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Abstract 
Under 2000-talet har begrepp som E-Government och 24-timmarsmyndighet kommit att 

förändra offentliga myndigheters sätt att erbjuda tjänster och interagera med medborgare. 

Att genom e-tjänster erbjuda medborgare alternativ till de traditionella kanalerna är något 

som de flesta svenska myndigheter och kommuner strävar mot. Skellefteå Kommun tog 

redan i början av 2000-talet initiativ att erbjuda service inom ramen för begreppet 24-

timmarsmyndighet och erbjuder i nuläget en rad e-tjänster riktade mot kommunens 

medborgare. Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka hinder, identifierade i 

tidigare forskning, som kan komma att påverka användningsfrekvensen av en nyutvecklad e-

tjänst för Bygglov som under sommaren 2010 skall lanseras. Utifrån en litteraturstudie har vi 

identifierat en rad hinder som i tidigare forskning anses påverka användningen av offentliga 

e-tjänster. En kategorisering av identifierade hinder har legat till grund för en fallstudie 

bestående av ett användbarhetstest och intervjuer. Resultatet av vår undersökning bekräftar 

att ett antal av de hinder som identifierats i den tidigare forskningen kan komma att påverka 

användningen av e-tjänsten för Bygglov. Undersökningens resultat indikerar att hinder 

främst finns att finna i sådant som rör användbarhet och Skellefteå Kommuns 

tillgängliggörande och marknadsföring av e-tjänsterna.  
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In the 2000’s, concepts such as E-Government and 24-hour government have changed the 

way public authorities provide services and interact with citizens. Through e-services public 

authorities offer an alternative to the traditional channels. This is something that most of the 

Swedish authorities and municipalities nowadays are striving for. In the early 2000’s 

Skellefteå Kommun took initiative to provide services under the concept of 24-hour 

government and currently offers a range of e-service to the citizens of Skellefteå Kommun. 

The aim of our study is to determine what barriers, identified in previous research, which 

may affect the frequency of use of a newly developed e-service for building permits, which is 

being launched during the summer of 2010. Based on a literature review, we have identified a 

number of barriers in previous research that claims to be affecting the use of public e-

services. A categorization of identified barriers has been our basis for a case study consisting 

of a usability test and interviews. The results of our study confirm that a number of barriers 

identified by earlier conducted research may affect the use of the e-service for building 

permits. The survey results indicate that the main barriers concerns usability and the 

municipality strategies in making e-services available as well as the marketing of these.  
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1. Inledning 
I dagens moderna IT-samhälle har var tredje svenskt hushåll en fast uppkoppling mot 

Internet (PTS, 2010). Detta har förändrat hur vi kommunicerar, inte bara med varandra utan 

även med våra offentliga myndigheter. Våra politiker har under hela 2000-talet arbetat med 

idén om en 24-timmarsmyndighet, den moderna myndigheten som tack vare nutida teknik 

alltid har öppet för sina medborgare. Internet har öppnat upp våra myndigheter på ett sätt 

som inte tidigare varit möjligt. Med en ökad insyn för medborgare i verksamheter inom den 

offentliga sektorn har således även myndigheternas ansvarsskyldighet gentemot sina 

medborgare tilltagit. Medborgare ska med en 24-timmarsmyndighet enklare ges tillgång till 

information och service. Medborgare ska även ges möjligheten att oberoende av tid och rum 

kunna utföra och följa upp ärenden via olika typer av e-tjänster. Myndigheter får i sin tur 

möjligheten att genom tekniken förenkla och rationalisera, något som anses viktigt i en tid 

där besparingar och effektivisering hör till vardagen. Interna processer förkortas och 

anställningar kan ersättas med digitala tjänster som dels låter medborgarna göra mer av 

jobbet men också ger myndigheter ett tillfälle att minska tidsödande pappersexercis. Sveriges 

kommuner har under 2000-talet givits ett ypperligt tillfälle att omfamna idén om 24-

timmarsmyndigheten. Tekniken finns där och det svenska folket är uppkopplat, frågan är om 

kommunerna är redo och rustade för denna förändring? 

Många svenska kommuner erbjuder idag flertalet olika e-tjänster. Det är mestadels e-

tjänster som skall förenkla för medborgaren genom till exempel snabbare ärendehantering 

och lättillgänglig information. Trots detta är användningsfrekvensen dock fortfarande relativt 

låg (Engström, 2010). Det finns uppenbarligen något eller några hinder som försvårar och 

inverkar på användningen. Dessa hinder vill vi veta mer om. Det finns det en hel del 

forskning och teorier om vilka dessa hinder skulle vara. Är det så att medborgarna kanske är 

uppkopplade men inte redo att använda e-tjänsterna? Är användbarheten i e-tjänsterna så 

pass låg att medborgarna försöker men ej förmår lära sig hur de fungerar? Tar det för lång tid 

att använda e-tjänsterna? Erbjuder inte e-tjänsterna något tydligt incitament? Vet ens 

medborgarna om att kommunerna erbjuder e-tjänster som alternativ till de traditionella 

tillvägagångssätten?  

 I denna uppsats vill vi veta mer om de hinder som den tidigare forskningen inom området 

identifierat samt utforska huruvida dessa kan påverka användningen av de e-tjänster 

Skellefteå Kommun erbjuder sina medborgare. Vi kommer i vår undersökning inrikta oss 

emot den e-tjänst för Bygglov som Skellefteå Kommun under sommaren 2010 avser att 

lansera. Utifrån uppsatsens syfte är just denna e-tjänst intressant då den i kommunala 

sammanhang måste anses vara relativt komplex och omfattande. Den är tänkt att erbjuda ett 

Internetbaserat alternativ till en ärendeprocess som tillhör en av de mest omfattande 

medborgarna kan ha mot sin kommun. Det är utifrån denna e-tjänst och dess potentiella 

användare som vi kommer försöka dra slutsatser för denna undersökning.  
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1.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka vilka hinder som står i vägen för en högre användningsfrekvens av 

Skellefteå Kommuns e-tjänster. Vi hoppas kunna komma fram till slutsatser som bör kunna 

tas i beaktande vid framtida utveckling av e-tjänster hos Skellefteå Kommun. 

1.2 Frågeställning  
Vilka av de hinder som i den tidigare forskningen identifierats kan i negativ grad komma att 

påverka användningsfrekvensen av Skellefteå Kommuns e-tjänst för bygglov? 

1.3 Vårt val av metod 
För att läsaren skall förstå hur vi valt att utforma vår undersökning kommer vi i detta avsnitt 

motivera vårt val av metod. Utgångspunkten för vår undersökning är en litteraturstudie 

inriktad mot två för vår undersökning relevanta områden. En av dessa utfördes i syfte att 

skapa en förståelse och redogöra för begrepp som E-Government, 24-timmarsmyndigheten, 

Skellefteå24, kommunala e-tjänster och bygglovsprocessen. Den andra, mer omfattande 

litteraturstudien, utfördes i syfte att identifiera de hinder för användning av offentliga e-

tjänster som tidigare forskning anser existera. Med en sådan litteraturstudie kunde vi på ett 

relativt enkelt och effektivt sätt tillgodogöra oss en helhetsbild av problemområdet och redan 

identifierade hinder som anses utgöra orsaker för den låga användningsfrekvensen av 

offentliga e-tjänster.  

Utifrån den tidigare forskningen kategoriserade vi identifierade hinder utifrån tre typer; 

hinder knutna till användarna, hinder knutna till användbarheten i e-tjänsterna och hinder 

knutna till de strategier som av offentliga myndigheter används vid utveckling, 

tillgängliggörande och marknadsföring. Denna kategorisering utgick vi sedan från vid 

utformningen av våra analysverktyg. Vi ansåg att vår undersökning bäst lämpade sig för en 

fallstudie baserad på ett kvalitativt angreppsätt. Våra respondenter fick dels utföra ett 

användbarhetstest och dels medverka i två semistrukturerade intervjuer. Vid ett våra besök 

på Skellefteå Kommun utfördes även en semistrukturerad intervju med två av kommunens 

IT-strateger. Det bör dock påpekas att denna intervju inte ingick i undersökningen utan 

främst av oss ansågs vara viktig för den del i uppsatsen som behandlar Skellefteå24 och e-

tjänsten för Bygglov. 

2. E-Government och kommunala e-tjänster i Sverige 
I denna del kommer vi inledningsvis redogöra för begreppet E-Government och dess svenska 

motsvarighet 24-timmarsmyndigheten. Därefter följer en sammanfattning av hur 

utvecklingen av kommunala e-tjänster sett ut här i Sverige. 

2.1 E-Government 
”... tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till 
informationssamhällets tjänster...” - Tre nyckelord som den svenska IT-politiken grundats 

på (24SJU, 2006). 
E-Government har fått namnge den service som myndigheter förser sina medborgare och 

företag med genom IT. I många fall handlar det om komplement till traditionella sätt att 
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tillhandahålla service, exempelvis genom personliga möten och blanketter. E-Government 
kan delas upp på olika sätt beroende på om det är kommersiell eller offentlig verksamhet det 
handlar om. För den offentliga verksamheten har E-Government i Sverige särskiljts i tre 
delar. Dessa är e-tjänster, e-förvaltning och e-demokrati (Grönlund & Ranerup 2001). I 
Sverige har E-Government i många fall kallats 24-timmarsmyndigheten. 

I och med att antalet uppkopplade människor i Sverige ökat mycket snabbt det senaste 
decenniet har intresset och behovet för e-tjänster stigit avsevärt. År 2000 hade 50 % av 
Sveriges befolkning tillgång till Internet i sina hem, en siffra som 2009 stigit till 85 %. Det 
handlar alltså om en ökning på nästan 40 % (PTS, 2010). Internationellt sett så har 
utvecklingen gått snabbt och enligt en studie som FN gjorde 2001 hade alla i-länder i någon 
utsträckning startat projekt knutna till E-Government (Kumar, 2007). 

Vid slutet av 90-talet beslöts det på regeringsnivå att statliga myndigheter i Sverige skulle 

utnyttja IT för att göra den offentliga sektorn mer tillgänglig för dess medborgare och företag 

genom införandet av e-tjänster.  

2.1.1 24-timmarsmyndigheten 
”-Den moderna informationstekniken ger oss möjligheter att skapa ett samhälle vars 
myndigheter alltid är öppna för medborgarna [...] Myndigheterna skall kunna nås på de 
tider då människor har behov av kontakt, vilket inte alltid är på normal kontorstid. – Britta 
Lejon, Demokrati- och förvaltningsminister (Stadskontoret, 2000, p.11). 

I slutet av 90-talet fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att lägga fram kriterier som 
skulle ligga som grund för begreppet 24-timmarsmyndigheten. Den dåvarande 
näringsministern Björn Rosengren lade fram IT-propositionen ”Ett informationssamhälle för 
alla” i vilken det föreslogs att det skulle finnas möjlighet för privatpersoner och företag att nå 
myndigheter dygnet runt (Brundin, 2005). Redan år 2000 fanns det ett fåtal ”24-
timmarsmyndigheter” såsom polis-, försvars- och sjöfartsmyndigheterna. Även 
Arbetsförmedlingen och Skatteverket erbjöd vid denna tidpunkt tjänster dygnet runt 
(Statskontoret, 2000). 

De övergripande målen såsom regeringen uttalat dem är: (Statskontoret, 2001) 
• Samhällsservicen till medborgare och företag skall förenklas och förbättras. 
• Medborgare skall lättare kunna ta del av information och samtidigt aktivt kunna delta 

i beslutsprocesser inom den offentliga förvaltningen. 
• All information och tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt skall göra det. 

De huvudsakliga kommunikationskanalerna skulle vara personliga möten, brev, 
avancerad telefonservice, persondatorer och digital-TV. Tanken har varit att om möjligt 
tillgodose medborgare med e-tjänster där det funnits behov (Statskontoret, 2000). 

I Sverige skulle det inte finnas någon IT-minister utan målen ovan skulle vara integrerade 
i all offentlig verksamhet (24SJU, 2006). År 2003 tillsatte regeringen en delegation som fick 
namnet 24-timmarsdelegationen. Tanken var att delegationen skulle leda arbetet med 
införandet av 24-timmarsmyndigheten. En av hörnstenarna var att om möjligt modernisera 
offentlig verksamhet med hjälp av e-tjänster för att på bästa sätt kunna hjälpa medborgare 
och företag i sin kommunikation med offentliga myndigheter. Den av 24-
timmarsdelegationen givna definitionen på en e-tjänst är följande; ”Med e-tjänster menas 
tjänster som levereras med elektronisk kommunikation” (SOU, 2005, p.17). Här avses 
callcenters (alt kundtjänst), Internet samt SMS-tjänster, vilka skall fungera som alternativ till 
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den icke-elektroniska kommunikationen som exempelvis personliga tjänster (möten) och 
brev (SOU, 2005). 

Det anslogs att e-tjänster måste utvecklas mera enhetligt ur ett gränssnittsperspektiv 
genomgående för alla myndigheter för att på bästa sätt ge ett enhetligt intryck till 
medborgare och företag. Speciellt viktigt är det där e-tjänster utvecklas i samverkan med 
mindre kommuner som inte har samma ekonomiska resurser som de större kommunerna 
(SOU, 2005). 

24-timmarsdelegationen existerar inte längre men dess verksamhet togs över av Verket 

för Förvaltningsutveckling, det numera avvecklade VERVA. VERVA fortsatte fram till 

december 2008 med det arbete som 24-timmarsdelegationen påbörjat, dess verksamhet togs 

då över av Statskontoret, Kammarkollegiet och ett nyinrättat Kompetensråd för utveckling i 

staten (Verva, 2008).  

2.2 Kommunala e-tjänster 
E-tjänster som skall stå till medborgarens tjänst har även påverkat den kommunala servicen. 
Enligt en enkät som utfördes 2005 hade de statliga myndigheternas hemsidor den högsta 
besöksfrekvensen med 2,3 miljoner unika besök, medan kommunerna kom på en andraplats 
med 1,8 miljoner besökare på sina hemsidor (SOU 2005). En skillnad är att de statliga 
myndigheterna idag erbjuder ett flertal populära e-tjänster. Arbetsförmedlingen har 
Platsbanken och skatteverkets e-tjänst för SMS- och onlinedeklaration lockade 2009 3,9 
miljoner svenskar att utföra sina deklarationer elektroniskt (Skatteverket.se, 2010). Den 
kommunala sektorn har haft svårare med införandet av e-tjänster. Kommunala e-tjänster har 
idag en väldigt spridd användningsfrekvens och Skellefteå Kommun är inget undantag. Ett 
exempel är deras e-tjänster knutna till barnomsorg som har en väldigt skiftande 
användningsfrekvens. En av e-tjänsterna behandlar i nuläget ca 50 % av den totala 
ärendemängden medan en annan av e-tjänsterna bara uppgår till 15 %. 

Enligt Eva Fernvall, före detta ordförande för den numera avvecklade 24-
timmarsdelegationen, är kommunerna underutvecklade och det finns mycket kvar att göra 
för att uppnå de mål som satts i och med 24-timmarsmyndigheten. Eva Fernvall menar att 
det stora problemet för kommunerna har varit kostnaderna (Brundin, 2005). 

För att öka samarbetet och påskynda den kommunala e-tjänstutvecklingen, bildades 2005 

den ideella föreningen Sambruk. Idén bakom Sambruk var att Sveriges kommuner i stort sett 

har samma uppdrag och därmed bör deras behov av e-tjänster vara likartade. Innan VERVA 

avvecklades fanns ett samarbete med Sambruk. Sambruk vill skapa en effektiv 

verksamhetsutveckling i landets kommuner där likheter mellan e-tjänster tas tillvara för att 

på så vis skapa en nationell nytta. Sambruk ville även skapa en enighet mellan kommunerna 

gentemot utvecklare och leverantörer av e-tjänster, för att på så vis skapa en enad front vid 

inköp av sådana. Ett avtal formas därför mellan Sambruk och ett antal leverantörer för att de 

på bästa sätt skulle stödja kommunerna i deras utveckling mot gemensamma e-

tjänstlösningar. Sambruk köper i många fall in e-tjänster som sedan säljs vidare för ett 

självkostnadspris till alla kommuner som är medlemmar. Sambruk har idag 82 kommuner 

som medlemmar där Skellefteå Kommun är en av dessa. (Sambruk.se, 2010) 
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3. Skellefteå24 och e-tjänsten för Bygglov 
Syftet med detta kapitel är att kort redogöra för den satsning Skellefteå Kommun gjort mot 

Internetbaserad service och e-tjänster. Därefter följer en beskrivning av Skellefteå Kommuns 

e-tjänst för Bygglov samt en sammanfattning av bygglovsprocessen. 

