtida utmaning 
Nästa steg för Försäkringskassan är att göra sina e-tjänster responsiva och då måste redan 

befintliga e-tjänster göras om och justeras, enligt Respondent 2. Responsiva e-tjänster innebär att 

användare ska kunna, oavsett teknisk plattform, använda tjänsterna. Försäkringskassan vill även 

öka transparensen så att användarna tydligt kan följa sitt ärende. Enligt Respondent 2 har 

Försäkringskassan fått i uppdrag från regeringen att öka sin digitalisering och se till att 

medborgare kan använda deras e-tjänster. Framtiden för Försäkringskassan är ”utmanande, rolig, 

lite besvärlig men ändå ljus”. Respondent 2 kommenterade slutligen ”vårt uppdrag är att du kan 

göra saker digitalt, men det kan inte ersätta hjärtat”. 
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4.3 Migrationsverket 
4.3.1 E-förvaltning 
Oavsett om den som söker Migrationsverket vänder sig till myndigheten digitalt eller i form av 

ett fysiskt möte så har myndigheten krav på att möta den sökande personligt. Respondent 3 

informerade att myndigheten har fått i uppdrag från regeringen att öka antalet digitala tjänster. 

Migrationsverket ser elektroniska tjänster som en möjlighet att leda användarna rätt, genom att 

bland annat enkelt kunna göra en komplett ansökan. Respondenten i fråga betonade även att 

digitaliseringen effektiviserar internt samarbete mellan handläggarna, då det sparar tid och 

minskar risken för att slarva bort värdefulla papper. Dessutom krävs annars pappersförvaring, 

vilket det kan vara brist på. Respondent 3 uttalade att människor har olika behov, vissa är digitalt 

orienterade medan andra inte. ”Om vi får in digitala ansökningar i hög grad så kommer vi också 

att ha mer tid för de som faktiskt behöver möta oss personligen” (Respondent 3, 16/04/12).   

 

Respondent 3 uttalade att digitaliseringen har bidragit med en minskning av kontorspapper på 50 

procent i samband med införandet av digitala tjänster. Samtidigt innebär digitaliseringen att 

användare slipper resa till ett servicekontor för att utföra ansökningar hemifrån. 

 

E-förvaltning gagnar både användarna och myndigheten, enligt Respondent 3. E-förvaltning är en 

fördel för myndigheten i och med att det är tidssparande, då ansökningar som kommer in digitalt 

inte behöver registreras av en fysisk handläggare. E-förvaltning gör det även lättare för 

användarna att använda tjänster och dessutom kan användarna gå vidare med en ansökan bara om 

allt som begärs för handläggningen är med. Vidare menar Respondent 3 att det innebär att ett 

ärande som kommer in digitalt är komplett och det blir därför ingen fördröjning i 

handläggningen. 

 

Myndigheten är inte särskilt kreativ, utan försöker istället upptäcka lösningar på ett ekonomiskt 

sätt. ”Vi har inte utrymme att göra flashiga saker, utan försöker hålla det enkelt och rent”, 

betonade Respondent 3. 

 

Med tanke på att användarna oftast inte har svenskt uppehållstillstånd så har de således inte 

BankID. Enligt respondenten måste myndigheten hitta andra sätt för inloggningshantering, dock 

måste det göras med försiktighet eftersom inloggningsuppgifter lätt kan stjälas.  
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Enligt Respondent 3 ställs det höga krav på Migrationsverkets e-tjänster, eftersom myndighetens 

målgrupp förhindras av språkförståelse. Myndigheten strävar efter att öka användandet av 

digitala tjänster framför analoga tjänster. En möjliggörande faktor för att uppnå användarbarhet är 

att införa självserviceterminaler och servicevärdar i alla servicekontor, så att sökande kan få stöd 

i genomförandet av digitala tjänster. 

4.3.2 Förtroende 

Användare som söker Migrationsverket måste ha förtroende för myndigheten och känna sig 

trygga, uttryckte Respondent 3. Myndigheten har en enhet för service och bemötande som arbetar 

hårt för att öka förtroendet för myndigheten. Respondent 3 menade att för att öka förtroendet för 

e-tjänsterna behöver myndigheten stärka användandet av e-tjänsterna genom att utveckla enkla 

och attraktiva sådana. När myndigheten skapar nya e-tjänster är det viktigt att säkerställa att de 

kan användas av användare. I samband med e-tjänster är det viktigt att myndigheten säkerställer 

att det även finns empati och vägledning i det digitala mötet. 

Migrationsverket har tagit fram ”principer för service & bemötande”, ett material om hur 

myndigheten ska arbeta fram sina tjänster. Syftet med materialet är att på lång sikt arbeta med 

attityder, värderingar och servicebemötande. Förhoppningsvis kommer det leda till ett ökat 

förtroende, meddelade Respondent 3. Myndigheten strävar efter att finnas tillgänglig och att 

användarna ska göra rätt från början. ”Vi är inte där ännu men vi jobbar med det”, uttryckte 

Respondent 3. 

Myndigheten kan uppfattas som otydliga för svenska medborgare som inte kommer i kontakt 

med myndigheten i egna ärenden, utan går efter vad som sägs i media. ”Det kan vara otydligt 

vilket uppdrag vi har. Det ska vi förbättra och bli tydligare” (Respondent 3, 16/04/12). 

 

4.3.3 Co-creation 
I det nya projektet ”Min Sida” kommer en analysfas påbörjas ett halvt år innan Migrationsverket 

börjar utveckla Min sida. Migrationsverket vill börja med att ta reda på vilka behov som finns för 

att sedan, tillsammans med användarna pröva olika lösningar. ”När vi utvecklar finns användarna 

som en referensgrupp”. Respondent 3 menade att Migrationsverket tidigare har gjort enkäter och 

intervjuer, men att myndigheten ännu inte än har nått sitt mål, som är att ta in 

användarperspektivet i betydligt högre grad. Inför det nya projektet kommer myndigheten att 

göra en stor mängd intervjuer redan i analysfasen innan projektet börjar. Det blir allt viktigare för 
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myndigheten att ta hänsyn till personer med olika bakgrunder och personligheter. Inte minst kan 

stödjande organisationer som exempelvis Röda Korset erbjuda hjälp med sin kunskap om olika 

sökandes behov. Krav ställs på myndigheter att tjänster ska kunna användas av personer med 

funktionsnedsättning också. Migrationsverket arbetar i en större utsträckning med de 

tillgänglighetskraven som ställs, uppmärksammade Respondent 3. 

 

4.3.4 Co-production 
Migrationsverket har nyligen insett vikten av att ta in användarperspektivet vid utvecklingen. 

Sedan en tid tillbaka har kvalitetsavdelningen infört tjänstedesign som förhållningssätt och 

metodramverk. I det nya projektet började kvalitetsavdelningen arbeta med tjänstedesign och 

användarorienterat, påpekade Respondent 3. 

 

4.3.5 Latenta behov 
Enligt Respondent 3 är direkta möten med användare mer lärorikt för myndigheten, då det finns 

nackdelar med att ta in konsulter som gör kundundersökningar. Med hjälp av intervjuer eller 

seminarier kommer Migrationsverket att skaffa sig kunskap om användarnas behov, som sedan 

kommer att tillämpas i ett gränssnitt.  

 

4.3.6 Generative Research 
Migrationsverket befinner sig i ett skede där arbetssättet förändras för hur de ska kunna utveckla 

sina e-tjänster utifrån användarnas behov.  

”Nu har vi dragit igång Min Sida, som är vår stora satsning på en e-tjänst… i den nya 

versionen av Min Sida pågår en analysfas på sex månader och under den fasen ska man 

göra en målgrupps studie/analys. Där kommer vi att segmentera- vilka grupper och behov 

våra användare har. Vi kommer utforska behoven mer genom att anordna workshop, -

träffar sökande, -intervjuer för att ta reda på vad är behoven på Migrationsverket” 

(Respondent 3, 16/04/12).  

