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Sammanfattning 
Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av 

samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en 

öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och 

ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Därtill ska arbetet med e-förvaltning leda 

till lägre kostnad och största möjliga nyttan för såväl medborgare och företag som samhället i 

stort.  

 

Regeringens mål har sedan 2012 varit att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Sverige har också legat i topp i jämförelser med andra länder vad 

gäller internetanvändning och medborgarnas användning av e-förvaltningstjänster. 

Internationella jämförelser visar exempelvis att Sverige ligger på sjätte plats enligt FN:s senaste 

sammanställning över e-förvaltningens utveckling i världen (UN-E Government survey 2016). 

Samma år konstaterade dock också Riksrevisionen i sin rapport (RIR 2016:14) att de offentliga 

aktörerna inte driver utvecklingen i enlighet med regeringens mål och att mer kan göras för att 

utveckla e-förvaltningen. E-förvaltningen har enligt Riksrevisionen varit kortsiktig, delegerad 

och präglad av brist på helhetsansvar samt inte hanterats på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Med denna fallstudie har ambitionen varit att närmare undersöka dessa förhållanden i syfte att 

bidra med ny kunskap kring vad som behövs för ett mer framgångsrikt införande av e-tjänster. 

Till studieobjekt valdes en mellanstor kommun som 2015 införde en e-tjänst för ansökan om 

bygglov, kallad “MittBygge”. 
 

I likhet med tidigare forskning visar och identifierar studiens resultat ett flertal avgörande 

framgångsfaktorer som behöver beaktas vid såväl planering, införande och uppföljning av 

nyttan vid införande av e-tjänster. Dessa framgångsfaktorer är: intern och extern kundfokus, 

utbildning, ledarskap, kommunikation, respons från intressenter, vikten av att mäta och 

definiera framgång, tillräckliga resurser, medarbetarnas delaktighet och engagemang. Studiens 

resultat visar även vilka hinder och utmaningar som kan tänkas dyka upp längs vägen mot mer 

effektiva och högkvalitativa e-tjänster. Dessa är frånvaro av effektiva mätetal, tidsbrist, låg 

prioritet, otillräckliga utbildningsinsatser, svårigheter att hitta och förstå information samt 

kommuninvånarnas sammanlagda upplevelse av e-tjänstens tillgänglighet. Studiens resultat 

visar även att värderingarna bakom offensiv kvalitetsutveckling, det vill säga, att sätta kunden 

i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och 

skapa förutsättningar för delaktighet, inte bara erbjuder en bra teoretisk grund att stå på när en 

verksamhet ska utvecklas och ständigt bli bättre, utan utgör en helt nödvändig förutsättning för 

ett lyckat arbete.  

 

Nyckelord: Ledarskap, e-förvaltning, e-tjänster, offensiv kvalitetsutveckling, TQM, 

delaktighet, offentlig sektor. 

  



 
 

Abstract 
Digitization is currently considered to be the most important factor of change affecting all parts 

of society, including the public sector. E-government is used to create more open public 

administration that supports innovation and participation, facilitates people's daily lives, 

providing higher quality and efficiency in the activities. In addition, e-government is expected 

to lower cost and maximize benefits for both citizens and companies as well as society at large. 

The goal of the Government has since 2012 been to make Sweden the leading country in the 

world in terms of utilizing the potential of digitization. Sweden has also been at the forefront in 

comparison with other countries in terms of internet use and citizens' use of e-government 

services. International comparisons show, for example, that Sweden is in sixth place, see the 

UN's latest compilation of e-government development in the world (UN-E Government survey 

2016). However, in the same year, the Swedish National Audit Office (NAO) in its report (RIR 

2016: 14) also found that public actors do not pursue this work according to Government 

objectives and that more can be done to develop e-government. According to the NAO, work 

on e-government has been short-term, overly delegated and characterized by a lack of overall 

responsibility and not managed in a cost-effective way. 

This case study sets out to investigate these conditions more closely, with a view to provide 

new knowledge about what is needed for a more successful introduction of e-services. A 

medium-sized municipality that introduced an e-service for the application for building 

permission, called "MittBygge", in 2015 was chosen as case study. 

Like previous research, this study identifies a number of crucial success factors that need to be 

taken into account when planning, introducing and following up the benefits of e-services. 

These success factors are: internal and external customer focus, education, leadership, 

communication, stakeholder response, the importance of measuring and defining success, 

sufficient resource allocation, employee involvement and commitment. The study's results also 

show the obstacles and challenges that may appear along the way towards more efficient and 

high-quality e-services. These are the absence of effective metrics, time constraints, low 

priority, insufficient educational efforts, difficulties with finding and understanding 

information, and the overall experience of e-service accessibility by the residents of the 

municipality. The results also show that the values behind offensive quality development, 

i.e.  putting the customer at the heart of the process, basing decisions on facts, working with 

processes, continuously working on improvements and creating conditions for stakeholder 

involvement, not only offers a good theoretical base for development and continuous 

improvement of activities but it is also an essential prerequisite for successful work.  

 

Keyword: Leadership, e-government, e-services, Total quality management, TQM, 

participation, public sector. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Flera statliga utredningar (SOU 2015:91; SOU 2015:28) visar att Sverige är ett av världens mest 

framgångsrika länder när det gäller användning av IT och de möjligheter digitaliseringen 

erbjuder. Individer och företag har varit intresserade av att ta till sig och använda ny teknik, 

vilket har bidragit till Sveriges starka position i internationella jämförelser. I ”Gör Sverige i 

framtiden – digital kompetens” (SOU 2015:28) konstateras dock att flera andra länder har 

intensifierat sitt arbete med att tillvarata digitaliseringens möjligheter, vilket har bidragit till att 

Sveriges starka position i internationella jämförelser har försämrats. 

Utredningen ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” (2015:91) slår 

fast att flera olika index, rankningar och rapporter som tar fasta på olika aspekter av 

digitaliseringen visar att länder som har avancerat i rankningarna kännetecknas av ett starkt 

engagemang från det offentliga. De index som har varit relevanta för jämförelsen är ICT 

Development Index (IDI), Networked Readiness Index (NRI) och The Web Index. Utredningen 

konstaterar vidare att Danmark exempelvis har gjort stora investeringar inom e-förvaltning 

genom införande av obligatoriska digitala brevlådor till företag och medborgarna samt satsat 

på stöd för allas delaktighet. Finland har en god IT-infrastruktur och ett robust 

innovationssystem samt en hög användning av internet bland befolkningen på mer än 90 

procent. I Storbritannien beskrivs regeringens aktiva roll som katalysator för digitaliseringen, 

vilket gör att landet har en av de mest gynnsamma miljöerna i världen för IT-utveckling. 

Digitalisering i Estland har varit ett redskap för statsbyggande och utveckling av landet genom 

samarbete mellan offentliga institutioner, privata företag och civilsamhället. 

 

Regeringen, i sin proposition ”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt” 

(prop. 2009/10:175), slår fast att den tekniska utveckling har lett till ett systemskifte när det 

gäller att organisera och bedriva en verksamhet. Genom övergången från en pappersbaserad till 

en elektronisk förvaltning har resurser kunnat styras om till mer kvalificerade uppgifter och 

fokus på kärnverksamhet. Detta möjliggör skapande av nya tjänster, förbättrad tillgänglighet 

och ökad effektivitet. Därför bör arbetet på e-förvaltningsområdet syfta till att åstadkomma 

lägre kostnader och största möjliga nytta för företag och medborgare samt för samhället som 

helhet. 