3.1 Skellefteå24 
Skellefteå Kommun tog tidigt initiativ för att uppnå de mål som sattes av regeringen och 24-
timmarsmyndigheten. År 2000 startades projektet Skellefteå24 med målen att öka och 
förbättra servicen för medborgarna samt effektivisera den interna administrationen i 
kommunen. Prioriterade områden har varit kundtjänst, e-tjänster och hemsidan. Skellefteå 
Kommun hade år 2006 startat upp 29 projekt och avslutat ungefär hälften. Av alla projekt 
har de flesta haft som inriktning att se över de processer och arbetsmetoder som finns för att 
därefter kunna bygga funktionella e-tjänster. Skellefteå Kommun är medlem i Sambruk och 
deltar således gemensamt med andra kommuner i utveckling av e-tjänster. (Skellefteå 
Kommun, 2006) 

Ett av huvudmålen med Skellefteå24 är att medborgare och företag skall kunna kontakta 

kommunen via Internet. Kontakten kan innefatta att från ansökningar, synpunkter och 

allmänna frågor. Kommunikationen skall gå att följa upp så att den som har ett ärende kan se 

dels vilken tjänsteman som hanterar ärendet men också vilken status ärendet har. Skellefteå 

Kommun hoppas kunna öka det demokratiska intresset när handlingar och beslut finns 

tillgängliga på Internet, men det är också viktigt att alla administrativa processer skall bli så 

effektiva som möjligt med hjälp av e-tjänster. Den viktigaste delen av Skellefteå Kommuns 

satsning för förbättrad kommunikation är numera i drift. Det är en kundtjänst som på ett 

snabbt och effektivt sätt ska hantera varje förfrågan och ärenden till kommunen. Enligt 

Skellefteå Kommun ska kundtjänsten markant kunna gynna en korrekt uppföljning till de 

förfrågningar som kommer in samt minska belastningen av telefonsamtal till de olika 

avdelningarna på kommunen. Avdelningarna på kommunen fick innan införandet av 

kundtjänsten ta emot alla samtal och spenderade en för stor del av arbetsdagen med att svara 

på ofta relativt enkla frågor.  (Skellefteå.se, 2010) 

3.1.1 Skellefteå Kommuns e-tjänster 

Skellefteå Kommun har sedan en längre tid ett nära samarbete med det Skellefteåbaserade 

IT-företaget SiriusIT. Tanken är att SiriusIT skall fungera som kommunens e-tjänstfabrik. 

Plattformen som SiriusIT har skapat för kommunala e-tjänster heter Mina sidor och skall 

fungera som en samlingsplats för e-tjänster. Skellefteå Kommuns hemsida har valt den 

plattformen och Mina sidor på skelleftea.se innehåller alla e-tjänster som idag finns 

tillgängliga, där finns även ett antal e-tjänster som inte utvecklats av SiriusIT.  

Enligt de två IT-strateger på Skellefteå Kommun vi intervjuat saknas det uttalade 

strategier för utvecklandet av e-tjänster. Hittills har Skellefteå Kommuns e-tjänster främst 

utvecklats utifrån ärendevolym och vad som olika förvaltningar efterfrågat. Ett problem 

enligt IT-strategerna är att det inte finns någon bra metod för att mäta vilka e-tjänster 

kommunens medborgare faktiskt efterfrågar. Valen av några av de e-tjänster som idag finns 

tillgängliga på Skellefteå Kommuns hemsida motiverades av att de faktiskt fanns tillgängliga 

att inhandla och uppfattats som bra av IT-avdelningen. De e-tjänster som köpts in på basis 
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att de fanns tillgängliga och verkade fungera bra för sitt ändamål har ej ingått i tydliga 

strategier eller en medveten plan. E-tjänsterna som finns för barnomsorg och bygglov är dock 

två exempel på planerade och medvetna satsningar. Om en förvaltning önskar en e-tjänst 

måste de först göra en förfrågan till IT-avdelningen på Skellefteå Kommun. Varje förvaltning 

kan lämna förslag eller önskningar om vad de vill ha för e-tjänster. IT-avdelningen på 

Skellefteå Kommun ska fungera som en central där en styrgrupp beslutar om vilka e-tjänster 

som ska utvecklas och hur de tjänster som valts att utvecklas ska prioriteras. Enligt de två 

intervjuade IT-strategerna är det alltid kundnyttan som kommer först när det beslutas om 

vilka e-tjänster som ska införas i Skellefteå Kommun. Kundfokus är stort och utvecklingen 

sker i första hand ur ett medborgarperspektiv och i andra hand utifrån intern rationalisering. 

Om en e-tjänst inte kan bära sig ekonomiskt kanske den ändå kan utvecklas om den 

identifierade kundnyttan är tillräckligt stor. 

3.1.2 E-tjänsten Bygglov 
Den bakomliggande anledningen för beslutet att köpa in e-tjänst för bygglov är enligt en av 

de intervjuade IT-strategerna att den förvaltning som ansvarar för bygglov har sett ett behov 

av att kunna effektivisera. En e-tjänst skulle delvis ersätta den manuella process som idag 

finns för ansökan om bygglov. 2008 införde Skellefteå Kommun en första åtgärd för att 

kunna hantera bygglovsärenden snabbare. Denna åtgärd utgörs av en aktivitet med namnet 

Bygglov direkt som bedrivs en eftermiddag varje vecka. Medborgare ges då möjligheten att 

besöka bygglovshandläggare på kommunen och på plats få hjälp med allt som rör bygglov. 

Denna återkommande aktivitet tillsammans med en förbättrad kommunal kundtjänst gjorde 

att Skellefteå Kommun, under första halvan av 2008, kunde gå från en handläggningstid för 

bygglov på i genomsnitt 82 dagar (2007) till en mer än halverad snittid på 39 dagar 

(alltombostad.se, 2008). Med en e-tjänst för bygglovsansökning samt ytterligare planerade 

åtgärder hoppas förvaltningen kunna förkorta handläggningstiden och även på längre sikt 

kunna ersätta anställda som ska gå i pension.  

Den e-tjänst för bygglovsansökningar som Skellefteå Kommun under sommaren 2010 

kommer lansera är utvecklad tillsammans med SiriusIT. E-tjänsten är en vidareutveckling av 

en befintlig e-tjänst som SiriusIT tidigare utvecklat. Järfälla Kommun har använt sig av den 

tidigare versionen av bygglovstjänsten och haft en väldigt låg användningsfrekvens, endast 5 

% av alla inkomna ansökningar har hittills gjorts via e-tjänsten. Enligt bygglovschefen på 

Järfälla Kommun, Marika Jegréus, finns det ett antal möjliga faktorer som kan ligga till 

grund för den låga användningsfrekvensen. Dels har e-tjänsten ingen återkoppling till 

användaren. De har inte heller implementerat e-tjänsten med ärendehanteringssystemet 

vilket i sin tur har påverkat viljan hos Järfälla Kommun att marknadsföra tjänsten. Skellefteå 

Kommun hoppas att inom två år ha en 50 procentig användningsfrekvens av e-tjänsten för 

bygglov. Skellefteå Kommun tror att det är deras återkoppling och ärendeavslut som ska bli 

faktorn för framgång, något som Järfälla idag inte erbjuder. 

I bilaga 1 finns en genomgång av hur e-tjänsten för bygglovsansökan är uppbyggd och 

fungerar. I bilaga 8 finns även de två blanketter som e-tjänsten ersätter (Ansökan om lov och 

Ansökan/Anmälan av kvalitetsansvarig). 
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3.1.3 Bygglovsprocessen 

Begreppet bygglov är något som de flesta hört och åtminstone har en uppfattning om. Dock 
är det långt ifrån alla som under sin livstid behöver söka bygglov och därmed sätta sig in i hur 
denna process går till. I grund och botten är bygglov ett tillstånd som måste sökas vid ny- och 
ombyggnationer, utbyggnader eller om användningen av en byggnad eller anläggning är 
tänkt att förändras. Inom så kallade detaljplanerade områden behövs även bygglov om man 
önskar byta färg, fasadmaterial, taktäckningsmaterial eller planerar andra förändringar som 
påtagligt påverkar byggnadens yttre utseende.  

I Sverige fattas beslut i regel på lokal nivå (kommunalt) även om det i vissa fall finns 
möjlighet att fatta beslut både på regional eller nationell nivå. Bygglov regleras i plan- och 
bygglagen (PBL) och i varje svensk kommun måste det finnas en byggnadsnämnd som 
hanterar processen för bygglov.  Innan ett bygge eller förändringar som kräver bygglov 
initieras måste byggaren ansöka om bygglov samt göra en bygganmälan. Byggnadsnämnden 
prövar respektive ansökan mot de krav som ställs på placering och utformning av objektet i 
fråga och om inga hinder påträffas så beviljas tillståndet, bygglovet, för 
bygget/förändringarna. Ett bygglov är tidsbestämt vilket innebär att åtgärden, 
förändringarna eller bygget måste påbörjas inom två år efter utfärdandet. Hela bygget måste 
sedan vara färdigställt inom fem år. (Boverket, 2010) 

Vid en situation där ett bygglov, utifrån plan- och bygglagen, krävs ser processen för detta 
i regel ut på i stort sett samma sätt för alla tänkbara sökande. Om ansökningen gäller ett 
nybygge bör den sökande initialt från lantmäteriet beställa en så kallad nybyggnadskarta, 
detta i syfte att utifrån en sådan kunna upprätta en situationsplan. Vid om- eller tillbyggnad 
räcker det i de flesta fall att upprätta en situationsplan utifrån en enklare grundkarta. Det är 
dock viktigt att en sådan är aktuell. Nästa steg är att utforma ansökningen för bygglovet, 
vilket i de flesta kommuner görs genom att sökanden fyller i en eller flera blanketter knutna 
till den specifika situationen. Den fullständiga ansökningen består förutom av ifyllda 
blanketter vanligtvis också av kompletterande ritningar, exempelvis en situationsplan. Det är 
detta material som en eller flera handläggare på byggnadsnämnden sedan kontrollerar i en så 
kallad bygglovsprövning. I denna bygglovsprövning granskas byggprojektet utifrån en 
helhetssyn där både estetik/utformning, överensstämmelse med detaljplaner, gällande 
lagstiftning och utpräglade byggregler tas i beaktning. Om bygglov medges måste, som vi 
tidigare påpekat, bygget påbörjas inom två år samt i de flesta fall föregås av en så kallad 
bygganmälan. Varje bygge måste även godkännas av en kvalitetsansvarig, i enklare fall kan 
detta vara byggaren själv men i flesta fall behövs en konsult med riksbehörighet. Vem som 
kommer ha funktionen som kvalitetsansvarig måste anges i samband med 
bygglovsansökningen. (Boverket, 2010). 

I byggsituationer som kräver en så kallad kontrollplan är det byggaren i samråd med 
utsedd kvalitetsansvarig som arbetar fram denna. I kontrollplanen skall det tydligt framgå 
hur kontrollen av bygget skall ske. I fall där byggaren själv agerar kvalitetsansvarig är det 
denne som utformar kontrollplanen. Kontrollplanen skall, när projektet är färdigställt, 
redovisas till byggnadsnämnden för att slutligen utmynna i ett intyg på att byggnationen 
uppfyllt vissa kvalitetskrav (Bygglovsprocessen, Skellefteå Kommun, 2010).  

Ett vanligt problem i bygglovsprocessen är den specifika situationen då 
ansökningsblanketter skall fyllas i av sökanden. I nuläget innebär felaktigt ifyllda och 
ickefullständiga ansökningar mycket onödigt jobb för handläggarna på kommunernas 
byggnadsnämnder. Självklart måste sådant som i ansökningen saknas eller inte är korrekt 
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ifyllt korrigeras och i vissa fall behöver en sökande göra detta mer än bara en gång. I 
slutändan leder detta extraarbete till långa handläggningstider för de ärenden som kommer 
in till byggnadsnämnden. Detta är ett problem som Skellefteå Kommun hoppas kunna 
förbättra med införandet av e-tjänsten för bygglovsansökan genom att digitalisera 
ansökningsblanketterna. 

4. Hinder för användande av offentliga e-tjänster 
Under de senaste tio åren har det runt om i världen bedrivits forskning om offentliga e-

tjänster, dock främst statliga sådana. Forskning riktad mot kommunala e-tjänster, som just 

vår uppsats och undersökning fokuserar på, är svårare att finna. Detta gör att vi i denna 

teoridel kommer använda oss av både studier av statliga såväl som kommunala e-tjänster då 

vi anser att dessa till viss del sammanfaller i sin natur. Det bör dock understrykas att 

förutsättningarna för statliga och kommunala e-tjänster skiljer sig kraftigt i ett avseende, 

storleken på den potentiella användargruppen. Det finns inga kommunala e-tjänster som ens 

i närheten kan mäta sig med de statliga i avseende för hur många tänkbara användare som 

kan tänkas nyttja dessa, exempelvis deklarerade förra året drygt 3,9 miljoner svenskar via 

någon av de elektroniska tjänster Skatteverket erbjuder (Skatteverket, 2010). De statliga e-

tjänsterna har en större skara användare och därför också en genomslagskraft som de 

kommunala tjänsterna inte kan mäta sig med. Vad som dock är tydligt är att många av de 

statliga e-tjänsterna dras med samma problem som de kommunala e-tjänsterna. 

Omfattningen och den potentiella användarbasen förklarar även varför den hittills bedrivna 

forskningen inom området offentliga e-tjänster främst fokuserar på just de statliga framför 

de kommunala e-tjänsterna.  

För att styrka vårt resonemang kring vad vi valt att inkludera i vår teoridel kan vi påvisa 

skillnader mellan vad vi benämner som offentliga e-tjänster knutna till E-Government och 

vad vi kallar kommersiella e-tjänster. Jorgensen och Cable (2002) menar att det finns tre 

distinkta skillnader mellan dessa två typer av tjänster. De tre olikheterna är åtkomst, struktur 

och ansvarsskyldighet. Vad gäller den förstnämnda faktorn, åtkomst, avser denna det faktum 

att den statliga eller kommunala myndighet som erbjuder tjänster eller service måste ta 

ansvar för att alla medborgare, oavsett klasstillhörighet eller handikapp, har tillgång till 

samma stöd. Kommersiella leverantörer av tjänster behöver ej ta detta ansvar utan kan själv 

välja sina kunder. När det då gäller digitala tjänster blir utmaningen för offentliga 

myndigheter betydligt större än för kommersiella aktörer. Den andra faktorn, struktur, avser 

de strukturella skillnaderna i hur den offentliga sektorn och kommersiella verksamheter är 

formade. Ett tydligt exempel är beslutsfattningsprocessen som i den offentliga sektorn 

vanligtvis är decentraliserad i jämförelse med kommersiella verksamheter. Jorgensen och 

Cable menar att en decentraliserad beslutsprocess kan hämma utvecklingen och 

implementering av service och tjänster i den offentliga sektorn. Den sistnämnda faktorn, 

ansvarsskyldighet, handlar om hur aktörer i den offentliga sektorn begränsas av det faktum 

att deras service och tjänster måste utvecklas utifrån sina medborgares intresse. Ofta är 

processen att utveckla sådana tjänster kostsam, tidsödande och svår att förutse resultatet av 

(Jorgensen & Cable, 2002).  
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Utifrån denna uppdelning av E-Government och kommersiella verksamheters e-tjänster 

anser vi att forskningen kring statliga och kommunala e-tjänster sammanfaller och därför 

kan ses relevant för vår undersökning. Vi kommer däremot inte att inkludera forskning och 

vetenskapliga artiklar som rör kommersiella e-tjänster, då dessa, som vi beskriver ovan, 

skiljer sig från statliga- och kommunala e-tjänster i flera viktiga aspekter. 

4.1 Identifierade barriärer i tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för ett antal barriärer, vilka enligt forskning inom 

området, kan utgöra svårigheter för statliga och kommunala myndigheter att uppnå hög 

användningsfrekvens hos de e-tjänster som dessa erbjuder sina medborgare. Vi har valt att 

kategorisera dessa utifrån tre typer; hinder som kan knytas an till tjänsternas potentiella 

användare, hinder som har att göra med den användbarheten i e-tjänsterna och slutligen 

hinder som härrör från myndigheternas strategier vad gäller utveckling och 

tillgängliggörande av e-tjänster.  