 

Tidigare har myndigheten arbetat med så kallade Vattenfallsmodellen, där kraven först togs fram, 

utvecklades och det var först i slutet som användarna fick testa det som tagits fram, enligt 

Respondent 3. Vattenfallsmodellen har inte använts på tiotalsår, istället arbetar myndigheten med 

den agila modellen. Mindre delar utformas som kontinuerligt utvärderas av användare.  
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4.3.7 Design Thinking 
Migrationsverket har insett vikten av att användarperspektivet är mer genomgående, men att det 

inte alltid är prioriterat. Respondent 3 betonade att behovet att snabbt implementera en tjänst och 

att användarperspektivet inte har tagits hänsyn till har orsakat bakslag. Respondent 3 uttryckte att 

det kostar mycket att inte ha genomfört en studie eller analys av vilka behov användarna har. 

Vidare uppmärksammades ”att arbeta med prototyper kostar inget gentemot om du kört hela 

processen och sen levererar system och upptäcker att användaren inte kan använda den”. 

Respondent 3 beskrev att förståelse av hur en e-tjänsteanvändare eventuellt skulle göra vid besök 

av ”Min Sida” är viktigt för det är först då myndigheten kan upptäcka hur besökaren beter sig och 

hur den ska omforma tjänsten för att det ska blir lätt att använda. Pappersprototyper kommer 

bland annat att användas vid utformandet av de nya e-tjänsterna, då en skiss på papper läggs 

framför användaren som i sin tur med fingrarna ska vissa hur användaren i fråga skulle använda 

tjänsten. Inte minst kommer ”körbara prototyper” att användas i samma syfte, men att dessa ser ut 

som en applikation och är klickbara.  När behoven identifieras efter analysfasen kommer 

myndigheten med hjälp av prototyper att säkerställa om lösningarna är bra. ”Då testar man var 

det här kundernas behov och en bra lösning?”.  

 

Enligt Respondent 3 ska det bli smidigare för användarna att söka information och inte behöva 

kontakta kundtjänst, vilket gagnar myndigheten. Respondent 3 hävdade att myndigheten i fråga 

kommer arbeta med tjänstedesign som ramverk, vilket innebär att utöver intervjuer och workshop 

kommer myndigheten att ta fram personas och kundresor för att se vad användaren tycker är bra 

respektive dåligt i samband med användandet. Myndigheten kommer även att samarbeta med 

andra myndigheter för att söka information som är till hjälp vid utvecklingen av det nya projektet 

”Min Sida”. Prototyper kommer att göras av myndigheten för att se hur sidan kommer se ut och 

sedan ska dessa prototyper testas med hjälp av sökande för att stämma av om myndigheten ”är 

på rätt väg”. När analysen är klar kommer kraven formuleras och därefter börjar 

systemutvecklingen. Migrationsverket arbetar agilt, vilket innebär att myndigheten utvecklar lite i 

taget, samtidigt, med utvärdering och vidareutveckling av systemet för att till slut lämna över till 

användare. Den agila utvecklingsformen innebär att myndigheten kontinuerligt kommer 

utvärdera det som görs och kan pröva olika lösningar redan på ett tidigt stadium, vilket ökar 

möjligheten att ta fram slutanvändarvänliga lösningar. Respondent 3 menade att 

”designtänkandet har börjat nu för att beställaren har börjat beställa att det ska vara på ett visst 

sätt med vissa krav”. 
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4.3.8 The Innovation Engine 
Respondent 3 informerade att Migrationsverket måste beakta hur myndigheter utomlands arbetar, 

med anledningen att de flesta användare av myndighetens tjänster befinner sig utanför Sverige. 

Viktigt är därför att analysera vilka tekniker och metoder används för att förstå användarnas 

behov. 

 

Utmaningen som möter Migrationsverket är att deras användare finns i nästan hela världen, 

teknikförutsättningarna och språket varierar. Myndigheten kan se om medborgare använder e-

tjänsterna med hjälp av en mobiltelefon, vilket gör att e-tjänsterna måste anpassas till 

mobiltelefoner. Gällande språk påstod respondenten i fråga att e-tjänsterna endast är på svenska 

eller engelska, någonting som Migrationsverket behöver bli bättre på enligt intervjupersonen i 

fråga.  

 

4.3.9 Framtida utmaning 
Idag fungerar inte Migrationsverkets e-tjänster på mobila enheter som exempelvis 

mobiltelefoners men i framtiden kommer de att göra det. Migrationsverket tror att de i framtiden 

kommer att anpassa sina tjänster i högre grad till sina användare. Myndigheten har börjat arbeta 

behovs- och designdrivet. Respondent 3 ser det som ”stora grejen i framtiden”. 

4.4 Skatteverket 
4.4.1 E-förvaltning 
Respondenterna på Skatteverket informerade att lagen är deras utgångspunkt. Myndigheten 

strävar efter att det ska vara ”lätt att göra rätt” för alla medborgare. Respondent 5 tror på att om 

det är enkelt så blir det också rätt med avseende på e-tjänster. Lagen kräver att uppgifter om 

enskilda medborgare ska hanteras varsamt. Utgångspunkten är att minimera fysiska papper, som 

exempelvis underskrift på papper som lämnas fysiskt till kontor i jämförelse med underskrift med 

Mobilt BankID. Bland annat har detta krav uppfyllts i och med att medborgare kan signera med 

Mobilt BankID. Däremot har förväntningarna inte helt uppnåtts då det i vissa fall krävs fysiska 

medborgare på plats för att identifiera sig. Ett exempel är när nyanlända behöver besöka ett 

fysiskt kontor för att identifiera sig. Respondent 4 informerade ”Då är det analogt, i vissa fall. 

Men jag skulle säga generellt att lagen är ganska analog”. Skatteverket vill att all information 

ska vara digitalt. Däremot ansåg Respondent 4 att det inte är så i praktiken. Vidare menade 

intervjupersonen i fråga att stora verksamheter ofta är väldigt papperstunga. 
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Respondent 4 berättade att Skatteverket har insett vikten av att utveckla e-tjänster som fyller flera 

funktioner och ändringar har gjorts för att användare inte skulle behöva logga in varje gång. 

Vidare förklarades att innan e-tjänsterna ändrades så behövde användarna logga in i flera e-

tjänster. En e-tjänst är inte enbart en frikopplad funktion. Respondent 4 förtydligade med att 

tidigare fanns det både tjänster på webbplatsen och e-tjänster för deklarationen. Så småningom 

utvecklades detta till ”e-deklarationstjänsten” som kunde utföras via internet.  

 

Respondent 5 talade om att Skatteverket tidigare har arbetat med ett mobilt anpassningsprojekt 

för att göra sina tjänster responsiva, vilket innebär att e-tjänster ska fungera på mobila enheter. 

 

Sällan byggs nya e-tjänster från grunden utan Skatteverket förbättrar hellre befintliga sådana, 

enligt Respondent 5. Anledningen är att om befintliga e-tjänster utvecklas så kan den användas 

inom relativt kort tid av användarna. Från ett annat perspektiv blir det däremot inte lika lätt att ta 

in ny teknologi i e-tjänster om de inte utvecklas från grunden, påstår Respondent 5. Vidare menar 

Respondent 5 att ”det finns både gott och ont på det”. Respondent 4 förtydligade med att 

tyngdpunkten ligger i att utveckla befintliga e-tjänster. 

 

Skatteverket vill helst att allt ska gå via den digitala vägen framför fysiska interaktioner, enligt 

Respondent 4. Trots det kommer fysiska möten troligtvis inte helt försvinna, utan myndigheten 

kommer alltid att erbjuda användarna det. Däremot förväntar sig medborgare att de ska kunna 

utföra sina ärenden dygnet runt via digitala tjänster, utan att känna sig bundna till att besöka ett 

servicekontor. 

