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Abstract 

The Swedish municipalities of the 21st century are faced with a paradoxical 

problem in how they need to deliver a higher value to its population with less 

funding. This is due to the percentage of its’ population that are able to work grows 

lower while the percentage of the population that need to use the services that they 

provide increases. The solution to this issue is regarded to be digitalization of the 

public sector. While the Swedish municipalities have already gone to great lengths 

in order to digitalize its services, they seem to have had major issues in how these 

efforts have been focused. Several voices have been raised criticizing the lack of use 

of tools for performance measurements. On the other hand, the municipalities 

criticize existing tools. This then illuminates an absence in existing research within 

the subject which this thesis aims to fill. In doing so, this thesis clarifies which 

qualitative variables effect public value. Furthermore, the thesis explains how 

Swedish municipalities should use performance measurement tools. Finally, the 

thesis considers ways for Swedish municipalities to incorporate qualitative 

variables in its use of performance measurement tools.  

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ......................................................................................................................................... 2 

1.2 Målgrupp ................................................................................................................................. 3 

1.3 Problemformulering ................................................................................................................ 3 

2 Relaterad forskning ............................................................................................................. 4 

2.1 Digitisering och digitalisering .................................................................................................. 4 

2.2 Modeller för effekthemtagning och nyttorealisering .............................................................. 6 

2.3 Medborgarnytta ...................................................................................................................... 7 

2.3.1 Digitaliseringens bidragande effekt till medborgarnyttan ............................................... 9 

2.3.2 Att mäta medborgarnytta .............................................................................................. 10 

2.3.3 Metoder för att mäta medborgarnytta .......................................................................... 11 

2.4 Reflektion kring relaterad forskning ...................................................................................... 13 

3 Metod ................................................................................................................................14 

3.1 Intervjuer ............................................................................................................................... 15 

3.2 Enkäten .................................................................................................................................. 17 

3.3 Kritisk reflektion om studiens metod ..................................................................................... 18 

4 Resultatanalys ....................................................................................................................19 

4.1 Respondentsanalys ................................................................................................................ 19 

4.2 Svarsvariation bland respondenter ....................................................................................... 19 

4.3 Vilka kvalitativa variabler inverkar på medborgarnyttan? ................................................... 31 

5 Diskussion ..........................................................................................................................34 

5.1 Komplexitet förenad med termer som används i studien ..................................................... 34 

5.2 Hur bör kommuner förhålla sig till modeller för nyttorealisering? ....................................... 34 

5.3 Hur kan kommuner inkorporera kvalitativa variabler i sitt användande av modeller för 

nyttorealisering? ......................................................................................................................... 35 

5.3.1 Metoder att mäta de specifika variablerna .................................................................... 36 

6 Slutsats ..............................................................................................................................39 

Referenser ............................................................................................................................42 

Bilagor ..................................................................................................................................45 

Bilaga 1: enkäten ......................................................................................................................... 45 

Bilaga 2: intervjufrågor ............................................................................................................... 48 

 

 

  



 

1 

 

1 Inledning 

Digitaliseringen av samhället har fört med sig många möjligheter, inte minst för svensk 

kommunal verksamhet. Just den kommunala sektorn i Sverige står inför en utmanande 

framtid där den förväntas leverera mer värde med minskade resurser (SKL, 2016). 

Samtidigt minskar andelen arbetsföra svenska medborgare gemensamt med en ökning av 

antalet medborgare som behöver nyttja kommunala stödverksamheter (Nilsson, 2016; 

Regeringskansliet, 2018). Denna utmaning må vara komplex men många anser att en 

lösning finns att finna i digitalisering av offentliga verksamheter (Regeringskansliet, 2018; 

SKL, 2016). På regeringsnivå finns tydliga direktiv gällande digitaliseringen av det 

offentliga Sverige. I regeringens (2017) digitaliseringsstrategi går det att utläsa hur svenska 

verksamheter ska utvecklas för att uppnå en högre nivå av effektivitet och kvalitet genom 

mätnings-, styrnings- och uppföljningsarbete. Vidare betonas hur svenska verksamheter 

inte endast ska digitaliseras för digitaliseringens skull utan tydligt inriktas på nyttjandet av 

digitaliseringens möjligheter samt minimera de risker som finns relaterade till dessa. Sist 

men inte minst lyfter digitaliseringsstrategin fram vikten av att arbeta kostnadseffektivt i 

digitaliseringen för att på så vis kunna nyttja dess fulla potential. Genom detta arbete vill 

Regeringen uppnå ambitionen om att vara det land i världen som är bäst på att nyttja 

digitaliseringens möjligheter. Regeringen har i sitt digitaliseringsarbete även instiftat en ny 

myndighet som är ansvarig för den digitala förvaltningen av Sverige, Myndigheten för 

digital förvaltning (DIGG) (Regeringskansliet, 2019)1. Det är inte endast intressenter inom 

Sverige som beskriver syftet med e-förvaltning och e-tjänster. EU:s handlingsplan (EU-

Kommissionen, 2016), vision och underliggande principer lägger till ännu en dimension då 

ambitionen ligger i att medlemsländerna ska leverera användarvänliga, gränslösa, 

individanpassade och obrutna digitala innovationer. Gray och Rumpe (2015) belyser även 

hur digitalisering av tidigare analoga delar av verksamheter i sin tur leder till positiva 

förändringar. De lyfter fram digitisering av tidigare analog dokumentation som ett exempel 

genom hur tillgängligheten av dessa då ökar. Även Regeringskansliet (2017) framhåller 

positiva förändringar som attribueras till digitalisering. De betonar hur digitaliseringen 

dels möjliggör nya arbetssätt men även hur det genererar helt nya arbetstillfällen och 

verksamheter.  

Det finns politiska prioriteringar som EU-kommissionen (2016) anser är viktiga för att 

påskynda arbetet med att införa offentliga digitala tjänster. Bland annat lägger EU-

kommissionen vikt på att tjänsterna ska vara av hög kvalité och att förvaltningarna behöver 

förändra sina interna organisationer gällande arbetssätt och olika typer av förfaranden. 

Öppna data behöver göras tillgängligt för andra förvaltningar, företag och samhället. EU-

kommissionen vill också att de nya tjänsterna ska använda sig av gemensamma och 

återanvändningsbara lösningar som är konstruerade på ett standardiserat sätt och med 

standardiserade tekniska specifikationer. Detta, menar EU-kommissionen, ska bidra till att 

korta ner tiden det tar att införa en lösning och till att minska kostnaden för utvecklingen 

av den digitala tjänsten. 

                                                        

1 Det finns även andra organisationer som arbetar med digitalisering inom offentlig sektor nämnvärt 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Digitaliseringsrådet och eSam. 
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Ökning av medborgarnyttan är en stor bidragande faktor till att kommunernas olika 

verksamheter vill införa e-tjänster. Moore (1995) beskriver syftet som att skapa mer värde 

för medborgarna i utbyte mot skattemedel och värdet som skapas är till exempel rena gator, 

skolor och utbildning, socialtjänst, äldreomsorg och så vidare. Medborgarnytta uppstår när 

man antingen minskar delen skattemedel och ändå bibehåller samma tjänstenivå, när 

kommuner utökar tjänsterna med mer innehåll och förbättrar tjänsterna eller 

kombinationen av att de både minskar behovet av skattemedel och samtidigt utvecklar och 

förbättrar tjänsterna. Detta begrepp i sig behöver inte vara starkt kopplat till digitalisering 

och digitisering, utan kan även appliceras inom verksamheter vilka inte är särskilt digitala. 

Offentlig sektor kan ändå öka medborgarnyttan genom att applicera Moores teorier på 

digitaliseringsarbetet. Vad kommunerna betraktar som medborgarnytta, och vad den 

innehåller, tycks dock vara mer svårdefinierad. 

Det finns modeller för att beräkna kostnader för införandet av nya e-tjänster med 

varierande komplexitet. Ett exempel är Digitaliseringssnurran (RISE, 2018) som 

utvecklades av forskningsinstitutet RISE för Post- och Telestyrelsen i syfte att skapa en 

modell för nyttoberäkningar. Digitaliseringssnurran är dock en relativt enkel modell och 

tar ingen hänsyn till någon sorts kvalitativ medborgarnytta, utan är endast ett verktyg för 

att beräkna monetära kostnader och hur mycket kommunen förväntas spara med en e-

tjänst. Det är förstås så att om dessa kommuner minskar kostnader och bibehåller 

servicenivån bidrar detta till ökad medborgarnytta i och med att verksamheten blir mer 

kostnadseffektiv. Sveriges kommuner och landsting (SKL), har i deras rapport (2011) 

använt sig av PENG-modellen för att beräkna nyttan av en förändring. PENG-modellen 

beskrivs i deras rapport som ett verktyg för att bryta ner stora komplexa problem till 

mindre hanterbara delar för att sedan analysera problemen. Jämfört med 

digitaliseringssnurran kräver PENG-modellen betydligt mer data och tid för att genomföra 

beräkningar. Digitaliseringssnurran kan således tillämpas för mindre komplexa situationer 

medan PENG-modellen är bättre anpassad för att användas i mer komplexa problem. 

 Denna digitalisering är dock en ständig utmaning för kommunerna att genomföra och 

tillvägagångssätten tycks variera mellan olika kommuner. I Ekonomistyrningsverkets 

(2018) rapport från 2018 konstateras denna stora variation i arbetssätt och hur dessa i vissa 

fall kan vara bristfälliga i sina strategiska manér. Rapporten visar att offentlig sektor i 

största allmänhet digitaliseras i för låg takt. Ekonomistyrningsverket (2017) har tidigare 

belyst ett bristfälligt användande av befintliga styrmedel och konstaterar det återigen igen 

i sin rapport för 2018. Vidare konstaterar rapporten även att Sveriges offentliga verksamhet 

sällan använder sig av verktyg för nyttorealisering för att göra beräkningar. Slutligen 

betonar rapporten att det krävs ett större fokus på slutanvändaren samt att denne bör 

involveras under utvecklingen. Samtidigt belyser kommunerna själva hur de existerande 

beräkningsverktygen brister i sitt beaktande av de kvalitativa variabler, det vill säga de 

kvalitetsrelaterade faktorerna, som påverkar det värde som genereras för medborgaren. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera offentlig sektors förhållningssätt till digitalisering och 

användning av ramverk för nyttorealisering. Studien har även som syfte att analysera 

betydelsefulla variabler för medborgarnytta vid utveckling av e-tjänster för att möjliggöra 

inkorporering av dessa i ramverk för nyttorealisering.  
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1.2 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete är främst Sveriges kommuner men studiens resultat 

bör även vara av intresse för resterande offentlig verksamhet som befinner sig i en 

digitaliseringsprocess. Uppsatsen syftar till att hjälpa målgruppen att reflektera över hur 

kommunal sektor kan gå till väga för att långsiktigt bedriva e-tjänsteutveckling för ökad 

medborgarnytta. Andra som kan ha intresse av denna uppsats är andra studenter, SKL och 

forskare.  

1.3 Problemformulering 

Denna rapport ämnar svara på följande frågeställningar: 

• Vilka kvalitativa variabler inverkar på medborgarnyttan? 

• Hur bör kommuner förhålla sig till modeller för nyttorealisering? 

• Hur kan kommuner inkorporera kvalitativa variabler i sitt användande av modeller 

för nyttorealisering? 
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2 Relaterad forskning 

För att begripliggöra denna studies resultat måste relaterad forskning först tas i beaktning. 

Denna studie inleder med att klargöra den komplexitet som finns förknippad med 

begreppet digitalisering samt definiera dess innebörd. Senare följer en redogörelse för 

begreppen effekthemtagning och nyttorealisering samt en presentation av modeller för 

dessa. Slutligen presenteras en definition av begreppet medborgarnytta, en förklaring av 

dess beståndsdelar, digitaliseringens inverkan på den samt metoder för att beräkna den. 

Nämnvärt för studien är även det faktum att publicerandet av rapporter inom ämnet 

”digitalisering av offentlig verksamhet” tycks ha haft en period av minskad frekvens mellan 

2009 och 2015 vilket resulterat i att färre aktuella rapporter gått att tillgå. I figur 1 går att 

utläsa hur en sökning på ”e-government” som ämne i Web of Science databas den 30 maj 

2019 visar på en minskad publiceringsfrekvens under just denna period. Denna minskade 

frekvens har i sin tur inneburit att studien stundtals mötts av svårigheter i sitt 

informationssökande. Samtidigt har detta även motiverat denna studies syfte.   

 

Figur 1. Antalet publicerade rapporter inom ämnet "e-government" per år (Data: Web of 

Science). 

2.1 Digitisering och digitalisering 

Digitaliseringens frammarsch har inneburit stora förändringar i samhället. Gray och 

Rumpe (2015) förklarar hur digitaliseringen inte bara medfört förändringar på social nivå 

genom exempelvis sociala medier utan även möjliggjort för nya kommunikationskanaler 

mellan offentlig verksamhet och dess intressenter. Regeringskansliet (2017) benämner 

digitaliseringen som en av de starkaste krafterna i dagens samhällsutveckling och 

poängterar även hur detta påverkar hela samhället och alla de delar det utgörs av. Det ter 

sig på så vis rimligt att kommuner riktar stora medel mot att bli mer digitala. 

Det tycks dock råda viss ovisshet kring definitionen, och framförallt användningen, av 

termen digitalisering. Cöster och Westelius (2016) definierar i grunden digitalisering som 
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aktiviteten att göra något datorläsbart och på så vis tillgängliggöra den i elektronisk form. 

De nämner dock hur beteckningen kommit att förändras under tid och att den numera 

snarare innefattar akten att datorisera något som tidigare varit analogt. I den svenska 

översättningen av Brynjolfsson och McAfees (2015) bok ”Den andra maskinåldern” 

definieras digitaliseringen på liknande vis genom att benämna det som omvandlandet av 

alla former av information till binär form. Deras definition baseras dock på Shapiro och 

Varians (1999) definition av digitisering som ”kod[ning av information] som en bitström”. 

Just urskiljandet av digitisering gentemot digitalisering tycks dock föra med sig viss 

tvetydighet. Brennan och Kreiss, (2016) likt Orellana (2017), behandlar hur dessa ord bör 

särskiljas emellan. De definierar digitisering som omvandlandet av något analogt till något 

digitalt och menar att digitalisering snarare handlar om det faktiska användandet av det 

digitiserade.  

 Den existerande tvetydigheten mellan termerna digitisering och digitalisering riskerar 

även att skapa viss språklig problematik då termerna ska nyttjas på svenska. Vid 

tidpunkten för författandet av denna rapport2 finns inte ordet ”digitisering” i Svenska 

Akademins ordbok. En sökning i databasen Mediaarkivet genom Retriever Business3 på 

termen ”digitisering” generar endast 24 träffar medan en sökning på termen 

”digitalisering” genererar hela 74 642 träffar. Liknande resultat nås genom att göra en 

identisk sökning i Google Scholar. Där hittas endast 35 träffar på ”digitisering” samtidigt 

som 21 000 träffar nås genom en sökning på ”digitalisering”. Analys av trender i 

användandet av de två termerna som söktermer i sökmotorn Google (figur 2 och 3) tyder 

även det på en viss skillnad i användandet av de svenska termerna gentemot de engelska. 

Trenderna visar hur digitisering fortfarande används mer frekvent än digitalisering på 

engelska medan digitalisering används i väldigt hög utsträckning över digitisering i Sverige.  

 

Figur 2. Söktrender på Google. Blå linje är "digitizing” och röd linje är "digitalazing" 

(Data: Google Trends). 

                                                        

2 Genomförd 2019-02-18  

3 Genomförd 2019-03-19 
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Figur 3.  Söktrender på Google. Blå linje är "digitisering" och röd linje är "digitalisering" 

(Data: Google Trends). 