4.1.1 E-tjänsternas användare 
Som beskrivs i inledningen av detta kapitel finns en tydlig distinktion mellan synen på 

användare av offentliga e-tjänster och användare av kommersiella tjänster. Den offentliga 

sektorn måste alltid ta alla potentiella användare i beaktning, medan en kommersiell tjänst 

själv kan välja sina användare. En statlig eller kommunal myndighet måste tillhandahålla 

tjänster och service som inte på något sätt utesluter tänkbara användare av dessa, vare sig det 

handlar om medborgare, medarbetare, företag, organisationer eller andra offentliga 

instanser. Att utforma tjänster och service som uppfyller detta krav är svårt och forskningen 

inom detta område påvisar ett antal hinder knutna till e-tjänsternas användare. 

När en offentlig verksamhet utvecklar en digital tjänst baseras denna i regel på en redan 

existerande tjänst där personliga möten, telefonkontakt eller pappersexercis i form av 

blanketter utgör sättet att bedriva service. E-tjänsten i fråga ersätter sällan tidigare processer 

utan erbjuder vanligtvis endast ett komplement eller ett alternativt tillvägagångssätt att serva 

medborgare. Självklart finns det dock offentliga e-tjänster som erbjuder service som inte 

tidigare kunnat ges medborgarna. Vad som också bör uppmärksammas är att e-tjänster 

baserade på tidigare traditionella tjänster i många fall erbjuder ett mervärde för sina 

användare som kan ses som ett incitament för att använda dessa. En anledning till att 

offentliga e-tjänster inte kan ersätta traditionellt tjänsteutövande är det faktum att inte alla 

medborgare har tillgång till tekniken som e-tjänsterna distribueras över eller kunskapen som 

behövs för att nyttja dessa. Det finns även medborgare som pågrund av olika typer av 

handikapp inte kan nyttja de elektroniska tjänsterna. I en sådan situation måste andra 

alternativ erbjudas, i slutändan innebär detta att E-Government än så länge inte kunnat 

ersätta traditionell tjänsteutövning fullt ut (Jaeger & Thompson, 2003). 

Hör man som medborgare till den grupp som faktiskt kan och har möjligheten att själv 

välja att nyttja elektroniska tjänster är det dock ingen självklarhet att man väljer dessa 

tjänster framför mer traditionella förfaringssätt. Hazlett och Hill (2003) redogör för ett antal 

faktorer som påverkar potentiella användare i valet att nyttja offentliga e-tjänster. En faktor 

som måste tas i beaktande är den att vissa människor faktiskt föredrar mänsklig kontakt 
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framför nyttjande av elektroniska tjänster. De refererar även till ett begrepp, technology 
readiness, som handlar om människors benägenhet att ta till sig och använda nya teknologier 

i syfte att utföra sysslor dels i det privata livet samt i arbetslivet. Denna benägenhet skiljer sig 

markant mellan olika människor och har att göra med en individens inställning till teknologi. 

Känner en person sig obekväm och osäker inför ny teknik måste detta ses som ett hinder för 

att ens våga prova elektroniska tjänster knutna till E-Government. Den medborgargrupp i 

samhället som främst relateras till detta begrepp är de äldre, de som ej vuxit upp och i sitt 

arbetsliv kommit i kontakt med informationsteknologi (Hazlett & Hill, 2003).  

Enligt Deursen et al. (2006) utgör individers personliga motivation att använda IT, och i 

detta fall e-tjänster, ett problem för statliga och kommunala organ och deras strategiska 

arbete. Detta eftersom det är svårt att bilda sig en tydlig uppfattning varför vissa individer 

hellre väljer traditionella icke digitala sätt att ta del av tjänster och service framför digitala 

motsvarigheter (Deursen et al, 2006). Gareis (2004) menar att det i nuläget finns tecken på 

en tydlig polarisering hos de potentiella användarna av offentliga e-tjänster. De som en gång 

testat offentliga e-tjänster tenderar till att fortsätta använda dessa, medan det samtidigt finns 

en stor potentiell användarskara som ej testat e-tjänster och överhuvudtaget inte har intresse 

att göra detta. Denna sistnämnda grupp benämner den studie Gareis hänvisar till som E-
Government refusers (Gareis, 2004). Kuk (2002) menar även han att svårigheterna inte 

enbart handlar om att få potentiella användare att nyttja Internet, utan att få dessa att 

använda mer sofistikerade e-tjänster som exempelvis involverar olika typer av transaktioner 

(Kuk, 2002). 

Förutom benägenheten att använda offentliga e-tjänster måste också medborgarnas 

förkunskaper och nivå av IT-användning tas i beaktning vid implementering av olika typer av 

e-tjänster. Henriksen (2006) delar i en undersökning angående E-Government i Danmark in 

e-tjänster i tre nivåer av komplexitet i relation till den nivå av kompetens som krävs av 

användaren (Tabell 1.). Enligt Henriksen skulle alltför komplexa e-tjänster där känslig 

personlig information och unik identifiering används kunna utgöra ett hinder för användare 

att nyttja offentliga e-tjänster (Henriksen, 2006). Deursen et al. (2006) tar också upp 

avsaknaden av digital kompetens som en faktor att ta i beaktning då man undersöker låg 

användningsfrekvens av offentliga e-tjänster. Enligt Deursen et al. kan digital kompetens 

delas in i tre typer. Dels individers förmåga att använda datorer, internet och webbtjänster, 

dels deras förmåga att hitta, sålla och bearbeta elektronisk information och slutligen deras 

förmåga att använda elektronisk information och e-tjänster i syfte att uppnå mål och 

förbättra sin sociala position (Deursen et al, 2006).  
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Tabell 1. Nivåer för användarkompetens (Henriksen, 2006, p.21) 

Nivå Kompetens för att nyttja e-tjänster/Komplexitet i e-tjänster 

Låg Grundläggande navigeringskunskaper på Internet. Tjänster på denna nivå 

tillhandahåller information men saknar möjlighet till interaktion. Navigering i 

tjänsten är inte svårare än att de flesta internetanvändarna klarar av det. 

Medel Tjänsten kräver personlig information som exempelvis personnummer för att 

användaren ska kunna använda denna. Användaren måste ha tillgång till personlig 

information för att kunna nyttja tjänsten. Interaktionen är innehållskänslig och 

baseras ofta på specifika format av information. 

Hög Tjänsten kräver unik identifiering, exempelvis pinkod eller någon slags digital 

signatur. Pinkoden eller den digitala signaturen måste erhållas i förväg för att 

användaren ska kunna nyttja tjänsten. Användaren kan i denna typ av tjänster 

fullfölja juridiskt bindande transaktioner. Precis som i den medelavancerade nivån 

baseras interaktionen på specifika format av information. 

 

Användarnas uppfattning om säkerhet i e-tjänster och trovärdigheten för den som 

levererar dessa är också faktorer som i forskningen tas upp som skäl till varför användningen 

av offentliga e-tjänster är så pass låg. En definition av trovärdighet ges av Carter och 

Belanger (2005, p.9); ”… the perception of confidence in the electronic marketer’s reliability 
and integrity.” Detta handlar om att användarna, i detta fall medborgarna, måste ha tillit till 

både den som levererar tjänsten samt den möjliggörande teknologin. Ovanstående författare 

hänvisar till studier som visat att potentiella användare av offentliga e-tjänster uppvisar ett 

motstånd att när det handlar om att över internet dela med sig personlig information till 

offentliga inrättningar. Detta främst utifrån en oro att denna information skall missbrukas 

och därmed underminera deras personliga integritet (Carter & Belanger, 2005). 

En annan faktor som i forskningen ses som en barriär är att de potentiella användarna av 

offentliga e-tjänster inte upplever att tjänsterna erbjuder ett bättre alternativ än de 

traditionella förfaringssätten. Hazlett och Hill (2003) menar att offentliga e-tjänster av sina 

potentiella användare måste uppfattas som ett fördelaktigare sätt att tillgodogöra sig service 

och tjänster i relation till icke-digitala kanaler. Några av de faktorer som enligt Hazlett och 

Hill här bör tas i beaktande är användarvänlighet, tidsbesparing och bekvämlighet. För att en 

individ ska motivera sig själv att använda en e-tjänst framför de traditionella kanalerna 

måste det finnas incitament för att göra detta. Upplevs en e-tjänst inte som en förbättring 

gentemot dess analoga motsvarigheter är risken stor att användarna istället fortsätter nyttja 

de traditionella förfaringsätten (Hazlett & Hill, 2003).   

Margetts och Dunleavy (2002) menar att även s.k. transaktionskostnader måste tas på 

allvar. I denna kontext talar de om transaktionskostnader knutna till processen då en individ 

ges möjlighet att ändra sitt beteende, i detta fall övergå till e-tjänster från icke-digitala 

tjänster. Kostnaden har att göra med den tid det tar att finna relevant information, tid och 

möjlig frustration att lära sig nya sätt att utföra en uppgift samt kostnaden att åtgärda fel och 

misstag som bottnar sig i ovana i förfaringssättet. Enligt Margetts och Dunleavy har studier 

visat att kostnader i tid och arbete liknande ovanstående endast behöver uppvisas i liten grad 
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för att potentiella användare ska tappa intresset, trots att de förmodligen vet med sig att det i 

längden skulle innebära framtida besparingar (Margetts & Dunleavy, 2002). 

4.1.2 Strategi och tillgängliggörande 
Enligt ett antal studier om E-Government och användningsfrekvensen av den offentliga 

sektorns e-tjänster kan man inte enbart peka ut de potentiella användarnas kunskap och 

motivation eller e-tjänsternas utformning och användbarheten av tjänsterna som faktorer för 

en låg användningsfrekvens. Det finns studier och forskning som tyder på att strategiska 

beslut för vilka e-tjänster som utvecklas samt hur dessa tillgängliggörs och marknadsförs 

måste tas i beaktande då man frågar sig varför användningen av vissa tjänster är så pass låg. 

Margetts och Dunleavy (2002) tar upp de offentliga myndigheternas brist på kunskap om 

vilka e-tjänster som dess potentiella användare faktiskt efterfrågar som ett problem. De 

menar att en låg användningsfrekvens av e-tjänster inte borde ses som att de potentiella 

användarna inte efterfrågar e-tjänster utan snarare att de tjänster som finns tillgängliga inte 

är de som användarna verkligen vill ha. Enligt Margetts och Dunleavy finns det studier som 

tyder på att när medborgare faktiskt efterfrågar en specifik e-tjänst så är de också villiga att 

använda denna då den tillgängliggörs (Margetts & Dunleavy (2002). Även Engström et al. 

(2010) menar att tjänsterna ofta utvecklas utifrån en uppfattning om medborgarnas 

önskemål snarare än en faktisk analys av de faktiska behoven hos dessa. De hänvisar också 

till studier som menar att offentliga verksamheter ofta inte gör en riktig bedömning av vad 

som motiverar medborgarnas användning av e-tjänster. Deras uppfattning är att den låga 

användningen av offentliga e-tjänster också kan ha att göra med att dessa i många fall 

utvecklas för att möta interna mål istället för att tillgodose medborgarnas intresse. Många 

gånger drivs utvecklingen av e-tjänster inifrån organisationen med syftet att effektivisera 

interna processer snarare än utifrån en identifierad kundnytta (Engström et al., 2010). 

Goldkuhl och Röstlinger (2010) belyser även de en faktor som påverkar offentliga 

verksamheters strategi vid utveckling av e-tjänster. De menar att offentliga myndigheter gjort 

fel då de fokuserat på att försöka lansera många e-tjänster snarare än att fokusera på 

kvaliteten i ett fåtal. En anledning till att det uppstått en sådan situation kan ha att göra med 

att myndigheter eller kommuner strävar efter att hamna högt upp på nationella och 

internationella benchmarks som rör E-Government och e-tjänster (Goldkuhl & Röstlinger, 

2010). 

Vassilakis et al. (2002) uppmärksammar ytterligare hinder som inte kan häröras till e-

tjänsternas användare eller användbarheten i dessa. Dessa hinder utgörs av att de offentliga 

tjänsteleverantörerna gjort det svårt för sina potentiella användare att faktiskt lokalisera de 

tillgängliga tjänsterna eller att användarna inte ens vet om att tjänsterna existerar. Orsaken 

till detta är att myndigheterna satsat för lite resurser på att informera sina medborgare om 

utbudet av e-tjänster (Vassilakis et al., 2002). Jaeger och Thompson (2003) menar även de 

att en utmaning för de myndigheter som vill utöva E-Government handlar om att skapa 

medvetenhet hos sina användare. Denna medvetenhet handlar inte bara om att få de 

potentiella användarna att hitta till dessa tjänster utan även om att få dessa att förstå 

mervärdet i nyttjandet. De medborgare som är mer medvetna och komfortabla med tjänster 

knutna till E-Government tenderar också att besitta en vilja att använda dessa (Jaeger & 
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Thompson, 2003). Engström et al. (2010) anser att de offentliga tjänsteleverantörerna måste 

ta till marknadsföring för att skapa medvetenhet hos de potentiella användarna av e-tjänster.  

Deras definition av marknadsföring inbegriper; ”… alla aktiviteter som behövs för att 
utveckla, kommunicera, leverera och utbyta kundanpassade varor och tjänster som ger 
mervärde till kunder, ägare och samhället i stort.” (Engström et al., 2010, p.104). De menar 

även att man vid utvecklingen av e-tjänster måste involvera potentiella användare i syfte att 

identifiera kundnyttan och kommunicera densamma. Här handlar det om att de hinder som 

har att göra med medborgarnas motivation till att använda e-tjänster kan minskas genom att 

tjänsterna utvecklas utifrån ett medborgerligt perspektiv (Engström et al., 2010). 

4.1.3 Användbarhet i e-tjänster 
Konceptet användbarhet bygger enligt Buckley (2003) på en kombination av ett antal 

faktorer. Inom dessa faktorer kan det finnas potentiella barriärer för en högre användning av 

offentliga e-tjänster (Buckley 2003). Goldkuhl (2010) menar att lärbarhet är något som i hög 

grad kan påverka utnyttjandet av e-tjänster och ligga som ett hinder för dess användning. 

Inom den offentliga sektorn är det svårt att nå ut till medborgare i syfte att lära dessa 

använda en e-tjänst. Det finns ingen möjlighet att sätta medborgare i utbildning för att lära 

sig hur en e-tjänst fungerar (Goldkuhl, 2010) och således blir det viktigare fokusera på 

användbarheten i dessa. Tjänsten skall gå att använda utan någon utbildning. Buckley (2003) 

menar att de offentliga myndigheterna målar upp e-tjänsternas användare som en tämligen 

homogen grupp. Enligt honom stämmer ej detta då det går att identifiera stora skillnader i de 

potentiella användarnas technology readiness (Buckley 2003). Målgruppen måste därför ses 

som heterogen och då en myndighet inte kan välja sina kunder utan är skyldig att nå ut till 

hela populationen måste användare inom alla nivåer av technology readiness tas hänsyn till 

(Carter, 2005).  

Effektiviteten i en e-tjänst är också mycket viktig och kan utgöra ett hinder för 

användningen av e-tjänster. Användare ser en produkt som användbar utifrån dels hur lång 

tid det tar att nå ett mål, hur många olika steg det krävs för att nå målet samt hur lyckat 

resultatet blir när väl/om målet har nåtts. Användare är också i många fall otåliga och tiden 

det tar att lära sig att använda en produkt spelar således stor roll när användbarhet av 

produkt skall fastställas, detta i enlighet med att vi är upptagna människor (Dumas 2002).  

Exempelvis så har Skellefteå Kommuns e-tjänst för schemaläggning inom barnomsorgen 

en väldigt låg användningsfrekvens. Användarna, föräldrar med barn på förskolor, har inte 

anammat e-tjänsten utan gör schemaläggningen och ändringar på plats i förskolorna. Detta 

kan bero på att föräldrar anser att e-tjänsten tar för mycket tid och inte är effektiv nog. Det är 

möjligtvis enklare att fylla i schemat i samband med hämtning och lämning av barn än att 

logga in på en dator i hemmet och göra det. Om en e-tjänst inte uppfattas som tillräckligt 

effektiv för att motivera dess användning kan detta i sin tur ha skadlig inverkan på övriga e-

tjänster som en myndighet tillhandahåller, detta eftersom användbarhet är en del av den 

kompletta serviceimagen (Riedl, 2004).  