 

Betydelsen av, och förhoppningarna gällande den förväntade nyttan och vinsterna som följer 

med digitaliseringsprocessen, betonas idag av såväl staten som andra offentliga aktörer. 

Nyttorealisering har varit föremål för ett flertal statliga utredningar och propositioner samt 

behandlats av tongivande myndigheter och organisationer så som Ekonomistyrningsverket och 

Sveriges kommuner och landsting bland andra. Den statliga utredningen (SOU 2015:91) 

beskriver exempelvis digitaliseringen som ett sätt att möta välfärdssamhällets utmaningar 

genom förbättrade verksamheter och service gentemot medborgarna. Utvecklingen menar 

regeringen bör drivas utifrån ett rationaliseringsbehov och e-tjänsterna utformas utifrån 

konkreta behov hos medborgare, företag och medarbetare för att säkerställa en hög grad av 

användning. Detta enligt regeringen (prop. 2009/10:175) för att nyttan och effekten av en tjänst 

uppstår när den används och måste därför inkludera användarna dels vid utformningen av själva 

tjänsten genom att säkerställa att den är enkel att använda, dels vid planeringen av vilka tjänster 

ska tillhandahållas. I samma proposition konstaterar regeringen att målet med e-

förvaltningsarbetet är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva 

sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Dessutom 
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bör e-förvaltning stärka öppenheten och medborgares, företags och organisationers 

utvecklingsförmåga i syfte att skapa största möjliga samlad nytta i samhället. 

I en annan utredning med namnet ”Digitaliseringens transformerande kraft” (SOU 2015:91) 

slås det fast att digitaliseringen innebär att individen sätts i centrum på ett sätt som tidigare inte 

varit fallet och att tjänster i allt högre utsträckning kommer att utvecklas i relationer mellan 

verksamheten och medborgaren som använder den. Det kräver nya arbetssätt och en förändrad 

syn på kvalitetsutveckling där tjänster och varor utformas dels utifrån användarens individuella 

önskemål och krav, dels utifrån att användaren integreras i utvecklingsprocessen av nya varor 

och tjänster. 

Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, betonar vikten av att sätta individen i centrum 

vid införande av e-tjänster. I “Grundläggande arkitektur 0.6” beskriver SKL de krav som 

digitaliserade medborgare i ett modernt samhälle ställer på de offentliga organisationer de 

kommer i kontakt med. Kraven är bland annat att servicen ska vara snabb, personlig och billig. 

Dessutom ska de kunna utföra sina behov digitalt via tjänster som är tillgängliga oberoende av 

plats och tid på dygnet. Kunden eller medborgaren ska också kunna fråga, anmäla eller ansöka 

och få svar omgående. Varje ärende ska vara möjligt att följa i realtid. Medborgaren förväntar 

sig också att ses som en individ. Detta innebär till exempel att om en person söker bidrag vill 

personen också att kommunen ska veta vilka bidrag som tidigare sökts. Personen vill heller inte 

behöva lämna samma information eller svara flera gånger på samma frågor (SKL, 2017-09-08). 

Att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter och skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, 

öppnare förvaltning och en effektivare verksamhet är en uttalad politisk ambition (SOU 

2015:9). Detta arbete menar regeringen kräver såväl långsiktig verksamhetsutveckling med 

digitala lösningar som en allt mer innovativ och samverkande förvaltning som sätter användaren  

i centrum.  

 

I syfte att uppfylla dessa mål satsar samhället varje år miljardbelopp på digitalisering. 

Ekonomistyrningsverket uppger i “Vägledning för Nyttorealisering version 2.0” att i det ligger 

också ett ansvar gentemot skattebetalarna att ge dem avkastning på sina skattemedel i form av 

ökade servicenivåer och minskade kostnader. Offentliga organisationer måste säkerställa att rätt 

saker utvecklas och att de utvecklas på rätt sätt; en realisering av nyttan måste ske. En nytta kan 

realiseras först när man har lyckats få till en förändring i beteende där fokus ligger på den 

förändringen man vill skapa. Detta i sig kräver ett aktivt arbete med förändringsledning där 

engagemang och bestående förändring skapas hos både medarbetare och de som nyttjar 

tjänsterna (E-delegationen, 2014). Nytta definieras som en mätbar förändring vilken uppfattas 

som positiv av en eller flera intressenter och som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål. 

Nyttan kan kvantifieras i pengar, resurser och olika kvalitetsmått som till exempel nöjd kund 

eller minskad kötid. För att kunna realisera nyttor måste olika förändringsaktiviteter 

genomföras; dessa kan exempelvis vara att reducera, öka, börja göra något nytt eller upphöra 

att göra något i syfte att nå beslutade mål. Nyttorealisering enligt Ekonomistyrningsverket 

(Nyttorealisering version 2.0) innebär att systematiskt och aktivt arbeta med säkerställande och 

optimerande vid genomförandet av förändringarna man avser att göra. 
 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen mot individen i centrum och 

nyttorealisering kommer sannolikt att förändra synen på vad som är offentliga åtaganden och 

korresponderar väl med tankarna inom offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv 

kvalitetsutveckling definieras av Bergman & Klefsjö (2012) som en ständig strävan att uppfylla 

och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad. På samma 

sätt som individen utgör centrum i arbetet med digitaliseringen är kundbegreppet centralt inom 
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offensiv kvalitetsutveckling och en del av modern syn på kvalitet. Detta eftersom kvalitet på en 

vara eller tjänst värderas av kunderna och står i relation till deras behov av förväntningar. Därför 

är det enligt författarna oerhört viktigt att förstå sina kunders behov och ha deras perspektiv för 

ögonen. Författarna menar vidare att de externa kundkraven på kvalitet ökar hela tiden i och 

med att nya tekniska lösningar dyker upp. Därför måste kvaliteten på de egna tjänsterna och 

verksamhetens processer ständigt förbättras. Kvalitetsutvecklingens grundregel är att det alltid 

finns ett sätt att åstadkomma bättre output i form av högre kundvärde och kvalitet till en lägre 

kostnad. En utmaning eller hinder som ses hos mindre organisationer är enligt Hellsten & 

Klefsjö (1998) begränsade resurser. Mindre organisationer har oftast svårt att utse en 

heltidsanställd med samordningsansvar och begränsade resurser för att tillhandahålla intern 

utbildning. 