 

4.4.2 Förtroende 
Respondent 4 och Respondent 5 var eniga om att målsättningen är att skapa enkla e-tjänster. 

”Förtroende innebär att medborgare som använder våra e-tjänster ska ha en känsla att allt är 

rätt”, enligt Respondent 4. Vidare förklarade respondenten att det inte alltid är enkelt att skapa ett 

högt förtroende men om e-tjänsterna är begripliga så är det en bra hjälp på traven. Skatteverket 

vill att medborgarna ska förstå att de har eget ansvar för de uppgifter de lämnar in. Men sen har 

Skatteverket underlättat det egna ansvaret genom att skapa en enkel hemsida på internet. 

Respondent 4 menade att Skatteverket har ett samspel med sina användare och att det generar 

förtroende. Däremot utvecklas tjänsterna i snabb takt, vilket innebär att Skatteverket måste 
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utmana sig själv. Eftersom myndigheten rankas högt bland alla myndigheter gällande förtroende 

är myndighet medveten om att de måste fortsätta att ständigt utmana sig. Respondent 5 menar att 

det höga förtroendet för Skatteverket beror på att myndigheten har avsikten att hjälpa 

medborgarna. Myndigheten i fråga utgår inte från att användarna är bovar utan utgår från att alla 

vill göra rätt för sig. Ett sätt att skapa förtroende är inte att granska medborgare för att hitta fel 

utan att skapa enkla e-tjänster som hjälper användarna att göra rätt. Respondent 4 (16/04/13) 

menade även:  

”Det är själva bemötandet som har ändrats. Just den här biten av att saker blir fel ibland men vi 

tror att alla vill göra rätt. Det är vår utgångspunkt. Tidigare har det varit så att man utgått från 

en inställning att människor fuskar. Men det blir inget bra”. 

 

4.4.3 Co-creation 
Skatteverket tar löpande emot förslag enligt Respondent 4. Bland annat sker det digitalt genom 

”Synpunkter och Idéer” som är ett traditionellt sätt där det egentligen inte finns något löfte om att 

användaren kommer att få återkoppling. Vidare informerade Respondent 4 att myndigheten via 

denna kanal får in många åsikter. Respondenten i fråga meddelade även att synpunkterna ger 

värdefull input som därmed kommer in tidigt i processen. Det ger ett resultat i slutet nämligen 

återkoppling. Vidare hör det ihop med att Skatteverket interagerar, får ihop en lösning och 

återkopplar. Respondent 4 fastslog att Skatteverket interagerar med sina användare redan i början 

av sin utvecklingsprocess. Däremot skulle respondenten önska att det fanns ännu mer löpande 

interaktion i början.  

 

4.4.4 Co-production 
Skatteverket inkluderar sina användare genom exempelvis elektroniska enkäter, observationer 

och användarundersökningar under utvecklingsprocessen, informerade Respondent 5. När 

användarundersökningar är genomförda publiceras alltid en bok om vad privatpersoner alternativt 

företag tycker om myndigheten. Enligt Respondent 4 bidrar detta till ett gediget material som ger 

kvalitativ input. Vidare lyfte respondenten fram att observationer ger innehållsrik data som kan 

användas vid utvecklandet av e-tjänster. Tidigare strävade myndigheten efter frågor med givna 

svar vilket inte är lika fördelaktigt som observationer, enligt Respondent 4. 
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4.4.5 Latenta behov 
Förutom kvalitativa studier observerar Skatteverket behov och trender hos andra aktörer för att 

förstå sig på ytterligare behov, enligt Respondent 4. Vidare har Skatteverket en avdelning som 

utför omvärldsbevakning. Det som sker i omvärlden är sådant som påverkar användarnas 

beteenden och är svårt att identifiera genom exempelvis djupintervjuer, vilket Respondent 4 

fastslår. Respondenten beskrev att Skatteverket undersöker andra myndigheter, privata företag 

och följer forskning i andra länder. Genom att förstå omvärlden kan latenta beteenden hos 

användarna tolkas vilket Respondent 4 beskrev. Vidare är detta väsentligt för att omvärldens 

utveckling ställer krav på myndigheten i fråga. 

 

4.4.6 Generative Research 
Myndigheten hämtade kunskap från designbyrån Transformator. Specifikt hjälpte designbyrån till 

att utbilda de anställda inom vilket förhållningssätt som ska finnas på arbetsplatsen och hur 

myndigheten kan arbeta med kundinvolvering. Diskussionen om interaktion och 

användarinvolvering har Skatteverket gjort tidigare, men då har det gjorts andra satsningar. 

Senast arbetade myndigheten med att mobilanpassa webbplatsen för att den skulle bli responsiv 

för mobila enheter. Vidare hävdade Respondent 4 (16/04/13): 

”Jag tycker att Kundmötesprogrammet har tagit det längre i form av interaktionen och inte lagt 

fokus på en guide (som säger hur e-tjänster bör utvecklas) utan mer fokus på att interagera, 

fråga, observera input och ta fram lösning. Stor vikt vid användarcentrerat behovs-driven 

utveckling och involvering”.  

 

4.4.7 Design Thinking 
Skatteverket skapar innovationer genom att ta både små och stora kliv framåt som leder till 

kontinuerliga förbättringar. Myndigheten strävar efter att uppnå mer förändring och effekt än vad 

som hittills åstadkommits. Respondent 4 menade att DT är ett verktyg som kan öppna upp för 

innovation, trots att vissa personer upplever den som svårhanterlig. Myndigheten arbetar nyfiket, 

söker nya banor och utforskar beteenden som dessvärre begränsas av lagar och riktlinjer.  

Enligt Respondent 4 undersöker Skatteverket behov genom ”Kundmötesprogrammet” med 

utgångspunkt på interaktion. Vidare betonade respondenten att myndigheten vill ta fram 

lösningar tidigt i processen. Respondent 4 betonade att interaktion innebär möten med 

användarna. Vidare menade respondenten att myndigheten fokuserar mycket på utveckling och 

involvering med användarna i åtanke. I samband med utvecklingsprocessen tar Skatteverket 
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ständigt emot förslag, vilket i slutändan ger återkoppling. Respondent 4 sammanfattade 

utvecklingsprocessen som att myndigheten interagerar, får ihop en lösning och återkopplar. 

Tjänster är kontinuerligt föränderliga, interagerande och medför ett iterativt arbetssätt, betonade 

Respondent 4.  

4.4.8 The Innovation Engine 

Respondent 4 medgav att Skatteverket strävar efter att uppnå någon slags harmoni mellan 

faktorerna lönsamhet, teknologi och människan. Betoningen ligger på teknologi samt lönsamhet. 

Däremot har fokus på användare ökat. 

4.4.9 Framtida utmaning 

Respondent 4 ser fram emot framtiden och tror att mycket inom den egna myndigheten kommer 

förändras. ”Bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den själv”- (Respondent 4, 16/04/25). 

Kommande utmaning är att göra ”Mina Sidor” välfungerande så användarna slipper utföra sina 

ärenden via flera olika e-tjänster. Denna applikation kommer medföra att enbart en inloggning 

kommer krävas, till skillnad från tidigare då användarna har behövt logga in via flera e-tjänster. 

Skatteverket kommer identifiera vilka e-tjänster som verkligen behövs. Vidare förklarade 

Respondent 5 att Skatteverkets syfte är att göra det enkelt för medborgarna. Rent konceptuellt så 

har Skatteverket fullgjort sina uppgifter om rätt skatt betalas av medborgarna. Men eftersom e-

tjänsterna är ett medel för att det ska bli rätt så är det en utmaning att utforma dugliga sådana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

5. Analys 
5.1 E-förvaltning 
E-förvaltning  

Samtliga undersökta myndigheter i denna uppsats medgav att de i uppdrag av regeringen i större 

utsträckning måste arbeta användarorienterat, digitalisera mer, ta hänsyn till miljökrav och 

dessutom arbeta effektivare. Alla fyra undersökta myndigheterna yttrade i samband med 

intervjuerna att behovet av att skapa funktionella och responsiva e-tjänster är framför allt till för 

att gynna och möta alla så att alla ska kunna förstå all text.  