Carter (2005) menar att offentliga myndigheter idag måste inse vikten av vad 

användbarhet betyder för användarna av e-tjänsterna. Detta då e-tjänsternas framgång till 

stor del beror på hur lättanvända dessa uppfattas vara av sina användare. Om användare 
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tycker det är svårt att utnyttja e-tjänster kommer det försvåra för hur de tar till sig offentliga 

e-tjänster överlag (Carter, 2005). 

5. Fallstudie, e-tjänsten för Bygglov 
I detta kapitel följer en redogörelse för de tillvägagångssätt och analysverktyg som vi utifrån 

den i förväg utförda litteraturstudien valt att använda oss av.  

5.1 Respondenter 
Respondenterna i vår undersökning är alla medborgare i Skellefteå Kommun. Detta för att på 

bästa sätt representera den potentiella användargruppen. Respondenterna har alla olika 

erfarenhet av bygglovsansökning. Några har sökt bygglov förut, några är på väg att söka och 

några har aldrig sökt och är inte på väg att söka. Av de respondenter som deltog var både 

män och kvinnor i åldern 30-70 år representerade. Vi hade två valda preferenser på våra 

respondenter, de skulle vara medborgare i Skellefteå Kommun samt på något sätt ha 

erfarenhet eller vara intressenter av bygglov. Tanken var att våra respondenter alla skulle 

vara besökare av Bygglov Direkt och frivilligt ställa upp i vår studie. Tabell 2 sammanfattar 

undersökningens respondenter. 

Tabell 2. Respondenter i undersökningen. 

Kön Ålder Erfarenhet av bygglovsprocessen Besökare av Bygglov Direkt 

Man 54 Ja Ja 

Man  64 Ja Ja 

Kvinna 53 Nej Nej 

Kvinna 37 Nej Nej 

Man 49 Ja Ja 

Man 49 Nej Nej 

Man 59 Nej Nej 

Man 59 Ja Nej 

 

5.2 Användbarhetstest av e-tjänsten för Bygglov 
Användbarhet av IT-artefakter är något som i många fall avgör dess framgång. Vad är då 

användbarhet? ISO 9241 är en standard som beskriver de ergonomiska krav som finns för 

kontorsarbete med datorer. Standarden har även getts en underliggande standard, ISO 9241-

11, som definierar användbarhet enligt följande: "Den utsträckning i vilken en produkt kan 
användas av användare för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse inom ramen för användning" (ISO 9241-11, 1998). Kärnan i ISO 9241-11 är 

faktorerna kraftfullhet, effektivitet och tillfredsställelse. Kraftfullhet står för den mängd 

arbete som utförs i relation till de resultat som genom användningen uppnås. Effektivitet står 

för hur bra användarnas resultat blir samt hur väl detta resultat står sig mot i förväg satta 

mål. Tillfredsställelsen står för hur nöjda användare är med att utnyttja produkten (van 

Welie 1999). För att kunna mäta användbarhet krävs enligt ISO 9241-11 specificerade mål 
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samt uppgifter om i vilken kontext dessa mål ska uppfyllas. Kontexten utgörs av fyra delar 

där det är viktigt att känna till användarna, veta vilka funktioner som behövs, ha klart för sig 

om hårdvarukrav och i vilken miljö som produkten skall användas i.  

Denna definition kan uppfattas som teoretisk och kanske inte alltid speciellt praktisk (van 

Welie 1999). Nielsen (1993) och Shneiderman (1998) erbjuder egna definitioner där de mer 

specifikt förklarar de tre faktorerna som påverkar användbarhet. Deras definitioner 

sammanfaller till stor del och det enda som egentligen skiljer dem åt är termologin. Oavsett 

definitionen på användbarhet finns ett problem med begreppet vilket är att användbarhet 

ofta är väldigt beroende av vilken kontext som en produkt skall användas i (Brooke, 1996). I 

nedanstående tabell (tabell 3.) bryts begreppet användbarhet ner i enskilda faktorer som 

påverkar helhetsuppfattningen av en artefakt (van Wiele, 1999). Ett antal av dessa faktorer 

har i den tidigare forskningen om offentliga e-tjänster lyfts fram som relevanta (se kapitel 

4.1.3).  

Tabell 3. Användbarhet, 3 olika definitioner (van Wiele, 1999, p.3) 

ISO 9241-11 Schneiderman  Nielsen 

Efficiency Speed of performance Efficiency 

 Time to learn Learnability 

Effectiveness Retention over time Memorability 

 Rate of errors by users Errors/Safety 

Satisfaction Subjective satisfaction Satisfaction 

 

Målet med ett användbarhetstest är vanligtvis att förbättra användbarheten genom att 

hitta brister. Oavsett vart man befinner sig i utvecklingsprocessen av en IT-artefakt kan man 

med fördel utföra dessa. Detta bygger givetvis på att det finns en artefakt som är funktionell 

nog att testa (Dumas, 2002). E-tjänsten för bygglovsansökning som vi utförde 

användbarhetstestet på ligger i slutskedet av sin utveckling. Enligt de två intervjuade IT-

strategerna vid Skellefteå Kommun har det inte utförts några användbarhetstester av e-

tjänsten där potentiella användare deltagit. 

Själva användbarhetstestet består av ett scenario som vi skapat själva och är uppdelat i två 

deluppgifter (se bilaga 6). I den första deluppgiften fick respondenterna uppgiften att starta 

en webbläsare och försöka ta sig till Skellefteå Kommuns samlingsplats för e-tjänster. Den 

andra deluppgiften beskrev ett scenario där en fiktiv person ämnar söka ett bygglov. 

Testfallet innehöll all information som krävdes för att kunna utföra en ansökan via e-tjänsten 

för bygglovsansökning. Själva informationen som behövs för den bygglovsansökan som finns 

i scenariot är skapat utifrån ett exempel vi hämtat från byggnadsnämnden i Sundsvall 

Kommun. Att exemplet till viss del är hämtat är från en annan svensk kommun borde inte 

påverka testet eftersom kommuners blanketter för bygglovsansökan är relativt lika. 

Anledningen till att vi valde exemplet var för att få ett så trovärdigt scenario som möjligt. All 

information från ansökningsexemplet finns inte med i scenariot då e-tjänsten inte kräver lika 

detaljerad information som i förfarandet med blanketter. Det måste dock påpekas att en 

bygglovsansökan kan vara allt ifrån flytt av ett fönster till nybyggnation av ett hus. Vi har valt 
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en typ av bygglovsansökan vilket alla respondenter utgick från. Vi är dock fullt medvetna om 

att vårt scenario inte till fullo representerar alla typer av bygglov.  

Alla respondenter följde samma scenario eftersom vi ansåg att det skulle ge bäst resultat. 

Anledningen till varför vi gjorde på detta sätt var för att vi ville se om steg i tjänsten som 

uppfattades svåra för en respondent uppfattas som lika svåra av en annan. Om testscenariot 

inte varit detsamma för alla respondenter hade det blivit svårare för oss att göra en rättvis 

jämförelse vid en sammanställning av testerna. 

Vi var bara med som observatörer under testet och besvarade inte frågor som rörde 

scenariot. Respondenterna fick läsa igenom hela scenariot och gavs i förväg chansen att ställa 

frågor innan testet påbörjades. Vi ville dock vara i samma rum om det skulle uppstå något fel 

som inte hade med själva utförandet av bygglovsansökningen att göra. Vi ville kunna hjälpa 

respondenterna så fort som möjligt så de inte blev sittandes med ett problem som exempelvis 

var datorrelaterat. Detta eftersom vi inte var intresserade av något annat än hur de tog sig an 

e-tjänsten utifrån scenariot. Testerna utfördes i slutna kontor på Skellefteå Kommun där 

ingen kunde komma och störa. 

Testet spelade vi in på två sätt, dels det som hände på bildskärmen och dels genom en 

ljudupptagning av respondenterna. Vi ville spara det som hände på bildskärmen för att 

kunna analysera hur respondenterna tog sig igenom e-tjänsten utifrån vårt scenario. Detta 

gjorde det enkelt för oss att se om det fanns något steg i e-tjänsten som flera hade problem 

med eller om någon tog en väg genom e-tjänsten som inte var rätt eller planerad.  

Våra respondenter uppmuntrades att tala högt under hela testet. Vi ville att de skulle 

beskriva vad de gjorde och gärna tala om när problem uppstod. Denna metod kallas think 
aloud och på detta sätt behövde vi inte sitta och anteckna under själva testet samt att vi fick 

en chans att genom ljudupptagningen fånga upp deras reflektioner under själva utförandet av 

testet. Ett problem med think aloud är att människor kan uppfatta det som jobbigt eller 

obekvämt att tala högt för sig själv. Studier har även visat att think aloud kan göra att testet 

tar längre tid att klara av (Rhenius, 1990). Det är förmågan att tänka mer strategiskt som 

försämras när en person måste tänka högt och kommentera hur de tar sig an en uppgift. 

Däremot avtar försämringen av den strategiska problemlösningen ju längre in i ett 

användbarhetstest respondenten tar sig (Dumas, 2002).   

För att spela in ljud samt det som händer på bildskärmen använde vi oss av en mjukvara 

som heter Camtasia (camtasia.com). Denna mjukvara utnyttjades i en tidsbegränsad 

testversion men med alla funktioner tillgängliga. Det uppstod inga problem under testerna 

som kan tillskrivas Camtasia. Intervjuerna samt skärmhändelserna spelades in utan avbrott. 

5.3 Intervjuer 
Vi utförde även en semistrukturerad kvalitativ intervju, uppdelad i två delar där en del 

utfördes innan användbarhetstestet och den andra delen direkt efter användbarhetstestet. Vi 

intervjuade samma personer som utförde användbarhetstestet och den efterföljande 

intervjun utfördes på samma plats som användbarhetstestet. 

Den semistrukturerade intervjun framstod som lämpligare än den ostrukturerade formen. 

Vi skapade en intervjuguide innehållande ett antal frågor med utgångspunkt från den 

tidigare forskningen om offentliga e-tjänster. En tydlig fördel är att man i den valda 
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intervjuformen kan lämna intervjun relativt öppen för följdfrågor (Bryman, 2005). När man 

utgår från en intervjuguide måste denna i alla intervjuer inte följas till punkt och pricka 

(Bryman, 2005). Trots den fria intervjustrukturen försökte vi dock genomgående följa vår 

struktur i de intervjuer som utfördes. Vi lämnade dock utrymme för frågor som inte vi skrivit 

ner, detta om någon av oss som intervjuade uppmärksammat något speciellt under 

användbarhetstestet eller i intervjuerna.  

När vi skapade intervjuguiden grundade sig valet av frågor till stor del på den 

litteraturstudie som i förväg utförts och främst då de hinder som i tidigare forskning 

identifierats. Vårt syfte var att genom intervjuerna försöka täcka in de olika faktorerna som 

tros utgöra hinder för en ökad användning av offentliga e-tjänster. Självklart kunde dock inte 

våra frågor till respondenterna omfatta alla de hinder som i tidigare forskning tillskrivits de 

offentliga myndigheternas strategier för utveckling, tillgängliggörande och marknadsföring.  

Den första delen av intervjun utfördes före användbarhetstestet. Detta för att få en 

bredare och generell bild av respondenternas internetanvändning, deras erfarenhet av e-

tjänster, om de kände till eller använde sig av någon e-legitimation samt hur de uppfattar 

säkerheten vid utnyttjande av e-tjänster. Här vill vi försöka skapa oss en bild av dels 

respondenternas relation till Internet, hur ofta de är på Internet men också vad de gör samt 

om deras användning av e-tjänster. Vi ville även veta hur många av respondenterna som 

hade någon typ av e-legitimation. Detta eftersom e-tjänstplattformen Mina sidor (där e-

tjänsten för bygglov kommer att finnas) kräver att medborgaren har någon form av e-

legitimation. 

Den andra delen av intervjun genomfördes direkt efter användbarhetstestet. Denna del 

var delvis fokuserad på respondenternas upplevelser av e-tjänsten för bygglovsansökning och 

kan ses om en användbarhetsintervju. Vidare berördes de e-tjänster som Skellefteå Kommun 

har tillgängliga idag. Vi vill alltså veta om respondenterna använt någon av dessa e-tjänster 

förut och om de i sådant fall uppfattade tjänsterna positivt eller negativt. Vi ville även veta 

hur respondenterna upplevde att hitta till Skellefteå Kommuns samlingsplats för e-tjänsterna 

Mina sidor. 

5.4 Källkritik 
Det finns i vår undersökning utrymme för viss källkritik, främst då sådan som kan riktas mot 

urvalet av respondenter i vår undersökning. Den ursprungliga planen var att hela vår 

fokusgrupp skulle bestå av medborgare som hade sökt eller var på väg att söka bygglov. Dessa 

hade vi som avsikt att få med som deltagare i vår undersökning i samband med deras besök 

på aktiviteten Bygglov Direkt, en aktivitet som anordnas en gång i veckan av Skellefteå 

Kommun. Denna aktivitet har sedan dess start 2008 varit väldigt välbesökt och verkade för 

oss vara ett lämpligt sätt att få med relevanta respondenter till undersökningen. Ett urval 

bestående av medborgare som tidigare sökt bygglov eller var på väg att söka bygglov var för 

oss viktigt då vi menar att dessa har någon typ av förkunskap av bygglovsprocessen samt att 

dessa faktiskt skulle vara framtida potentiella användare av e-tjänsten vi undersökte. Tyvärr 

visade sig denna urvalsprocess innebära stora problem för oss. En anledning till problemen 

var att vi själva fick tillgång till e-tjänsten för Bygglov betydligt senare än vad som i början av 

arbetet utlovats. Följden av detta blev att vi var tvungen att senarelägga vår första planerade 
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undersökningsdag. Tyvärr visade det sig även att få besökare av Bygglov Direkt var 

intresserade att delta i vår undersökning. Ursprungsplanen var att vid två tillfällen försöka få 

ihop mellan 10 och 12 deltagare ur vår i förväg bestämda urvalsgrupp. Efter första besöket 

hade vi endast fått ihop tre deltagare till undersökningen. Följden av detta blev att vi fick 

frångå våra ursprungliga preferenser för urvalet och komplettera upp vår urvalsgrupp med 

respondenter som ej tidigare sökt bygglov. Denna komplettering fick vi hjälp med av en av 

Skellefteå Kommuns IT-strateger. 

Självklart påverkade problemen i urvalsprocessen vår undersökning, främst då endast 

hälften av våra deltagare hade någon som helst erfarenhet av bygglovsprocessen och därför 

inte kunde uttala sig så mycket om denna. En annan faktor som måste tas i beaktande vad 

gäller urvalet är att åldersfördelningen mellan respondenterna inte blev speciellt 

representativ för den typiske personen som söker bygglov. Enligt en av de IT-strateger som vi 

intervjuat ligger ålderspannet hos personer som söker bygglov främst mellan 30-50 år. Nu 

hamnade våra respondenter främst i åldersspannet 50-60 år, frånsett en av respondenterna 

som var 37 år. Den relativt höga åldern hos våra respondenter påverkar trovärdigheten i 

undersökningen då dessa hör till en grupp medborgare i samhället som inte vanligtvis har 

samma vana och erfarenhet av användning av Internet och e-tjänster. 

En annan källa till kritik kan riktas mot vårt val av metod för fallstudien, då denna inte 

möjliggjorde en fullständig analys av de hinder för användning av e-tjänster som i den 

relaterade forskning tillskrivs den offentliga sektorns strategier för utveckling och 

tillgängliggörande av e-tjänster. 

Något som också ställde till problem var den del i undersökningen där respondenterna 

utförde vårt i förväg designade scenario. Trots att vi tydligt förklarade för respondenterna att 

det inte fanns någon förbestämd tidsram för testet visade det sig i de efterföljande 

intervjuerna att flera av respondenterna kände sig stressade av situationen och därför till viss 

del skyndade sig genom stegen. Detta i kombination med respondenternas problem att tolka 

informationen i testfallet anser vi påverkade testfallet negativt. Många av de fel 

respondenterna gjorde vid utförandet kan nog tillskrivas testsituationen och 

respondenternas korta tid att sätta sig in i scenariot.  

Vi känner att det i slutändan blev svårare att dra några egentliga slutsatser, vi hade behövt 

fler respondenter och mer tid för varje person för att kunna generera resultat som tydligare 

besvarade vår frågeställning. 