Det finns ett generellt behov av att tydliggöra och synliggöra nyttan med digitalisering och att 

visa på de utmaningar som föreligger. Forskning på området i allmänhet, och i synnerhet med 

koppling till offensiv kvalitetsutveckling inom offentlig sektor, är begränsad. I och med 

framväxten av e-tjänster står den offentliga sektorn inför ett paradigmskifte där befintliga 

strukturer och djupt rotade traditioner bör ifrågasättas för att på ett innovativt sätt kunna möta 

framtidens krav. För offentlig verksamhet kan det innebära ett behov av nytänkande och 

processorientering som inte styrs av befintliga hierarkier eller silos. Vidare skulle processer 

kunna effektiviseras baserat på nyckeltal och mätning av avsedda effekter, vilket utgör 

förutsättningar för att utvärdera förväntade nyttor. Offentlig verksamhet bör därför i större 

utsträckning nyttja olika metoder, verktyg och etablerade kunskaper avseende mätning. Vidare 

är det angeläget att närmare titta på vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda i framförallt 

mindre kommuner som ofta saknar kompetens eller resurser att driva den 

verksamhetsutvecklingen som e-förvaltning faktiskt innebär. Det krävs även djupare förståelse 

för att kunna skapa lösningar för e-tjänster av hög kvalitet genom att utveckla arbetssätt, 

processer, metoder och verktyg som återfinns inom offensiv kvalitetsutveckling.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap kring kvalitetsutveckling kopplat till e-

tjänster inom kommunal verksamhet. 

1.3. Forskningsfrågor 
1. Vilka hinder och framgångsfaktorer finns det för utvecklingen och införandet av e-

tjänster av hög kvalitet inom kommunal verksamhet? 

2. Hur upplever kommuninvånare kvaliteten i kommunala e-tjänster? 

2. Teori 

2.1 Kvalitet 
Enligt Bergman & Klefsjö (2012) kan företag, som på ett innovativt och systematiskt sätt 

arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling, snabbare utveckla nya produkter till en lägre 

kostnad. Enligt författarna visar företag som utvecklar sina produkter i nära samarbete med sina 

kunder och leverantörer en avsevärt högre effektivitet än övriga företag. Förmågan att anpassa 

sig till nya och ständigt ökade kundkrav på en global marknad kommer att bli helt avgörande 

för en långsiktig framgång. Hansson & Klefsjö (2003) menar dock att många företag och 

organisationer inte lyckas med införandet av olika förbättringsprogram med anledning av att 

detta arbete kräver omfattande organisatoriska förändringar. Baserad på dessa erfarenheter har 

vissa forskare till och med uttryckt tvivel kring huruvida genomförandet av dessa program 

överhuvudtaget är lönsamt. 
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Redan på 30-talet diskuterades kvalitetsfrågor av Walther Shewhart (1931) som ansåg att 

kvalitetsbegreppet har två sidor- en objektiv mätbar sida, och en subjektiv sida, som handlar 

om hur kunderna upplever produkten. Shewhart ansåg att båda dessa sidor är viktiga. Det 

objektiva och mätbara är viktigt att beakta utifrån producentperspektivet där de beslut som 

fattas i samband med utveckling och tillverkning styrs av en gemensam uppfattning av vad 

kvalitet är. Å andra sidan är det är det enligt Bergman & Klefsjö (2012) kunden som värderar 

produkten eller tjänsten på subjektiva grunder där kundens upplevelse av varor och tjänster blir 

avgörande för dess framgång. Därför menar författarna att kvalitetsbegreppet bör utvidgas till 

följande definition:  

”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar”. 

Av Bergman & Klefsjös (2012) kvalitetsdefinition följer att kundbegreppet är centralt och 

tolkas som ”de personer eller organisationer vår verksamhet är till för” eller ”de vår organisation 

vill skapa värde för”.  Begreppet ”kund” kan upplevas som svårt att ta till sig eftersom begreppet 

felaktigt associeras till ekonomisk transaktion. Denna uppfattning kan leda till särskilda 

svårigheter, och i synnerhet, inom den offentliga sektorn där den som betalar för tjänsten oftast 

är någon helt annan än den tjänsten ska skapa värde åt. Därför kan det vara klokt att inom den 

egna organisationen försöka svara på frågan ”vilka vill vi skapa värde åt?” eller ”vilka är våra 

kunder?”. Oavsett svaret på frågan står det klart att kundbegreppet är oerhört centralt inom 

offensiv kvalitetsutveckling. Således menar Bergman & Klefsjö (2012) att allt arbete med 

kvalitetsförbättringar handlar om att systematiskt och resurseffektivt: 

1. ta reda på vilka kunderna är 

2. ta reda på deras behov och förväntningar 

3. se till att uppfylla, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar. 
 

 

Ljungberg & Larsson (2012) menar att kvalitetsbegreppet driver på såväl kundorientering som 

verksamhetens allmänna utveckling på ett offensivt sätt och är ännu viktigare vid produktion 

av tjänster eftersom man sällan får chansen att rätta till ett fel. 
 

 

Vidare handlar offensiv kvalitetsutveckling enligt Kanji & Asher (1996) om kontinuerlig 

förbättring av individer, grupper och organisationer. Det som skiljer offensiv 

kvalitetsutveckling från andra förbättringsprogram är att tonvikten ligger på ständiga 

förbättringar. Offensiv kvalitetsutveckling är således ingen quick fix utan handlar om att 

förändra arbetssätt för alltid. För att detta ska vara möjligt krävs att människor vet vad de ska 

göra, hur de ska göra det och vilka verktyg ska användas för att göra det samtidigt som 

kontinuerliga mätningar och återkoppling på prestationer görs. Människor i sig har enligt Palm 

(2017) en fantastisk förmåga att anpassa sig till nya situationer tack vare sin innovativa 

förmåga. Detta gäller inte bara individer utan även organisationer som måste utveckla nya 

varor, tjänster och processer i ett samhälle som ständigt utvecklas och förändras. Förutom 

innovation är det viktigt att organisationer samtidigt driver utvecklingen framåt vad gäller 

kvalitet i befintlig verksamhet. Detta har högt värde för kunden och utgör själva målet för 

kvalitetsarbetet. Författaren menar dock att det finns utmaningar i hur organisationer hanterar 

balansen mellan dessa två perspektiv och efterlyser mer forskning på området i allmänhet och 

inom den offentliga sektorn i synnerhet. 
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2.2. Hörnstensmodellen 
För att uppnå en högre kundtillfredsställelse krävs enligt Bergman & Klefsjö (2012) en 

samverkan mellan värderingar, arbetssätt och verktyg som bygger på ledningens helhjärtade 

engagemang för kvalitetsfrågor. Ledningens engagemang innebär i sammanhanget att både 

agera förebild och aktivt delta i det praktiska arbetet. Om inte ledningen visar att kvalitet är lika 

viktig som exempelvis kostnader och leveranstider, kommer medarbetarna inte heller göra det 

(Bergman och Klefsjö, 2012; Hansson & Klefsjö, 2003). 

Därför menar Bergman & Klefsjö, 2012; Hellsten & Klefsjö, 2002 att ett framgångsrikt arbete 

med kvalitetsutveckling bygger på ett engagerat ledarskap och grundas på följande värderingar: 

- sätt kunden i centrum 

- basera beslut på fakta 

- arbeta med processer 

- arbeta ständigt med förbättringar 

- skapa förutsättningar för delaktighet. 

 

Offensiv kvalitetsutveckling kräver även enligt Rad (2006) en ny kultur. Bästa resultat uppnås 

när en öppen kultur skapas av ledningen och stöds av organisatoriskt lärande, lagarbete och 

kundfokus (internt/externt). För att nå framgång måste överordnade chefer se till att alla 

aspekter av organisationen så som organisationsstrukturen, ledningssättet, utbildning, 

kommunikation, kompensations- och marknadsföringssystem samt processer speglar 

värderingar bakom offensiv kvalitetsutveckling. För att förändra kulturen måste chefer ändra 

sitt ledarskap, från auktoritativt till engagerat, och på det sättet uppnå ständiga förbättringar 

genom sina anställda. Kuipers et al. (2013) menar att även tillräckliga resurser, respons från 

intressenterna och själva definitionen av framgång hör till framgångsfaktorerna.  