 

Respondent 1 hävdade att e-tjänster sparar tid och underlättar interaktionen mellan 

Arbetsförmedlingen och deras användare, men att myndigheten är medveten om att dessa har 

olika behov och därför kan de inte helt utelämna fysiska interaktionen. Arbetsförmedlingen måste 

uppfylla de krav som ställs på myndigheten av Europeiska Kommissionen och leverera e-tjänster 

som möter användarbehoven, underlättar arbetssökandet inom EU och därigenom lätta på trycket 

över gränserna. 

  

Respondent 2 påstod att e-tjänsterna förbättrar vardagen för användarna och innebär tidssparande, 

ekonomisk effektivisering samt minskning av rutinhandlingar. Däremot måste Försäkringskassan 

ha mångfald i sina tjänster för att möta alla, enligt Respondent 2. Försäkringskassans tjänster är 

av komplex, juridisk och ”liv och död” karaktär och myndigheten måste ofta ställa följdfrågor för 

att göra rätt bedömning. Därför måste myndigheten ofta ha fysiska möten med sina användare. 

Med hjälp av språket, ordvalet, tilltalet och tonaliteten vill Försäkringskassan framstå som 

mänsklig. 

 

Respondent 2 förklarade att e-tjänsterna inte får vara underhållande, men att det bör finnas inslag 

av kreativitet. Fungerande färg, form och komposition är, enligt Respondent 2, till för att öka 

transparensen och för att folk ska förstå budskapet och kunna använda e-tjänsterna. Myndigheten 

i fråga förutsätter ett BankID för att lyckas genomföra inloggningen på ”Mitt Försäkringskassa” 

men medborgare som inte kan använda tjänsten kan få hjälp av myndigheten.  

 

Migrationsverket måste möta sina användare personligt både fysiskt och digitalt, i Sverige eller 

utomlands. För myndigheten innebär e-förvaltning minskning av rutinhandlingar som exempelvis 

att behöva registrera inkomna ansökningar. För Migrationsverket är e-tjänster ett sätt att leda sina 



44 

användare rätt så att en komplex ansökan blir lätt. I sin tur minskar det fördröjningar i samband 

med handledningen. Samtidigt minskar risken att tappa bort fysiska papper i samband med e-

förvaltning. Inte minst är digitaliseringen för Migrationsverket ett sätt att spara tid och 

effektivisera internt samarbete i verksamheten. Trots att Migrationsverket föredrar virtuella mötet 

med sina användare, så är myndigheten medveten om att användare av sina e-tjänster har olika 

behov. Vissa användare fördrar det digitala och andra inte. Därför kan myndigheten inte helt 

utesluta fysiska interaktionen. Enligt Respondent 3 ska det bli lättare för användarna att söka 

information och behöver därför inte kontaktade Migrationsverket, vilket gagnar myndigheten.  

 

Respondent 3 betonade att kreativitet inte är viktigast och att lösningsframtagningen ska vara 

ekonomiskt effektiv är prioriterat. Migrationsverket möter en utmaning gällande 

inloggningshanteringen, vilket beror på att användare av myndighetens tjänst inte är bosatta i 

Sverige och/eller inte har tillgång till BankID. 

 

Respondent 5 hävdade att e-tjänster underlättar användarnas vardag, ökar tillgängligheten och 

reducerar tid för både myndigheten och medborgare eftersom behovet att resa till fysiska kontor 

minskar. Skatteverket föredrar virtuella mötet med sina användare, påstod Respondent 4, men att 

fysiska mötet aldrig helt kan ersättas av det digitala. Skatteverkets kommande utveckling är, 

enligt Respondent 5, att identifiera vilka e-tjänster som behövs för att förenkla användandet av e-

tjänsterna för användare. Skatteverket har tidigare arbetat med sin webbplats för att den skulle bli 

responsiv för mobila enheter. Myndighetens fokus har varit att interagera, fråga, observera input 

och ta fram lösningar. Respondent 4 förtydligade att ”vi lägger stor vikt vid användarcentrerad 

behovs-driven utveckling och involvering”. 

 

Utifrån studiens data fastställdes det att alla fyra undersökta myndigheterna instämde med 

Lindgrens (2013) alla tre e-förvaltningsmål, vilka är att förbättra interaktionen, öka effektivitet 

genom att få ner antalet rutin äranden och öka transparensen. 

 

Alla undersökta myndigheter uttryckte i samband med intervjuerna att syftet med e-tjänster är att 

förbättra användarnas livskvalitet, att göra deltagandet i den demokratiska processen möjlig och 

samtidigt möta alla.  

 

Alla fyra myndigheter talade om att i samband med användningen av e-tjänster har 

pappersanvändningen minskat. Dessutom har interna resor och behovet att ta sig till fysiska 
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kontor reducerats på grund av att möten kan ske digitalt. Däremot informerade alla 

respondenterna att digitala tjänster aldrig kan ersätta fysiska interaktioner och pappersarbete helt. 

 

Eftersom Arbetsförmedlingen tidigare inte i lika hög grad hade tagit hänsyn till 

användarupplevelsen så har myndigheten inte funderat kring att skapa transparenta e-tjänster, 

enligt Respondent 1. För Försäkringskassan är inslag av kreativitet viktigt för att öka 

transparensen uttryckte Respondent 2. Enligt Respondent 3 är det viktigt för Migrationsverket att 

skapa e-tjänster som ska göra en komplex ansökan relativt lätt, genom att användarna inte kan gå 

vidare med inkompletta ansökningar. Enligt Respondent 4 är det viktigt att det ska var ”lätt att 

göra rätt”. Således var alla fyra undersökta myndigheterna eniga om att för att det är viktigt att e-

tjänsterna tillfredsställer användarnas behov och att de ska vara enkla att använda. Arbetssättet 

och hur lång tid det tog för respektive myndighet att inse det är dock en särskiljande faktor, vilket 

kan ha inneburit att en klyfta mellan tjänsteleverantörs lösningar och användarnas behov uppstod, 

vilket i sin tur kan hindra e-tjänsteframgången. 

 

5.2 Förtroende 
Enligt Respondent 1 beror svenska folkets låga förtroende för myndigheten på att myndigheten 

tidigare inte har resonerat kring det samt att myndigheten tidigare endast har varit målinriktad på 

”du ska komma ut i arbete” och inte till fullo tagit hänsyn till vad användarna de facto behöver. 

Vidare menade Respondent 1 att förtroende tillkommer när användarbehoven blir tillfredsställda. 

Myndigheten har förnyat bland annat sina e-tjänster i strävan efter bättre förtroende. Respondent 

1 var optimistisk om att förtroende för Arbetsförmedlingen kommer att öka i samband med att 

myndigheten kommer att erbjuda bättre e-tjänster som är enkla att använda. 

 

Respondent 2 belyste att föräldrar är en nöjd grupp som har högt förtroende för 

Försäkringskassan. ”Då kan man fundera på om detta har med transparensen att göra, alltså att 

man kan se vad som händer att kunna följa och göra allt själv. Vi tror att det är en del i det 

hela”. Enligt Respondent 2 ger transparens, kapaciteten att följa med under en användarprocess. 

Det ger en känsla av trygghet och ökar därmed förtroendet. 