6. Resultat av vår fallstudie 
I detta kapitel kommer vi redogöra för resultaten av vår undersökning. Själva 

undersökningen består, som vi beskrivit i föregående kapitel, av tre delar. Första delen som 

redovisas är en sammanställning av den inledande intervjun om respondenternas 

internetvanor och användning av e-tjänster. Nästa del är en redogörelse för hur 

respondenterna klarade av användbarhetstestet av e-tjänsten. Denna del av resultatet 

baseras på de iakttagelser vi gjort utifrån video- och ljudupptagningarna samt våra egna 

observationer under användbarhetstestet. Det sista avsnittet i resultatdelen utgår från 
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intervjuerna som hölls med respondenterna direkt efter användbarhetstestet av e-tjänsten 

för Bygglov.    

6.1 Intervju 1, Internet och E-tjänster 
I den inledande intervjun ställde vi frågor om intervjupersonernas internetvanor, deras 

erfarenhet av e-tjänster och deras erfarenhet av den elektroniska service Skellefteå Kommun 

erbjuder sina medborgare i form av Skelleftea.se och de i nuläget tillgängliga e-tjänsterna. 

När det gäller respondenternas användning av internet så visade det sig att alla hade 

tillgång till Internet både i hemmet och på jobbet. Alla använde även Internet dagligen, dock 

uppmärksammade två av det tillfrågade att deras dagliga Internetanvändning främst skedde i 

arbetet och mer sällan i hemmet. Användningen av Internet hos våra tillfrågade visade sig 

vara relativt normal, i den mening att normal användning avser enklare sysslor som 

nyttjande av nyhetstjänster, informationssökning, e-post och shopping. 

På frågan om respondenternas erfarenhet av e-tjänster visade det sig dock att svaren 

varierade. Alla hade vid något tillfälle nyttjat e-tjänster, men graden av användning skilde sig 

mellan respondenterna. Fem av de tillfrågade hade nyttjat flera e-tjänster medan två 

personers enda kontakt med e-tjänster var via deklarationen. En av de tillfrågade hade 

endast använt e-tjänster för biljettbokning, inget mer.  

Respondenterna visade sig även ha en övervägande positiv inställning till användningen 

av e-tjänster. De fördelar och motiv till användning som främst lyftes fram var enkelhet i 

relation till alternativa och traditionella förfaringssätt, den direkta responsen, snabbheten 

och tillgängligheten. Med tillgänglighet avsågs möjligheten att närsomhelst och hemifrån 

kunna ta del av tjänster som tidigare krävde personliga möten på platser utanför hemmet. En 

av personerna uppmärksammade även fördelen med en minskad pappershantering. Även här 

lyftes enkelheten fram som den mest motiverande faktorn. Påpekas bör även det faktum att 

den respondent som hade minst erfarenhet av e-tjänster inte kunde lyfta fram varken för- 

eller nackdelar med användning av e-tjänster. Endast två av respondenterna hade något 

negativt att säga om användningen av e-tjänster. En person menade att man ibland saknar 

den personliga kontakten med tjänstemän och möjligheten att ställa frågor under 

användningen av vissa tjänster. Den andra negativa aspekten, som togs upp av en annan av 

respondenterna, var osäkerhet kring säkerheten vid användning av e-tjänster. 

När det gäller respondenternas erfarenhet av e-legitimation visade det sig att fem av åtta 

hade eller tidigare haft någon slags sådan. Fyra av dessa personer har eller hade haft bankId 

medan den femte hade Nordeas motsvarighet. De respondenter som har eller hade haft e-

legitimation upplevde alla att det överlag fungerade bra, både att anskaffa och att nyttja. De 

problem som uppmärksammades var att bankId endast gäller ett år och sedan måste förnyas 

samt att den ibland låga användningsfrekvensen gjorde det svårt att komma ihåg lösenordet. 

En respondent hade dock tidigare, innan han skaffade bankId, även varit lite skeptisk till 

säkerheten. Från en annan av respondenterna riktades även kritik mot att inloggningen i 

bankId försvårades för honom då texten upplevdes som för liten och därmed svårläst.  

På frågan om hur respondenterna tänker om säkerheten vid användningen av e-tjänster så 

var svaren av blandad karaktär. Tre av respondenterna ansåg sig ha full tilltro till säkerheten 

vid användningen av e-tjänster. Fyra av de tillfrågade påvisade en viss osäkerhet kring vissa 
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aspekter och situationer. Den åttonde person sade sig inte ens tänka på säkerheten då han ej 

gjorde några som helst transaktioner över Internet. Av de som inte helt och hållet kände sig 

säkra vid användning av e-tjänster så var det främst oro kring utlämning av kontouppgifter 

och kortnummer som framkom. De som kände sådan oro var dock inte rädda att lämna ut 

dessa uppgifter till betrodda och allmänt kända tjänsteleverantörer som deras personliga 

banker och myndigheter som exempelvid försäkringskassan och skatteverket, däremot ansåg 

de sig vara försiktiga i andra situationer. Endast en person tog upp ängslan att lämna ut 

personuppgifter och andra känsliga uppgifter, dock inte till den grad att denne aldrig skulle 

göra det om det behövdes. 

När vi frågade respondenterna om hur de söker information som rör Skellefteå Kommuns 

ansvarsområden så svarade sex av det tillfrågade att första alternativet är kommunens 

hemsida. De två andra personerna ringde i första hand till Skellefteå Kommuns kundtjänst 

för att få svar på sina ärenden. De två sistnämnda hade dock precis som de andra sex 

respondenterna vid något tillfälle besökt kommunens hemsida. Frekvensen som personerna 

besökte kommunens hemsida varierade dock. Fyra av personerna sa sig besöka sidan i snitt 

en gång i månaden medan resterande inte besökte sidan mer än en eller ett par gånger per år. 

Respondenternas syfte med besöken på hemsidan var också av blandad karaktär, främst 

uppgavs sådant som kan betraktas som allmän samhällsinformation, exempelvis tider för 

sophämtning och öppettider för kommunala verksamheter. I två av intervjuerna uppgavs 

även mer specifika syften som exempelvis hämtning av diverse blanketter, exempelvis för 

bygglov.  

På frågan om respondenterna upplever att de vid sina besök på kommunens hemsida 

hittat vad de letat efter var svaren av både positiv och negativ karaktär. Fem av deltagarna 

ansåg att de oftast hittat vad letat efter, medan två svarade ibland och en upplevt stora 

problem. De problem som uppmärksammades handlade främst om sådant som rör 

navigeringen på sidan och dess strukturella uppbyggnad. Två av personerna, som ansåg sig 

ha varit lyckosamma med sina besök på sidan, tyckte att de förändringar kommunens sida 

genomgått var både bra och mindre bra. Detta eftersom förändringarna, trots att de i nuläget 

uppfattades som positiva och förenklande, till en början gjort det svårt att hitta det man haft 

som intention att finna. Hemsidans sökfunktioner uppmärksammades av tre personer, varav 

två av dessa tyckte att sökassistenten Marklund varit till god hjälp, den tredje förlitade sig 

dock hellre på förstasidans sökfält som han ansåg blivit mycket bättre i och med 

förändringarna som gjorts de senaste åren. 

Ingen av respondenterna hade någon erfarenhet av Skellefteå Kommuns e-tjänster. 

Överlag var vetskapen om dessa tjänster också den väldigt låg, endast tre av de tillfrågade 

trodde sig veta att e-tjänster, specifika för Skellefteå Kommun, fanns att finna. Ett par av 

övriga tillfrågade räknade in möjligheten att hämta blanketter som en typ av e-tjänst, vilket vi 

i denna undersökning ej valt att definiera som e-tjänster. Dessa personer räknar vi in i den 

grupp som ej var medvetna om kommunens e-tjänster. Något som däremot våra 

respondenter var överens om var då vi ställde frågan om vilket syfte de uppfattade att 

Skellefteå Kommun utvecklar sina e-tjänster utifrån, medborgarnas bästa eller möjligheten 

som för kommunen ges att spara in tid och pengar. De sex som hade en åsikt var alla av 

uppfattningen att det förmodligen var både och, att e-tjänster ska ge fördelar och 
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effektivisera både för medborgarna och Skellefteå Kommun som erbjuder tjänsterna. En av 

deltagarna delgav oss sin hypotes om att e-tjänster kanske främst utvecklas utifrån behov 

som identifieras hos förvaltningar på kommunen och inte från önskningar och behov hos 

medborgarna. Däremot menade han att Skellefteå Kommun knappast skulle erbjuda e-

tjänster som medborgarna inte kan uppskatta och vilja använda. 

6.2 Resultat av användbarhetstestet 
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet av det användbarhetstest vi i förväg designat 

(se Bilaga 6). Vi samlade med hjälp av programvaran Camtasia in data genom att spela in det 

som under användbarhetstestet skedde på bildskärmen samt genom en ljudupptagning av 

respondenterna. Även våra egna observationer under användbarhetstestet ingick i 

datainsamlingen.   

6.2.1 Lokalisering av Skellefteå Kommuns e-tjänster 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur respondenterna klarade av den första 

uppgiften. Denna redogörelse grundar sig de video- och ljudupptagningar som gjordes med 

hjälp Camtasia. Uppgiften var att respondenterna skulle hitta till Skellefteå Kommuns 

samlingsplats för e-tjänster, Mina sidor. 

Sex av åtta respondenter hittade inte till Mina sidor trots ihärdigt sökande. Sju av 

respondenterna lokaliserade Skellefteå Kommuns hemsida med hjälp av sökmotorn Google. 
Den som inte utnyttjade denna sökmotor skrev själv in Skellefteå Kommuns adress i 

adressfältet. De flesta lokaliserade dock Skellefteå Kommuns hemsida efter att ha sökt efter 

det i Google. Specifika sökord var bland annat: skellefteå kommun, bygglov skellefteå 
kommun, etjänster skellefteå kommun, bygglov e-tjänst skellefteå kommun. En respondent 

började med att bara söka efter bygglov vilket tog denne till en rad andra hemsidor ej 

relaterade till Skellefteå Kommun. 

Väl inne på Skellefteå Kommuns hemsida varierade tillvägagångssätten för att ta sig 

vidare. Alla respondenter utnyttjade åtminstone en utav två sökfunktioner som Skellefteå 

Kommuns hemsida erbjuder. Den ena sökfunktionen, sökassistenten Marklund som faktiskt 

kan hänvisa till Mina sidor genom att söka efter e-tjänster alternativt etjänster, använde 

bara två av de åtta respondenterna. Den andra sökfunktionen ger inget resultat på sökorden 

e-tjänster och etjänster vilka var de sökorden alla respondenter använde sig av. Ingen sökte 

på ordet webbtjänster vilket ger träff i båda sökalternativen. Några försökte också att gå via 

a-ö registret och två valde att gå in på e-handel, men alla konstaterade att där fanns inget att 

hitta. En som inte hittade till Mina sidor var faktiskt inne där två gånger under sökandet men 

eftersom det söktes efter begreppet e-tjänster stannade denne inte på Mina sidor, då denne 

inte förstod att det var samlingsplatsen för Skellefteå Kommuns e-tjänster.  

Efter ca tio minuter valde vi att avbryta den första deluppgiften för de respondenter som 

inte tagit sig till Mina sidor och ännu inte gett upp. Fyra respondenter bad om hjälp eftersom 

de ansåg att de ej skulle lyckas med uppgiften. En av de två respondenterna som faktiskt tog 

sig till Mina sidor behövde knappt en minut för att ta sig dit, detta via sökassistenten 

Marklund. Den andra respondenten som fann Mina sidor kom också dit via Marklund men 

det tog betydligt längre tid. 
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6.2.2 Användbarhetstest av e-tjänsten för Bygglov 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur respondenterna klarade av de respektive stegen 

i ansökningen. Denna redogörelse grundar sig de video- och ljudupptagningar som gjordes 

med hjälp Camtasia. 

Nedanstående tabell (tabell 4) sammanfattar samtliga respondenters kön och ålder, den 

tid det tog för dem att genomföra testfallet, om alla steg slutfördes samt om ansökan blev 

korrekt utifrån vårt testfall. 

Tabell 4. Sammanfattning av respondenternas resultat i användbarhetstestet 

Kön Ålder Sökt bygglov 
tidigare 

Tid för 
genomförande 

Genomförd
e alla steg 

Korrekt 
ansökan 

Man 54 Ja 26 min Ja Nej 

Man 64 Ja 17 min Ja Nej 

Kvinna 53 Nej 18 min Nej Nej 

Kvinna 37 Nej 20 min Ja Ja 

Man  49 Ja 12 min Ja Nej 

Man 49 Nej 29 min Ja Nej 

Man 59 Nej 26 min Ja Nej 

Man  59 Ja 39 min Ja Nej 

 

- Inloggning med bankId (se bilaga 2, bild 12 och 13) 
Detta steg innebar egentligen inga problem våra respondenter. Fem av respondenterna 

lyckades logga in på första försöket medan tre skrev fel lösenord. Dessa uppmärksammade 

dock detta och lyckades logga in vid nästa försök. 

 

- Steg 1: Val av ansökan (se bilaga 1, bild 1) 
Detta steg innebar ej några större problem för våra respondenter. Alla utom en klickade 

omgående i Tillbyggnad och därefter Nästa. En av respondenterna försökte direkt klicka på 

Nästa utan att välja vilken typ av ansökan som skulle göras. Ett felmeddelande visades som 

respondenten uppmärksammade. Därefter åtgärdades felet och respondenten tog sig vidare. 

 

- Steg 2: Typ av åtgärd (se bilaga 1, bild 2) 
Detta steg innebar ej några problem för våra respondenter. Alla valde rätt alternativ i 

dropdownmenyerna. Dock bör tilläggas att en av respondenterna ansåg att dessa menyer var 

otydliga samt att texten i dessa var svårläst. 

 

- Steg 3: Installationer (se bilaga 1, bild 3) 
Detta steg innebar ej några problem för våra respondenter. Alla använde dropdownmenyerna 

och valde i dessa rätt alternativ. 

 

- Steg 4: Materialval (se bilaga 1, bild 4) 
Detta steg klarade sex av respondenterna utan problem. Två av respondenterna gjorde inte 

riktigt som vi avsett i testet. En av dessa klickade i både Betong och Annat under Takmaterial 
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samt lade till texten Betongplattor. Den andra personen missade att fylla i de tänkta färgerna 

för två av materialvalen (fasad och tak). 

 

- Steg 5: Annan ansökan (se bilaga 1, bild 5) 
Detta steg klarade fyra av respondenterna omgående, de fyra resterande fastnade av olika 

anledningar på detta steg. Två av dessa fyra klickade på länken Information för 
bygglovsförsäkring under Anvisningar (se bilaga 4, bild 16). Denna länk öppnade ett annat 

fönster i webbläsaren vilket skapade förvirring. En av personerna ifråga kommenterade detta 

med att det ej borde finnas med länkar i tjänsten som tar en till andra sidor. Båda personerna 

upplevde det svårt att navigera tillbaka till tjänsten. Något som kan tilläggas är att den ena 

personen i det nya fönstret valde att ladda ner en blankett för bygglovsförsäkran. Denna 

spenderade han sedan 16 minuter med att fylla i. De två andra respondenter som blev kvar 

lite längre i detta steg verkade vara osäkra om det skulle läggas till ytterligare någon åtgärd. 

Båda dessa tog sig dock efter viss betänketid vidare till nästa steg. 

 
- Steg 6: Fastighetsadress (se bilaga 1, bild 6) 
Detta steg innebar ej några problem för våra respondenter. Alla fyllde i rätt uppgifter. 

 

- Steg 7: Sökande byggherre (se bilaga 1, bild 7) 
Detta steg klarade endast tre av de åtta respondenterna utan några som helst komplikationer 

eller fel. Fyra av de som hade problem eller gjorde fel klickade i Ja på att frågan om 

Kontaktperson är annan än sökande. När dessa sedan klickade i Nästa hamnade de i ett steg 

som ej var en del av vårt testfall. Tre av dessa insåg att något blivit fel och klickade på 

knappen Bakåt och valde därefter Nej på frågan om Kontaktperson är annan än sökande. 
Den fjärde uppmärksammade ej felet och började fylla i uppgifterna för kvalitetsansvarig. Det 

andra felet som i steg 7 uppkom var relaterat till att två av respondenterna inte klickat i det 

obligatoriska valet för vem som kommer agera kvalitetsansvarig i projektet. Båda dessa 

uppmärksammade rödmarkeringen, korrigerade därefter felet och kunde gå vidare. 