2.2.1. Sätt kunden i centrum 
Kundbegreppet är centralt inom offensiv kvalitetsutveckling eftersom kvalitet värderas av 

kunden och måste därför sättas i relation till kundens behov och förväntningar. Denna moderna 

syn på kvalitet bygger på förståelse för kundens behov genom att alltid ha dennes perspektiv 

för ögonen. Med kundens perspektiv för ögonen kan man systematiskt, och redan under 

tillverkningen av varor och tjänster, försöka uppfylla eller överträffa dessa behov och 

förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Söderlund (2000) anser att det är kundens behov som måste vara utgångspunkten för företagens 

verksamhet och det är dessa som måste uppfyllas, inte de behov som företaget har. Dessutom 

finns en risk att bara fokusera på själva produkten som tillhandahålls och inte de behov hos 

kunden som produkten tillfredsställer. Missar man detta riskerar man att bli utkonkurrerad av 

andra företag som bättre förstått de behov kunden har. 

Ljungberg & Larsson (2012) menar att begreppet kund väcker funderingar så fort man rör sig 

utanför traditionella affärsdrivna verksamheter där ”kunden” varken betalar för sig eller är 

frivillig. Kan det vara relevant att beteckna medborgare som kunder när det inte finns alternativa 

leverantörer eller möjlighet att överhuvudtaget avstå från att nyttja tjänsterna? Organisationer 

som har någon form av monopolställning har enligt författarna extra stort ansvar att vara 

kundorienterade även om det vid första anblick låter orimligt eller rent av paradoxalt. 

Författarna manar därför till försiktighet med att använda alternativ till begreppet kund och 

menar att dessa ibland förmedlar ett synsätt som inte gagnar kundrelationen. 

Ljungberg & Larsson (2012) menar vidare att kunden, oavsett om denne betalar eller inte, ger 

en verksamhet eller en process dess existensberättigande. Därför bör kundens synpunkter och 
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åsikter tas tillvara vid utformningen av önskade varor och tjänster där kunden betraktas som 

partner och samproducent. När man arbetar med kunden blir risken för att göra fel avsevärt 

mindre och om dessa trots allt inträffar kan korrigerande åtgärder snabbt sättas in samtidigt som 

kundens behov och problem sätts i centrum snarare än leverantörens tjänsteutbud. 

Kundtillfredsställelse med en vara eller tjänst kan enligt Sörqvist (2004) sättas i direkt relation 

till den uppnådda kvaliteten eftersom kvalitet definieras som förmåga att uppfylla kundens 

behov och förväntningar. För att nå framgång med varor och tjänster krävs förståelse för 

kundens behov som kan vara både komplexa och svåra att bestämma. Likväl är det kunden som 

bedömer en vara eller tjänst utifrån den nytta eller funktion den ger; en uppfattning som inte 

sällan avviker markant från verksamhetens bedömning. 

Kundcentreringen gäller dock inte enbart i förhållande till den externa kunden. Varje företag 

och organisation har även interna kunder eller medarbetare vars behov och förväntningar ska 

uppfyllas. Inom modern kvalitetsutveckling är det viktigt att medarbetare ska ges möjlighet att 

göra ett bra arbete och därigenom kunna känna stolthet över sina prestationer, vilket i 

förlängningen leder till nöjda externa kunder (Bergman och Klefsjö, 2012). Hellsten & Klefsjö 

(2000) är av samma uppfattning och menar att själva syftet med offensiv kvalitetsutveckling är 

att öka extern och intern kundnöjdhet med en minskad mängd resurser. Följaktligen har 

systemet fokus på externa kunder, men också ett internt fokus på medarbetarnas 

tillfredsställelse och effektivitet. 

Johansson (2016) menar att i arbetet med att leverera mer komplexa varor eller tjänster i så 

kallade helhetslösningar och med hög kvalitet, är kundinvolvering en viktig faktor. 

Helhetslösningar levereras i regel över en längre tidsrymd till skillnad från enstaka varor. 

Kundinvolvering vid utveckling av dessa helhetslösningar kan förbättra leverantörens kunskap 

om aktiviteter hos kunderna som kan bidra med ökad kvalitet av helhetslösningen. Detta kan 

också ge ökad kvalitet för olika kvalitetskategorier som exempelvis produktkvalitet och 

servicekvalitet.  

 2.2.2. Basera beslut på fakta 
Att basera beslut på fakta ses av Bergman & Klefsjö (2012) som en viktig hörnsten inom 

offensiv kvalitetsutveckling och kan översättas till att slumpfaktorer inte har en avgörande 

betydelse utan där beslut baseras på välunderbyggda fakta. För att kunna göra det krävs kunskap 

om variation och förmåga att skilja verkliga orsaker från ”brus”. Vikten av att basera beslut på 

fakta kan illustreras med att endast 25 procent av alla produkter på marknaden blir 

framgångsrika. Orsaken till detta kan enligt författarna vara att producenten inte i tillräckligt 

stor omfattning har tagit reda på vad kunden verkligen vill ha och är beredd att betala för. Att 

basera beslut på fakta innefattar sökning av lämplig information som sedan sammanfattas och 

analyseras. Analyser ligger sedan till grund för beslut. I det arbetet ingår även verbal 

information (känslor, åsikter och beskrivningar av händelser) som ska struktureras och 

analyseras med hjälp av exempelvis lednings- och förbättringsverktyg. Kennerfalk & Klefsjö 

(1995) menar att alla som möter kunden kommer att behöva basera beslut på fakta för att kunna 

möta kundens ständigt ökade krav och förväntningar. 

2.2.3. Arbeta med processer 
Bergman & Klefsjö (2012) menar att alla verksamheter består av processer eller nätverk 

bestående av sammanhängande aktiviteter som ska upprepas i tiden i syfte att tillfredsställa sina 

kunder med minimal resursåtgång. Bakom processen finns en organisation bestående av 

människor och deras relationer samt olika typer av resurser. Vidare finns det alltid leverantörer 

till en process. Dessa ska vara identifierade och få tydliga instruktioner om vad processens 

kunder behöver och hur dessa behov ska uppfyllas med så liten resursåtgång som möjligt. 
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Därför menar författarna att en ständig informationsöverföring mellan leverantören, processen 

och kunden är nödvändig. 

Bergman & Klefsjö (2012) delar processer i tre olika typer: huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. 

1. Huvudprocesser har för uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och skapa värde för 

dessa. Exempel på huvudprocesser, beroende på typ av verksamhet, är produkt-

utvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionsprocesser. 

2. Stödprocesser har för uppgift att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna och har fokus 

på interna kunder. Till stödprocesser räknas rekryteringsprocesser, underhållsprocesser, 

underhålls- och informationsprocesser. 

3. Ledningsprocesser är till för att stödja organisationen i beslut som rör organisationens mål 

och strategier samt förbättring av övriga processer. Till denna grupp räknas processer för 

strategisk planering, målsättningsprocesser, revisionsprocesser och är till för den interna 

kunden. 