 

För Försäkringskassan vilar användarförtroende på en känsla av rättssäkerhet. Vidare hävdade 

Respondent 2 att de som enligt mätningarna har haft lägst förtroendet för Försäkringskassan är de 

som inte har haft någon relation med myndigheten och baserar därför sin uppfattning på det som 
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sägs på media. ”… annars står det bara om oss när någon är missnöjd, arg eller nått gått fel”. 

Försäkringskassan arbetar enligt Respondent 2 medvetet för att höja förtroendet.  

 

Migrationsverket ser förtroende som fundamentalt och syftar till att användarna ska känna sig 

trygga. Myndigheten har därför tagit fram ”principer för service och bemötande” för att 

långsiktigt arbeta med attityder, värderingar och servicebemötande. Enligt Respondent 3 kommer 

dessa principer att öka förtroendet, men att myndigheten ”är inte där ännu”. Respondent 3 påstod 

att: ”Det är ju svenska medborgarna som egentligen inte är våra kunder”. Dessutom kan 

myndigheten, enligt Respondent 3, vara otydliga gällande vilket uppdrag de har. Vidare uttalade 

respondenten att: ”Vad har svenska medborgarna med sig när de svarar? Oftast när vi deltar i en 

intervju och får frågan om hur kommer det sig att ni gör så här? Svaret på detta blir att 

myndigheten följer lagar”.  

 

Respondent 4 beskrev förtroende som känslan att allt är rätt och begripligt. Båda respondenterna 

från Skatteverket var eniga om att målsättningen för myndigheten är att skapa enkla e-tjänster. 

Enligt Respondent 4 har Skatteverket ett samspel med sina användare och det genererar 

förtroende för myndigheten. Skatteverket är ofta bland de översta på listan gällande folkets 

förtroende. Kanske beror det på att myndigheten alltid har i avsikt att hjälpa medborgare att göra 

rätt. Myndighetens höga rangordning är utmanande, då myndigheten ständigt måste arbeta för att 

fortsätta kunna ligga kvar först enligt Respondent 5.  

 

Alla fyra undersökta myndigheter angav i enlighet med Mayer et al. (1995) att 

användarorienterad utveckling av e-tjänster bidrar med ökad förtroende gentemot myndigheterna, 

någonting som beror på att användarna kan känna sig trygga.  

 

Respondent 1 meddelade att det låga förtroendet gentemot myndigheten beror på att de tidigare 

inte har tagit hänsyn till användarna. Respondent 2 betonade att rättssäkerhet och transparens 

bidrar med ökad förtroende, någonting som myndigheten medvetet arbetar med. 

Försäkringskassan och Respondent 3 hävdade att medborgarna med minst förtroende för 

myndigheten är de som inte har någon koppling till myndigheterna och bildar därför sin 

uppfattning om dem baserat på vad som framkommer i media, i enlighet med Gustavson och 

Rothstein (2012, s. 187). Respondent 4 uttryckte att Skatteverket utvecklar enkla e-tjänster som 

underlättar för användarna att själva använda tjänsterna, vilket ökar förtroendet. Dessutom 

uttryckte Respondent 5 att myndigheten utgår från att medborgare vill göra rätt, och därför skapar 
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Skatteverket sina e-tjänster med användarcentrerad syn. Således är respondenterna från 

Skatteverket eniga om att användarförståelse och tillämpning av det vid utveckling av sina 

tjänster leder till ökat förtroende i enlighet med Johne och Storey (1998). 

 

5.3 Co-creation och Co-production 
Enligt Respondent 1 har Arbetsförmedlingen börjat skapa användarvänliga e-tjänster som passar 

alla, och myndigheten har därför börjat inkludera användare både i början- och under 

arbetsprocessen. E-tjänster ska enligt Arbetsförmedlingen uppfylla användarnas förväntningar. 

 

För Försäkringskassan är det viktigt att ha en öppen dialog med sina användare och myndigheten 

erbjuder möjligheten att ge sina åsikter digitalt, det vill säga kunna lämna förslag och klagomål. 

Försäkringskassan samlar information via olika kanaler och försöker förstå och möta 

användarbehoven. 

 

Inför det nya projektet ”Min Sida” kommer Migrationsverket involvera användare tidigt i 

utvecklingsprocessen och tillsammans med dem pröva framtagna lösningar. ”När vi utvecklar 

finns användarna som en referensgrupp”, informerade Respondent 3. Storskaliga intervjuer med 

personer av olika bakgrund och personligheter kommer utföras ett halvt år innan projektet börjar. 

Myndigheten har varit medveten om vikten att ta in användarperspektivet, men appliceringen 

började i en större utsträckning i samband med nya projektet, då kvalitetsavdelningen kräver att 

de ska arbeta med tjänstedesign utifrån användarcentrerad syn. 

 

Skatteverket tar tidigt i utvecklingsprocessen hänsyn till användarnas förslag och åsikter och 

betraktar dessa som värdefull input. Respondent 5 konstaterade att Skatteverket integrerar med 

sina användare i början av utvecklingsprocesser, får ihop lösningar och ständigt återkopplar. 

Återkopplingen ger, enligt Respondent 4, resultat. Samma respondent var självkritisk och önskar 

att interaktionen var mer löpande än den egentligen är i början. Integrationen mellan Skatteverket 

och sina användare sker bland annat genom observationer, enkäter, och användarundersökningar 

parallellt under utvecklingsprocessen av e-tjänster, informerade Respondent 5. Tidigare har 

Skatteverket använt frågor med givna svar, någonting som inte är lika fördelaktigt som nuvarande 

metoder som exempelvis observationer, menade Respondent 4. 

 

Alla fyra undersökta myndigheterna beskrev att det är viktigt att ta in brukaperspektivet vid 

utvecklingen av sina e-tjänster både vid skapandet och genomgående under utvecklingsprocessen. 
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Skatteverket urskiljer sig från resterande myndigheter då den har arbetat med användarcentrerad 

syn och återkoppling under en betydligt längre period. Försäkringskassan samlar in inkommande 

förslag via olika kanaler innan nya projekt drar igång, men återkopplar inte i lika hög grad med 

användare som Skatteverket. Arbetsförmedlingen har nyligen börjat inkludera användare i 

utvecklingsprocessen av sina e-tjänster både som co-creation och co-production. 

Migrationsverket kommer att arbeta användarcentrerat inför kommande projekt. 

 

5.4 The Generative Research och Latenta behov 
Arbetsförmedlingen lyssnar och involverar de medborgarna som tjänsterna är avsedda för. Enligt 

Respondent 1 involveras användare tidigt i utvecklingsprocessen för att myndigheten ska kunna 

identifiera behov. Myndigheten har påbörjat ett utvecklingsarbete för att förbättra arbetssätt, 

metoder, systemstöd och e-tjänsterna. Arbetsförmedlingen arbetar agilt och iterativt för att möta 

användarbehoven. Således görs små justeringar, testas och utvärderas av användare. Tillsammans 

med sina användare förädlar Arbetsförmedlingen fungerande lösningar innan dessa 

implementeras. Enligt Respondent 1 är detta arbetssätt effektivt, då användarnas åsikter 

kompletterar myndighetens. 

 

Försäkringskassans tjänster är av känslig karaktär, då myndighetens beslut är avgörande i 

medborgares liv, enligt respondent 2. Det resulterar i att myndigheten har svårare att få in 

användarperspektiv då användare ofta har en inre rädsla att gå miste om bidrag. Trots det är 

användarbehoven viktiga att få med för Försäkringskassan, vilket myndigheten löser genom att 

ge uppdraget till något externt företag. Myndigheten använder mycket statistik vid utveckling av 

sina e-tjänster för att kartlägga folkets språkkunskap, teknikmogenhet, utrustningsinnehav och 

funktionsnedsättningar. 

 

Vid utveckling av nya initiativ börjar Försäkringskassan med att studera inkomna synpunkter. 