 

- Steg 8: Kvalitetsansvarig (se bilaga 1, bild 8) 
Detta steg innebar problem för alla sju respondenter som faktiskt fick möjligheten att fylla i 

de obligatoriska uppgifterna. En respondent fick aldrig möjligheten av att komplettera detta 

steg, anledningen till detta är för oss okänd och inget som beror på val i tidigare steg. Det bör 

dock påpekas att respondenten ifråga ändå kunde slutföra scenariot. De sju respondenter 

som fick genomföra detta steg fyllde alla i den kvalitetsansvariges personnummer fel då de 

inte skrev in hela födelseåret korrekt. Två av respondenterna uppmärksammade felet genom 

att fältet rödmarkerades. En av dessa uppmärksammade direkt vad som blivit fel medan den 

andra antog att det var ett bindestreck som saknades. De övriga uppmärksammade inte detta 

fel förrän de klickade på Nästa. Även här försökte flera av personerna åtgärda felet med att 

skriva in ett bindestreck. I slutändan klarade dock alla av att formatera personnumret på rätt 

sätt.  
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Ytterligare ett fel, som två av respondenterna gjorde, var att fylla i fältet för till vilket 

datum den kvalitetsansvariga innehar riksbehörighet på fel sätt. Både dessa 

uppmärksammade felet genom rödmarkeringen och åtgärdade detta.  

Det sista felet, som också ställde till mest problem, var att två av respondenterna klickade 

på knappen Lägg till efter att ha fyllt i alla uppgifter. Detta gjorde att fälten tömdes och den 

kvalitetsansvarige lades till i dropdownmenyn för Kvalitetsansvariga (se bilaga 4, bild 17). 

De båda personerna uppmärksammade inte detta utan trodde att något blivit fel. Deras 

lösning var att återigen fylla i alla uppgifter och därefter trycka på Lägg till igen. E-tjänsten 

upplyste då genom en dialogruta att en kvalitetsansvarig med samma personnummer redan 

fanns sparad. Deras reaktion var då att trycka på Nästa, vilket föranledde ett allvarligt fel i e-

tjänsten (se bilaga 4, bild 18). I ett av testfallen skickades respondenten till ett steg som ej 

skulle varit med i testet (se bilaga 4, bild 19), här fick testansvarige stiga in och hjälpa 

respondenten vidare till steg 9. 

 

- Steg 9: Val för bifogning av ritningar (se bilaga 1, bild 9) 
Detta steg klarade fyra av respondenterna av utan problem. Tre av de som inte på en gång 

gjorde rätt klickade endast i vilka handlingar som var tänkta att skickas in via e-tjänsten. När 

de därefter tryckte på Nästa uppmärksammade dock alla dessa tre personer 

rödmarkeringarna som upplyste att även de handlingar som skulle postas behövde klickas i. 

De åtgärdade detta och kunde gå vidare till nästa steg. 

Den fjärde personen kom direkt vidare till nästa steg men markerade att alla filer skulle 

skickas in med vanlig post och ej genom tjänsten. 

 

- Steg 10: Granska ansökan (se bilaga 1, bild 10) 
Detta steg klarade fyra av de återstående respondenterna utan problem. De tre resterande 

missade att klicka i bekräftelserutan, något de åtgärdade efter att tjänsten uppmärksammat 

detta genom en dialogruta. 

 

- Steg 11: Bifoga handlingar (se bilaga 1, bild 11) 
Detta steg var det steg där flest respondenter gjorde fel utan att själva uppmärksamma detta. 

Endast en respondent slutförde detta steg utan att göra fel. De resterande sex hade svårt att 

förstå hur bifogningen av handlingar skulle göras vilket föranledde att de angivna 

handlingarna i slutändan ej stämde med de filer som bifogades (se bilaga 4, bild 20). Just 

denna problematik gjorde att endast en av de åtta ansökningarna helt och hållet fylldes i och 

slutfördes helt enligt beskrivningen i testfallet.   

6.3 Intervju 2, användbarhetstest 
Efter att respondenterna slutfört testfallet ville vi snarast göra den andra delen av vår 

semistrukturerade intervju medan de hade testet färskt i minnet. Vi utgick från ett antal i 

förväg utformade frågor (se bilaga 7). 

Den första frågan rörande e-tjänsten för bygglovsansökan var hur respondenterna 

upplevde e-tjänsten, som lättanvänd eller inte? Respondenterna var överlag positivt inställda 

till tjänsten och ansåg den vara relativt lättanvänd, ”bara att fylla i och gå vidare” summerar 
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deras spontana kommentarer efter att ha slutfört testet. Det fanns ett par steg i e-tjänsten 

som upplevdes som svåra men trots det var det ingen som kommenterade att själva e-

tjänsten uppfattades som svår. Med den efterföljande frågan försökte vi få respondenterna 

att beskriva om något eller några av stegen i e-tjänsten upplevdes som onödigt komplicerade. 

Här togs stegen med kvalitetsansvarig samt det steg där handlingarna skulle bifogas upp av 

samtliga respondenter. Även steget Annan ansökan togs upp av två respondenter. Dessa 

menade att knappen Lägg till (se bilaga 4, bild 16) var lite förvirrande. En undrade vad det 

var man skulle lägga till, sin egen ansökan eller en ny? 

I överlag uppfattades e-tjänstens design/gränssnitt som okej. Det var mestadels positiva 

kommentarer. Gränssnittet var inget respondenterna höjde till skyarna men uppfyllde enligt 

de flesta sitt syfte. Fyra av åtta respondenter uttalade sig om textstorleken i e-tjänsten, då de 

ansåg den vara alldeles för liten. Två av dessa fyra menade att en del av de som söker bygglov 

idag är lite äldre och kanske därför har nedsatt syn. Två respondenter påpekade att fälten för 

inmatning kunde erbjuda mera information exempelvis i de fält där personnummer, 

telefonnummer samt datum skulle fyllas i. I fältet för personnummer ville de att det skulle 

stå YYYYMMDD så de direkt visste hur personnumret skall formateras. En respondent 

menade att e-tjänsten borde utnyttja hela bredden i webbläsaren och att textstorleken 

därmed skulle kunna göras större. I överlag var alla respondenter överens om att det ofta var 

tydligt vad man skulle fylla i, däremot inte hur man skulle fylla i det. 

E-tjänsten för bygglov består av ett antal olika steg. Stegen kan vara olika beroende på 

vilken typ av bygglovsansökan som avses, dock handlar detta ofta bara om att antal steg i e-

tjänsten läggs till eller tas bort. Det handlar vanligtvis om nio till tio steg för de flesta som 

söker ett bygglov via e-tjänsten. Nästa fråga ställde vi för att ta reda på om respondenterna 

tyckte att alla steg kom i en logisk ordning. Sex av de åtta respondenterna ansåg att logiken 

kändes rätt eller att det inte spelade någon roll och detta oavsett om respondenterna hade 

erfarenhet av bygglovsansökning eller inte. En respondent tyckte det var för få steg. Denne 

ansåg att det saknades något. En notis här är att denne person inte sökt bygglov tidigare utan 

konstruerade sina tankar hur komplex denne tror att en bygglovsansökan är. En respondent 

ansåg att oavsett vad man fyller i för ansökan skall det alltid vara namn och vad man vill 

ansöka om först, sedan spelade det mindre roll i vilken ordning de resterande stegen 

kommer. 

När ett fel uppstår uppmärksammar e-tjänsten detta genom att fylla i fältet/alternativet i 

fråga med röd färg. E-tjänsten tillhandahåller också ett fält med rättningshänvisningar, 

förklaring av termer och allmän information såsom regler och förordningar om bygglov (se 

bilaga 3, bild 14 & 15). Nästföljande frågor ställde vi för att ta reda på huruvida de 

respondenter som råkade ut för fel fick hjälp av e-tjänsten. Hur pass bra upplevde de att e-

tjänsten hjälpte dem att rätta till det som blivit fel? Vi ville även veta om respondenterna lagt 

märke till informationsfältet som placerats till höger i e-tjänsten. Fem av de åtta 

respondenterna hade noterat de röda fält som uppkom om något obligatoriskt fält inte fyllts i 

eller något fyllts i fel. Däremot upptäckte bara två respondenter de röda fälten innan de 

försökte gå vidare till nästa steg. De andra noterade de röda fälten när de försökt gå till nästa 

steg men inte tilläts att göra detta. Två av de åtta respondenterna stötte aldrig på ett 

rödmarkerat fält. En respondent nämnde att denne sett att något fält blivit rött men inte 
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förstått att det var för att uppmärksamma fel. Av de fem respondenter som noterat de röda 

fälten och således gjort om och gjort rätt, fick själva tillvägagångssättet för e-tjänstens 

felhantering ett bra betyg. Just den röda färgen tyckte de förknippades med att något är fel 

samt att det är lätt att uppmärksamma mot den vita bakgrunden.  

Informationsfältet uppmärksammades av sju respondenter medan den sista inte alls sett 

eller uppmärksammat fältet. Av de sju som noterat att det fanns text där skiljde det sig åt i 

hur de tagit till sig den informationen. Fyra av de sju noterade att det fanns text men ingen av 

dem kunde precisera vad som stod där mera exakt. En av de fyra tyckte att texten var för liten 

så denne kunde inte se vad som stod. Av de tre kvarvarande respondenterna beskrevs fältet 

med information på olika sätt. En beskrev det som hjälptext för hur man skulle fylla i fälten 

medan en ansåg sig ha läst delar av texten dock utan att kunna erinra sig om vad det stod 

där. Den tredje ansåg att informationen inte var att se som hjälp i hur man ska fylla i fälten 

utan det var mer information om lagar kring bygglov. Det var en respondent som ansåg sig ha 

behövt hjälp under testet medan de resterande sju ansåg sig aldrig behöva hjälp utan de 

menade att det var steg i e-tjänsten som var krångliga.  

I de avslutande frågorna om e-tjänsten och användbarhetstestet ville vi veta om 

respondenterna skulle använda sig av e-tjänsten för bygglov om de skulle göra en skarp 

ansökan. Samtidigt ville vi att de som sökt bygglov tidigare skulle jämföra det traditionella 

sättet att ansöka om bygglov kontra förfaringssättet i e-tjänsten. Sju av de åtta 

respondenterna menade att de skulle använda e-tjänsten för framtida ansökningar. Fyra av 

dessa sju ansåg att det var mycket sannolikt medan de resterande tre respondenterna trodde 

att de möjligtvis skulle utnyttja e-tjänsten. En respondent skulle låta byggherren ansöka om 

bygglov för dennes räkning och således inte göra en ansökan själva. 

Det var fyra av åtta respondenter som tidigare sökt bygglov och av dessa ansåg alla fyra att 

e-tjänsten kunde betraktas som likvärdig eller bättre än det traditionella sättet. Två av fyra 

hade sökt bygglov för väldigt länge sedan och jämförelsen blev svår att göra men de ansåg 

ändå att tjänsten var likvärdig. En av dessa fyra ansåg att tjänsten var likvärdig men trodde 

att det hade med personliga preferenser att göra huruvida man valde e-tjänst eller vanlig 

blankett. Denne person menade att e-tjänsten inte var tillräckligt bra för att helt övertyga 

honom. Resterande fyra respondenter hade aldrig sökt bygglov och kunde således inte göra 

en jämförelse av hur e-tjänsten står sig mot blanketten. Alla respondenter var förhållandevis 

överens om att tjänsten troligtvis är ett mer effektivt sätt att göra en bygglovsansökan på än 

via blankett. 

Vi avslutade intervjun med en fråga som inte berörde själva e-tjänsten för 

bygglovsansökan. Vi kunde inte ställa frågan före testet och därför fick den avsluta denna 

intervjudel och hela testet. Frågan rörde den första deluppgiften i användbarhetstestet som 

instruerade respondenterna att hitta till Skellefteå Kommuns samlingsplats för e-tjänster, 

den så kallade Mina sidor. Denna deluppgift uppfattades som svår av samtliga deltagande. 

Sökandet skapade hos alla förutom en respondent irritation i olika grad. Vi fick visa de sex 

som inte hittade till samlingsplatsen för e-tjänster hur man kom dit. En respondent tog då 

rätt illa vid sig eftersom denne ansåg sig vara väldigt duktig på att använda tillgängliga 

sökfunktioner och sitemaps. Alla ansåg att begreppet Mina sidor inte förknippas med e-

tjänster vilket enligt alla rörde till det. Flera respondenter tyckte dels att namnet Mina sidor 
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borde bytas ut till e-tjänster samt att det borde göras tydligare på Skellefteå Kommunens 

hemsida hur man hittar dit eller var sidan innehåller. En respondent ansåg att denne aldrig 

skulle ha hittat dit själv. Valet av namnet Mina sidor framstod i intervjuerna med 

respondenterna som mindre lyckat. 

7. Analys av fallstudie 
I detta kapitel har vi som avsikt att analysera och diskutera resultaten från våra intervjuer 

och användbarhetstestet av e-tjänsten för Bygglov. Analysen kommer först och främst utgå 

från de hinder för användning av offentliga e-tjänster som behandlats i kapitlet för relaterad 

forskning. Syftet med analysen är att, utifrån vår undersökning och de resultat denna 

genererat, ta reda på om den låga användningsfrekvensen av Skellefteå Kommuns e-tjänster 

går att härröra till något eller några av de hinder som tidigare forskning har 

uppmärksammat. Självklart ämnar vi även att försöka identifiera möjliga hinder som inte 

tidigare uppmärksammats. 

I kapitlet för tidigare forskning delade vi in identifierade hinder i tre kategorier; hinder 

som knytas an till tjänsternas potentiella användare, hinder som har att göra med 

användbarheten i tjänsterna och slutligen hinder som härrör från myndigheternas strategier 

vad gäller utveckling och tillgängliggörande av e-tjänster. För tydlighetens skull behåller vi 

denna kategorisering i analysen av våra resultat. 

7.1 Hinder knutna till e-tjänsternas användare 
Ett väldigt självklart hinder som bör kunna stå i vägen för en hög användningsfrekvens av e-

tjänster utgörs av det faktum att inte alla människor har tillgång eller möjlighet att nyttja den 

teknik som förmedlar tjänsterna. I vår undersökning fann vi inte några som helst 

indikationer på att så är fallet i Skellefteå Kommun. Alla våra respondenter sade sig både ha 

tillgång till Internetuppkopplade datorer både på sina arbetsplatser och i hemmen. Då vi 

endast intervjuat åtta personer kan vi självklart inte dra några slutsatser för hur det ser ut för 

resten av Skellefteå Kommuns medborgare. Dock indikerar statistik, som Skellefteå Kommun 

tagit fram, att dess medborgare till hög grad är uppkopplade till Internet och därmed också 

har tillgång till tekniken som krävs för att nyttja kommunens e-tjänster. Enligt en 

undersökning från 2006, utförd av árdeo på uppdrag av Skellefteå Kommun, hade 78 % av 

kommunens medborgare tillgång till Internet, antigen på arbetet eller i hemmet. Tittar man 

på ålderfördelningen hos dessa uppgick siffran för medborgare med tillgång till Internet 

mellan 15-29 år till 95 %, 30-49 år till 94 %, 50-64 år till 87 % och de över 65 år till 35 % 

(árdeo, 2006). Detta anser vi utgöra stöd för att medborgarnas tillgång till Internet ej bör 

betraktas som ett hinder för användningen av Skellefteå Kommuns e-tjänster. 

Vår undersökning indikerar inte heller att de potentiella användarnas förkunskap att 

nyttja e-tjänster skulle kunna utgöra ett hinder för en ökad användningsfrekvens. Knyter vi 

an den kategorisering av användarkompetens och komplexitet i e-tjänster som Henriksen 

(2006) gör så hamnar e-tjänsten för Bygglov och flertalet andra av Skellefteå Kommuns e-

tjänster i den högsta nivån för vad som krävs av potentiella användare. Tjänsterna kräver 

unik identifiering i form av pinkod eller som i fallet för Bygglov inloggning med hjälp e-
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legitimation. Tjänster som kategoriseras i denna nivå tillåter även sina användare att göra 

juridiskt bindande transaktioner. De respondenter vi intervjuat hade alla tidigare erfarenhet 

av liknande e-tjänster, exempelvis elektronisk deklaration och Internetbank. Det bör också 

tilläggas att respondenterna inte på något sätt påstod sig vara annat än normalanvändare av 

Internet, med den kompetens detta kräver. Även en sådan faktor som respondenternas höga 

medelålder måste tas i beaktning. Som det verkar så hör användning av e-tjänster, där 

inloggning, inmatning av personliga uppgifter och möjligheten att göra juridisk bindande 

transaktioner, tillhöra sådant gemene man sysslar med. Att tillskriva användarkompetensen 

hos de potentiella användarna av Skellefteå Kommuns e-tjänster som ett hinder känns därför 

inte relevant. 