I denna rapport har det, trots det låga användandet, beslutats att inkorporera användning 

av termen digitisering för att ge nyans till termen digitalisering. Den analys som gjorts av 

termerna visar på att det tycks föreligga ett visst värde i att differentiera mellan de två 

termerna. Detta värde ses framförallt i den språkliga skillnad som uppstår i översättandet 

till svenska från engelska samt tolkandet av texter författade på engelska. Rapporten 

kommer således, med utgång ut Brennan och Kreiss (2016) samt Orellanas (2017) 

resonemang, genomgående referera till digitisering som processen att omvandla 

information, som tidigare var analog, till digital form. Vidare kommer rapporten referera 

till digitalisering som den fundamentala, digitala transformationen som digitiserad 

information genererar. 

2.2 Modeller för effekthemtagning och nyttorealisering 

Med betraktandet av digitalisering som en lösning på de problem som kommuner står inför 

genereras ett behov av ökade resurser för att stimulera utvecklingen av e-tjänster. För att 

dessa investeringar ska förbli sunda över tid behövs även grundliga beräkningar av dessa 

genomföras (Carratta, et al., 2006). Carratta et al. belyser den komplexitet som finns 

förenad med att använda sig av så kallade Return of Investment kalkyler (ROI4). De betonar 

vikten av att ha en ingående förståelse om verksamheten för att generera mer träffsäkra 

kalkyler. Samtidigt belyser de hur ROI-kalkyler inom offentlig verksamhet måste beaktas 

annorlunda gentemot hur de används i privat sektor. Detta, förklarar de, beror på att 

offentlig sektor inte har samma ekonomiska vinstbehov utan snarare grundar sina värden 

på den nytta som genereras för medborgaren och verksamheten. Vidare nämner Carratta 

et al. även hur det bakgrundsarbete som krävs för att generera ROI-kalkyler i sig har ett 

stort värde i hur de genererar insikter relaterade till verksamheten. Även Phillips och 

Phillips (2009) argumenterar för nyttorna av att använda ROI-kalkyler inom offentlig 

sektor. De förklarar hur kalkylerna bidrar till att identifiera potentiella 

förbättringsområden, tydliggör genomförda förbättringar samt möjliggör för en effektivare 

verksamhet. Genom en förbättrad uppfattning av nuläget möjliggör kalkylerna även för ett 

förbättrat budgeteringsarbete enligt Phillips och Phillips. De nyanserar dock detta på 

liknande vis som Carrata et al. genom att klargöra hur offentlig verksamhet innefattar en 

högre komplexitet än privat sektor i relation till ROI-kalkyler. 

 Den komplexitet som finns relaterad till det värde som IT-investeringar skapar inom 

offentlig sektor, det denna studie kallar medborgarnytta, har på så vis genererat ett behov 

                                                        

4 Kalkyler för att beräkna lönsamhet av IT-projekt 
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för nyanserade beräkningsmodeller som tar detta i beaktning. Carratta et al. redogör för 

hur (2006) flertalet sådana modeller tagits fram. Tidsepoken för framtagningen av dessa 

modeller bör även i sig poängteras. Då majoriteten av dessa tagits fram omkring 

millenniumskiftet synliggörs än mer tydligt hur metoder för nyttoberäkning inte är något 

nytt. Vidare illustrerar detta hur behovet för dessa modeller uppstått för länge sedan och 

hur mognandet av offentlig verksamhets digitalisering tycks ha stagnerat. Även om 

modellerna skiljer sig åt finns ett genomgående tema om att försöka skapa en bättre 

uppfattning om det totala värde som genereras av IT-investeringar istället för att fokusera 

enbart på vilken potentiell ekonomisk vinst varje enskild investering ger (Carratta, et al., 

2006). Även om det finns begränsat med data inom ämnet tycks IT-projekt inom offentlig 

sektor i många fall misslyckas och den data som finns visar på en misslyckandegrad 

omkring 60–80 procent bland större IT-projekt (Heeks, 2003; Mawela, et al., 2016). Delar 

av förklaringen till detta finns just i den komplexitet som omger IT-projekt inom offentlig 

sektor. Detta gör det i sin tur rimligt att ifrågasätta huruvida det finns en allmän modell 

som är applicerbar på alla offentliga verksamheter. Vidare ger det stöd till den vikt Carratta 

et al. lägger vid en ingående förståelse om verksamheten.  

Dock visar forskning tydligt att offentlig sektor brister i sitt nyttjande av dessa modeller. 

Weerakkody et al. (2015) identifierade i en litteraturstudie av 132 artiklar inom 

digitalisering av offentlig sektor en tydlig brist på kvantitativa metoder vid undersökning 

av digitaliseringens kostnad och nytta. Denna tes stödjs av Ekonomistyrningsverkets (ESV) 

undersökningar om svensk offentlig sektors digitaliseringsarbete. Det ska dock tydliggöras 

att ESV fokuserat på ramverk för nyttorealisering istället för nyttorealiseringskalkyler i sin 

mer allmänna form. ESV (2017) beskriver hur majoriteten, hela 55 procent, av strategiska 

IT-projekt inom offentlig sektor i Sverige har varken nyttorealiseringsplan eller någon som 

ansvarar för den typen av frågor. De poängterar dock hur arbete med nyttorealisering är 

ett krävande sådant men understryker samtidigt vikten av detta arbete för att ej gå miste 

om digitaliseringens påtänkta nyttor. Det noteras även hur strategiska IT-projekt tenderar 

att styras efter tid och budget snarare den faktiska effekten som genereras. Vidare förklarar 

ESV hur en klar majoritet, närmare 80 procent, av verksamheterna identifierar de nyttor 

som projekten genererar men istället kvantifierar dessa i form av monetära termer i en 

väldigt liten utsträckning. ESV (2018) påvisar liknande resultat i sin uppföljande studie. 

Där konstateras att en klar majoritet, hela 69 procent, av Sveriges kommuner inte använder 

sig av ett ramverk för nyttorealisering. Dock tyder studien på en ökning av användandet 

kostnads- eller nyttoanalyser innan besluttagande kring e-tjänsteutvecklingsprojekt där 

endast 30 procent svarar att de aldrig använder sig av dessa.  

 Det värde offentlig sektor finner i digitaliseringens potential kring ökning av 

medborgarnytta skapar således ett behov av modeller som tar det kvalitativa värdet i 

beaktning vid analys inför och efter e-tjänsteutveckling. Dessvärre tycks det finnas en 

avsaknad av just detta, framförallt modeller som baseras på svensk kommunal sektor. 

Denna studie tar sitt avstamp i att undersöka vad en sådan modell bör ta i beaktning för att 

hjälpa kommuner i sitt digitaliseringsarbete.  

2.3 Medborgarnytta 

Offentlig sektors konstanta verkande för ökat värde för medborgarna utgör i sin tur en del 

av den nytta som bör beräknas genom användandet modeller för effekthemtagning och 
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nyttorealisering. Både i och utanför Europa kämpar offentlig verksamhet med att öka 

värdet av de tjänster som levereras utan att öka kostnaderna för tjänsterna. Samtidigt vill 

kommuner utveckla metoder att mäta effektivitet i verksamheter utan att riskera felaktigt 

fokus med interna mätbara mål vilket potentiellt kan leda till sämre service för 

medborgarna (Moullin, 2017). En viktig del av kommuners arbete består av att hela tiden 

försöka förbättra och öka medborgarnyttan, men först måste begreppet medborgarnytta 

beskrivas. Moore (1995) menar att det är skillnad mellan privat och offentlig sektor i 

arbetet med att sätta tydliga mål. I den privata sektorn kan verksamheten utformas för att 

ständigt arbeta mot målet att generera en högre avkastning till aktieägarna genom att till 

exempel producera en produkt eller en tjänst. Den privata sektorn har också en bättre 

möjlighet att mäta sin framgång i och med att resultatet handlar om hur mycket finansiella 

medel som genereras vilket möjliggör att kommunerna kan likställa sin nytta med 

verksamhetens genererade vinst. Detta är en av de stora skillnaderna mellan privat och 

offentlig sektor då målen för verksamheter inom offentlig sektor inte kan utformas endast 

utifrån ekonomiska mål utan även måste generera ett kvalitativt värde för befolkningen. 

Moore (1995) påstår att grunden till förståelsen i skillnaden mellan privat och offentlig 

sektor ligger i just var man ämnar skapa värde, i den publika offentliga sektorn eller inom 

en specifik privat kundbas. Värde inom offentlig sektor kan vara att medborgare får tillgång 

till sjukvård, utbildning och andra sociala trygghetstjänster vilket Moore menar att alla som 

arbetar inom den offentliga sektorn förstår. Moore (1995) skriver också att samhällen som 

värderar privat konsumtion högre än det kollektiva värdet, ser individuell frihet som en 

viktig aspekt och att privata entreprenörer anses vara en viktig drivkraft för social och 

ekonomisk nytta. I dessa samhällen kommer inte det offentliga värdet som dess ledare och 

chefer skapar räcka utan det krävs också att kommuner redovisar hur mycket det kostar 

och vilket värde som detta har skapat för medborgarna. Endast då, menar Moore, kan 

kommunen vara säker på att de faktiskt har skapat medborgarnytta. 

Inom offentlig sektor har det påbörjats en övergång till att se på medborgarna på ett nytt 

sätt. Kommunerna har börjat se dem som en användare och samskapare (Hedestig, et al., 

2018) av kommunernas tjänster, vilket innebär ett skifte i fokus (Moore, 1995). Moore 

beskriver vidare att det ändå inte är helt tydligt hur anpassningen av detta synsätt sker i 

olika myndigheter inom en nation eftersom många av myndigheternas åtaganden inte är 

en tjänst utan istället en myndighets utövning, exempelvis som polisiära aktioner. Moore 

beskriver också hur komplext det blir när man försöker utvärdera tjänster som 

myndigheter eller kommuner bistår med. Om socialtjänsten till exempel ska utvärdera hur 

deras tjänster fungerar måste man undersöka hur socialtjänsttagarna upplever tjänsten 

som de nyttjar hos socialtjänsten, men man måste också ta hänsyn till hur mycket det 

faktiskt kostar. Socialtjänsten kan inte endast förlita sig på svaren från de som nyttjar 

tjänsten. Det är viktigt att skilja på utvärdering av medborgare och de som faktiskt utnyttjat 

tjänsten som kund eller användare, likväl om en brottsling ska utvärdera polismyndigheten 

så är det inte helt givet att kunden eller användaren är opartisk. Den eventuellt partiska 

synen från medborgarna bör hanteras och värderas på ett nyanserat vis vid insamling av 

data från medborgare då det kan förekomma åsikter som inte är representativa för hela 

populationen. 

Medborgarnytta definierar Chu et al. (2017) i tre separata kategorier i deras 

litteraturstudie: operativt värde, politiskt värde och socialt värde. Operativt värde används 
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för att ringa in ekonomiska och icke-ekonomiska effekter och effektivisering. Detta 

operativa värde har Chu et al. ytterligare delat in i två underliggande kategorier, effektivitet 

och användarorienterad service. Det vill säga vinst för den interna verksamheten och 

mervärde för medborgaren. Politiskt värde är kopplat till hur medborgare har möjlighet till 

att uttrycka behov, åsiktsutbyte eller att ta del av publika data. Detta värde består av två 

underkategorier, transparens och ansvarstagande och medborgardelaktighet. Sociala 

värden ska utröna hur kommuner lyckas förbättra levnadsstandarden för individer och 

grupper i samhället och hur detta bidrar till långsiktighet och hållbarhet. De sociala 

värdena är indelad i tre underkategorier, tillit, självutveckling och livskvalitet. Chu et al. 

(2017) säger också att vid användning av detta ramverk för att kategorisera 

medborgarnytta behövs det många år av bakgrundsdata vilket Chu et al. samlade in via 

telefonintervjuer under tre års tid där de kategoriserade frågorna enligt tidigare beskriven 

ordning i syfte att utveckla en metod att mäta medborgarnyttan.  

 Medborgardelaktighet i sig är ett intressant begrepp relaterat till medborgarnyttan. Chu 

et al. (2017) beskriver medborgardelaktighet som e-deltagande, viljan att använda e-

tjänster och e-politisk transparens. Lindblad-Gidlund et al. (2010) menar att det finns fler 

aspekter till detta begrepp och att det finns ett gott syfte i att låta medborgare vara delaktiga 

i e-tjänsteutveckling i ett tidigt skede. Detta för att utvecklarna inte ska behöva gissa vilka 

behov medborgarna har, utan istället fråga dem direkt. Utan medborgardelaktighet 

behöver utvecklarna oftare förlita sig på gissningar om medborgarnas behov vilket kan leda 

till felaktiga slutsatser. Lindblad-Gidlund et al. (2010) skriver att medborgarnas 

delaktighet oftast används i situationer som att initialt ta fram vilka e-tjänster som 

medborgarna vill ha, för att testa formulär och sökvägar, referensgrupp i projekt och för att 

lämna förslag till förbättringar. De kommuner som använt sig av medborgardelaktighet har 

upplevt positiva effekter och nya infallsvinklar på vilka funktioner som användarna vill ha 

(Lindblad-Gidlund, et al., 2010). 

 Även om denna forskning redogör för olika beståndsdelar inom medborgarnyttan 

saknas det dock en koppling till svenska kommunal verksamhet. Det faktum att detta 

saknas skapar i sin tur ett tomrum som denna studie syftar till att fylla. 

2.3.1 Digitaliseringens bidragande effekt till medborgarnyttan 

Digitaliseringen av offentlig verksamhets komplexa natur har lett till ett flertal försök att 

kontextualisera dess inflytande på verksamheten genom att belysa vilka positiva effekter 

den genererar. En effekt som identifieras som framstående är digitaliseringens 

möjliggörande för fler medborgare och företag att få en utökad tillgång till offentlig 

verksamhets tjänsteutbud på ett effektivt sätt (Tsohou, 2014; Lindgren, 2013; Bhatnagar, 

2004). Detta nyanseras dock något av Tsohou som menar att detta tjänsteutbud ibland 

tenderar att renderas onödigt svåråtkomlig genom ett ineffektivt digitaliseringsarbete. 

Vidare identifieras den effektivisering av verksamheten som digitaliseringen bidrar till 

(Bhatnagar, 2004; Wang & Chen, 2012; Tsohou, 2014; Lindgren, 2013). Lindgren förklarar 

hur en bidragande faktor till detta är hur antalet manuella arbetsrutiner kan minska genom 

exempelvis automatisering och på så vis genomföras mer effektivt, något som slutligen 

också gör processen mer effektiv för medborgaren. Tsohou bygger vidare på detta genom 

att istället belysa den kostnadseffektivisering som kan uppnås genom digitalisering. Även 

medborgarens ökade möjlighet för insyn i myndighetsprocesser ses som en positiv effekt 
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(Lindgren, 2013; Wang & Chen, 2012; Valdes, et al., 2011). Da Cruz (2016) utvecklar detta 

genom att förklara hur en bristande insyn riskerar att hota medborgarens tillit till 

verksamheten. De menar vidare att digitalisering är ett effektivt verktyg för att motverka 

denna effekt. Vidare förklarar Valdes et al. och Lindblad-Gidlund et al. (2010) hur 

digitaliseringen även bidrar till att möjliggöra för, samt uppmana till, en större 

medborgarinverkan i verksamheten. Det vill säga att medborgaren får ett större inflytande 

i verksamheten och på så vis möjligheten att i större utsträckning forma verksamheten efter 

sina behov. 

 Genom den tidigare forskningen som genomförts kring digitaliseringens bidragande till 

medborgarnyttan går att utläsa hur denna tycks innefatta flertalet tydliga effekter. Vidare 

går att härleda hur det finns ett tydligt intresse i att försöka konkretisera vad 

digitaliseringen faktiskt bidrar med i form av kvalitativa effekter. Detta motiverar i sin tur 

denna studies frågeställning om just vilka kvalitativa variabler som ingår i 

medborgarnyttan.  