Förslagen studeras, utvärderas och en passande lösning tas. Lösningarna testas löpande då 

uppföljnings intervjuer med mångfald görs för att ta med olika behov, förmågor, teknikmogenhet 

och sjukdomsinslag. Likt Arbetsförmedlingen arbetar Försäkringskassan agilt och gör små 

förändringar åt gången, vilket enligt Respondent 2 gör att det blir lättare att förbättra tjänsterna 

utifrån hur de används av användarna. 

 

Migrationsverket är enligt Respondent 3 i ett förändringsskede gällande utvecklingen av sina e-

tjänster. Myndigheten kommer inom kort enligt Respondent 3 att utforska användarbehoven mer 
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med hjälp av workshops, träffar, intervjuer. Genom att göra intervjuer samtidigt som 

myndigheten utvecklar kan den parallell få in användarnas behov för att sedan tillämpa dessa i ett 

gränssnitt.  

 

Det tidigare systemet har inte tagit hänsyn till användare i tillräckligt hög grad, enligt Respondent 

3. Men eftersom det ställdes krav på myndigheten i samband med utvecklingen av e-tjänster så 

måste myndigheten fullgöra kraven. Migrationsverket har idigare intervjuat, gjort enkäter och 

tagit intryck från inkommande samtal. Enligt Respondent 3 har myndighetens tidigare arbete varit 

tidskrävande och passade sällan användare eftersom användarnas behov ständigt ändrades.  

 

Skatteverket utför enligt Respondent 4 kvalitativa studier och bevakar trender och behov hos 

andra aktörer för att få ökad förståelse för vad som sker i omvärlden och hur det påverkar 

användarnas beteende. Enligt Respondent 4 kan användarnas latenta behov tolkas genom att 

förstå omvärlden, dessutom ställer omvärldsutvecklingen krav på myndigheten. 

 

Skatteverket är den enda myndigheten bland de fyra undersökta som utför omvärldsbevakning för 

att identifiera latenta behov. Resterande myndigheter fokuserar på att tillfredsställa användarnas 

synliga behov i enlighet med det som Flint (2002) påpekar. Skatteverket anser att det är väsentligt 

att beakta omvärlden för att förstå sig på sina användares latenta behov. 

 

5.5 Design Thinking 
Respondent 1 medgav att efter Delegeringsbrevet 2013 måste Arbetsförmedlingen säkerställa att 

deras e-tjänster möter användarnas behov. Myndigheten lät sig inspireras av andra myndigheters 

utveckling av e-tjänster och började arbeta med tjänstedesign och kundresor. Eftersom 

myndigheten inte hade kompetens att möta användarnas behov tog den hjälp av designbyrån 

Transformator. Djupintervjuer med arbetsgivare respektive arbetssökande utfördes iterativt i 

strävan efter en bättre förståelse av användarna. Intern workshop gjordes för att ta fram lösningar 

som senare testades tillsammans med användarna. Arbetsförmedlingen tar emot synpunkter 

genom dels ”Förslag” och, dels genom kundresor för att se till att alla användare är nöjda.  

 

Däremot ligger Försäkringskassan, enligt Respondent 2, i framkant beträffande tekniken, men 

behöver ständigt bevaka ändringar i standarder och beteendemönster. Samtidigt behöver 

myndigheten, enligt Respondent 2, ha koll på nya möjligheter eller lösningar på designproblem. 

DT för Försäkringskassan är ”utifrån och in”, vilket innebär att användaren och interaktionen står 
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i fokus, betonade Respondent 2. Vidare menade Respondent 2 att Försäkringskassans 

tillvägagångssätt vid utvecklingen är DT, men att begreppet inte används i praktiken. Användaren 

är med i hela utvecklingsprocessen av Försäkringskassans tjänster och DT är fundamentalt i 

myndighetens utvecklingsmodell. I konceptutvecklingen arbetar Försäkringskassan med att 

identifiera kundresan, vars huvud-syfte är att kartlägga vad kan hända under en lång process, som 

exempelvis från och med att ett par bestämmer sig att bilda familj. 

 

Migrationsverket har insett, enligt Respondent 3 hur angeläget det är att ta in 

användarperspektivet, men att det inte alltid prioriterat. Respondent 3 menade att det beror på 

behovet att snabbt utveckla tjänster, vilket förorsakade bakslag. Att inte ta hänsyn till 

användarnas behov leder till extra kostnader. ”Arbeta med prototyper kostar inget gentemot om 

du kört hela processen och sen levererar system och upptäcker att användaren inte kan använda 

den”. Arbetet med tjänstedesign som ramverk, innebär att myndigheten kommer ta fram personas 

och kundresor för att se vad av användaren upplever som bra respektive dåligt. Inte minst 

kommer myndigheten att ha samarbete med andra myndigheter för att söka information som 

stödjer det nya projektet ”Min Sida.  Därefter kommer kraven på systemutvecklingen att formas. 

Vid utvecklandet av nya projektet ”Min Sida” är det viktigt för Migrationsverket att redan i 

analys-fasen identifiera användarbehoven, utvidga sin förståelse av användarna och att sedan 

därefter göra prototyper för att säkerställa att framtagna lösningar fungerar. Respondent 3 menade 

att ”designtänkandet har börjat nu för att beställaren har börjat beställa att det ska vara på ett 

visst sätt med vissa krav”. I samband med nya projektet kommer Migrationsverket att arbeta 

agilt, vilket innebär små justeringar, parallell utvärdering, vidareutveckling och till slut 

överlämning till användarna. 

 

Skatteverket har en avdelning som sköter omvärldsbevakningen. Respondent 4 uttryckte att 

Skatteverket är medveten att det som sker i omvärlden i hög grad påverkar användarbeteende och 

är svårt att identifiera. Skatteverket undersöker bland annat andra myndigheter, privata företag 

och även forskning i andra länder. Respondent 4 menade att innovation kan tolkas på flera sätt. 

Vidare menade respondenten att små och större kliv framåt medför ständiga förbättringar. 

Oavsett hur stora kliv som tas så är målsättningen att uppnå mer förändring och effekt än vad som 

hittills har uppnåtts. Respondent 4 medgav att i vissa fall är DT ett sätt att skapa innovation, men 

svårt att tillämpa i praktiken. Respondent 4 föredrog att arbeta nyfiket, sökande och med ett 

utforskande beteende men som begränsas av regler, riktlinjer och lagar.  
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Börja från början, ha människocentrerad syn, testa tidigt och ofta, sök extern hjälp, blanda små 

och stora projekt, sätt en gräns för kostnaderna, försök hitta kompetens och använd design under 

hela processen. Dessa särdrag gör att DT kan bli en innovationsrutin i en verksamhet enligt 

Brown (2008). 

 

Enligt Respondent 1 började Arbetsförmedlingen arbeta med DT när myndigheten fick strikta 

krav på att leverera användarorienterade tjänster. Arbetsförmedlingen i fråga har börjat använda 

DT som arbetssätt och myndigheten börjar tidigt och ofta, får inspiration, gör kundresor, djup 

intervjuer, anlitar extern kompetens vid behov och tar tillsammans med sina intressenter fram 

lösningar. Arbetsförmedlingens arbetssätt är av agil karaktär och använder därför inte DT som 

innovativ rutin.  

 

Respondent 2 påpekade att Försäkringskassan likställer DT med ”utifrån och in” vilket betyder 

att interaktion och användarna står i fokus. DT är ett grundläggande tillvägagångssätt under 

utvecklingsprocessen. Respondent 2 menade att små justeringar gynnar användarna. Parallellt 

arbetar myndigheten med att beakta omvärlden, försöka skapa lösningar på problem och 

återkoppla till användarna. Försäkringskassan inkluderar DT som en innovativ rutin i sin 

verksamhet.  