Enligt Sörqvist (2013) innebär kundorientering betydligt mer än att ha kunden i centrum. Det 

handlar om att förstå den egna verksamheten, värdeflödena och processerna, som är grunden 

för verksamheten utifrån kundens perspektiv. Saknas en djup förståelse för kundens behov och 

situation, är det mycket svårt att prioritera och fatta rätt beslut för att se till att bli riktigt bra på 

det som är betydelsefullt och viktigt. Denna förmåga är något som särskiljer riktigt 

framgångsrika organisationer från de övriga. 

2.2.4. Arbeta ständigt med förbättringar 
De ständigt ökande kraven på kvalitet från externa kunder och nya tekniska lösningar ställer 

krav på verksamheter att hela tiden förbättra kvaliteten på egna produkter, tjänster och 

processer. Därför har arbete med ständiga förbättringar en central roll inom offensiv 

kvalitetsutveckling. Bergman & Klefsjö (2012) ser arbete med ständiga förbättringar som 

viktigt även utifrån ett kostnadsperspektiv eftersom kvalitetsbristkostnader kan enligt 

författarna uppgå till hela 30 procent av omsättningen. Därför bör utgångspunkten för alla 

kvalitetsförbättringar enligt författarna vara att det alltid finns ett sätt att uppnå bättre produkter 

med högre kundvärde till en lägre kostnad. 

Sörqvist (2004) menar att kunden har en central roll i förbättringsarbetet eftersom en förbättring 

ger resultat först när kunden upplever att den haft en positiv effekt och gäller i förhållande till 

såväl externa som interna kunder. Förbättringsarbetet måste därför bedrivas utifrån en stark 

kundfokus och tillsammans med kunden för att uppnå effektivitet. I annat fall kan förbättringar 

leda till suboptimeringar och riskerar att driva verksamheten i fel riktning.  

Vidare menar Sörqvist (2004) att ledningens engagemang och agerande har den största 

betydelsen för huruvida ett förbättringsarbete blir framgångsrikt eller inte. Den högsta 

ledningen har det yttersta ansvaret för att förbättringsarbetet ska drivas på ett effektivt sätt 

genom att bland annat tydligt kommunicera konkreta mål och visioner samt att genom att vara 

en förebild för att skapa delaktighet bland medarbetarna. 

Modig (2012) belyser att organisationer traditionellt sett har fokuserat på resurseffektivitet, 

vilket handlar om att på bästa sätt använda och nyttja de resurser som står till förfogande. Istället 

bör man vid förbättringsarbete fokusera på flödeseffektivitet där den enhet som bearbetas eller 

förädlas är i fokus. I tillverkningsindustrin är det produkten som är flödesenhet och som 

omvandlas genom bearbetning eller att olika typer av material läggs till. Inom tjänsteproduktion 

är det ofta kunden som är flödesenhet där dennes behov ska tillgodoses. 
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Vidare menar Modig (2012) att organisationens processer måste utgå från flödesenheternas 

perspektiv, material, människor, information, då det är dessa som förs framåt i processerna och 

att sträva mot att ta bort alla aktiviteter som inte skapar värde. 

2.2.5. Skapa förutsättningar för delaktighet 
Ett framgångsrikt kvalitetsarbete förutsätter att alla medarbetare är delaktiga, det vill säga ges 

möjlighet att aktivt påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Delaktighet och engagemang 

i sin tur skapas genom att delegera såväl ansvar som befogenheter (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Denna hörnstenen genomsyras av en positiv människosyn där människan ges förutsättningar att 

göra ett bra jobb och därigenom kan känna yrkesstolthet, men det förutsätter även ett 

individuellt ansvarstagande. I korthet betyder det att medarbetare behöver utveckla sin 

självtillit, dialogförmåga, medskapande förmåga och förmågan till erfarenhetslärande. Dessa 

förmågor menar författarna måste med ledningens helhjärtade stöd utvecklas och stimuleras 

hela tiden. 

Sörqvist (2004) menar att den upplevda delaktigheten har stor betydelse för allt kvalitets- och 

förbättringsarbete. Människor tenderar att försvara det de själva har skapat, medan det som 

skapats och utförts av andra kan lätt betraktas med kritiska ögon i syfte att hitta fel och brister. 

Följaktligen motverkar delaktighet negativa attityder och motstånd. 

Harnesk (2004) anger sex olika sätt som ledare kan använda för att motivera medarbetare och 

skapa förutsättningar för delaktighet:  

- Använd regelbundna utvecklingssamtal  

- Introducera internt partnerskap med medarbetarna genom att delegera auktoritet och 

bygga bort vi och dem attityder  

- Rekrytera ledare med kompetens och se till att stödja dem genom utbildning och 

personlig rådgivning  

- Planera för socialt byggande, hälsobevarande aktiviteter och strukturer för 

möjliggörande av dialog  

- Var medveten om vilka attityder och beteenden som organisationen belönar  

- Möjliggör tillfällen för lärande genom att skapa tid och utrymme för detta. 

2.2.6. Utveckla ett engagerat ledarskap 
Offensiv kvalitetsutveckling och förändringsarbete kräver engagerade ledare som uppfattas 

som trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation samt agerar som föredömen. 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att engagerat ledarskap vilar på synlighet och tydlighet i den 

egna organisationen samt härstammar från det egna personliga engagemanget. Med andra ord 

bygger engagerat ledarskap på övertygelsen att offensiv kvalitetsutveckling bidrar till 

organisationens utveckling. Denna övertygelse i sin tur kan aldrig bygga på någon annans 

övertygelse utan uppkommer genom egna insikter och kunskaper.   

Att som ledare använda förändringsorienterade beteenden för att kunna anpassa organisationen 

till förändringar i omvärlden och den yttre miljön och möjliggöra framgångsrik justering och 

ändring av riktningen på mål och strategier, är en viktig framgångsfaktor för organisationers 

fortlevnad. Den strategi som ledningen använder måste, förutom att fånga anpassningen till 

förändringar i omvärld och yttre miljö, också vara relevant gentemot och innefatta företagets 

ideologi och kärnkompetenser.  

Yukl (2012) menar vidare att effektiva ledare tolkar yttre förändringar, ser hot och möjligheter 

samt ser samtidigt till att forma en vision som ligger i linje med medarbetarnas värderingar och 

kompetenser. De ser också till att stödja och uppmuntra nytänkande, skapa förutsättningar för 

förvärvandet av nya kunskaper och färdigheter för att förbättra produkterna. De kan använda 



9 
 

symboliska handlingar och föregår som goda exempel genom att visa sitt personliga 

engagemang för nya strategier och förändringar. På detta vis får medarbetarna uppleva stegvisa 

förbättringar och vinster som stärker självförtroendet hos dem, tron på förändringen och 

förtroendet för ledningen. 

Ledarskap är viktigt även utifrån digitaliseringsperspektivet. Av ”Gör Sverige i framtiden – 

digital kompetens” (SOU 2015:28) framgår att digitaliseringen förändrar ledarskapet på olika 

sätt. Förändringen avser framförallt hur vi interagerar och kommunicerar med varandra när 

arbetet utförs digitalt. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv krävs ett digitalt ledarskap som 

förstår hur den digitala transformationen på bästa sätt kan stärka organisationen utifrån dess 

förutsättningar. Risken är annars att organisationen inte drar full nytta av de möjligheter 

digitaliseringen erbjuder såsom värdeskapande och verksamhetsutveckling. Digitaliseringen 

berör varje del inom en organisation och kräver ny kompetens, nya investeringar och ett nytt 

digitalt ledarskap. 