Ett annat hinder som uppmärksammas i den relaterade forskningen är den personliga 

motivationen hos medborgare att välja e-tjänster framför traditionella förfaringssätt. Denna 

motivation kan man dela in på två sätt, dels motivation att för första gången använda en e-

tjänst och dels motivationen att därefter välja e-tjänster framför de tidigare kanalerna för 

service. Gareis (2004) menar att en polarisering uppstår mellan medborgare som aldrig 

använt e-tjänster och inte heller ser nyttan i dessa och de medborgare som testat e-tjänster 

och faktiskt uppskattar dessa. Knyter vi här an vår undersökning visade det sig att alla 

respondenter kunde kategoriseras som användare av e-tjänster och även positivt inställda till 

en fortsatt användning. När respondenterna, efter att ha testat e-tjänsten för Bygglov, 

tillfrågades om de i en skarp situation skulle välja e-tjänsten framför det förfaringssättet med 

blanketter var alla positivt inställda till en fortsatt användning. Dock måste det tas i 

beaktande att detta inte egentligen innebär att de säkert kommer använda e-tjänsten.  

Något som också har att göra med medborgares motivation att använda e-tjänster är 

enligt Hazlett och Hill (2003) deras uppfattning om huruvida e-tjänsterna faktiskt erbjuder 

ett bättre alternativ än de traditionella tjänstekanalerna. Uppfattas inte en e-tjänst som en 

förbättring jämfört med dess analoga motsvarigheter är risken stor att användarna istället 

fortsätter använda de sistnämnda (Hazlett och Hill, 2003). I våra intervjuer med de fyra 

respondenter som tidigare sökt bygglov sade sig alla dessa vara positivt inställda till en 

fortsatt användning av e-tjänsten. Alla respondenter sade sig uppskatta e-tjänster då dessa 

ansågs vara enkla att använda och erbjöd möjligheten att oberoende tid och rum nyttja dessa. 

Denna kan vi självklart inte påstå gälla för alla e-tjänster Skellefteå Kommun erbjuder, då vi 

ej haft möjlighet att undersöka och analysera dessa. Men tydligt är att motivationen att 

använda e-tjänster hos våra respondenter var relativt hög samt även motivationen att i 

framtiden använda den undersökta e-tjänsten för Bygglov. 

Ett annat hinder som tidigare forskning menar påverka användningsfrekvensen av 

offentliga e-tjänster negativt är de potentiella användarnas oro för säkerheten i e-tjänsterna 

och låga tillit till leverantörerna av dessa. Det finns i vår undersökning indikationer som 

påvisar en viss oro hos användarna i användningen av Internet och e-tjänster. Endast tre av 

respondenterna sade sig ha full tilltro till säkerheten vid användningen av e-tjänster. Fyra 

sade sig i vissa situationer känna en viss osäkerhet vid användningen av e-tjänster, främst då 

e-tjänsterna krävde personlig information och ekonomiska transaktioner. Något som är 

intressant att belysa är dock det faktum att alla respondenter på något sätt nyttjat e-tjänster 

där antigen personlig information eller ekonomiska transaktioner krävts. Att dra någon 
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slutsats utifrån detta är svårt, men självklart måste dessa faktorer tas i beaktande. De 

potentiella användare av e-tjänster som känner ett visst motstånd till dessa pågrund av oro 

för säkerhet kanske hellre väljer ett traditionellt förfaringsätt. I dessa fall kanske det är 

faktorer knutna till motivationen att använda tjänsterna, exempelvis uppfattningen av 

tjänsternas mervärde som fäller avgörandet. I vilken grad Skellefteå Kommuns e-tjänster 

uppfattas erbjuda mervärde och därmed motiverar dess potentiella användare att trots sin 

oro över säkerheten, ändå använda tjänsterna är svårt för oss avgöra.  

En annan faktor som säkerligen också påverkar användarnas beslut att nyttja e-tjänster, 

och också uppmärksammas i vår resultatdel, är tilliten till leverantören av tjänsten. Några av 

de intervjuade respondenterna s0m sade sig reflektera över säkerhet och integritet hade 

större tilltro till kända myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket, än till 

exempelvis kommersiella företag. Detta bör tala i favör till Skellefteå Kommun och dess e-

tjänster, eftersom Skellefteå Kommun för sina medborgare borde anses känd och därför 

tillförlitlig. 

7.2 Användbarhetshinder 
I avsnittet om användbarhet har vi identifierat ett antal hinder som kan ligga till grund för en 

låg användningsfrekvens av e-tjänster. Ett av dessa hinder är tiden det tar att lära sig att 

använda en ny tjänst, time to learn (Shneiderman, 1998). Lärbarheten är en viktig del av den 

hela användbarheten av en IT-artefakt. Om man som användare måste spendera för mycket 

tid för att lära sig använd en tjänst kan detta i slutändan ha en negativ effekt på tjänstens 

användningsfrekvens.  

Ett annat hinder som vi identifierat är att medborgarpopulationen av misstag kan ses som 

en homogen grupp vilket sällan är fallet. Technology readiness varierar sannolikt mellan 

olika personer och medför att medborgarpopulationen troligen är väldigt heterogen. 

Användbarheten av en tjänst blir således speciellt viktig för den del av populationen som inte 

van att använda IT. 

Ytterligare ett hinder som vi identifierat är att vi människor skulle vara otåliga och ofta 

har ont om tid. Detta gör att effektiviteten i en IT-tjänst måste upplevas tydligt av 

användarna. Finns det ingen tid att vinna på att utnyttja tjänsten eller att tjänsten inte utför 

ärendet tillräckligt snabbt kan det leda till en lägre användningsfrekvens.  

Om vi utgår från resultatet av vårt användbarhetstest och den efterföljande intervjun finns 

det tecken som pekar på att de hinder som berör användbarheten, och som nämns i vårt 

kapitel för tidigare forskning, är reella.  

Om vi börjar med lärbarheten ser vi att av de sju som slutförde testet för bygglovsansökan 

utifrån vårt scenario var det bara en som lyckades skapa en korrekt ansökan. Det var speciellt 

ett steg som sju av respondenterna hade stora problem med, och det var bara en som tog sig 

igenom detta steg som det är tänkt. Steget i fråga var bifogning av handlingar. Här skulle det 

nog behövas mycket tydliga instruktioner för hur man går tillväga för att bifoga handlingar 

på korrekt sätt. Resten av e-tjänsten klarade respondenterna av förhållandevis bra, men det 

fanns ett fåtal steg inkluderat bifogningen av handlingar som skapade problem och slutade 

med felaktiga ansökningar. Detta medför i sin tur att ansökningarna måste tillbaka till 

användarna för komplettering vilket både ökar ärendets behandlingstid och kan skapa 
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irritation hos användarna. Trots att alla respondenter uppfattade tjänsten som relativt enkel 

skickade de in ansökningar de sannolikt skulle ha fått tillbaka på grund av att de inte var 

korrekta. Tiden det tar att lära sig utnyttja e-tjänsten för bygglovsansökningar kan alltså för 

vissa medborgare vara väl lång. Felfrekvensen riskerar att bli väldigt hög om de som 

använder e-tjänsten inte kan utföra alla steg korrekt. Just när det gäller en e-tjänst för 

bygglov så måste det tas i beaktande att få människor faktiskt gör fler än en eller par 

ansökningar under sin livstid. Denna typ av e-tjänst skiljer sig därför nämnvärt från e-

tjänster som av människor används mer frekvent, exempelvis internetbanker. Den i vår 

studie undersökta e-tjänsten för bygglov är en typisk e-tjänst som få människor använder 

mer än en gång. Detta gör det svårt för dessa att lära sig att bemästra e-tjänsten. 

Hindret med att medborgarpopulationen skulle ses som homogen ur ett 

myndighetsperspektiv har vi inget belägg för i vårt resultat. Däremot tycker vi att vi besitter 

resultat som indikerar att kompetensen att förstå och använda e-tjänster bland medborgare 

skiljer sig i betydande grad. Den grupp medborgare som utförde vårt test stötte alla på ett 

eller flera problem under testets gång. Två hamnade definitivt på villovägar under testet och 

fick be testansvarig om hjälp att hitta tillbaka till e-tjänsten. En respondent kunde inte 

avsluta testet och således inte heller sin ansökan. Bara en respondent kändes som väldigt van 

och erfaren efter att vi hade studerat det vi spelat in och lyssnat på deras kommentarer.  

Nu kan vårt resultat tala emot detta hinder då alla sa sig tycka att e-tjänsten för bygglov 

var lättanvänd. Vi menar dock att resultatet pekar på något annat. På det stora hela 

avklarades de flesta steg i e-tjänsten av respondenterna. Däremot skulle vi påstå att till 

exempel bifogning av filer inte verkar vara något som de gör regelbundet. Helhetsintrycket av 

respondenterna, dels genom svar under intervjun men också efter att vi observerat i 

användbarhetstestet indikerar att de flesta respondenterna inte var speciellt familjära med 

denna typ av e-tjänster. Få hade någon större erfarenhet av e-tjänster oavsett om de är 

kommersiella eller knutna till myndigheter. Vidare var det en av respondenterna som knappt 

surfade på nätet och när denne väl använde Internet var det på jobbet och i väldigt liten 

utsträckning. Användbarheten i en e-tjänst måste vara på en nivå lämplig för alla 

medborgare eftersom den är till för medborgarna, oavsett erfarenhet av IT-användning. 

Bygglovsprocessen kan räknas som en av de mer komplexa ärendetyperna i en kommun, men 

tanken är fortfarande att alla som vill skall kunna söka bygglov.  

Effektiviteten i e-tjänsten upplevdes av respondenterna som hög och på frågan vad som 

motiverar användning av denna typ av e-tjänster var tidbesparing något som alla nämnde. 

Detta tror vi är vedertaget för e-tjänsters användning oavsett ursprung och designerad 

kontext. Detta anser vi styrker det hinder om effektivitet som tidigare forskning beskriver, 

finns det ingen tid att spara finns den ingen anledning att använda e-tjänsten. Effektiviteten i 

e-tjänsterna är därmed definitivt ett hinder för användningen av dessa. 

7.3 Strategiska hinder 
Som vi i källkritiken redan diskuterat är det svårt att utifrån vår undersökning kunna 

analysera och diskutera ett par hinder knutna till de strategier för utveckling, 

tillgängliggörande och marknadsföring som Skellefteå Kommun använder sig av. Våra 

resultat kan inte relateras till de hinder som Margetts och Dunleavy (2002) samt Goldkuhl 
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och Röstlinger (2010) tar upp i sin forskning. Dessa härrör till offentliga myndigheters 

okunskap om vilka e-tjänster som bör utvecklas och att det ibland kan identifieras en 

situation där kvantitet i e-tjänster blir viktigare än kvaliteten i få sådana. Den fråga vi ställde 

till våra respondenter som rör deras uppfattning och tankar kring Skellefteå Kommuns 

egentliga syfte med utvecklingen av e-tjänster är inget vi kan dra slutsatser utifrån. 

Respondenterna gjorde alla antagandet att e-tjänster utvecklas och lanseras både ur 

medborgarnas intresse och i syfte att hos kommunen effektivisera och möta interna mål. För 

att besvara frågor som rör ovanstående hinder skulle undersökningen behövts göras 

annorlunda. 

Däremot tycker vi oss finna stöd för ett par av de andra hinder som kan inte kan tillskrivas 

de potentiella användarna eller användbarheten i e-tjänsterna. Något som visade sig i den 

första delen av användbarhetstestet var att våra respondenter överlag hade liten kunskap om 

de e-tjänster Skellefteå Kommun erbjuder samt var på kommunens hemsida dessa finns att 

hitta. Vår undersökning sammanfaller därför väl med Vassilakis et al. (2002) som menar att 

offentliga verksamheter i vissa fall skapar ett hinder för användning då de gör det för svårt 

för de potentiella användarna att lokalisera de erbjudna tjänsterna. I vår undersökning 

visade det sig att sju av respondenterna hade väldigt svårt att förstå varför Mina sidor skulle 

vara samlingssidan för de e-tjänster Skellefteå Kommun erbjuder. Endast en respondent 

gjorde denna koppling, troligtvis eftersom hon tidigare besökt Mina sidor, dock utan att ha 

nyttjat någon av e-tjänsterna. Vi uppmärksammade även att flera av respondenterna 

använde sig av söktjänsten placerad på hemsidans förstasida genom att skriva in ord som 

exempelvis e-tjänster eller etjänst. Detta relateras till problematik knuten till den tillgängliga 

termologin i söktjänsten. Skellefteå Kommun har inte inkluderat ovanstående sökord i denna 

söktjänst utan istället använts sig av ordet webbtjänster. Anmärkningsvärt är att det i 

sökassistenten Marklund går att hitta till Mina sidor genom att söka på ord som e-tjänster 

och etjänst. Här måste det återigen uppmärksammas att Marklund måste aktiveras och inte i 

ursprungsläget är synlig på Skellefteå Kommuns hemsida. Resultatet av vår undersökning 

visade även att medvetenheten om att Skellefteå Kommun erbjuder e-tjänster till sina 

medborgare var låg. Anledningen till att en sådan situation uppstått skulle kunna tillskrivas 

både de hinder som Jaeger och Thompson (2003) och Engström et al. (2010) 

uppmärksammar. De förstnämnda anser att offentliga myndigheter i många fall misslyckas 

med att skapa en medvetenhet hos sina medborgare om att e-tjänster existerar och att de 

faktiskt ofta förenklar och skapar medvärde för sina användare. För att skapa denna 

medvetenhet måste de offentliga myndigheterna enligt Engström et al. (2010) aktivt använda 

sig av marknadsföring av sina e-tjänster. På vilket sätt och hur väl Skellefteå använt sig av 

medvetandegörande marknadsföring är dock för oss svårt att uttala sig om. Dock verkar det 

som att uppenbara brister i dessa aktiviteter finns att finna, då så få av våra respondenter var 

medvetna om Skellefteå Kommuns e-tjänster och hur de lättast hittar till dessa.     
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8. Slutsatser och egna reflektioner 
I detta kapitel ämnar vi redovisa våra slutsatser utifrån syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis lyfter vi fram våra egna reflektioner fram kring denna undersökning, samt 

förslag på vidare forskning inom området. 

8.1 Slutsatser 
Som vår frågeställning lyder ville vi dels ta reda på vilka hinder som i negativ mening 

påverkar användningsfrekvensen av offentliga e-tjänster samt försöka ta redo på hur dessa 

kan tänkas påverka e-tjänsten för bygglov som Skellefteå Kommuns under sommaren 2010 

lanserar. Utifrån vår undersökning och de resultat vi fått fram har det varit svårt att hitta 

stöd för några av de hinder den tidigare forskningen påvisat. Vi tycker oss dock identifierat 

ett antal hinder som vi anser påverkar användningen av Skellefteå Kommuns e-tjänster. Vad 

som är intressant är att dessa inte fanns att finna hos de potentiella användarna av e-

tjänsterna utan snarare i användbarheten i tjänsterna och på det sätt Skellefteå Kommun 

tillgängliggör och marknadsför sina tjänster. 