2.3.2 Att mäta medborgarnytta 

Det är inte helt trivialt att mäta och utvärdera medborgarnyttan eftersom den är föränderlig 

och i stor utsträckning baseras på politiska värderingar och nyanseringar (Papi, et al., 2018; 

Smith, 2004). Smith skriver att medborgarnytta definieras och omdefinieras genom social 

och politisk interaktion, vilket exempelvis kan vara när politiken möter samhället och olika 

representanter träffas. Denna interaktion menar Smith kommer att uppmuntra att den 

offentliga sektorn förändrar sin syn på medborgarnytta och anpassar sig till de nya 

förutsättningarna. Papi et al. (2018) menar också att medborgarnytta och medborgarvärde 

skapas av offentlig sektor genom tjänster, lagar, regelverk och andra funktioner men att om 

ökning av denna nytta oftast är kopplat till en uppoffring, vanligtvis användande av 

skattemedel. Medborgarnyttan blir mer värdefull om kommuner skapar stor nytta för få 

uppoffringar, alltså att kommunerna gör något värdefullt för medborgarna till låg kostnad. 

Papi et al. (2018) visualiserar sin modell för beräkning av värde för medborgarna som en 

pyramid där grunden består av immateriella värden som organisationers mänskliga 

resurser, relationerna med andra intressenter både i offentlig och privat sektor och 

förmågan att förstå förändringar i kontexten man opererar. I denna grund har Papi et al. 

kategoriserat dessa immateriella värden i fem typer: strukturella, humanitära, relationella, 

empatiska och evolutionära. Ovanpå detta grundlager ligger det ekonomiska värdet vilket 

innefattar hur effektiv den administrativa organisationen är. Där skapas ekonomiskt värde 

genom att nyttan överstiger den ekonomiska förlusten. På toppen av pyramiden beskriver 

Papi et al. det sociala värdet, vilket består av hur nöjda medborgarna är med de tjänster 

som offentlig sektor tillhandahåller. Detta mäts genom att kontrollera hur nöjda 

medborgare är med de tjänster som levereras och syftet är att uppnå maximal skillnad 

mellan sociala fördelar och nackdelar. Papi et al. har testat sin modell i sin studie och där 

har de tillsammans med den kommunen de studerade tagit fram nyckelvärden inom de 

olika värdelagren i deras pyramid och definierat mätmetoder inom respektive lager. Detta 

användes sedan som grund till att mäta förändring inom varje område och utifrån detta 

resultat drogs analyser som användes till beslutsunderlag för de styrande funktionerna 

inom undersökt kommun. Trots att Papi et al. och Smith båda noterar de svårigheter som 
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finns relaterade till att försöka mäta medborgarnyttan yttrar det sig, även här, en avsaknad 

av att inkorporera detta i ett svenskt sammanhang. 

2.3.3 Metoder för att mäta medborgarnytta 

Moullin (2017) menar att det finns flera faktorer som är viktiga för att lyckas mäta och 

hantera offentlig sektors förändringsarbete gällande service och effektivitet. Dessa faktorer 

är att organisationen måste kunna arbeta över organisationens gränser, samla in åsikter 

och synpunkter från användare och intressenter, fokusera på det faktiska bevisbaserade 

utfallet, göra processförändringar och förbättra tjänster, hantera den interna 

organisationens förmåga och problem, integrera riskhantering samt att integrera en 

ledningskultur vilken baseras på förbättringsarbete, innovation och lärande istället för top-

down baserad styrning i stuprör. Detta kan i sin tur liknas med ett LEAN-orienterat synsätt 

(Modig & Åhlström, 2012). Moullin kopplar även samman till Balanced Scorecard (BCS) 

som behandlar hur det är möjligt att kanalisera ett företags visioner och strategier till 

mätbara mål med hjälp av fyra strategier: finansiella åtgärder, kundkännedom, interna 

affärsprocesser och lärande och växande (Kaplan & Norton, 1996). Detta för att kunna 

erbjuda en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga mål. Moullins Public Sector Scorecard 

(PSS) är baserad på detta ramverk med anledningarna att den tillåter privata sektorns 

organisationer att använda sina visioner och strategier för att skapa fokuserade strategiska 

målbilder vilket förstås också är användbart inom den offentliga sektorn.  

PSS (Moullin, 2017) är utformat som en processbeskrivning i tre steg där varje del 

bygger upp nästa nivå. Modellen är baserad på att processer leder till utfall eller resultat 

och förmågan definieras som organisatoriska, kulturella och resursbaserade faktorer som 

behöver förändras för att kunna leverera effektivare processer. Moullin menar att denna 

modell fungerar bäst i workshopformat med intressenter från alla delar i kedjan för att 

tillsammans bidra till vad utfallet eller resultatet ska bestå av, hur processer ska förändras 

och vilka organisatoriska förändringar som ska genomföras för att kunna uppnå dessa 

resultat och utfall. Dock har det uppstått svårigheter att anpassa BCS till offentlig sektor då 

syftena mellan privat och offentlig sektor skiljer sig markant. Privat sektor är i högre 

utsträckning mer intresserade av finansiella målbilder till skillnad mot offentlig sektor vars 

fokus framförallt är på exempelvis medborgarnytta eller politiska mål och visioner. Det 

krävdes således en hel del justeringar av modellen för att uppnå önskade resultat. 

 Dadayan (2006) har i sin forskning presenterat sju modeller för beräkning av ROI inom 

offentlig sektor. Den första av dessa modeller kallas för SROI och kan användas som en 

modell för beräkning av medborgarnytta. SROI står för Social Return on Investment och 

Dadayan beskriver den som ett ramverk som ser på värdeskapande ur ett 

investeringsperspektiv. Investeringsperspektivet innebär att anamma ett värdeskapande 

som sker simultant i tre instanser: ekonomiska, social-ekonomiska och sociala. 

Ekonomiskt värde uppstår när då det uppstår finansiell utdelning för en investering. Socialt 

värde skapas när resurser, processer eller policys kombineras i syfte att skapa 

livsförbättrande situationer för individer. Dadayan (2006) markerar dock att det är väldigt 

svårt att mäta det faktiska sociala värdet men att det finns ett tydligt värde vilket i sig är 

värdefullt att säkerställa. Social-ekonomiskt värde menar Dadayan är kombinationen av 

ekonomiskt och socialt värde, vilka måste vara kvantifierbara, och använda dessa 

mätvärden i situationer där man mäter andra ekonomiska faktorer.  
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En annan metod för att utvärdera tjänster inom e-government är Balanced E-

Government Index (BEGIX), vilket baseras på BSC som tidigare nämnts. BEGIX mäter på 

49 fördefinierade mätpunkter och resultatet ges på en skala från 0 till 100 på fem stora 

mätområden: tjänsteportfölj, effektivitet, delaktighet, transparens och förändringsledning 

(Dadayan, 2006; Bertelsmann Foundation, 2001).  

Value Measuring Methodology (VMM) är en metod utvecklad av USA:s General Services 

Administration med syftet att mäta värdet av e-tjänster (Dadayan, 2006; CIO Council Best 

Practices Committee, 2002). Faktorer som ingår i denna metod är kostnad, värde och risk 

och dessa analyseras utifrån flera perspektiv för att skapa multidimensionella 

beslutsunderlag i syftet att fullständigt inkludera allt värde som skapats genom e-tjänster. 

De områdens värde som mäts är socialt och offentligt, strategiskt och politiskt, 

myndigheternas finansiella värde, myndigheternas operationella och grundläggande 

värde, risk och det direkta värdet för användaren. Framförallt används denna metod i 

situationer där det finns behov att använda ett tydligt ramverk och få tillräcklig information 

om skillnader mellan olika alternativ och att det existerar en strävan till att optimera värde, 

minimera kostnader och förminska risker. 

Prioritering efter nyttogrunder (PENG) är en modell som enkelt och praktiskt visar hur 

värdering och uppföljning av nyttan med IT-investeringar kan genomföras. Dahlgren et al. 

(2000) beskriver hur modellen inte enbart är användbar inom IT-projekt, utan går också 

att använda till att värdera andra mjuka nyttor. Modellen är inte att jämföra med 

exempelvis bokföringsmodeller, men kan trots detta användas till att definiera, i 

ungefärliga siffror, kostnader och nyttor med IT-investeringar. Detta ämnar till att leda till 

ett beslutsunderlag som är bättre än att inte genomföra någon beräkningskalkyl alls. 

Modellen fungerar också som uppföljningsmodell på hur utfallet av en investering föll ut, 

något som Dahlgren et al. menar allt för sällan genomförs. PENG-modellen genomförs i tre 

faser: förberedelsefasen, analysfasen och kvalitetssäkringsfasen. I förberedelsefasen 

bestäms syftet, generering av insikter, bestämmer och avgränsar objektet och sist 

beskrivning av objektet. I analysfasen identifieras nyttoeffekter, strukturerar nyttoeffekter, 

värderar nyttoeffekter samt beräknar kostnaderna för nyttan. Sist i kvalitetssäkringsfasen 

validerar och bedöms risker och hinder och beräknar nettonyttan samt fastställer 

hemtagningsansvaret. Stegen kan i viss mån bedrivas parallellt och enligt Dahlgren et al. 

rekommenderas ett iterativt förfarande. PENG-modellen är mer lämplig vid stora IT-

investeringar, men däremot mindre lämplig för mindre e-tjänster då det blir mer kostsamt 

att gå igenom hela PENG-modellen än att bara utveckla e-tjänsten. 

Digitaliseringssnurran (RISE, 2018) är som tidigare nämnt framtagen av 

forskningsinstitutet RISE på uppdrag av Post- och Telestyrelsen med syftet att skapa en 

enklare modell för att bedöma digitaliseringens potential inom kommunal verksamhet. 

Modellen är baserad på en tidigare produkt som användes till att räkna på kostnader för 

bredbandsinstallationer inom stadsnäten som senare anpassades för att passa in på 

kommunernas behov av beräkningskalkyler. Digitaliseringssnurran simulerar kostnader 

baserade på statistik från SCB:s och Koladas offentliga databaser vilket i praktiken innebär 

att till exempel enkelt kan utläsa kostnader per timme för hemtjänstpersonal baserat på 

den kommun som simuleras. RISE (2018) är tydliga med att denna beräkningsmodell 

endast ger en grov uppskattning till kostnader och nyttor och att innan man använder den 

i praktiken bör vara noggrann med att kontrollera sina lokala förutsättningar som 
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organisation, behov och kompetenser. RISE (2018) är tydliga med att denna 

beräkningsmodell endast ger en grov uppskattning till kostnader och nyttor och att innan 

en kommun använder den i praktiken bör den kommunen också vara noggrann med att 

kontrollera sina lokala förutsättningar som organisation, behov och kompetenser. Det är 

också tydligt att värden hos medborgare, som medborgarnytta, inte hanteras i denna 

modell och att den är endast till för att beräkna interna effekter hos 

kommunförvaltningarna.  

Det finns alltså flera modeller och metoder för att hantera medborgarnyttan, däremot 

finns det oftast en eller flera nackdelar med dem, exempelvis kan metoden inte hantera 

medborgarnyttan på ett effektivt sätt eller kanske är modellen väldigt komplicerad och tar 

många dagar eller veckor att använda. Just denna komplexitet tyder på att området är 

svårhanterligt och detta styrker syftet med studien. 

2.4 Reflektion kring relaterad forskning 

Ur den relaterade forskningen går tydligt att utläsa en väldig komplexitet relaterad till 

digitaliseringen av offentlig verksamhet. Denna komplexitet innefattar inte endast en 

språklig sådan utan existerar även inom de mest grundliga delarna av offentlig sektors 

digitalisering. Vidare exemplifierar forskningen för hur det existerar ett flertal olika 

modeller för effekthemtagning och nyttorealisering. Det ter sig dock tydligt hur dessa 

modeller saknar inkorporering av de kvalitativa variabler som inverkar på det värde som 

genereras för medborgarna. Just detta värde, det studien kallar medborgarnytta, är även 

det relativt komplext. Det faktum att medborgarnyttan består av kvalitativa värden gör den 

väldigt subjektiv vilket försvårar en exakt definition. Forskningen som gjorts inom detta 

område gör dock ett gediget arbete i att definiera denna men är samtidigt inte tydligt 

inkorporerad i svenska förhållanden. Denna subjektivitet gör det även svårare att mäta 

detta värde. Den relaterade forskningen visar dock att flera metoder för att göra just detta 

existerar även om dessa inte nödvändigtvis är anpassade för ett nyttjande inom kommunal 

verksamhet samt att de utvecklades för 10—20 år sedan vilket kan betyda att det existerar 

ett behov av att uppdatera modellerna. Det har också tillkommit nya begrepp inom e-

Governmentforskningen såsom samskapande och samkonstruktion där medborgaren är 

inblandad i större utsträckning i utvecklingen av e-tjänster. 

 Beräkningskalkyler har alltså en koppling till medborgarnytta och de kan anses vara två 

sidor av samma mynt. Att mäta dessa för att beräkna om investeringar faktiskt genererar 

det tänkta utfallet är mycket komplicerat. Det sedan tidigare mätmetoder och försök till att 

definiera upp variabler för medborgarnytta. Det intressanta blir således att studera hur väl 

de är implementerade i kommunal sektors verksamhet och huruvida de blivit en del av 

deras verksamhetsutveckling samt hur de kvalitativa variabler som utgör medborgarnyttan 

kan inkorporeras.  
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3 Metod 

Datainsamlingsmetoden för denna studie grundas i en kvalitativ forskningsansats för att 

på så vis möjliggöra ett djupare analysarbete kring studiens kvalitativa aspekter. Kvalitativa 

metoder bidrar till en fördjupad förståelse av det undersökta ämnet (Yin, 2011; Wallén, 

1996). Den kvalitativa ansatsen och dess metoder bidrar således till att svara på studiens 

syftes första del vilken syftar till att undersöka kommuners förhållningssätt till 

medborgarnyttan och ramverk för nyttorealisering. Då detta ämne även är tämligen 

komplext och inrymmer viss del av subjektivitet lämpar sig denna forskningsansats än mer 

lämpligt (Wallén, 1996). Studien applicerar dock även en kompletterande kvantitativ 

metod i användandet av enkäter för att möjliggöra ett ökat antal respondenter och på så vis 

även en ökad reliabilitet. Vidare bidrar den kvantitativa metoden till att svara på studiens 

syftes andra del vilken syftar till att kartlägga betydelsefulla variabler inom 

medborgarnyttan samt analysera hur dessa kan inkorporeras i ramverk för 

nyttorealisering. 

 På grund av det undersökta områdets komplexitet har även stor variation i typer av 

kvantitativa data förekommit. Detta har i sin tur även resulterat i att olika analysmetoder 

applicerats till olika datasamlingar. Nominala data kan exempelvis ses i form av 

respondenternas beskrivning av de kvalitativa variabler de anser påverkar 

medborgarnyttan. Det nominala datamaterialet undersöktes sedan genom 

frekvensanalyser för att ta reda på frekvensen av olika svars förekomst. Vidare går ordinal 

data att se i exempelvis vad kommuner anser att digitaliseringen har bidragit till. Även i 

dessa fall användes frekvensanalyser till stor del. Slutligen finns även kvot data att se i 

exempelvis antalet e-tjänster varje kommun har. I förekomsten av dessa användes 

medelvärdesanalyser för att beräkna medelvärde. För att skapa insikter kring den data 

studiens datainsamling genererat gjordes kontinuerliga dataanalyser genom användandet 

av Microsoft Excel, Google Forms samt Advanced Summary. Genomgående i studiens 

analysarbete har korrelation- och regressionsanalyser genomförts för att synliggöra 

eventuell samvariation inom svaren. Vidare har även faktoranalyser genomförts för att 

generera ytterligare, mer djupgående, insikter kring potentiell korrelation mellan två eller 

fler variabler.  