 

Migrationsverket har insett vikten av att arbeta användarcentrerat, men kommer i närmaste 

framtiden att arbeta med DT, utvidga sin användarförståelse, göra prototyper och säkerställa att 

framtagna lösningar fungerar. Migrationsverkets arbetssätt framöver kan kopplas till Browns 

(2008) särdrag, därför kommer DT bli en innovativ rutin i myndighetens utvecklingsprocess. 

 

Utifrån dessa särdrag kopplas Skatteverkets arbetssätt med DT som innovativ rutin i 

verksamheten i enlighet med Brown (2009, s. 16) och samtidigt arbetar med kundresor, 

mänskligcentrerat, prototyper och gör omvärldsbevakning. Enligt Respondent 4 har Skatteverket 

under lång tid arbetat med interaktion och användarcentrerat och myndigheten nu står inför andra 

utmaningar, vilket är att göra sina e-tjänster responsiva. 

 

Skatteverket och Försäkringskassan arbetar med DT som en innovativ rutin, medan 

Migrationsverket inom snar framtid kommer göra det. Arbetsförmedlingen arbetar agilt och har 

därför inte DT som en innovativ rutin. 
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5.6 The Innovation Engine 
För Arbetsförmedlingen är teknologin en förutsättning för att skapa bra användarupplevelser och 

effektivisera verksamheten. Samtidigt väger mänskliga faktorn tungt och därför utgår 

myndigheten från användarnas behov vid utvecklingen av e-tjänster. I sin tur vägs fördelarna med 

e-tjänsten mot kostnad för att fatta investeringsbeslut. För Arbetsförmedlingen väger människan 

tungt vid utvecklingen av nya e-tjänster och att tekniken är till för att skapa användarupplevelse, 

men att nytta vägs mot kostnader. Skapandet av nyttan handlar bland annat om att öka 

förtroendet, kvalitet, rättssäkerhet men även minska kostnaderna.  

 

För Försäkringskassan är det viktigt att ingen av de tre faktorerna, människan, lönsamhet och 

teknik, är dominerande. Därför är det viktigt att finna kunskap om medborgares upplevelser för 

att kunna uppnå en harmonisk balans. Respondent 2 menade också att beroende på vilket projekt 

det är prioriteras de tre faktorerna olika i enlighet med Brown (2009).  

Den ekonomiska faktorn väger tungt, enligt Respondent 3. Lönsamhet kan likställas med den tid 

som utvecklandet av en e-tjänst måste vara färdigställd inom, det vill säga ett visst datum. 

Myndigheten måste även ta hänsyn till andra bakomliggande krav, som exempelvis lagar, 

menade Respondent 3. Inom myndigheten i fråga skapas balans mellan faktorerna, genom att 

medarbetarna arbetar ”krossfunktionellt”, vilket innebär att medarbetare med olika 

ansvarsområden arbetar i samma grupp för att beakta de olika perspektiven i högre grad. I 

samband med ”Min Sida” är utgångspunkten att arbeta behovsdrivet och med designmetodologier 

vilket i sin tur skapar balans.  

Respondent 4 medgav att Skatteverket strävar efter att uppnå någon slags harmoni mellan 

faktorerna lönsamhet, teknologi och människan. Betoningen ligger på teknologi samt lönsamhet, 

men fokus på användare har ökat. 

5.7 Framtida utmaningar 
Nästa steg för Arbetsförmedling är att skapa flera e-tjänster som ska göra det lätt att göra rätt. 

Kommande utmaning för Försäkringskassan är att göra e-tjänsterna responsiva. Framtida 

initiativet för Migrationsverket är att arbeta med att skapa responsiva e-tjänster. Respondenterna 

på Skatteverket informerade att alla e-tjänster ska kunna utföras från en och samma inloggning 

via ”Mina Sidor”. 
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5.8 The Five Spaces of Innovation- Egen model 
The Innovation Engine modellen utgår från tre kriterier i form av begränsningar som 

verksamheter måste ta hänsyn till i samband med nya projekt för att dessa ska vara innovativa. I 

samband med att krav ställs på att myndigheter ska öka sin digitalisering, vara innovativa och 

erbjuda användarvänliga e-tjänster, så är det viktigt vid utvecklingen av e-tjänster att identifiera 

begränsningar.  

 
Figur 2. The Five Spaces of Innovation.  
 

I denna uppsats kunde två ytterligare faktorer identifieras som begränsningar för e-förvaltnings 

innovation, nämligen lagändringar och tid. Regeringen ställer krav på att myndigheter som inom 

en viss tid måste uppnå vissa utvecklingskrav. Därför är dessa två faktorer sammanlänkade och 

avgörande för att e-tjänster ska vara innovativa. 

 
5.8 Analysdiskussion 
Alla fyra undersökta myndigheter har insett vikten av att i en större omfattning ta hänsyn till 

användarperspektivet vid utvecklandet av sina tjänster och e-tjänster specifikt men myndigheter 

arbetar olika. Skatteverket har arbetat användarcentrerat längst av alla fyra myndigheter och 

sköter gärna hela processen själv. Försäkringskassan arbetar användarcentrerat, men i inte i lika 

stor omfattning, anlitar hellre extern kompetens som utför undersökningar åt myndigheten i fråga, 

via statistik eller inkomna synpunkter från användarna. Det beror framför allt på att 

Försäkringskassans tjänster är av känslig karaktär och de känner att de inte själva kan ställa 
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frågor om användarnas åsikter. Myndighetens användare lever oftast på bidrag av 

Försäkringskassan och är därför rädda att deras uttalanden kan påverka myndighetens bedömning 

negativt. Arbetsförmedlingen arbetar i stort sett användarcentrerat och sköter genomförandet 

själva. Migrationsverket verkar ha kommit i rätt bana. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 

kommer att se resultaten av denna investering först i framtiden. 

 

Det som påverkar förtroendet gentemot myndigheter är att e-tjänster är transparenta och att 

medborgare känner sig bekväma, förstår och själva kan utföra e-tjänsterna utan att känna tvivel. 

Av dessa anledningar är det också viktigt för de myndigheter som vill öka sitt förtroende att 

inkludera DT som innovation i sitt arbetssätt. 

  

I ett samhälle där alla tjänster går åt det digitala hållet är det viktigt att e-förvaltningen levererar 

funktionella tjänster som underlättar vardagen för medborgarna och dessutom minska 

transaktionskostnader. Påståendet att offentliga sektorn inte tar hänsyn till DT kan till en stor del 

uteslutas, eftersom myndigheter måste inkludera detta i sitt arbetssätt. Dessutom har myndigheter 

insett vilka effekter DT ger. 

 

Innovativa e-tjänster innebär för myndigheterna att dessa är transparenta och enkla att användas 

av slutanvändare. Den offentliga sektorn skapar innovativa e-tjänster genom att identifiera 

begränsningar i form av människan, teknik och lönsamhet. Tid och lagändringar är två ytterligare 

faktorer, som kunde identifieras ur studiens empiriska data, som kan vara avgörande för att 

frambringa innovativa e-tjänster. Det beror på att myndigheterna i uppdrag av regeringen måste 

anpassa sig till lagändringar och inom en viss period. 

 

De fyra undersökta myndigheter kan rangordnas efter hur länge och i vilken omfattning de har 

arbetat användarorienterat vid utvecklandet av sina e-tjänster. Skatteverket har gjort det längst 

och i högst utsträckning. De efterföljande myndigheterna är Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Eftersom alla fyra myndigheterna var eniga om att 

användarcentrerad syn vid utvecklandet av nya e-tjänster bidrar med ökat förtroende, så kan det 

bland annat kopplas till varför just Skatteverket har så högt förtroende bland medborgarna. 
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6. Slutsatser 
Efter analysen av studiens empiriska data kunde det konstateras att de myndigheter som 

inkluderat användare mest och längst i utvecklingsprocessen av e-tjänsterna erhöll högst 

förtroende. Studiens unika bidrag är att alla fyra myndigheter var eniga om att 

användarinvolvering genomgående under utvecklingsprocessen bidrar med ökat förtroende. 