    När det gäller de hinder vi identifierat som kan relateras till e-tjänsternas användbarhet 

bottnar problemen främst i effektiviteten i e-tjänsterna och den problematiska situationen 

som uppstår då användare upplever en e-tjänst som relativt lättanvänd men ändå 

uppenbarligen har stora problem att nyttja denna. En del av denna problematik anser vi ha 

att göra med svårigheterna för offentliga myndigheter att lära sina potentiella användare att 

använda existerande e-tjänster. En anledning är självklart att offentliga e-tjänster inte vänder 

sig till en i förväg uttalad och homogen användargrupp. Tittar man på den e-tjänst vi 

utvärderat så kan man tycka att den riktar sig mot en tydligt uttalad skara potentiella 

användare. Problemet är dock att Skellefteå Kommun i förväg inte vet exakt vilka av 

kommunens medborgare som kommer nyttja tjänsten vilket försvårar dess utveckling till en 

e-tjänst. Potentiella användare kan besitta olika nivå av kompetens, erfarenhet och 

motivation att nyttja en e-tjänst. Tittar man på resultatet av användbarhetstestet i vår 

undersökning visade det sig att endast en av våra åtta respondenter helt och hållet klarade av 

alla stegen i den undersökta e-tjänsten. För de resterande innebär de felaktigt ifyllda 

ansökningarna att de med största sannolikhet måste göra kompletteringar, något som 

Skellefteå Kommun med e-tjänsten hoppats kunna minimera. Man kan ställa sig frågan om 

de användare som tidigare sökt bygglov på traditionellt sätt kommer återgå till detta 

förfaringsätt om det visar sig att e-tjänsten inte effektiviserar processen genom att minimera 

risken att göra fel. Detta gäller för alla e-tjänster vars syfte är att ersätta och förbättra 

processer knutna till ärendehantering. Upplevs inte e-tjänsterna som effektiva och bättre än 

traditionella förfaringssätt ställer vi oss frågande till om e-tjänsterna någonsin kommer nå en 

högre användningsfrekvens. Trots att alla respondenter ansåg sig positivt inställda till att i 

framtiden använda tjänsten så kan man också ställa sig frågan om detta verkligen innebär att 

de i skarpt läge faktiskt kommer att göra så. Då alla ansåg tjänsten som lättanvänd fanns det 

förmodligen ingen anledning för respondenterna att svara nej på frågan om framtida 

användning av tjänsten. Hur respondenterna sen i ett skarp läge faktiskt kommer gå tillväga 

anser vi inte går att fastslå. 
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Vidare tycker vi oss genom vår undersökning funnit stöd för den forskning som hävdar att 

de offentliga myndigheterna gör det svårt för sina användare att lokalisera de e-tjänster som 

erbjuds. Självklart kan den irritation som våra respondenter uppvisade i samband med detta 

också utgöra ett hinder för användarnas nyttjande av Skellefteå Kommuns hemsida, särskilt 

då kommunen utöver hemsidan erbjuder en oerhört effektiv och uppskattad telefonbaserad 

kundtjänst. Uppstår en situation där medborgare hellre nyttjar kundtjänsten framför 

kommunens hemsida uppstår ytterligare ett hinder för användningen av e-tjänster. Det 

visade sig även att merparten av våra respondenter inte ens var medvetna om att Skellefteå 

Kommun erbjuder e-tjänster, vilket självklart är en förutsättning för att dessa ska användas. 

Dessa hinder kan enligt vår undersökning tillskrivas de strategier, eller avsaknaden av 

sådana, för tillgängliggörande och marknadsföring som Skellefteå Kommun hittills arbetat 

utifrån. 

8.2 Egna reflektioner 
Självklart har vi under arbetets gång reflekterat över våra resultat och annat som 

framkommit. Något vi är helt medvetna om är att delar av den problematik som gör sig 

gällande för myndigheter och deras e-tjänster är svårhanterlig. Till skillnad från de flesta 

kommersiella tjänsteleverantörer kan aldrig den offentliga sektorn tvinga sina potentiella 

användare att nyttja digitala tjänster. Statliga och kommunala myndigheter måste kunna ge 

service till alla sina medborgare, oavsett förutsättningar exempelvis rörande social status och 

handikapp. E-tjänster utvecklade utifrån traditionella förfaringsätt kan än så länge inte helt 

och hållet ersätta de traditionella kanalerna. Detta eftersom det skulle innebära att grupper i 

samhället skulle exkluderas och inte kunna tillgodogöra sig den service som de enligt lag har 

rätt till. Denna problematik måste självklart ses som en faktor som bidrar till att 

användningsfrekvensen av de offentliga e-tjänsterna fortfarande är så pass låg. En annan 

faktor som säkerligen påverkar användningsfrekvensen är att kommunerna inte har de 

resurser som krävs för att utveckla e-tjänster där mervärdet är lika tydligt som i de e-tjänster 

exempelvis statliga myndigheter erbjuder. 

Något vi anser Skellefteå Kommun bör göra är att på något sätt involvera medborgarna i 

utvecklingen av e-tjänster. Detta dels för att medvetandegöra e-tjänsterna och mervärdet i 

dessa, men även på sådant sätt att kommunen genom intryck och åsikter från sina 

medborgare tydligare kan bilda sig en uppfattning om vilka e-tjänster som medborgarna 

helst vill ha. Självklart är detta svårt, och hur ett sådant användardeltagande skulle se ut kan 

vi inte svara på. Här finns enligt oss utrymme för vidare forskning. 
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10. Bilagor 

10.1  Bilaga 1: Genomgång av e-tjänst för bygglovsansökning. 
Nedan följer en genomgång av bygglovstjänstens ansökningsprocess utifrån det scenario vi 
skapat. Scenariot användes under användbarhetstestet och förklaras i sin helhet i 
metodkapitlet.  

Steg 1: I det första steget ombes man fylla i vad det är man ska söka bygglov för. Det finns ett 
antal olika typer av ansökningar. Textfältet anvisningar erbjuder här information om varje 
typ av ansökning, det krävs dock att ett alternativ bockas av för att textfältet ska uppdateras. 
Detta gäller genomgående för alla steg i e-tjänsten, för att få specifik information krävs det 
att man markerar det fält som man vill veta mer om alternativt få anvisningar om hur det ska 
fyllas i. (se bild 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Val av ansökan 

Steg 2: I det andra steget skall man fylla i vilken typ av objekt det som ska byggas, i vårt fall 
en tillbyggnad till ett befintligt en- eller tvåfamiljshus. Det måste även anges om bygglovet är 
permanent eller tidsbegränsat.  Vi har valt ett permanent bygglov. Fältet åtgärd är låst och 
fyllt med valet man gjorde i steg 1. (se bild 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 2: Typ av åtgärd 



 

Steg 3: I det tredje steget ska man ange olika typer av installationer för vatten, värme och 
ventilation. Detta steg varierar givetvis beroende på vilken typ av ansökan man valt. Alla fält 
är valfria, de kan lämnas tomma. (se bild 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Installationer 

 
Steg 4: I det fjärde steget skall man ange för vilket material man har för avsikt att använda 

för fasad, fönster och tak. Att ange kulör är valfritt. (se bild 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 4: Materialval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steg 5: Här kan man välja om det ska ansökas om något annat tillstånd. I sådant fall väljs 
lägg till åtgärd annars är det bara att fortsätta till nästa steg. (se bild 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 5: Annan ansökan 

 
Steg 6: Här ska man fylla i den nuvarande fastighetsbeteckningen. All annan information är 
valfri förutom upplåtelseform som kräver att man bockar av något av de två alternativen. (se 
bild 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 6: Fastighetsadress 

 

 

 

 

 



 

Steg 7: I detta steg skall den som söker bygglovet fylla i sin personliga information. Om man 
använt någon form av e-legitimation, vilket kommer vara praxis när e-tjänsten lanseras, fylls 
dessa fält i automatiskt. Det som måste anges i detta steg är om det är någon annan 
kontaktperson än den som söker bygglovet samt om vem som är kvalitetsansvarig. I vissa fall 
kan den som söker vara kvalitetsansvarig. (se bild 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Sökande byggherre 

 
Steg 8: I detta steg skall man skriva in vem som är kvalitetsansvarig samt vilken behörighet 
denne har. Oavsett om den som söker är kvalitetsansvarig eller om det är någon annan måste 
detta steg genomföras på grund av behörighetsklassen på den ansvarige. (se bild 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Kvalitetsansvarig 

 
 
 
 
 



 

Steg 9: Det nionde steget kräver att man anger hur man skall skicka in handlingar till 
byggnadsförvaltningen. Det går antingen att bifoga filerna via e-tjänsten och då bockar man 
för det här, om inte bockar man för det andra alternativet vilket är vanligt post. (se bild 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9: Val för bifogning av ritningar 

 
Steg 10: När man kommit till detta steg skall man läsa igenom all information man angett 
under föregående steg. Om det inte stämmer går man bakåt till det steg där man vill 
korrigera eller så bockar man av för att man har granskat och bekräftar ansökningen 
uppgifter. (se bild 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 10: Granska och godkänna ansökan 

 
 
 
 
 



 

 
Steg 11: I det sista steget skall man bifoga de handlingar man angett (om några) i steg 9. 
Efter att man bifogat alla filer och trycker på nästa skall det komma en popup som anger att 
ansökningen nu är inskickad. Då e-tjänsten inte är fullt utvecklad saknar vi bild på 
konfirmationen. (se bild 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 11: Bifoga dokument 

 



 

10.2 Bilaga 2: E-legitimation 
Skellefteå Kommuns grundtanke är att alla som vill utnyttja deras e-tjänster skall använda 
sig av e-legitimation. Det sker på följande sätt. 

Steg 1: Medborgaren väljer vilken typ av e-legitimation som den vill använda. Det finns idag 
tre alternativ att välja ifrån. (se bild 12) 

 

 

 

 

 

 

Bild 12: Val av e-legitimation 

 

Steg 2: Efter vald typ av e-legitimation skall medborgarena legitimera sig genom att ange 
det av medborgaren själv förvalda lösenordet. Efter att man loggat in en gång skall man 
kunna växla mellan alla Skellefteå Kommuns e-tjänster under samma session, alltså inget 
behov av att genomföra dessa steg för varje e-tjänst. (se bild 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13: Legitimering med bankId 



 

10.3 Bilaga 3: Felhantering e-tjänst bygglovsansökning 
E-tjänsten rödmarkerar de fält som man antingen glömt fylla i, som på bild 14, eller de fält 
som man fyllt i fel (se bild 15; personnummer). Det är bara de fält som kräver ifyllnad som 
markeras med den röda färgen. Textfältet med rubriken rättningsanvisningar som finns i 
det nedre högra hörnet anger alltid varför det finns rödmarkerade fält och vad som skall 
finnas i fältet. 

Bild 14: Ej ifyllda fält 

 

 

Bild 15: Fyllt i fält fel 



 

10.4 Bilaga 4. Problem i användbarhetstest 

Bild 16. Länk till Information för bygglovsförsäkring 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17. Dropdownlist, Kvalitetsansvarig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bild 18. Allvarligt fel i e-tjänsten  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19. Steg i e-tjänsten som inte ingick i scenariot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bild 20. Problematik i steget Bifoga handlingar    

 

 

 

 

 

 

 



 

10.5 Bilaga 5. Semistrukturerad intervju. Del 1.  
(följdfrågor ej inkluderade) 

Respondent nr:_______  Kön________    Ålder_______    Tillgång till Internet______ 

• Hur ofta använder du Internet? 
• Vad använder du Internet till  
• Erfarenhet av e-tjänster  
• Om Ja, vad är positivt resp. negativt med nyttjande av e-tjänster? 
• Vad är det som motiverar till användning av e-tjänster? 
• Har du någon typ av e-legitimation (bankId, nordea, Telia/SEB)? 
• Hur upplever du användningen av e-legitimation? 
• Hur upplever du säkerheten vid användande av e-tjänster? 
• Om du söker information som rör kommunens ansvar, hur söker du denna 

information? 
• Har du besökt Skellefteå Kommuns hemsida? 
• Om Ja, hur ofta? 
• Om Ja, i vilket syfte? 
• Om Ja, hur upplever du hemsidan? Om du letade något specifikt, hittade du det du 

sökte? 
• Har du använt någon av de e-tjänster Skellefteå Kommun erbjuder? 
• Om Ja, hur fick du reda på att den eller dessa tjänster fanns? 
• Om Ja, hur ofta? 
• Om Ja, i vilket syfte? 
• Om Ja, hur upplevde du den eller de e-tjänster du testat? 
• Vad har du för tankar kring de e-tjänster som kommunen utvecklar/erbjuder. Känns 

det som om de tillgängliga e-tjänsterna utvecklats utifrån ett medborgarbehov eller 
snarare som tjänster vilka förenklar/effektiviserar kommunens egna arbete? 

 



 

10.6 Bilaga 6. Testfall, E-tjänst Bygglov, Skellefteå Kommun 
 

Instruktioner 

Läs igenom hela nedanstående text innan du tar dig an uppgiften.  

Försök klara uppgiften utan att ställa frågor till den testansvarige.  

För undersökningens skull önskar vi att du hela tiden berättar för oss vad du gör, vare sig det 
uppstår problem eller inte.  

Ta den tid du behöver, känn ingen stress och kom ihåg att det inte är du som bedöms utan 
fokus ligger på användarvänligheten i e-tjänsten för bygglov. 

Deluppgift 1. 

Denna uppgift handlar om att lokalisera var e-tjänsten kommer finnas efter den har 
lanserats. 

• Gå in på Skellefteå kommuns hemsida. Vet du ej var den finns så använd gärna någon 
sökmotor (ex. Google). 

• Försök lokalisera var du som invånare kan hitta de e-tjänster som Skellefteå Kommun för 
nuvarande erbjuder. 

Deluppgift 2. 

I nedanstående text finns all information för hur uppgiften skall lösas. Testet avslutas med 
att du efter att ha granskat ansökningen och signerat dess överensstämmelse genererar en 
slutgiltig PDF-fil. För att göra fallet så realistiskt som möjligt är det inte säkert att allt är 
ordnat i samma ordning som upplägget i e-tjänsten. För att upprätthålla din anonymitet 
intar du rollen som: 

• Namn: Agda Andersson 
• Personnr: 1888-03-09 9368 
• Adress: Trädgårdsgatan 7, 93185, Skellefteå 
• Mobil: 070-55226688 
• Hem: 0910-775533 
• E-post: eva_lena.nilsson@eslov.se 

Inloggning 

• Välj den övre länken ”Ansök om bygglov/bygganmälan”. 
• Välj BankID 
• Skriv in lösenord 123456qwerty 
• Tryck ”Jag legitimerar mig” 

 

 



 

Fakta för uppgiften 

Objektet i fråga är en villa ägd av Agda Andersson av typen en- och tvåfamiljshus. Huset 
ligger på Trädgårdsgatan 7, alltså samma adress som Agda Andersson bor på. 
Fastighetsbetäckningen är Trädet 1:35.  

Bygglovet avser en permanent tillbyggnad på villan som i nuläget är 115 kvm stor och ligger 
på en 1016 kvm stor tomt. I tillbyggnaden kommer vatten och avlopp finnas, dessa är 
kopplade till de kommunala ledningarna. Dagvatten (regnvatten) kommer ledas vidare till ett 
dike.  

Precis som i resten av huset kommer uppvärmningen vara av typen Fjärrvärme och 
ventilationen av typen Självdrag.  

När det gäller de yttre materialvalen kommer tillbyggnadens fasad och fönster göras i trä. 
Fasaden kommer målas i Falurött och fönster i vitt. Taket kommer vara betongplattor i 
färgen Tegelrött. 

Den sökande byggherren är Agda Andersson. Då Agda inte är behörig att själv vara 
kvalitetsansvarig kommer denne person anlitas: 

• Namn: Gunnar Gunnarsson 
• Personnr: 520103-8576 
• Adress: Östra Nygatan 70, 93134, Skellefteå 
• Mobil: 070-5432123 
• E-post: gunnar@skelleftea.se 

Gunnar innehar riksbehörighet  fram till den 15 mars 2012 och genomförde sin utbildning 
som kvalitetsansvarig 1970 (Behörighetsklass, normal art). Gunnar har inga andra 
kvalifikationer du behöver uppge. 

I tjänsten möjliggörs inskickning av övriga dokument som bedöms för bedömningen. Dessa 
kan antigen skickas in digitalt eller i pappersform till byggnadsnämnden. I detta fall har 
Anders tillgång till följande dokument i digital form: 

• Planritning 
• Fasadritning 
• Situationsplan 

De resterande handlingarna kommer skickas in i pappersform. Filerna ligger i mappen 
Bygglovsfiler på datorns skrivbord. 



 

10.7 Bilaga 7. Semistrukturerad intervju. Del 2. 
(följdfrågor ej inkluderade) 

 

Respondent nr:_______  

 

 
• Upplevde du tjänsten som lättanvänd? 
• Var det något av stegen som var onödigt komplicerat? 
• Hur upplever du tjänstens design (gränssnittet)? 
• Kändes det som de olika stegen kom i en logisk ordning? 
• Om ett fel uppstod, upplevde du att tjänsten gav dig hjälp att åtgärda dessa? 
• Uppmärksammade du fältet till höger där hjälp/förklaringar fanns att finna? 
• Om Ja, fick du stöd av denna hjälp/förklaringar? 
• Om Nej, kände du aldrig att du behövde hjälp/förklaringar? 
• Saknade du något i tjänsten? Förslag till tillägg? 
• Skulle du använda tjänsten igen för att söka ett bygglov?  
• Om du sökt bygglov tidigare. Hur upplever du tjänsten kontra det klassiska sättet där 

man fyller i en pappersblankett? 
• Hur var det att hitta till Skellefteå Kommuns samlingsplats för e-tjänster (mina 

sidor)? 



 

10.8 Bilaga 8. Blanketter för bygglovsansökan 

 



 

 