För att öka studiens reliabilitet har kontinuerlig dialog med experter inom specifika 

områden genomförts. Konkret har detta inneburit att studien kunnat dra slutsatser, samt 

presentera dessa, på ett mer pålitligt vis. En expert innefattade en lektor vid institutionen 

för statistik som gav rådgivning angående statistiska slutsatser kring den kvantitativa data 

som insamlats. Andra experter bestod av lektorer och doktorander vid institutionen för 

informatik vilka initialt bidrog till vägledning inom områdesspecificering samt avvägning 

av urval. Vidare har dessa även bistått med kontinuerliga insikter inom studiens 

huvudområde. Slutligen har även bibliotekarier rådfrågats för effektivare och mer 

träffsäker litteratursökning samt kring språklig komplexitet. 

Studien har genomgående för genomförandeperioden genomfört litteratursökningar. 

Dessa har gjorts genom Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor, Google Scholar, DiVA samt 

Scopus. De söktermer som använts har succesivt förfinats men var initialt av relativt allmän 

typ. Dessa söktermer innefattade främst kombinationer av ”E-government”, ”digitization”, 

”digitalization” och ”public value”. Senare under studien har dessa söktermer preciserats 
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genom kombination av fler djupgående områdesspecifika termer i form av exempelvis 

namn på specifika modeller som ”SROI” och ”Public Sector Scorecard” eller specifika 

variabler som ”accessability” och ”transparency”. Nämnvärt är även att studien 

genomgående gjort sökningar på både engelska och svenska motsvarigheter av varje 

sökterm för att bredda sökresultatet. Preciserande av det faktiska sökresultatet har skett 

genom att prioritera peer-reviewed artiklar samt att specificera tidsperioden för studiens 

genomförande. Syftet för detta ligger i att denna studie avser att använda litteratur av hög 

relevans. Detta blir än mer relevant baserat på digitaliseringens exponentiella 

utvecklingstakt (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Studien har även i vissa fall identifierat ett, 

enligt studieansvariga, tveksamt användande av källor. Detta användande innefattar till 

exempel hänvisning till opålitliga källor eller felaktiga citeringar. Där denna tendens har 

visat sig för väl förekommande har artikeln i fråga uteslutits för att säkerställa denna 

studiens reliabilitet. 

Studien har genomgående förhållit sig till Vetenskapsrådets ”forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” och de fyra huvudkraven 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet som den innehåller 

(Vetenskapsrådet, 2002). Baserat på detta har deltagarna i studien alltid informerats om 

studiens syfte, innebörden av deras deltagande, det faktum att dess medverkan är frivillig 

samt dess möjlighet att välja att avbryta sin medverkan i studien. Vidare har medverkandes 

samtycke alltid krävts. Detta har även tydliggjorts extra tydligt vid inspelning av intervjuer 

för att säkerställa att intervjuobjektet är medveten om detta och samtycker. Studien har 

även ständigt låtit de medverkande själva avgöra dess deltagande i studien både gällande 

om de ska medverka samt omfattningen av dess medverkan. 

 Studien har även behandlat insamlade data på ett sådant sätt att konfidentialitet kunnat 

säkerställas. För intervjuerna har det vid transkribering kodats på sådant vis att 

intervjuobjekten, samt den organisation den arbetar vid, ej gått att utläsa. Den grunddata 

som genererats i studien har lagrats på en lösenordskyddad lagringsplats. 

Studien har också förhållit sig till nyttjandekravet inom forskningsetiska principer genom 

att aldrig frågat efter, sparat eller vidare hanterat personuppgifter i samband med studien. 

Utöver personuppgifter kommer inte heller det material som studien genererat utlånas 

eller säljas för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga. 

3.1 Intervjuer 

För att generera insikt i digitaliseringsarbetet inom kommunal verksamhet genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med sex kommuner, en representant vid en 

myndighetsinstans samt en representant från en offentlig verksamhet. Urvalet av 

intervjuobjekt (tabell 1) baserades på en kombination av olika urvalsmetoder, till största 

delen baserat på ett teoretiskt urval där studien ämnade att intervjua de kommuner som 

har kommit relativt långt i sin utveckling av e-tjänster. De ursprungliga intervjuobjekten 

framtogs i dialog med experter på institutionen för informatik vid Umeå Universitet. I de 

initiala intervjuerna ställdes, utöver de planerade frågorna, också en fråga om vilka 

kommuner ansågs ha en bra metod för e-tjänsteutveckling och på detta vis användes också 

snöbollsurval för att generera ännu mer kunskap till studien. Utöver dessa urval var det 

också intressant att intervjua kommuner i ytterligheterna sett till invånarantal för att 

utröna om det finns skillnader i utvecklingen av e-tjänster. Därför valdes också två 
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kommuner ut som representanter för kommuner som både ansågs duktiga på e-

tjänsteutveckling men var också sett till invånarantal ytterligheter eller extremvärden. 

Detta innebär att studien använde sig i en viss utsträckning av ett extremvärdesurval. 

 Utöver de sex kommuner som intervjuades genomfördes ytterligare två intervjuer med 

myndigheter för att få en mer nyanserad bild av vad e-tjänsteutveckling på myndighetsnivå 

innefattar. Efter förfrågan om uteslutande från dessa två respondenter har, i enighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer angående konfidentialitetskravet, den data 

som dess intervjuer genererat därav ej inkorporerats. Dessa myndigheter kunde dock 

underlätta för studien med material, kunskaper och hänvisningar till relevanta källor i de 

frågeställningar som studien innefattar. 

 

Kodat namn Organisation Roll inom digitalisering Intervjulängd 

Respondent A Kommun 50 000–100 000 Ledare/samordnare 40 min 

Respondent B Kommun 100 000–200 000 Chef 57 min 

Respondent C Kommun 20 000–50 000 Ledare/samordnare 40 min 

Respondent D Kommun 100 000–200 000 Ledare/samordnare 36 min 

Respondent E Kommun >200 000 Chef 40 min 

Respondent F Kommun 50 000–100 000 Ledare/samordnare 34 min 

Respondent G Statlig myndighet Strateg 35 min 

Respondent H Statlig myndighet Chef 34 min 

Tabell 1. Intervjuobjekt, organisationen de tillhör, dess typ av roll samt intervjulängd. 

Studiens intervjufrågor (bilaga 2) bestod av två delar. Den första delen utformades för att 

generera insikt i det allmänna digitaliseringsarbetet inom varje intervjuad kommun för att 

i sin tur skapa en uppfattning om var i digitaliseringsarbetet kommunen befann sig och på 

så vis kontextualisera svaren. Intervjufrågornas andra del fokuserade på användandet av 

metoder för nyttorealisering samt de kvalitativa variablerna inom dessa. Med utgång ur 

Robert K. Yins (2011) utformades frågorna för att möjliggöra för detaljerade svar. Detta 

gjordes genom att ställa öppna frågor vilket Yin nämner som att vara av stor vikt vid 

intervjuer inom kvalitativ forskning. Första frågeställningen som ställdes när intervjun 

påbörjades var av väldigt generell och bred karaktär i syftet att uppmuntra att 

intervjuobjektet skulle prata mer och snabbt bli trygg i denna form av intervju. Tydliggöras 

bör att studiens intervjufrågor, på grund av dess semistrukturerade natur, kommit att 

anpassas samt utvecklas under varje intervju för att generera maximal mängd insikter men 

att den mall som refererats till alltid utgjort grunden för intervjuerna. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades representanten för kommunen om att alla 

intervjuer som genomförs i studien kommer att vara anonyma, varför denna studie utförs, 

att intervjuerna kommer endast användas i denna studiens syfte samt att om 

intervjuobjektet i ett senare skede vill uteslutas ur studiens material endast behöver 

kontakta studiens skribenter för att bli utesluten från materialet. Av de sex intervjuer med 

kommuner som innefattas i studien genomfördes en i ett fysiskt möte med representant 

från en kommun och de andra fem intervjuerna genomfördes genom telefonsamtal. Vid 

intervjuerna användes en telefon som ljudinspelare. Vid tillfället för intervjuerna befann 

intervjuarna sig i ett tyst och lugnt rum där det inte var några störande moment från 

omgivningen. Detta gäller för både telefonintervjuerna och den fysiska intervjun. Studiens 
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båda författare deltog under samtliga intervjuer där en ansvarade över att ställa frågor 

samtidigt som den andra förde anteckningar som sedan följdes upp.  

 I analysarbetets inledande fas transkriberades intervjuerna för att generera ett 

överblickbart råmaterial. De transkriberade intervjuerna genomgick sedan en tematisk 

analysmetod. Analysens filosofi grundades på Strauss och Corbins (1990) variant av Glaser 

och Strauss (1967) tidigare metod ”Grounded Theory” vilken betonar hur empirin bör ges 

visst tolkningsutrymme samtidigt som dess tillförlitlighet tydligt beaktas. Den faktiska 

analysen tog stöd av Lichtmans (2006) tillvägagångsätt för att behandla kvalitativt 

datamaterial för ökad förståelse. Lichtman förespråkar en abstrahering och kategorisering 

av data för att möjliggöra en iterativ genomgång. Denna bestod av kodning genom så kallad 

marginalmetod. Genom marginalmetoden markerades intervjuernas olika delar med 

kodord baserade innehållet av dessa. Den tematiska analysen ledde inte bara till en ökad 

förståelse om intervjuernas innehåll utan genererade även textdokument som 

effektiviserade den kontinuerliga analysen av det data som genererats från intervjuerna 

(Hallin & Helin, 2018).  

3.2 Enkäten 

För att med högre reliabilitet kunna uttala sig om studiens population genomfördes även 

en enkätstudie. Enkäten bidrar till detta genom att möjliggöra deltagande i studien från en 

större del av studiens population (Befring, 1994). Det faktum att enkäten distribuerades 

digitalt resulterade även i att geografiska och tidsmässiga hinder upphävdes vilka annars 

hade begränsat studiens räckvidd och respondentantal. Enkäten skickades till alla 

kommuner i Sverige, det vill säga 290, i ett e-postmeddelande med en beskrivande text som 

förklarade syftet och vilka studiens upphovsmakare var för att tydliggöra och uppmuntra 

ifyllnad av enkäten. I e-postmeddelandet fanns, förutom en förklarande text, även en länk 

till en Google Forms-enkät som innehöll de frågeställningar studien ville få besvarade 

(bilaga 1). Genom att skicka ut frekventa påminnelser till respondenterna ökade antalet 

respondenter (Befring, 1994). E-postadresserna har sitt ursprung i ett dokument med 

kontaktuppgifter som begärdes ut från SKL. Enkäten hjälper studien att utröna vilka 

kvalitativa variabler som kommunerna anser ingå i medborgarnytta och svarar delvis på 

forskningsfrågan om vad medborgarnytta innehåller för variabler. Enkätens frågor hade i 

grunden två olika fokusområden. Dess inledande del var utformad för att ge en allmän bild 

av kommuners digitalisering för att kontextualisera denna medan den senare delen syftade 

till att besvara studiens frågeställningar. Med utgång ur detta formulerades korta och 

exakta frågor med entydiga svarsalternativ samt att antalet frågor minimerades för att öka 

antalet svar (Befring, 1994). Enkätens svarsalternativ hade, i de fall där respondenten fick 

i uppgift att värdera, utformats enligt en semantisk orientering genom Likertskalor (Bell & 

Waters, 2016). Det faktum att studiens enkätdata går i linje med tidigare forskning samt 

de enkäter som genomförts i dessa tyder i sin tur på att studiens enkät är av hög reliabilitet. 

Denna slutsats stärks även enkätens höga respondentantal.  

Det skickades ut två påminnelser med en veckas mellanrum till de kommuner som ej 

uppgett att de hade svarat på enkäten och den första påminnelsen dubblerade antalet svar 

från cirka 70 till cirka 140. Den andra påminnelsen resulterade i de sista svaren, ungefär 

40. Enkäten var alltså tillgänglig och öppen för svar i tre veckor i syfte att minimera andelen 

som inte svarat. Det existerar dock ändå ett nämnvärt bortfall till enkäten. Ett mindre antal, 
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cirka 10, kommuner svarade att de ej ville delta i vår studie med blandade anledningar, 

framförallt att dessa kommuner upplevde att de var i så pass tidigt skede av sitt arbete med 

e-tjänster att de inte skulle kunna bidra på något vis till studien. Det större bortfallet av 

svar finns det ingen tydlig förklaring till, enkäten kan ha kommit till en person som valt att 

inte svara på den eller att den kommunen helt enkelt inte brytt sig om att svara. Bortfallet 

kan dock, som flera andra påtalat, potentiellt även vara kopplat till att kommunen helt 

enkelt ansett sig sakna tillräcklig kunskap inom ämnet för att kunna besvara enkäten. De 

flesta kommuner levererade någon sorts bekräftelsemail med bifogat ärendenummer 

hämtat från deras ärendesystem men efter denna process var det oftast så att ingen mer 

kommunikation skedde.  

3.3 Kritisk reflektion om studiens metod 

Metoden för hur enkäten genomfördes innehåller en risk i form av att studien inte kan 

garantera att exakt rätt individ har svarat. I den medföljande texten beskrevs mottagaren 

av enkäten som till exempel en IT-strateg eller ansvarig för utvecklandet av e-tjänster i 

respektive kommun. Risken ligger i att det potentiellt inte är en av dessa två roller som 

besvarat enkäten utan att någon annan i organisationen mottagit enkäten och besvarat den. 

Beslutet för tillvägagångssättet grundar sig i att det inte var möjligt att få tag i e-

postadresser till lämpliga mottagare inom rimlig tid. 

 Det finns även utrymme för att reflektera kring delar av enkätens innehållsmässiga samt 

begreppsmässiga validitet då vissa frågor ej nödvändigtvis har ett direkt fokus på studiens 

huvudområde. Anledningen till att dessa frågor ändå inkorporerats är att de anses bidra 

till en bättre och mer nyanserad bild av svenska kommuner i relation till studiens 

huvudområde. Frågorna bidrar även till att kontextualisera enkätdatat mot data som 

genererats från tidigare forskning.  
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4 Resultatanalys 

4.1 Respondentsanalys 

Studiens resultat grundas dels på de sex intervjuer som genomförts tillsammans med 

representanter inom kommuner utspridda över Sverige dels på den enkät som distribuerats 

till alla 290 svenska kommuner. Enkäten, som distribuerades med ett totalurval, hade 180 

respondenter vilket i sin tur resulterade i en svarsfrekvens på 62 procent. Detta kan ställas 

i paritet till Ekonomistyrningsverkets enkätundersökning om offentlig verksamhets 

digitaliseringsarbete vilken hade en svarsfrekvens bland kommuner på 64 procent. Genom 

de intervjuer som genomfördes genererades vissa insikter som antydde på att en 

korrelation mellan storleken på kommunen och dess synsätt på, samt arbete med, studiens 

fokusområde kunde existera. Utifrån detta skapades kluster baserade på invånarantal för 

att på så vis kunna undersöka denna korrelation vidare när data blivit insamlat. Resultatet 

visar på en jämn fördelning inom dessa kluster och redovisas i tabell 2. Fördelningen 

mellan olika kluster tycks dock illustrera en viss fara. Denna fara ses i hur antalet 

kommuner med ett invånarantal över 100 000 är relativt få. Detta leder i sin tur till att 

enkätsvaren i dessa fall löper en högre risk att vara något skeva. I fallet med kommuner 

med ett invånarantal över 200 000 blir denna risk högst påtaglig då varje respondent i 

studien motsvarar 33 procent av det totala antalet respondenter inom detta kluster. Denna 

jämna fördelning tyder dock på att enkätresultatet ger en nyanserad bild av svenska 

kommuner men det faktum att resultatet potentiellt kan vara influerat av kommunernas 

invånarantal bör tas i beaktning. Med utgång ut detta är det rimligt att anta att studiens 

enkätresultat i god utsträckning bör representera svenska kommuners synsätt på, samt 

arbete med, studiens fokusområde.  

 

Invånarantal Totalt antal kommuner Antal svarande kommuner Svarsfrekvens 

0–10 000 73 46 63% 

10 000–20 000 94 57 60% 

20 000–50 000 75 45 60% 

50 000–100 000 30 19 63% 

100 000–200 000 14 10 71% 

200 000+ 4 3 75% 

Tabell 2. Tabell över svarsfrekvens indelat på invånarantal. 