Ledarskapets roll vid utvecklingen av e- tjänster har så som vid andra omfattande förändringar 

en mycket stor betydelse. Ledningen ställs inför avgörande avvägningar kring insatser för 

utveckling och dagliga behov, omformning av traditionella arbetssätt till nya förutsättningar 

samt avvägning mellan verksamhet och teknik (SOU 2005:119). 

 2.3 E-tjänster inom offentlig sektor 
Av regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (Regeringskansliet, 2012) 

med titeln "Med medborgaren i centrum" framgår att den svenska statsförvaltningen har varit 

framgångsrik i att använda IT för att förenkla kontakterna med medborgarna och effektivisera 

myndigheternas verksamheter. Statsförvaltningen spelar en central roll i utvecklingen av 

Sverige och ska vara innovativ, samverkande, rättssäker och effektiv samt ha en väl utvecklad 

kvalitet, service och tillgänglighet. För att lyckas med detta bör det förvaltningsgemensamma 

arbetet med digitalisering ledas och samordnas på ett tydligare sätt och utifrån 

förvaltningsgemensamma mål som är: 

• En enklare vardag för medborgare 

• En öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

 

Regeringar har sedan mitten av 1990-talet tillsatt utredningar, råd, kommissioner, delegationer, 

nämnder, forum, samverkansprojekt och samverkansorganisationer för att styra den svenska e-

förvaltningen. Trots detta har inte problemen och utmaningar hanterats fullt ut menar 

Riksrevisionen i sin rapport ”En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?” (RIR 2016:14). 

Riksrevisionen konstaterar i samma rapport att: 

1. De offentliga aktörerna inte driver utvecklingen i enlighet med regeringens mål och att de 

själva kan göra mer för att utveckla e-förvaltningen. 

2. Regeringen har inte skapat de institutionella förutsättningar som krävs för att statliga 

myndigheter, kommuner och landsting ska kunna ta sitt ansvar och uppfylla målet om en 

enklare, öppnare och effektivare förvaltning. 

3. Det finns en hittills outnyttjad samhällsekonomisk potential i e-tjänsterna, men att det även 

finns en konflikt mellan de positiva aspekterna av digitaliseringen och riskerna vad gäller den 

personliga integriteten och sekretessen. 
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4. Styrningen av e-förvaltningen har varit kortsiktig, delegerad och präglad av brist på 

helhetsansvar. Detta har gjort att utvecklingen av e-förvaltningen inte har hanterats på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

Sammanfattningsvis konstaterar Riksrevisionen att regeringen och de offentliga aktörerna 

endast till viss del tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter att effektivisera den offentliga 

förvaltningen. 

2.3.1 Kritiska perspektiv och utmaningar 
Sundberg (2017) menar att svenska myndigheter spenderar runt 46,5 miljarder kronor på 

informationsteknologi varje år. En stor del av dessa medel är avsedda för utveckling av e-

förvaltning eller digitalisering med tydligt syfte att förenkla för medborgarna, men även för att 

skapa en öppnare och mer effektiv förvaltning. Vidare hävdar Sundberg att användning av 

informations- och kommunikationsteknik inom den offentliga sektorn inte alltid ger den 

förväntade nyttan utan kan leda till misslyckanden i form av såväl förlorade skattemedel som 

allmänhetens förtroende. En bidragande faktor enligt Sundberg kan vara frånvaro av 

strukturerade och transparenta beslutsprocesser. Sundberg menar vidare att vissa forskare 

beskriver e-förvaltningens era som ett nytt paradigm medan andra forskare varnar för forskare 

som faller för en teknologisk "hype" i samband med de utlovade fördelarna med ny teknik. 

Även Hellencreutz (2012) menar att de flesta organisatoriska förändringsarbeten som görs 

brister i att nå de mål de var avsedda att uppfylla. Författaren menar att det kan bero på att 

chefer använder modeller för förändringshantering i ganska låg omfattning. De är ofta 

informerade kring fördelar med att använda förändringshanteringsmodeller genom olika 

skrifter eller kunniga personer inom området. I ljuset av att se till att arbetet blir gjort finns drag 

av att bortse från teoretiska modeller och istället använda ett antal enkla föreskrivna steg, 

alternativt att inte ha någon struktur alls vid dessa förändringar.  

Hallencreutz (2012) menar vidare att det kan vara så att de flesta modeller för 

förändringshantering fungerar. Rotorsaken till att de inte används i någon större omfattning är 

istället ett kunskapsöverföringsproblem. Gapet som finns mellan teori och praktik finns på 

riktigt. Chefer har vare sig tid, förmåga eller fokus att i praktiken använda någon modell. De 

förändringar som sker nu är mer oförutsägbara, större och snabbare än vad de varit tidigare.  

Axelsson et al., (2013) går steget vidare och ifrågasätter uppfattningen om att målen för e-

förvaltning, det vill säga ökad service till medborgarna och ökad effektivitet, går att uppnå 

parallellt. Författarna menar att det bör finnas en bättre förståelse för e-tjänstens interna och 

externa intressenters behov för att få en adekvat bild av komplexiteten i samband med 

användningen av en offentlig e-tjänst. Ökad förståelse för denna komplexitet kan hjälpa oss att 

utveckla offentliga e-tjänster som balanserar olika intressentgruppers behov på ett 

framgångsrikt sätt. 

Detta kan delvis förklaras med den offentliga sektorn särdrag i förhållande till privat sektor. 

Petersson & Söderlind (1993) menar exempelvis att det finns tre förvaltningspolitiska 

huvudinriktningar eller perspektiv som styr den offentliga förvaltningen och medborgarens roll 

i den. Dessa principer är: 

1. Den lagstyrda förvaltningen där medborgaren ses som en undersåte som i kraft av rättsstatens 

principer åtnjuter skydd mot övergrepp och godtycke. 

2. Den folkstyrda förvaltningen som ett instrument för uppfyllelse av medborgarnas krav och 

önskemål. Medborgaren kanaliserar folkviljan i egenskap av väljare, kommunmedlem och 

brukare med mera. 
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3. Den marknadsstyrda förvaltningen som en serviceproducent där effektiviteten blir ett 

överordnat kriterium. Medborgaren ses som kund vars efterfråga är den viktigaste styrsignalen. 

Marknadsidéer så som kundanpassning, flexibilitet och konkurrens är viktiga värden. 

Dessa tre förvaltningsdoktriner utesluter inte varandra enligt Pettersson & Söderling (1993). 

Tvärtom, finns det ett nära samband såväl logiskt som historiskt mellan ovannämnda doktriner 

och de civilrättsliga principerna såsom likhet inför lagen, de politiska rättigheternas princip och 

de sociala rättigheternas princip. Likhet inför lagen förutsätter en lagstyrd förvaltning. De 

politiska rättigheternas princip resulterar i representativ demokrati och därmed folkstyrd 

förvaltning. De sociala rättigheternas princip om social rättvisa kopplar till välfärdsstaten och 

leder tankar till effektiv serviceproduktion där företag och marknad tjänar som sinnebilder. 