Studien kunde även framhäva att myndighetens tjänstekaraktär är avgörande för hur mycket 

slutanvändaren kan involveras i utvecklingsprocessen. Därför kan myndigheter med känslig 

karaktär inte själv direkt undersöka sina användare som ogärna lämnar information som kan 

påverka myndighetens beslutsprocess. 

 

Inte minst kunde, ur studiens empiriska data, påpekas att transparenta e-tjänster, som underlättar 

för användare att göra rätt, bidrar med ökat förtroende. Skatteverket är ensamt om att ha 

responsiva e-tjänster, vilket innebär att e-tjänsterna ska kunna fungera på mobila enheter. 

Dessutom var Skatteverket ensamt om att utföra omvärldsbevakning för att identifiera latenta 

behov. 

 

Alla fyra undersökta myndigheterna arbetade med DT, vilket innebär att fokus läggs på 

användaren och dess intressen, värderingar och farhågor, som ett sätt för att öka användarnas 

förtroende. Det visade sig ur studiens empiriska data att Försäkringskassan och Skatteverket 

arbetade med DT som en innovativ rutin. 

 

Studiens empiriska data och teoretiska ramverket gav upphov till en ny modell som identifierar 

olika begränsningar i samband med skapandet av nya e-tjänster. Utöver teknik, lönsamhet och 

människan kunde tid och lagändringar konstateras, eftersom myndigheter alltid arbetar i uppdrag 

från regeringen och måste inom en avgränsad tid fullfölja ändringar. 
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7. Avslutande diskussion 
Tidigare studier har undersökt vilka faktorer som påverkar medborgarnas förtroende för 

myndigheterna (Nye 1997; Wech et al. 2005; Colesca 2009; Talbert och Mossberg 2006). I denna 

studie har fokus varit på att ge förståelse om hur myndigheter utvecklar sina e-tjänster för att öka 

medborgarnas förtroende. En studie av Talnert och Mossberg (2006) kom fram till att ett 

förbättrat samarbete med sina användare bidrar till deras ökade förtroende.  

Alla de undersökta myndigheterna i denna studie var eniga om att transparenta e-tjänster som 

underlättar för användare att göra rätt bidrar till ett ökat förtroende. Welch et al. (2005) kom fram 

till att e-tjänstetransparens har en indirekt påverkan på förtroende. 

En annan studie kom fram till att gapet mellan användarnas förväntningar och myndigheters 

uppfattningar är en av många faktorer som påverkar medborgarnas förtroende för myndigheten 

(Nye 1997). I den här studien kunde slutsatsen dras att användarinvolvering bidrar med ökat 

förtroende. Med andra ord innebär det att involveringen av användarna i utvecklingsprocessen av 

offentliga e-tjänster kan överbygga gapet mellan myndigheten och medborgarna och därmed ökar 

förtroendet. 

7.1 Kritik mot det egna arbetet 
De två bortfallen i studien kan ha påverkat resultatet eftersom polismyndigheten som 

rangordnades först inte kunde undersökas. Om Polismyndigheten i praktiken inte arbetar med 

användarinvolvering vid utvecklingen av sina e-tjänster skulle inte vi kunnat ha dragit slutsatsen 

att genomgående användarinvolvering leder till ökat förtroende. 

 

Variationen i intervjuformerna kan ha inneburit att vissa material har blivit mer fylligt än andra, 

men eftersom vi erbjöds möjligheten så kunde inte vi avstå att tacka ja. 

Studien förutsatte att användarinvolvering genomgående i utvecklingsprocessen av e-tjänster kan 

bidra med ökat förtroende i samband med virtuella mötet. Förtroende kan påverkas av en mängd 

andra faktorer, som exempelvis vilket uppdrag myndigheten har att fullfölja. Arbetsförmedlingen 

kan exempelvis inte erbjuda sina arbetssökande mer arbete när sådana inte finns tillgängliga, 

vilket kan påverkas av bland annat konjunkturändringar och att företag gå i konkurs. 

Migrationsverket, vars uppdrag bland annat är att ta emot asylsökande, kan påverkas negativt av 

invandringspolitiken i form av minskat förtroende för myndigheten. Försäkringskassans tjänster 

är av känslig karaktär, eftersom många lever på bidrag från myndigheten, så kan ett avslag på en 
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ansökan omvandlas till minskat förtroende för myndigheten. Eftersom Skatteverket ofta måste 

fysiskt möta sina användare i servicekontor, så kan förtroendet för myndigheten påverkas av 

personalens bemötande. Dessutom kan förtroende för Skatteverket påverkas eftersom 

myndigheten samlar in skatter, vilket inte alltid uppskattas. 

 

7.1 Förslag till vidare studier 
Eftersom två av de undersökta myndigheterna befinner sig i en förändringsfas i sin utveckling av 

sina e-tjänster så kan effekter på nuvarande satsningar som myndigheterna gör endast studeras i 

framtiden. Vidare kan de 16 myndigheterna som betygsattes, av svenska folket i SOMs 

undersökning, undersökas för att kunna se om det finns en koppling mellan användarinvolvering i 

utvecklingsprocessen av e-tjänster och förtroende. Inte minst kan det undersökas om DT de facto 

ökar förtroendet gentemot de myndigheter som befinner sig längs ner i SOMs mätningar. 

 

Två av de undersökta myndigheterna med lägst förtroende ansåg att medborgare, som inte hade 

ärenden hos dem, bildade sin uppfattning om myndigheterna utefter det som framgick i media.  

Därför kan framtida studier undersöka effekten av media på folketsförtroende för myndigheterna. 

 

Vi vill även lämna ett ytterligare förslag på fortsatta studier, vilket är av organisatoriskt karaktär. 

Vilka konsekvenser förekommer i samband med att offentliga sektorn är mindre innovativ än 

privata sektorn. 
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9. Bilaga  
1. Vilken typ av interaktion föredrar ni som myndighet? Via e-tjänster eller fysiskt med 

användarna och varför? 

2. Känner ni att e-tjänster underlättar interaktionen både för er som myndighet och för 

användare av de tjänster ni erbjuder? 

3. Beskriv i milstolpar hur utvecklingen av e-tjänsteprocessen ser ut? 

4. Arbetar ni användarorienterat och under vilket skedde tar ni del av användarens förslag? 

5. Vilka typer av undersökningar genomför ni på era användare? Djupintervjuer, enkäter etc. 

6. Hur arbetar ni med att förstå och möta användarbehov och önskningar i samband med e-

tjänster?  

7. Skapar myndigheten oftast nya e-tjänster från grunden eller utvecklar ni de befintliga? 

8. Hur lyckas ni uppnå en harmonisk balans gällande dessa tre kriterier: lönsamhet, 

människan och teknologi vid utvecklandet av e-tjänster?  

9. Vad innebär innovation för er som myndighet? Är Design Thinking en del av 

diskussionen om innovation? Hur fungerar det i praktiken?  

10. Hur kan ni säkerställa att era användare har den kompetens som krävs för att hantera sina 

ärenden via internet? Med kompetens menas bl.a. språk, teknologisk kunskap och tillgång 

till tekniska resurser som ex. mobiltelefoners, BankID? 

11. Hur kommer det sig att ni hamnade först/sist i förtroendelistan utförd av SOM-institutet år 

2013? 

12. Hur arbetar ni för att öka förtroendet för de erbjudna e-tjänsterna och därmed för er som 

myndighet? 

13. Hur ser ni på framtiden gällande användarförtroende i samband med digitaliseringen? dvs. 

avsaknande av fysisk interaktion. 

14. Vad är nästa steg i utvecklingen av e-tjänster?  

15. Hur ser ni på framtiden? 