4.2 Svarsvariation bland respondenter 

De svar enkätstudien fick var, som tidigare beskrivits, väl fördelade över populationen. Det 

finns anledning att tro att det är skillnad i hur långt i e-tjänsteutvecklingen olika kommuner 

har kommit och att detta i sin tur korrelerar till hur många invånare kommunerna har. I 

enkäten har det därför skapats fem kluster av invånarantal bestående av 0–10000, 10000–

20000, 20000–50000, 50000–100000, 100000–200000 samt kommuner med över 200 

000 invånare.  

Den andra enkätfrågan innefattade tre underliggande frågor där den första handlade om 

huruvida respondenten ansåg att digitaliseringen har effektiviserat interna processer. I 

figur 4 kan det utläsas att det är relativt få av kommunerna som svarat att de inte vet om 

digitaliseringen effektiviserat interna arbetsprocesser, 12 svar eller 6,7 procent. Den största 
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andelen har svarat att det ”Stämmer någorlunda” med 73 svar eller 40,6 procent. Svaret 

”Stämmer väl” har 50 kommuner angett vilket utgör 27,8 procent av kommunerna. 

”Stämmer mycket väl” har 36 kommuner svarat vilket uppnår till 20 procent av det totala 

antalet kommuner som svarat på enkäten. ”Stämmer inte alls” är det endast 9 kommuner 

som anser och det utgör endast 5 procent. De olika kommunernas storlekar måste beaktas 

när dessa svar analyseras då det är fler kommuner i spannet 0—50 000 (se kapitel 4.1) och 

det är relativt liten skillnad jämfört mellan svarskategorierna om man tar hänsyn till det 

större antalet svarande i spannet 0—50 000. Frågeställningen antyder att kommuner i 

stort anser att digitaliseringen har effektiviserat interna arbetsprocesser i någon 

utsträckning vilket innebär att kommuner också har skapat medborgarnytta genom att de 

har digitaliserat och effektiviserat sina processer. Liknande svar fås i intervjuerna där 

respondenterna överlag anser att digitaliseringen bidrar till att interna processer blir 

effektivare men poängterar samtidigt hur detta inte alltid är fallet. Vidare nämndes vid flera 

tillfällen hur det är förvaltningarna själva som har insikter kring de specifika 

effektiviseringarna vilket försvårar för personer i ledningspositioner att göra konkreta 

uttalanden i frågan. 

 

Figur 4. Om digitaliseringen har effektiviserat interna processer indelat på invånarantal. 

 Nästa delfråga under fråga 2 är om kommunerna anser att digitaliseringen har ökat den 

ekonomiska vinsten vilket utläses i figur 5. På denna frågeställning är det en betydligt större 

del som inte vet om digitaliseringen har gjort det, vilket 44 eller 24,4 procent svarat, vilket 

är intressant utifrån att kommunerna tidigare svarat att det i viss utsträckning 

effektiviserat interna processer. På denna frågeställning är det också väldigt få svar på 

alternativet ”Stämmer mycket väl” då endast 9 kommuner, tillika 5 procent, angett det 

svaret. Alternativet ”Stämmer väl” har totalt 32 kommuner svarat och det utgör 17,8 

procent. Den största andelen av kommunerna som svarat har valt alternativet ”Stämmer 

någorlunda” med 62 svar eller 34,4 procent. Alternativet ”Stämmer inte alls” har på denna 

frågeställning också det ett stort antal svar från kommunerna med 33 svar eller 18,3 

procent. Eftersom respondenterna mest är inriktade på att det inte alls stämmer eller att 

inte vet om digitaliseringen ökat den ekonomiska vinsten kan man utläsa att det finns en 
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osäkerhet om de satsningar som är gjorda inom digitaliseringen faktiskt kommer att 

generera mer medborgarnytta för pengarna. Detta kan även illustreras genom intervjuerna. 

När de ekonomiska effekterna ska hämtas hem hamnar det ansvaret på enskilda 

förvaltningarna. Mer specifikt så är den förvaltning som har fått en e-tjänst själv ansvarig 

för att effektivisera sin verksamhet efter förändringen med e-tjänsten, vilket i 

förlängningen innebär att ansvaret ligger på chefen över förvaltningen och inte hos de som 

utvecklar tjänsten. Detta innebär att det sannolikt existerar ett sorts glapp mellan de som 

utvecklar e-tjänsterna och verksamheten som använder e-tjänsten. 

 

Figur 5. Om digitaliseringen har ökat den ekonomiska vinsten indelat på invånarantal. 

Den sista frågeställningen i fråga 2 gäller medborgarnyttan och huruvida digitaliseringen 

har ökat medborgarnyttan och visualiseras i figur 6. Antalet som svarat ”Vet ej” på denna 

frågeställning uppgår till 13 vilket utgör 7,2 procent. ”Stämmer mycket väl” är det alternativ 

som den största andelen kommuner valt, 78 eller 43,3 procent. Svarsalternativet ”Stämmer 

väl” utgör också en stor andel av svar med 54 eller 30 procent. ”Stämmer någorlunda” har 

totalt 40 kommuner svarat vilket utgör 22,2 procent. Endast 2 svar har inkommit på 

alternativet ”Stämmer inte alls” vilket endast utgör 1,1 procent av kommunernas svar. Vid 

två av intervjuerna nämndes begreppet medborgarnytta och det poängterades att själva 

syftet med att utveckla e-tjänster är direkt kopplat till att öka medborgarnyttan. 

Respondent A ansåg att ”Tillgänglighet” var ett väldigt viktigt begrepp kopplat till 

medborgarnyttan medan Respondent C menade att ”Enkelhet” var viktigast.  Detta styrker 

studiens syfte att undersöka vilka variabler som utgör medborgarnytta.  
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Figur 6. Om digitaliseringen har ökat medborgarnyttan indelat på invånarantal. 

Nästa fråga i enkäten löd ”Värdera följande aspekter av e-tjänsteutveckling” där det är sex 

aspekter som kommunerna ska prioritera. Beräkningskalkyler, såsom olika ramverk för 

nyttorealisering och effekthemtagning, medborgarnytta, interna effektiviseringar, 

bidragande till ett digitalt samhälle, automatisering av processer och 

verksamhetsmodellering är de aspekter som kommunerna fick prioritera på skalan ”Inte 

alls viktigt”, ”Ganska oviktigt”, ”Viktigt” och ”Mycket viktigt”. I diagrammen gällande 

denna frågeställning är svaren fördelade på de tidigare använda klustren av invånarantal i 

syfte att visualisera gemensamma drag för kommunerna i den aspekten. I figur 7 till 12 är 

antalet svar per kommunkluster omräknat till den procentuella andelen för att lättare 

kunna jämföra svaren mellan de olika klustren av invånarantal. Används det faktiska 

antalet svar ser tabellen snedfördelad ut då det är fler antal svaranden i de minsta två 

klustren av invånarantal. Det finns också en trendlinje på den största delen av svaren vilken 

då indikerar om aspektens trend när invånarantalet ökar. 

Den första aspekten kommunerna fick prioritera var beräkningskalkyler såsom ramverk 

för nyttorealisering och effekthemtagning (figur 7). Där har invånarklustren generellt 

svarat att det är ”Viktigt”, vilket är representerat med en punktstreckad linje och ligger på 

ett totalt snitt på 61,1 procent. Alternativen ”Ganska oviktigt” och ”Inte alls viktigt” uppgår 

till totalt 18,3 procent och kan vara en del till förklaringen varför kommuner inte oftare 

prioriterar denna typen av analysverktyg innan införandet av en e-tjänst. Detta, sett till 

studiens forskningsfrågor, är relevant då ramverk för nyttorealisering och 

effekthemtagning i flera fall har prioriterats lågt med olikartade förhållningssätt bland 

kommunerna. Förhållningssättet till de olika ramverken bör vara mer prioriterat för 

kommunerna vid situationer där det ekonomiska värdet är viktigt. Respondent E svarade i 

intervjun: ”Nej, vi har inte det, inte något ramverk, däremot så är det lyft på senaste 

digitaliseringsråden att vi kommer att göra pilotprojekt för att följa upp dom”. Respondent 

C sa i sin intervju: ”Kommunerna är ju så himla dåliga på att hålla koll på vad dom gör, 

alltså man mäter ju väldigt lite”. Respondent A svarade i den intervjun: ”Nej, alltså, det är 

ju något som vi har i våra mål att göra under det här året. Det vi kollar det är ju att vi sätter 

mål för varje tjänst tillsammans med verksamheten”. 
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Figur 7. Prioritering av beräkningskalkyler indelat på invånarantal. 

Den andra aspekten som kommunerna värderade var medborgarnytta. Detta begrepp är 

intressant att analysera utifrån att det dels är något som kommunerna nämnt i de 

intervjuer studien har gjort samt att stora delar av studiens syfte är att förstå 

medborgarnytta, vad det innefattar och hur kommuner kan mäta medborgarnyttan. I figur 

8 tydliggörs att det är högt prioriterat hos kommunerna som svarat på enkäten. Med ett 

genomsnitt på 82,2 procent ”Mycket viktigt” och 16,1 procent på ”Viktigt” är det tydligt hur 

detta är en aspekt som är väldigt högt prioriterad inom kommunerna. Trendlinjen i detta 

fall tyder på en ökad vikt på medborgarnytta när kommunerna blir större. Begreppet 

medborgarnytta nämns regelbundet i intervjuerna och flera intervjuade kommuner menar 

att det är det viktigaste med att utveckla e-tjänster. 

 

Figur 8. Prioritering av medborgarnytta indelat på invånarantal. 

Tredje aspekten som kommunerna svarat på gäller interna effektiviseringar (figur 9). 

Denna aspekt är också väldigt högt prioriterad av kommunerna då 46,1 procent svarat 
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”Mycket viktigt” och 52,2 procent svarat ”Viktigt”. Det råder inte heller här några direkta 

samband gällande kommunstorlek, den punktstreckade linjen för ”Viktig” är rak och visar 

ingen trend. Vid flera intervjuer framkom det att oftast var inte IT-enheten alls inblandad 

i de förändringar som liknas med denna enkätfråga utan detta ansvar hamnar oftast hos 

respektive förvaltningschef. Två intervjuer däremot beskrev väldigt tydligt hur IT-enheten 

ville veta exakt hur lång tid varje delprocess tog, hur lång tid tog ett samtal med 

medborgaren, hur lång tid tog handläggningen och hur lång tid tog det innan medborgaren 

fick återkoppling i ärendet. IT-enheten ville ha in denna typ av information innan de ens 

påbörjade arbetet med en e-tjänst för att de skulle veta hur mycket som vunnits tidsmässigt 

med en e-tjänst. En av dessa två kommuner hade också mandatet att sedan förändra berörd 

verksamhets budget efter införandet av e-tjänsten, vilket konkret betydde att om de 

beräknade att e-tjänsten skulle spara 1 miljon kronor så minskades budgeten direkt med 

denna summa.  

 

Figur 9. Prioritering av interna effektiviseringar indelat på invånarantal. 

Fjärde aspekten handlar om hur viktigt det är att kommunerna bidrar till ett digitalt 

samhälle (figur 10). Det är 28,3 procent som svarat att det är ”Mycket viktigt” och 56,6 

procent som svarat ”Viktigt”. De återstående svaren fördelas på ”Ganska oviktigt” med 14,4 

procent och ”Inte alls viktigt” med 1,7 procent. Trendlinjen på den största andelen ”Ganska 

viktigt” är nedåtgående mot när invånarantalet ökar, men andelen som valt ”Mycket 

viktigt” ser större ut mot de kommunerna med högre invånarantal. 
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Figur 10. Prioritering av bidragande till ett digitalt samhälle indelat på invånarantal. 

Den femte aspekten gäller huruvida kommunerna anser att automatisering av processer är 

viktig (figur 11). Detta begrepp baserar sig i de e-tjänster som uppnår det denna studie 

benämner digitalisering istället för digitisering (se kapitel 2.1.1). Angående denna aspekt 

syns det inte heller någon tydlig skillnad mellan invånarantalet på kommunklustren utan i 

överlag är det relativt lika dock är trendlinjen något stigande mot de klustren med större 

antal invånare. Detta är dock på en relativt marginell nivå. 32,8 procent har svarat ”Mycket 

viktigt”, 60,6 procent ”Viktigt” och 5,6 procent ”Ganska oviktigt”. Vid alla intervjuerna 

nämndes automatisering eller robotisering som den typ av digitalisering vilket ska utgöra 

hur dessa kommuner i framtiden konstruerar e-tjänster. De visioner, planer och önskat 

läge intervjuobjekten beskrev var det ingen mänsklig hantering av de ärenden 

medborgarna hade med sina kommuner utan hela kedjan var fullt automatiserad. 

Respondent B sa i sin intervju: ” I dagsläget så är det faktiskt så att det är utvecklingsstopp 

på e-tjänster. Därför att vi håller på att utveckla en ny plattform som ska bli ett verktyg för 

att skapa till och börja med enkla e-tjänster, men i framtiden så ser vi att det ska bli väldigt 

avancerade e-tjänster”. 
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Figur 11. Prioritering av automatisering av processer indelat på invånarantal. 

Den sista aspekten berör hur viktigt kommunerna tycker verksamhetsmodellering är i 

kontexten om e-tjänsteutveckling (figur 12). Med 14,4 procent ”Mycket viktigt” och 62,8 

procent ”Viktigt” är denna aspekt ett område som prioriteras till viss utsträckning för 

kommunerna, det är däremot också den aspekt som fått högst andel ”Ganska oviktigt” med 

21,1 procent. Detta kan tyda på att de har god kännedom om vad verksamhetsmodellering 

används för inom kommunal verksamhet. Som tidigare nämnts beskrev en kommun vid 

dess intervju att verksamheterna hade svårt att förändras i takt med hur fort IT-enheten 

kunde utveckla digitiseringar av kommunens verksamheter, vilket tyder på att 

verksamheterna inte har gjort processkartläggningar i förebyggande syfte. Verksamheterna 

har svårt att se exakt vilka delar som kommer att ersättas av digitala lösningar och vilka 

konsekvenser det får för verksamheten. Respondent E sa i sin intervju: ” våra förvaltningar 

kommer inte att klara av att hantera all den digitalisering som vi inför” och fortsatte senare 

med: ” vi kommer troligtvis att behöva centralisera viss systemförvaltning” och avslutade 

senare med att säga: ”det är jätteviktigt att ägandet av e-tjänsterna finns kvar ute i 

verksamheten, vi ska inte äga, vi har inte kunskapen”. 
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Figur 12. Prioritering av verksamhetsmodellering indelat på invånarantal. 

I enkäten ställdes frågan om hur många e-tjänster som kommunen har och sett till alla svar 

har 38,3 procent svarat 0–20 e-tjänster, 23,3 procent har svarat 21–40, 13,9 procent har 

svarat 41–60 och 8,9 procent har svarat 81–100 e-tjänster. De övriga svaren är få till antalet 

fördelat på de övriga alternativen i fråga 4. Det kan vara värt att nämna att en har svarat 

det maximala antalet, vilket är fler än 200 e-tjänster, och det är tre som har svarat på det 

näst högsta alternativet, 181–200 e-tjänster. För att se lite djupare på detta kan man 

separera svaren från de minsta kommunerna, invånarantal under 10 000, vilket kan utläsas 

i figur 13. Det är tydligt att kommuner med invånarantal under 10 000 har mellan 0–40 e-

tjänster i störst utsträckning med några få undantag. De flesta svaren ligger i området 0–

100 e-tjänster. Det framgår förstås inte ur dessa svar på vilken nivå dessa e-tjänster 

befinner sig, men det är 62 procent av Sveriges kommuner som har 0—40 e-tjänster. I 

intervjuerna framkom liknande resultat då de större kommunerna som intervjuades 

generellt hade ett högre antal e-tjänster. Det har också framkommit i intervjuerna att 

kommuner ofta har satt ett mål för kommunen med ett specifikt antal e-tjänster vilket 

antyder till att det inte är prioriterat med helt digitaliserade e-tjänster utan det är fullt 

tillräckligt med digitiserade e-tjänster, som oftast innebär e-blanketter. Samma kommun 

beskrev att de har skiftat från att mäta ett specifikt antal till att istället fokusera på ett 

område istället, exemplet kommunen nämnde var de blanketter som normalt används när 

ett barn börjar sin skolgång, att de nu fokuserar på hela denna process istället för endast 

en delprocess. Respondent C sa i intervjun: ” Vi har ju gjort en massa tjänster, vi kanske 

har liksom dom som vi har byggt kanske ligger på runt en 170 tjänster som är aktiva.” 
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Figur 13. Antal e-tjänster indelat på invånarantal. 