Det blir genast intressant att undersöka hur de olika doktrinerna ser på kriterier för framgångsrik 

förvaltning. Författarna har kommit fram till att den lagstyrda förvaltningen kännetecknas av 

rättssäkerhet, den folkstyrda av representativitet och den marknadsstyrda av effektivitet. Även 

synen på medborgarrollen divergerar kraftigt från uppdragsgivare (väljare, kommunmedlem, 

brukare) till kund. Spänningar uppstår mellan dessa tre doktriner och flera kriterier tillåts 

konkurrera med varandra. En åtgärd som uppfyller väljarens önskemål kanske inte alltid är den 

mest effektiva eller att en åtgärd som betraktas som effektiv inte alltid uppfyller krav på 

rättssäkerhet. Dessa motsättningar illustrerar vad som skiljer offentlig sektor från andra 

verksamheter och förhoppningsvis kastar ett nytt ljus på problematiken som uppstår när olika 

intressen konkurrerar med varandra. 

Montin & Granberg (2013) menar att förändringsarbetet i flertal kommuner under de senaste 

20 åren har kännetecknats av till stor del följande: 

1. Betoning på medborgaren som kund och inte en aktiv skapare av idéer om hur de 

gemensamma resurserna ska fördelas. 

2. Försök att separera politik och produktion, vilket har förstärkt professionella gruppers 

ställning. 

3. Marknadsefterlikning genom bland annat affärsmässighet. 

4. Privatisering genom ökat inträde av privata entreprenörer och viss avknoppning. 

Denna inriktning menar Montin & Granberg (2013) kan kollidera med flertal andra värden så 

som idén om välfärdskommun. Kundorienteringen kan kollidera med visionen om den politiskt 

aktive medborgaren med rättigheter och även skyldigheter att delta i det politiska livet. 

Privatiseringen kan kollidera med offentlighetsprincipen och separering av politik och 

produktion leda till urholkning av förtroendevaldas historiska roll som ansvariga för den 

löpande verksamheten. 

Sörqvist (2004), till skillnad från Pettersson & Söderlind (2004), menar att det inom offentliga 

verksamheter finns naturliga förutsättningar att skapa enkelhet och tydlighet gällande kund- 

eller medborgarfokus. Uppdraget enligt Sörqvist handlar om att ge högsta möjliga värde för 

varje satsad skattekrona som betalas av medborgarna. Kundtillfredsställelsen blir därför både 

central och självklar enligt författaren. 

2.4 Nyttorealisering 
E-delegationen uttrycker i “Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0” att det inte räcker med 

att ta fram en ny tjänst för att människor ska börja agera på ett nytt sätt. Realisering av nyttor 

uppstår när organisationen arbetar parallellt och aktivt med förändringsledning och skapar 

engagemanget hos både medarbetare och de som nyttjar tjänsterna. Detta arbete är utmanande 

på många sätt och kräver ledningens helhjärtade engagemang i både ord och handling samt en 
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samverkan mellan styr- och ledningsprocesser för att nå målet och kunna realisera den 

förändringen man avser att uppnå. 

E-delegationen slår fast i “Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0” att den offentliga 

förvaltningen investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring. Med 

det följer ett ansvar att säkerställa att skattebetalarna får avkastning på sin investering i form av 

ökade servicenivåer eller minskade kostnader för att nyttja offentliga tjänster. Det arbete 

förutsätter att organisationer utvecklar rätt saker och att det görs på rätt sätt, vilket ökar kraven 

på beslutsunderlag och processer som säkerställer att nyttan uppstår. Det ska även vara grundat 

på en målbild av hur man önskar att verksamheten ska se ut och bör vara en naturlig del av 

chefernas ansvar. 

Nyttorealisering som begrepp är ingen ny företeelse utan har använts under flera år av olika 

organisationer vid bedömning av investeringar och investeringsbeslut. E-delegationen 

beskriver nyttorealisering (Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0) som ett systematiskt och 

aktivt arbete för att säkerställa och maximera nyttan av förändringarna man avser att genomföra. 

En nytta beskrivs som något som går att kvantifiera och mäta, till exempel i pengar, volym, 

kötid eller nöjd kund. Nytta definieras som: 

 

”en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och som 

bidrar till ett eller flera verksamhetsmål.” 

Vid uppstart av utvecklingsinsatser i verksamheten bör man ta hjälp av modellens sju frågor 

för att säkra en realisering av insatsens nyttor. Nyttorna kan därefter sammanställas i ett nytto-

register för att underlätta uppföljning. 

2.5 Ledarskap inom offentlig sektor 
Rother (2016) menar att organisationer som vill växa genom att ständigt förbättras och 

utvecklas behöver rutiner och metoder som leder och samordnar mänskliga förmågor mot 

uppsatta mål. Detta ligger väl i linje med e-delegationens vägledning för nyttorealisering som 

anger att realisering av nytta förutsätter arbete med förändringsledning där chefer och ledare 

äger förändringen.  Förändringsledning innebär att på ett strukturerat sätt få arbetslag eller en 

organisation att förflytta sig från ett nuläge till ett önskat framtida läge. 

Det finns stora likheter mellan Rothers (2016) definition av ledning och e-delegationens 

uppfattning kring nyttorealisering. Den påfallande likheten återfinns i Rothers definition av 

ledning som beskrivs som: 

”Systematiskt strävan efter önskade förhållanden genom att använda mänskliga förmågor på 

ett samordnat sätt.” 

Ingelsson (2013) menar även att kulturen i organisationer är en viktig faktor att ha med i 

beräkningarna när tankar finns att starta olika kvalitetsledningsinitiativ så som till exempel lean 

eller TQM i syfte att förbättra kvaliteten och kundtillfredsställelsen. Tidigare forskning visar 

att organisationer som framgångsrikt arbetat med kvalitetsledning har även arbetat med 

värderingar för att skapa en stödjande kultur. Likväl har organisationer som varit mindre 

lyckosamma i många fall misslyckats att ta kulturen i beaktande. Vidare menar författaren att 

det finns behov av att på ett strukturerat sätt arbeta med och utveckla en strategi för hur den 

önskade kulturen ska skapas. Det finns också behov av att utveckla metoder och verktyg för att 

kunna skapa en kvalitetsledningskultur. 

Även Kotter (2000) menar att de krav som kännetecknar den snabbt rörliga, tekniskt 

konkurrenskraftiga och organisatoriska miljön i detta och nästa århundrade kräver ett särskilt 
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ledarskap. Detta ställer enligt Kotter anspråk på organisationer och företag att förstå den 

grundläggande skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Det är inte tillräckligt att ta fram en 

budget och målinriktning, fastställa detaljerade planer för hur dessa mål ska uppnås och sedan 

fördela resurserna för att uppnå målen. Att leda en organisation till en konstruktiv förändring 

börjar genom beslut om inriktning eller en framtidsvision som tillsammans med strategier 

skapar förutsättningar för de förändringar som behövs för att uppnå visionen. Ledarskapets 

funktion blir att kommunicera den nya riktningen och skapa koalitioner, det vill säga inspirera 

och motivera medarbetare, hålla dem i rörelse och i rätt riktning trots hinder som kommer att 

dyka upp längs vägen. Detta genom att tilltala och tillvarata medarbetarnas grundläggande och 

ofta outnyttjade resurser i form av behov, värderingar och känslor. 