En mätpunkt som vanligen förekommer i ramverk för nyttorealisering och 

effekthemtagning är hur stor andel ärenden som övergår från de traditionella kanalerna till 

ett digitalt substitut som exempelvis e-tjänster5. Det som går att avläsa ur figur 14 är att 

kommuner är långt ifrån de siffror som till exempel Digitaliseringssnurran anger som 

utgångspunkt vilket är 90 procent. Vidare ses hur den stora delen av kommunerna saknar 

kunskap om hur stor andel av ärendena som kommer in via deras e-tjänster. Det 

intressanta som figur 14 visar är att de minsta kommunerna har 30,2 procent svar på 

alternativet ”Vet ej” och de större kommunerna har 41,8 procent svarat att de inte vet hur 

stor andel av ärenden som kommer in via deras e-tjänster. Detta indikerar att 

komplexiteten av att följa hur stor andel av ärenden som kommer in via e-tjänster ökar ju 

större kommunen blir och desto fler e-tjänster man lägger till i sina verksamheter. Detta 

ökar svårigheten att mäta om kommunerna faktiskt har lyckats med att till exempel spara 

in pengar på att ärenden hanteras digitalt istället för att de måste hanteras av en 

handläggare. 53,5 procent av de små kommunerna har angett att 0–10 procent av deras 

ärenden kommer in via e-tjänster, vilket borde innebära att många kommuner har en bra 

förbättringspotential om de kan öka användandet av e-tjänsterna. Om de minsta 

kommunerna skulle lyckas med det skulle de potentiellt kunna frigöra tid för andra mer 

komplicerade arbetsuppgifter för sina anställda i större utsträckning och på detta vis också 

öka medborgarnyttan. Detta styrks av intervjuerna då de mindre kommunerna oftare 

svarar att de vet ungefär vad andelen ärenden ligger på. Intervjun med respondent A: ” jag 

brukar tänka om det är en verksamhet som inte erbjudit något digitalt tidigare så är 50% 

ett bra första mål” och fortsatte senare med: ” Vi har ju sett till exempel när vi startade 

bygglovstjänsten att användningen kanske ligger på 30% som använder den digitala 

tjänsten”. 

 

                                                        

5 Se kapitel 5.2 angående komplexiteten förenad med termen ”e-tjänst”  

41

28

24

8

14

5

6

3

1

3

1

28

14

1

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

200+

Antal kommuner

A
n

ta
l e

-t
jä

n
st

er

Kommuner med < 10 000 Kommuner med > 10 000



 

29 

 

 

Figur 14. Andel ärenden inkomna via e-tjänster indelat på invånarantal. 

I den sjunde frågan är syftet att undersöka hur och i vilken utsträckning som kommunerna 

använder de olika svarsalternativen för datainsamling om medborgarnytta. Studiens syfte 

är kraftigt förknippad med medborgarnytta och därför är det av stor vikt att förstå vilka 

metoder som är de vanligaste för insamling av denna data. För att underlätta tolkningen av 

svaren på denna fråga illustreras endast de svar som var ”I stor utsträckning” och ”I mycket 

stor utsträckning”. Att tänka på vid tolkning av diagrammet, figur 15, är att staplarna 

representerar andelen av svar inom den respektive svarskategori, exempelvis ”Intervjuer”, 

där de visualiserade staplarna totalt blir 4,5 procent som då innebär att de övriga svaren, 

”Inte alls”, ”I mycket liten utsträckning” och ”I liten utsträckning”, för just denna kategori 

blir 95,5 procent.  I figur 15 kan man tydligt se att den största andelen kommuner svarat 

att de samlar in data från andra myndigheter och nummer två i listan är digital 

synpunktshantering. Studien fick en kommentar gällande detta vilket var att kommuner 

samarbetar i olika nätverk med medborgarnytta och att det finns mycket data kring hur 

och vilken medborgarnytta som uppnås när de genomför vissa typer av e-tjänster. Det finns 

alltså ett samarbete mellan kommuner där de delar med sig av sina undersökningar. Den 

kommenterande kommunen skrev också att oavsett vilken typ av metod som användes för 

att utröna medborgarnyttan kom de alltid fram till ungefär samma sak, oavsett om det var 

en konsultfirma eller en kommun. Andelen ”Övrigt” är också relativt stor om man adderar 

både ”I stor utsträckning” och ”I mycket stor utsträckning” vilket indikerar att studien mest 

sannolikt missat en eller flera kategorier av svarsalternativ. Kommunerna verkar däremot 

inte använda sig av metoder nära kopplade till forskningsstudier då svarsalternativen 

”Enkätundersökningar” och ”Intervjuer” har låga siffror. Kommunerna verkar inte heller 

vara villiga att utforska potentialen i medborgardelaktighet som frågeställningen 

”Workshops med medborgare” utgör, däremot är det många som använder sig av sociala 

medier, e-post och övriga medborgarförslag. Flera av de alternativen kommunerna valde 

mellan är starkt kopplade till begreppet medborgardelaktighet, exempelvis workshops med 

medborgare, intervjuer, enkäter, medborgarförslag. Begreppet medborgardelaktighet 

beskrevs i mer detalj i kapitel 2.3. En kommun nämnde i intervjun att de ofta gör någon 

form av omvärldsanalys för att se hur andra kommuner gjort för att konstruera en viss e-
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tjänst vilket faller in på kategorin ”Från andra myndigheter”. Vid en intervju nämndes det 

också att det ofta genomförs intervjuer med verksamheterna för att samla in behov och 

sedan används detta materialet med det kommunen redan känner till sen tidigare om 

medborgarna. En annan intervju beskrevs denna typ av information som något de 

egentligen aldrig kom i kontakt med på IT-enheten utan att detta var något som den 

beställande verksamheten hade kunskap om. Respondent C svarade: ”Vi har en liten enkät 

vi kan koppla på våra tjänster” och respondent A svarade: ”Vi kollar vad regionen gjort. Vi 

kollar nationellt vad andra kommuner har gjort”. 

 

Figur 15. Metoder för datainsamling om medborgarnytta före utveckling av e-tjänst 

indelat på ”stor utsträckning” och ”mycket stor utsträckning”.    

Syftet med denna fråga är att skapa insikter om vilka metoder kommunerna använder för 

att samla in data om hur kommunerna mäter att medborgarnyttan förändrats efter att de 

har implementerat en e-tjänst (figur 16). I det här fallet har kommunerna svarat att de i 

stor utsträckning och i mycket stor utsträckning använder sig av digital 

synpunktshantering. Denna metod är tätt följd av sociala medier och e-post. Det ter sig 

dock tydligt att kommunerna i stor utsträckning saknar strukturerade metoder att följa upp 

hur medborgarnyttan förändrats genom att mäta med en konsekvent metod. I en intervju 

beskrevs en situation då kommunen använt sig av workshops för att samla in 

medborgarnas behov och kommunen ansåg att detta blev väldigt kostsamt och de var 

tvungna att skala ner antalet deltagare, vilket också ansågs väldigt tidskrävande. Dessa 

workshops gjordes med verksamheterna närmast de medborgare som använde sig av e-

tjänsten. 
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Figur 16. Metoder för datainsamling om medborgarnytta efter implementation av e-

tjänst indelat på ”stor utsträckning” och ”mycket stor utsträckning”? 

Enkäten har gett studien svar på många frågor och styrker och utvecklar de undersökningar 

som Ekonomistyrningsverket gjort de senaste åren samt fördjupar förståelsen inom ämnet. 

Studien visar på att det finns en stark korrelation mellan storlek på kommunen och antalet 

e-tjänster. Det finns också en stark korrelation mellan storleken på kommunen och om 

kommunen vet hur stor andel av ärenden som kommer in via deras e-tjänster. Det är också 

tydligt att kommunernas svar i enkäten visar på att de inte använder enkla kvalitativa 

metoder för att ta reda på vad medborgarnyttan innebär då de framförallt använder sig av 

data baserat på andra myndigheter och att det är endast cirka 3 till 22 procent som samlar 

in data om medborgarnytta inför eller efter ett införande av en e-tjänst. Däremot vid 

intervjuerna framkommer indikationer på att kommunerna ändå gör vissa ansatser som 

liknar kvalitativ forskning med intervjuer och workshops, men att det anses kostsamt och 

tidskrävande. Det som ska hållas i åtanke är förstås hur urvalet av intervjuobjekt ser ut. 

4.3 Vilka kvalitativa variabler inverkar på medborgarnyttan? 

Som belystes under 4.2 i resultatanalysen värderar svenska kommuner medborgarnyttan 

väldigt högt i sitt digitaliseringsarbete. Detta till trots tycks kommunerna ha vissa 

svårigheter i att definiera vad denna innefattar. För att konkretisera den faktiska 

innebörden av medborgarnytta har studien genom den genomförda datainsamlingen, 

tillsammans med analys av tidigare forskning inom ämnet, identifierat flertalet kvalitativa 

variabler som inverkar på medborgarnyttan (tabell 3). Studien har valt att prioritera de 

variabler som kommuner angett mest frekvent och redovisar därför endast de variabler 

som förekommer i fler än fem enkätsvar. I enkätdatat förekommer ett partiellt bortfall då 

30 kommuner antingen valt att inte svara på frågan eller stött på svårigheter att svara på 

frågan. Det partiella bortfallet kan dock i sin tur ha en egen innebörd. Anledningen till det 

faktum att det förekommer ett partiellt bortfall på denna fråga kan potentiellt vara för att 

de respondenter som valt att ej svara på frågan gjort så för att de ej kunnat identifiera dessa 

variabler. Ur enkätdata går det att utläsa hur svenska kommuner tydligt identifierar 

tillgänglighet som en del av medborgarnyttan. Termen förekommer hela 114 gånger bland 
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enkätsvaren och vid ett flertal tillfällen står termen som den enda termen i ett svar. Även i 

intervjuerna nämns tillgänglighet kontinuerligt som att vara av stor vikt för att öka 

medborgarnyttan. Tillgänglighet i sig konkretiseras som möjligheten för medborgarna att 

enklare komma i kontakt med kommunen i form av nya kontaktvägar samt att dessa är 

öppna dygnet runt. Därefter är enkelhet vanligast förekommande och nämns 63 gånger i 

enkätsvaren. Enkelhet syftar i denna kontext på att underlätta för medborgaren vid dennes 

kontakt med den kommunala verksamheten. Ämnen som automatisk ifyllning av 

information, samlandet av information och förenklade processer nämns som exempel för 

att bidra till ökad enkelhet. Även effektivisering förekommer frekvent i enkätdatat och går 

att utläsa i 57 svar. Likaså lyfts effektiviseringar fram i intervjuerna. Förklaringen till det 

tycks finnas främst i hur den administrativa hanteringen underlättas genom digitisering 

och digitalisering samt dess möjliggörande av automatisering.  

 Mindre frekvent nämns säkerhet, som endast förekommer 25 gånger bland enkätsvaren 

samt ej nämndes i särskilt stor utsträckning under intervjuerna. Med digitisering av data 

introduceras flertalet säkerhetsrisker i form av allt från externa penetrationsattacker till 

intern felhantering av databaser (Thuraisingham, 2005). Då kommunal verksamhet 

innefattar verksamheter som i sin tur hanterar konfidentiell information blir dessa risker 

högst angelägna dels ur ett juridiskt perspektiv och dels för att leverera hög 

medborgarnytta. Just denna komplexitet gällande hantering av känsliga data 

problematiserades tydligt i en av intervjuerna. Där poängterades framförallt socialt arbete 

och de lagar det är knutet till som en komplicerande faktor. En mer tvetydig variabel är 

kvalitet. Termen i sig förekommer i 28 enkätsvar men kan ha olika definitioner i olika 

sammanhang. Dels kan kvalitet innebära att den slutliga produkt eller tjänst som levereras 

till medborgaren ska vara av hög kvalitet, dels att det interna arbetet som följer 

medborgarens ursprungliga initierande av en process ska vara av hög kvalitet för att i sin 

tur leverera något av högre värde för medborgaren. Termen kvalitet kan såklart även 

referera till ett mer holistiskt perspektiv där kvaliteten av helheten är det som beaktas. Med 

utgång ur att frågan syftade på variabler relaterade till den faktiska medborgarnyttan bör 

dock den slutliga, och mätbara, definitionen innefatta medborgarens uppfattade kvalitet av 

det som levererats. Detta finner även stöd i hur det i intervjuerna kontinuerligt påpekas att 

det är medborgarens uppfattade värde som betonas. En term som till viss mån är relaterad 

till en ökad kvalitet är standardisering som i sig förekommer i åtta svar. Standardisering 

refererar i detta fall till att dels genomföra processer på ett likriktat vis och dels på att 

dokument ska vara utformade efter en viss standard för att dels öka kvaliteten men även 

effektiviteten. Vidare anses transparens vara en viktig del av medborgarnyttan och 

förekommer i 21 enkätsvar. Med transparens menas att medborgaren ska få en större insyn 

i kommunens verksamhet för att på så vis dels generera en större förståelse om processerna 

samt öka delgivandet av information. Detta kan exempelvis innefatta insyn i 

beslutsprocesser eller kontinuerlig uppdatering av ärendestatusar. En till transparens 

angränsande term är inflytande vilket nämns i sex svar. Detta bygger i viss utsträckning 

vidare på kommunernas transparens och ger medborgaren möjlighet ha inflytande på 

verksamheten. Slutligen nämns användarfrekvens fem gånger.  

Just användarfrekvens är i sig en variabel som skulle kunna förlikas med variabeln 

tillgänglighet. En ökad tillgänglighet genom digitisering och digitalisering bör rimligtvis 

visa sig i form av en ökad användarfrekvens av den förändrade tjänsten. Det bör dock 
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reflekteras kring huruvida tillgänglighet verkligen bör betraktas som den klart viktigaste 

variabeln för att öka medborgarnyttan. Respondenterna betonar kontinuerligt det faktum 

att digitisering och digitalisering automatiskt möjliggör för att medborgaren kan komma i 

kontakt med, samt uträtta ärenden hos, kommunen dygnet runt. Samtidigt identifierar de 

detta som en ökning av medborgarnyttan genom tillförd tillgänglighet. På så vis finns en 

möjlighet att just tillgänglighet är något som till viss mån sker automatiskt vid digitisering 

och digitalisering. Detta leder i sin tur till att en hög prioritering av variabeln tillgänglighet 

för att öka medborgarnyttan vid digitaliseringsarbete bör anses vara onödig och att andra 

kvalitativa variabler bör prioriteras istället.  

 

Variabel Frekvens av förekomst Procentuell frekvens av förekomst 

Tillgänglighet 114 69% 

Enkelhet 63 38% 

Effektivisering 57 35% 

Kvalitet 28 17% 

Säkerhet 25 15% 

Transparens 21 13% 

Standardisering 8 5% 

Inflytande 6 4% 

Användarfrekvens 5 3% 

Tabell 3. Tabell över kvalitativa variablers förekomst. 

Dessa enkätsvar går att till stor del anpassa enligt den redan existerande modellen som Chu 

et al. skapat (2017). De överliggande rubrikerna var som bekant operationellt, politiskt och 

socialt värde och de underliggande kategorierna stämmer väl överens med de svar som 

studien fått på vilka kvalitativa variabler som är viktigast för e-tjänsteutveckling. Under 

operationellt värde finns effektivitet och användarbaserad service, vilket passar väl in med 

svaren enkelhet, standardisering och effektivisering. Det politiska värdet innehåller 

transparens och medborgardelaktighet, vilket också återfinns i svaren transparens och 

inflytande. Socialt värde innefattar tillit, självutveckling och livskvalitet där tillgänglighet 

är starkt kopplat till livskvalité och tillit och säkerhet passar väl samman. Det som då 

återstår av modellen som Chu et al. har skapat är självutveckling som inte har en tydlig 

variabel kopplat till sig. 
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5 Diskussion 

5.1 Komplexitet förenad med termer som används i studien 

Datainsamlingen har illustrerat att viss tvetydighet existerar i relation till vad som 

definieras som en ”e-tjänst”. Denna tvetydighet uppmärksammas av att kommunerna 

anger olika definitioner. Termens tvetydighet bland respondenternas definition kan ha haft 

viss inverkan på svarens variation då vissa frågeställningar, främst fråga fyra och fem 

(bilaga 1), grundas på insikter om just detta. Komplexiteten kring termen ökar även i 

relation till den tidigare beskrivna komplexiteten förenad med digitisering kontra 

digitalisering. I enkätsvaren framgår att e-tjänsteutveckling i vissa fall är starkt förknippad 

med det studien definierat som digitisering, till exempel i form av e-blanketter, men i andra 

fall är starkt förknippad med det studien definierat som digitalisering. Detta för även med 

sig viss organisatorisk problematik då fördjupad digitalisering kräver att större delar av 

verksamheten involveras gentemot digitisering där enklare tjänster kan utvecklas på egen 

hand över ett centralt gränssnitt. Det förekommer således en tydlig tvetydighet inte bara 

relaterad till vad en e-tjänst är utan även vad e-tjänsteutveckling innefattar. Denna 

tvetydighet är dock ej relaterad till studiens huvudområde, kommuners förhållning till 

modeller för nyttorealisering, och bör på så vis inte heller ha en större inverkan på studiens 

resultat.  

Liknande språklig komplexitet återfinns i användandet av termen ”kvalitativa variabler” 

då vissa respondenter uttryckt svårigheter att begripa dess innebörd. Det är dock endast 

ett ytterst litet antal som uttryckt denna svårighet och även om den skulle kunna vara mer 

frekvent förekommande finner studien ingen grund för att så skulle vara fallet men anser 

att detta, till trots, bör tas i beaktning.  

5.2 Hur bör kommuner förhålla sig till modeller för 
nyttorealisering? 

Som påvisats i Ekonomistyrningsverkets rapporter (2017, 2018) finns en tydlig avsaknad 

av användandet av ramverk för nyttorealisering relaterat till digitaliseringsarbete i 

kommunal verksamhet. Rapporterna illustrerade hur endast ett ytterst litet antal svenska 

kommuner kontinuerligt använder sig av ramverk för nyttorealisering och 

effekthemtagning. Likaså visar rapporterna hur kostnads- och nyttoanalyser endast 

används stundtals. Denna studie finner även stöd för hur detta är fallet gällande 

nyttorealisering i stort. Dock kan studien även påvisa hur svenska kommuner börjat 

prioritera dessa. Enkätdata visar på hur över 81 procent anser att beräkningskalkyler är av 

stor vikt vid e-tjänsteutveckling. Liknande mönster går att utläsa ur de genomförda 

intervjuerna där en avsaknad av faktiskt användande av beräkningskalkyler fanns men att 

en vilja att inkorporera dessa samtidigt existerade. 

  Som går att utläsa ur den relaterade forskningen, framförallt Phillips och Phillips (2009) 

och Carratta et al. (2006), finns stora nyttor att generera genom användande av 

nyttorealisering- samt effekthemtagningskalkyler inom offentlig sektor. Carratta et al. 

utvecklar dessa genom att belysa hur ROI-kalkyler bidrar till ökade insikter i 

verksamheten. Denna studie har dock identifierat en avsaknad av de insikter som krävs vid 

fattandet av beslut relaterade till verksamhetsutveckling genom digitalisering. 

Genomgående för studien finns en hög förekomst av svar som artikulerar denna avsaknad, 
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både inom enkät- och intervjusvaren. Vidare visar, som tidigare nämnts, denna studie hur 

metoder för att generera dessa insikter även det saknas. Paradoxalt nog förväntas 

kommunerna samtidigt ta kontinuerliga beslut som egentligen bör baseras på den kunskap 

som går att utvinna ur dessa. Kommunerna har ett ansvar mot sina medborgare att hela 

tiden förbättra servicen och öka medborgarnyttan (Moore, 1995), genom bland annat 

utveckling av digitala tjänster. Ur detta härledes således vikten av att nyttja denna typ av 

verktyg för att fatta beslut som är förankrade i data som genererats ur verksamheten. 

Samtidigt belyser Carratta et als. samt Phillips och Phillips nyansering av användandet hur 

dessa behöver innefatta analys av de kvalitativa aspekterna av nyttan som genereras av 

offentlig verksamhet. Det är således av stor vikt att inkorporera kvalitativa variabler i dessa 

kalkyler för att på så vis anpassa dessa kalkyler för ett effektivare och mer träffsäkert 

nyttjande inom offentlig sektor.  

5.3 Hur kan kommuner inkorporera kvalitativa variabler i 
sitt användande av modeller för nyttorealisering? 

Ur den påvisade komplexiteten som finns förknippad med offentlig verksamhet föds även 

en motsvarande komplexitet i digitaliseringen av denna. Som Carratta et al. (2006) belyser 

behöver offentlig verksamhets värdeskapande inte nödvändigtvis bedömas ur monetära 

vinster utan skapar även ett tydligt kvalitativt värde. Detta skapar i sin tur ett behov av att 

de beräkningar som görs över digitiseringens och digitaliseringens nyttor även 

inkorporerar det kvalitativa värdet för att på så vis generera träffsäkra analyser. Denna 

studie har dock åskådliggjort hur svenska kommuner till stor del tycks brista i sin analys 

av dessa variabler. Vidare har främst användande av relativt ytliga metoder för beräkning 

av införd kvalitativ nytta redovisats tillsammans med att nyttjandet varit tämligen 

ostrukturerat. Samtidigt yttrar flera kommuner ett behov av en förbättrad förståelse för 

den kvalitativa nyttan och menar att de modeller för nyttorealisering och effekthemtagning 

som existerar idag är otillräckliga på grund av att de ej tar den kvalitativa nyttan i 

beaktning. Genomgående för studien har ett stort antal kommuner uttryckt en avsaknad av 

kunskap kring dessa samt kvantifiering av dessa för nyttjande i analysarbete. Det är just 

denna kvantifiering som krävs för att kunna omvandla dessa kvalitativa variabler till 

nyckeltal för nyttorealisering.  

 Studien har även funnit ett flertal hämmande faktorer för kommunernas användande 

av kvalitativa variabler. Hela 67 procent anser att ekonomiska resurser är ett hinder för att 

kunna nyttja kvalitativa variabler vid utveckling av e-tjänster. Vidare anser 47 procent att 

ledning och styrning utgör ytterligare ett hinder. Således finns stora utmaningar, både på 

ekonomisk och organisatorisk nivå, som kommuner behöver överkomma för att använda 

sig av kvalitativa variabler. Det finns även vissa utmaningar kopplade till det faktiska 

utvecklandet av metoder för kvantifiering. Detta ses i hur det i dagsläget inte existerar 

modeller som innefattar de kvalitativa aspekterna på ett tillfredställande vis. Det innebär i 

sin tur att denna studie mött svårigheter att stödja dessa delar i relaterad forskning. 

Eftersom så är fallet bör de metoder som presenteras nedan ej betraktas som slutgiltiga 

utan snarare som en vägledning för kommuner i sitt digitaliseringsarbete.  
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5.3.1 Metoder att mäta de specifika variablerna 

Det har tidigare i studien argumenterats för en korrelation mellan den kvalitativa variabeln 

”tillgänglighet” samt användarfrekvensen av e-tjänster. Denna korrelation ses i hur det ur 

en ökning av användarfrekvensen, det vill säga att fler använder en specifik tjänst, går att 

härleda en ökad tillgänglighet genom e-tjänster. Möjligheten att kvantifiera tillgänglighet 

genom användarfrekvens skapar på så vis ett starkt argument för att mäta just 

användarfrekvens. Det faktum att svenska kommuner identifierar tillgänglighet som den 

ensamt viktigaste beståndsdelen bygger vidare på detta argument. Dock ska inte 

användarfrekvens betraktas som en variabel som ensamt kan förklara en e-tjänsts 

sammanlagda tillgänglighet. Användarfrekvensen kan behöva ställas i relation till 

exempelvis det totala antalet ärenden för att se om en ökning av medborgarnyttan har skett. 

Samtidigt kan i vissa fall en låg användarfrekvens ändå innefatta en ökad medborgarnytta. 

Tillgängligheten till offentliga tjänster för personer med funktionsnedsättning är ett 

exempel på ett sådant sammanhang. Detta då möjligheten att interagera med kommunen 

och ta del av dess tjänster breddas. Vidare bidrar digitaliseringen till att medborgare får 

tillgång till offentliga tjänster dygnet runt vilket i sin tur bör innefattas inom variabeln 

”tillgänglighet”. På så vis finns det värde i att analysera nyttjandetidpunkten, det vill säga 

tidpunkten för när en tjänst används, för att se om tjänsten i fråga används utanför 

ordinarie öppettider. Genom att undersöka huruvida så är fallet går således att utläsa om 

medborgarens möjlighet att nyttja en e-tjänst, med andra ord tillgängligheten till sagd e-

tjänst, har ökat. 

För att lyckas sätta kvantitativa mått på enkelhet behöver kommuner, enligt Molich och 

Nielsen (Molich & Nielsen, 1990), tillämpa tre mätpunkter: användarvänlighet, antal steg 

i processen för medborgaren och tiden det tar för en medborgare att använda tjänsten. När 

det gäller användarvänlighet finner studien det lämpligt att använda sig av Molich och 

Nielsens nio tester där man kvantifierar hur pass väl designen fungerar för olika typer av 

användare. Dessa tester bör genomföras av de som faktiskt ska använda sig av systemet i 

fråga så att utfallet av testerna är relevanta för målgruppen. Det är alltså lämpligt att 

använda sig av en form av medborgardelaktighet för att uppnå bästa resultat (Lindblad-

Gidlund, et al., 2010). Användartester kan verka triviala, men nyttan är bevisad (Molich & 

Nielsen, 1990) och är starkt kopplad till studiens kvalitativa variabel enkelhet. Antal steg i 

processen för medborgaren berör hur pass involverad medborgaren behöver vara under 

ärendets hantering, om medborgare kontinuerligt måste bidra med mer information, eller 

om kommunernas e-tjänster är utformade på sådant sätt att de redan har all nödvändig 

information om medborgaren via en säker inloggning. Det är rimligt att mäta hur pass 

frekvent denna kontakt behöver ske och en minimering av den typen av interaktion är att 

föredra för att möjliggöra för en så enkel process för medborgaren som möjligt. Detta får 

säkerligen i vissa situationer ställas mot nästa del, tiden det tar för användaren att 

genomföra processen. Det kan sannolikt uppstå situationer där kommunerna måste 

förlänga tiden det tar för en medborgare att använda en e-tjänst för att i ett senare skede 

undvika att behöva kontakta denne igen, vilket i sin tur kan få hela ärendet att stanna upp 

i processen.  

Det finns förstås många sätt att mäta effektivitet på som är relevanta i denna kontext. 

De mätpunkter studien finner är extra intressanta berör användarvänlighet, antalet 

manuella hanteringar samt genomströmning av ärenden. Användarvänlighet kopplat till 
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den kvalitativa variabeln effektivitet anser studien i första hand vara kopplat till det interna 

arbetet med ärenden. Exempelvis skulle detta kunna vara hur de interna systemen är 

uppbyggda. De bör vara konstruerade på sådant sätt att medarbetarna effektivt kan utföra 

sina arbetsuppgifter. För att analysera detta kan till fördel flödesanalyser användas. Dessa 

utgör en fundamental del av LEAN och bidrar med insikter om hur verksamheten fungerar 

(Modig & Åhlström, 2012). De tidigare nämnda användartesterna (Molich & Nielsen, 1990)  

går förstås också bra att applicera på de interna systemens användarvänlighet. Att sedan 

mäta hur många manuella hanteringar ett ärende kräver kan användas på flera sätt och för 

att skapa underlag inför nya interna e-tjänster. Detta kräver dock en grundläggande 

förståelse för verksamhetsmodellering och hur kommuner förbättrar processer i syfte att 

minska de manuella hanteringarna som medarbetarna inom en kommun behöver utföra i 

samband med att de hanterar ett ärende från en viss e-tjänst. Studien har tidigare förklarat 

skillnaden mellan digitisering och digitalisering och i detta fall blir det särskilt tydligt när 

kommuner mäter hur många faktiska manuella hanteringar en handläggare behöver göra 

relaterat till en digitiserad tjänst jämfört med inom en digitaliserad process. Mäts istället 

hela processens effektivitet finner studien det lämpligt att mäta genomströmningen av 

ärenden. Denna mätpunkt är förstås intressant att följa noggrant, dels genom hur lång tid 

det tar för ett ärende att gå från start till mål, dels genom hur många ärenden verksamheten 

klarar av att hantera under förutbestämd tid. Detta är också data som är intressant att ha 

när man använder någon typ av modell för att beräkna effekt- eller nyttohemtagning. 

Vid hantering av säkerheten relaterad till e-tjänster måste först och främst existerande 

lagar och regelverk följas. Den grundläggande kvantifieringen i detta sammanhang blir 

således att säkerställa att dessa följs. Vidare finns ett värde i att generera en för 

medborgaren högre känsla av säkerhet genom e-tjänster. Kongsno (2015) understryker 

vikten av att personer i ledarpositioner kontinuerligt besitter aktuella kunskaper kring 

existerande hot för att kunna säkerställa att säkerhetsarbetet arbetar preventivt mot dessa.  

Transparens är en mindre frekvent förekommande variabel i studien. Däremot är den 

kopplad mer till styrande organisationer, exempelvis EU-kommissionen och 

Ekonomistyrningsverket, vilka vill att medlemsländerna, och följaktligen kommunerna, 

ska säkerställa att det data man har är av sådan natur att den är enkel att dela mellan 

myndigheter och verksamheter för att underlätta handläggande och administration (EU-

Kommissionen, 2016; Ekonomistyrningsverket, 2017). Sveriges ambition, att vara bäst i 

världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, blir svår att uppnå om offentlig sektor 

inte blir mer transparenta (Ekonomistyrningsverket, 2017). Studien har delat in 

transparens i tre mätbara områden, öppna data, mängden processer med insyn och andel 

av processen som är transparent. Öppna data menar studien går att mäta med hur pass stor 

tillgång till öppna data respektive kommun levererar. Öppna data kan vara, som EU-

kommissionen menar, kopplat till andra myndigheter i syfte att förbättra interna processer 

och flöden, men utöver detta syfte kan man argumentera att privatpersoner också kan ta 

del av detta i större utsträckning. Medborgarna skulle rimligtvis få en förbättrad nytta vid 

att få mer insyn i processerna. Ett exempel skulle kunna vara när föräldrar och 

vårdnadshavare söker om barnomsorg och sedan får vänta på svar. I dessa situationer 

skulle en ökad insyn i processerna kunna bidra till en utökad insikt i var ärendet befinner 

sig och att faktiskt se själv att det rör sig igenom processen har ett stort värde för föräldern 

i det här exemplet. Detta är mätbart genom att det är en funktion som antingen finns eller 
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inte, vilket i sig inte blir väldigt intressant, men att istället fokusera på att mäta antalet 

processer som har insyn och hur stor del av själva processen medborgaren har insyn i. På 

detta vis skapas en mer nyanserad bild över hur pass transparent kommunens e-tjänster 

faktiskt är. 

En annan i studien vanligt förekommande variabel är kvalitet. Denna variabel går dock 

att definiera på två olika sätt. Dels kan den syfta på den övergripande kvaliteten på värdet 

som genereras genom e-tjänsten, dels kvaliteten av de beståndsdelar e-tjänsten är 

uppbyggd av och det datamaterial den genererar. Denna studie fokuserar på det 

förstnämnda och ser på så vis variabeln ”kvalitet” som en övergripande variabel som tar 

alla de tidigare nämnda variablerna i beaktning vilket illustreras i figur 17. Det är även 

viktigt att notera det faktum att en ökad kvalitet ej behöver innebära ökningar inom alla 

kvalitativa aspekter av en e-tjänst utan istället syftar på den slutliga, totala kvaliteten. Detta 

innebär i sin tur att det är klokt att ha förståelse för en specifik e-tjänsts inverkan på de 

olika variablerna för att på så vis få en god uppfattning om det totala värde som skapas. För 

att kunna skapa sig en uppfattning om den övergripande kvaliteten på en specifik e-tjänst 

krävs således att man utgår från en sammanvägning av de resultat som genererats genom 

analys av de ovan nämnda variablerna. 

 

Figur 17. Faktorer, samt dess mätmetoder, som påverkar kvaliteten och utgör 

medborgarnyttan. 
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6 Slutsats 

Denna studie har i sitt undersökande av svenska kommuners digitaliseringsarbete samt 

dess användande av kvalitativa variabler i sagda arbete identifierat flertalet brister och 

potentiella förbättringsområden. I studien har flertalet aspekter av digitaliseringsarbete 

inom kommunal verksamhet analyserats. Resultatet har illustrerat flertalet viktiga 

aspekter inom området med särskilt fokus på användandet av kvalitativa variabler för ökad 

medborgarnytta. En grundläggande problematik går att finna i hur studien offentliggör ett 

något tvetydigt förhållningssätt till medborgarnytta inom kommunernas 

digitaliseringsarbete. Medborgarnyttan tycks ständigt stå i fokus bland studiens 

respondenter när de utvecklar e-tjänster. I den data studien genererat tydliggörs hur 

kommuner kontinuerligt prioriterar det studien kallar medborgarnytta. Dock tydliggörs 

även hur denna prioritering inte realiseras i det faktiska digitaliseringsarbetet. Detta ses i 

hur det tycks råda en något förenklad bild av både vad som menas med medborgarnytta 

samt vad digitalisering egentligen innefattar. Vidare har studiens respondenter uttryckt ett 

konkret behov av att kunna använda sig av kvalitativa variabler i beräkningsarbete relaterat 

till digitaliseringsarbetet. Dessa två faktorer till trots tydliggör studien en tydlig avsaknad 

av de kvalitativa variabler som medborgarnyttan består av inom digitaliseringsarbetet. 

Studiens data på hur somliga kommuner tycks vara medvetna om de kvalitativa 

variablernas inverkan och vikt men anser att de inte har möjlighet att inkorporera dessa. 

De motverkande krafterna i detta identifieras främst som bristande resurser tillsammans 

med bristande stöd från organisationsledningen. Med utgång ur detta finner studien en 

viss motsägelsefullhet i hur kommuner säger sig prioritera medborgarnyttan som sitt 

främsta mått av värdeskapande men samtidigt brister i sin definition och mätning av 

denna. För att möjliggöra att kvalitativa variabler kan inkorporeras i större utsträckning 

inom det kommunala digitaliseringsarbetet har studien identifierat ett antal åtgärder.  

 Det har sedan tidigare, nämnvärt i Ekonomistyrningsverkets (2017, 2018) rapporter, 

påvisats tydliga brister i kommuners användande av modeller för nyttorealisering och 

effekthemtagning. Denna studie når samma slutsats men utvecklar denna genom att belysa 

det bristande beaktandet av kvalitativa variabler i såväl modellerna som kommunernas 

övergripande digitaliseringsarbete. Studien har identifierat flera modeller för 

nyttorealiseringar som är användbara. Studien anser att oavsett vilka modeller 

kommunerna väljer att använda sig av bör de också ta hänsyn till de variabler som ingår i 

medborgarnyttan och förhålla sig till dem på ett sätt som både blir mätbart och beräknat. 

Kommunerna har idag alltid en tanke på hur den e-tjänst som utvecklas ska bidra till 

medborgarnyttan, men förändringen i sig mäts sällan varken före eller efter utvecklandet 

och implementeringen av e-tjänsten. Detta bör kommunerna förändra för att i en öppen 

dialog med dess medborgare kunna berätta exakt vilken skillnad e-tjänsten faktiskt har 

genererat (Moore, 1995). Kunskapen om det värde som skapats bör även bistå 

kommunerna att kontinuerligt fatta bättre beslut i det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Studien har vid flertalet av intervjuerna tagit del av att det är ett vanligt förekommande 

problem att det ofta skapas enskilda, men väldigt likartade, lösningar inom flera 

kommuner. Liknande problematik går även att identifiera inom specifika kommuner. 

Denna företeelse kan resultera i en suboptimering av processerna inom verksamheterna 

vilket kan leda till komplicerade konsekvenser när flera verksamhetssystem ska kopplas 
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samman och någon eller flera av verksamheterna har avvikit från normen med sina 

speciallösningar. Ett lämpligt tillvägagångssätt vore att kommunerna reglerar detta på ett 

centraliserat sätt och samtidigt tillåter att interna effektiviseringar görs med nya e-tjänster 

och lösningar. Det studien rekommenderar kommunerna är att försöka finna 

gemensamma helhetslösningar utanför den enskilda verksamheten och lyfta blicken för att 

se vilka möjligheter som finns med att skapa e-tjänster som inte bara befinner sig i en 

verksamhet utan också tar vara på möjligheterna med att digitalisera gränsöverskridande. 

Vidare bör samarbeten mellan kommuner fortsatt främjas för att på så vis generera ett 

större kumulativt värde. 

 Vid intervjuerna som genomfördes inom studiens ramar framkom flera goda exempel 

på organisering för att främja digitalisering vilka läsare av studien bör ta del av. Många av 

dessa synpunkter har studien redan delat med sig av, men en viktig punkt berör hur 

kommuner har svårigheter med långsiktighet då de i stor utsträckning arbetar mot 

budgetår. Detta innebär att kommunerna behöver planera inför kommande år hur mycket 

pengar som ska allokeras till digitaliseringsarbete samt vad dessa pengar är tänkta att 

generera. Vissa kommuner har separata delar av organisationen vilka kontinuerligt arbetar 

med framtagande av nya e-tjänster och underhåller befintliga och att denna organisation 

har en fast kostnad för utveckling. För att kunna hantera problematiken med årsbudgetar 

kopplat till projekt som sträcker sig över flera år menar studien att kommunerna bör 

tillsätta till exempel en ansvarig med starkt mandat och syftet att långsiktigt arbeta med 

dessa frågeställningar. Det är dock inte realistiskt för flera av de mindre kommunerna i 

Sverige att anställa en specifik person till detta, i dessa fall rekommenderar studien att de 

istället arbetar gränsöverskridande mellan kommunerna och skapar en gemensam 

funktion för att hantera dessa frågor. Denna funktion skulle också kunna vara den som 

initierar breda och gränsöverskridande förändringar som påverkar flera verksamheter för 

att lyckas skapa de e-tjänsterna som genererar en väldigt stor medborgarnytta. 

 Studien identifierar även en fara i hur krav- och målsättning, skapade ur ett fokus som 

grundas på digitisering, i sig kan skada digitaliseringsarbetet. Detta ses i svårigheterna att 

motivera det omfattande arbete som faktisk digitalisering innefattar om jämförelserna sker 

mot det enklare digitiseringsarbetet. Dessa svårigheter kan i sin tur resultera i att de vinster 

som finns förknippade med digitalisering, och som i många fall identifieras som de 

huvudsakliga målen med digitaliseringsarbetet bland studiens respondenter, går förlorade. 

Denna företeelse har visat sig i studiens intervjudata där flera respondenter uttryckt en oro 

relaterad till ett ytligt digitaliseringsarbete. Det tycks således finnas en diskrepans mellan 

kommunernas faktiska digitaliseringsarbete och det värde de förväntar sig skapa genom 

detta. På så vis är det av stor vikt att de som bedriver det kommunala digitaliseringsarbetet 

besitter nödvändiga kunskaper kring den komplexitet som finns förknippad med detta 

arbete för att på så vis kunna applicera de metoder som är lämpliga för att hantera denna. 

Studiens data visar på att bristande resurser identifieras som en starkt bidragande faktor 

till att ett mer gediget grundarbete ej kan genomföras. Frågan om huruvida ett mer gediget 

grundarbete i sig skulle kunna resultera i ett förbättrat värdeskapande bör dock reflekteras 

kring. Problematiken förklaras även av ett bristande stöd från organisationsledningar. 

Även här förekommer samma fråga som relevant. Dock offentliggör detta en existerande 

problematik på kommunledningsnivå. För att kunna ta till vara på digitaliseringens 
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möjligheter i den grad regeringen (2017) avser krävs att kommuner genomgående 

prioriterar sitt digitaliseringsarbete på ett hållbart vis. 

 Genom studien tydliggörs de utmaningar som svenska kommuner möter i sitt 

digitaliseringsarbete genom de olika komplexa delar som ständigt måste tas i beaktning. 

Även om studien vid flertalet tillfällen riktar viss kritik mot svenska kommuner i detta 

anseende ska det klargöras hur det arbete de genomför är oerhört komplext. Detta till trots 

finns tydliga brister som måste åtgärdas för att kunna skapa det värde som digitalisering 

ämnar att ge. Studien, en enighet med tidigare forskning, understryker vikten av att 

kommuner genomgående använder sig av beräkningskalkyler för att säkerställa att rätt 

beslut kontinuerligt tas under processen. Vidare redogör studien för hur de kvalitativa 

variabler som identifierats som medborgarnyttans beståndsdelar inkorporeras i nyttjandet 

av dessa kalkyler. Slutligen ser studien hur implementationen av föreslagna förändringar 

kommer att kräva att organisatoriska omprioriteringar genomförs för att möjliggöra dessa. 
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Bilagor 

Bilaga 1: enkäten

 

Digitalisering av kommunal verksamhet
Svaren på enkäten är konfidentiella och vi kommer att anonymisera resultatet till studien.

*Obligatorisk

1. Invånarantal *

Markera endast en oval.

 0 - 10.000

 10.000 - 20.000

 20.000 - 50.000

 50.000 - 100.000

 100.000 - 200.000

 200.000+

2. Anser du att digitaliseringen inom er kommun har *

Markera endast en oval per rad.

Stämmer
inte alls

Stämmer
någorlunda

Stämmer
väl

Stämmer
mycket väl

Vet
ej

effektiviserat interna
arbetsprocesser?

ökat ekonomisk vinst?

ökat medborgarnyttan?

3. Värdera följande aspekter av e-tjänsteutveckling *

Markera endast en oval per rad.

Inte alls
viktigt

ganska
oviktigt

viktigt
mycket
viktigt

Beräkningskalkyler
(effekthemtagning,
nyttorealiseringar)

Medborgarnytta

Interna effektiviseringar

Bidra till ett digitalt samhälle

Automatisering av processer

Verksamhetsmodellering
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4. Hur många e-tjänster har ni idag? *

Markera endast en oval.

 0-20

 21-40

 41-60

 61-80

 81-100

 101-120

 121-140

 141-160

 161-180

 181-200

 200+

5. Hur stor andel av era ärenden kommer in via e-tjänster? *

Markera endast en oval.

 0-10%

 11-20%

 21-30%

 31-40%

 41-50%

 51-60%

 61-70%

 71-80%

 81-90%

 91-100%

 vet ej

6. Är det något du vill tillägga?

 

 

 

 

 

Kvalitativa variabler
Med kvalitativa variabler syftar vi på de faktorer som påverkar och utgör medborgarnyttan.
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7. Lista de kvalitativa variabler ni anser
påverkar och utgör medborgarnyttan och
rangordna efter vilken ni anser vara
viktigast. *

Det första är viktigast och det sista minst
viktigt. Skilj med kommatecken. (Första, andra,
tredje, etc.)

8. Hur samlar ni in data angående potentiell medborgarnytta inför utvecklandet av en e-
tjänst? *

Markera endast en oval per rad.

Inte
alls

I väldigt liten
utsträckning

I liten
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket stor
utsträckning

Enkätundersökningar

Intervjuer

Workshops med
medborgare

Från andra
myndigheter

Med hjälp av externa
konsulter/företag

Digital
synpunktshantering

E-post

Sociala medier

Medborgarförslag

Övrigt

9. Hur samlar ni in data angående förändring av medborgarnytta efter införandet av en e-
tjänst? *

Markera endast en oval per rad.

Inte
alls

I väldigt liten
utsträckning

I liten
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket stor
utsträckning

Enkätundersökningar

Intervjuer

Workshops med
medborgare

Från andra
myndigheter

Med hjälp av externa
konsulter/företag

Digital
synpunktshantering

E-post

Sociala medier

Medborgarförslag

Övrigt
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Bilaga 2: intervjufrågor 

Varför utvecklar ni e-tjänster? 

• Medborgarnytta? 

Processen 

Beskriv övergripande hur framtagandet av en e-tjänst går till. 

Finns det ett standardiserat tillvägagångssätt för utveckling av e-tjänster? 

Har ni en uttalad strategi för utveckling av e-tjänster? 

Hur många av era tjänster har också en e-tjänst? 

Hur ser fördelningen ut gällande användandet av e-tjänster respektive traditionella 

tjänster? 

Hur många av era ärenden “är” digitala? 

Hur digitala är processer med e-tjänster? Måste de hanteras analogt? 

 - varför inte? 

Hur gör ni för att öka användandet av e-tjänster? 

 

Tillhandahålls av

10. Utgör någon av nedanstående faktorer ett hinder i ert användande av kvalitativa
variabler vid utveckling av e-tjänster? *

Markera alla som gäller.

 Ekonomiska resurser

 Svårigheter att mäta nuläget

 Intern ledning och styrning

 Kompetens inom området

 Gemensamma standarder

 Befintliga lagar och regler

 Kunskap om målgruppens behov

 Nationell ledning och styrning

 Extern finansiering

 Samverkan med andra aktörer

 Ingen av ovan nämnda

11. Är det något mer som du vill lägga till gällande kvalitativa variabler?

 

 

 

 

 

Ett stort tack!
Vi kommer med denna enkät kunna få stor klarhet i hur kommuner arbetar med kvalitativa 
variabler inom e-tjänsteutveckling och hur storleken på kommunen spelar in mot antalet e-tjänster 
och vilka strategier man använder sig av för att möta medborgarnas behov.

12. Vilken kommun tillhör du?

Detta är endast till för att vi inte ska skicka
påminnelsemail till er. Svaren på enkäten är
konfidentiella och vi kommer att anonymisera
resultatet till studien.
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Modellen 

Använder ni idag ett ramverk/modell för beräkningar av kostnader och effekter av en e-

tjänst?  

• Om så är fallet, hur ser den ut? 

I vilken utsträckning används dessa? 

Finns det något i er modell som ni saknar? 

 

Variabler 

Vilka övergripande variabler använder ni för att förutse om e-tjänsten kommer att vara 

gynnsam? 

Hur skapar ni er en uppfattning om medborgarnyttan med e-tjänster? 

• Hur mäta? Annat än användarfrekvens? 

Vilka variabler anser du vara viktigast när det kommer till att beräkna lönsamhet av en e-

tjänst? 

• Kvantitativa 

• Kvalitativa 

Genomför ni någon uppföljande analys av utvecklade e-tjänster? 

Hur tror du att digitaliseringen av kommunal verksamhet kommer att utvecklas framöver? 

• Vad krävs? 

 