Ökade krav på ledarskap syns även inom den kommunala sektorn. Montin & Granberg (2013) 

beskriver hur förväntningar på det kommunala ledarskapet har ökat under de senaste årtiondena 

och menar att dagens chefer inom kommunal verksamhet har betydligt större ansvar än 

gårdagens. Ledare förväntas vara handlingskraftiga och visionära, men samtidigt lojala mot 

politiska beslut. Uppdraget omfattar många olika delar där några handlar om att sätta 

medborgaren i fokus, ha tilltro till uppdraget, samspela med förtroendevalda, levandegöra 

visionen och förmedla framtidsbilder, utveckla medarbetarskapet, vara resultatorienterad, ha 

helhetssyn och överblick samt skapa ett klimat som kan möta morgondagens krav på förändring 

och utveckling. 

White (2000) menar att en starkare fokus på medborgaren eller användaren av tjänster skulle 

öka den offentliga sektorns förmåga att anpassa sig till förändringar. Förutom det måste man 

enligt White definiera vad en effektiv tjänst är och kunna hantera motstridiga intressen genom 

en effektiv styrning. Detta kräver en systemsyn som enligt White inte fokuserar enskilda delar 

utan komplexiteten som uppstår när individer uppfattar och tolkar omvärlden på olika sätt. 

Kuipers et al. (2013) menar att studier av förändringsledning inom offentlig sektor är 

underrepresenterade. Enligt författarna finns det ett stort gap i litteraturen gällande 

förändringsledning inom offentlig sektor och ett behov av att bygga teoretiska broar genom 

djupgående empiriska och jämförande studier. 

2.6 Etablering av ett måltillstånd och nyttorealisering 
För att kunna röra sig från ett nuläge till ett önskat framtida läge krävs enligt Rother (2016) ett 

arbete liknande Toyotas. Toyota lär sina medarbetare att sätta upp mål och arbeta mot ett 

måltillstånd i riktning mot den efterstavade visionen. Måltillståndet i detta sammanhang bör ses 

som ett kortsiktigt önskat läge som är mer tydligt definierat än den avlägsna visionen. 

Måltillståndet, när det väl är definierat, är inte längre valfritt eller lätt att ändra på. Vägen ditt 

däremot är valfritt och handlar om att börja göra det människor är bra på. 

Rother (2016) menar att måltillståndet utvecklas genom direkta observationer och analyser av 

den nuvarande situationen. Ett måltillstånd kan inte definieras utan förståelse för den nuvarande 

situationen och förståelsen för riktning, vision, mål eller behov. Med måltillstånd menar Rother 

ett tillstånd som organisationen vill uppnå i framtiden, på sin väg mot en mer långsiktig vision, 

och där åtminstone delar av måltillståndet görs mätbara för att kunna säkerställa vad som har 

uppnåtts. Vid etablering av ett måltillstånd bör enligt Rother ett streck dras mellan måltillståndet 

och motåtgärder eller lösningar. Det är enligt författaren viktigt att först definiera vart man är 

på väg innan man påbörjar resan dit. 

Ju längre in i framtiden ett måltillstånd sträcker sig, desto större behov finns det för att skapa 

en plan för hur man ska ta sig dit. Rother (2016) föreslår att den maximala tidshorisonten för 

ett måltillstånd inte ska sträcka sig längre än till tre månader. 
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Rothers måltillstånd har tydliga likheter med e-delegationens beskrivning av verksamhetsmål. 

Målen beskriver ett önskat läge. Vid jämförelse med nuläget kan nödvändiga förändringar 

identifieras för att målen ska nås. Förändringsbehoven kan beskrivas i mätbara nyttor som också 

målsätts. Mätning av nuläget kallas för nollmätning inom nyttorealisering. Nollmätning är 

något som många organisationer hoppar över, vilket innebär en stor brist då mål sätts utifrån 

odokumenterade gissningar.  

2.7 Mognadsmodeller 
Ljungberg & Larsson (2012) menar att processorientering är relativt komplext och 

mångfacetterad process där införandet vanligtvis sker under lång tid. Såväl målbilden som 

vägen dit riskerar att bli diffusa och svåra att kommunicera. För att kunna definiera målet och 

kunna avgöra var man befinner sig i olika avseenden är inte bara önskvärt utan rent av kritiskt. 

För att kunna planera, mäta och prioritera mellan alternativa utvecklingsinsatser är det önskvärt 

att man i större organisationer använder sig av det som kallas mognadsmodeller. Med hjälp av 

mognadsmodeller kan man enligt Ljungberg & Larsson (2012) bland annat: förklara och 

förtydliga, kvantifiera läge, sätta mål och planera implementeringen, skaffa referenspunkter och 

driva konkreta förbättringar samt skapa harmoni mellan utvecklingsnivåer och relaterade 

delområden. 

På samma sätt är det viktigt att vid nyttorealisering ha kunskaper om hur verksamheten ser ut i 

nuläget genom att mäta rätt saker. Detta genom att “ta tempen” på verksamheten och ställa 

resultatet mot målbilden. I gapet mellan nuläget och målbilden kan både förändringsbehovet 

identifieras och nyttorealisering uppstå. En nytta kan dock inte realiseras förrän man lyckas få 

till en beteendeförändring. 

2.7.1 Processmognadsmodeller 
Etablerade mognadsmodeller används för att kvantifiera och utvärdera processarbetet, men 

många större organisationer väljer att utveckla egna. Orsaken till detta kan enligt Ljungberg & 

Larsson (2012) vara att man inte känner till de befintliga modellerna eller inte finner dem 

tillräckligt begripliga. Författarna varnar dock för egenutvecklade mognadsmodeller och menar  

att en felaktigt definierad mognadsmodell riskerar att ge fel inriktning. 
 

 

Dahlin (2017) menar att processmognadsmodeller kan ses som ett sätt för organisationer att 

förbättra sin processledning. Ökad processmognad kan ge resultat som högre kvalitet på 

produkterna, kortare ledtider och förbättringar i processen. Mognadsmätningar används ofta för 

att fastställa nivån på mognaden för en process, för att kunna benchmarka med andra 

organisationer, jämföra med andra processer eller för att få en nivå eller nollmätning att utgå  

ifrån för att kunna förbättra processen.  
 

 

Det finns flera olika processmognadsmodeller. Ljungberg & Larsson (2012) menar att flera av 

dem har ett fokus på IT-processer som exempelvis CMM, Capability Maturity Model, CMMI, 

Capability Maturity Model Integrated och ISO-standarden 15504. En annan modell är PEMM, 

Process and Enterprise Maturity Model, som innefattar två dimensioner där den första har mer 

generellt processfokus, den andra mäter omgivande miljön och organisationen. Dessa 

dimensioner benämns process och organisation. En tredje dimension är dock möjlig att lägga 

till och benämns värdenätverk. 
 

 

Den processmognadsmodell som är mest känd och använd, enligt Ljungberg & Larsson (2012), 

är CMM. Modellen konstruerades ursprungligen för mjukvaruorganisationer för att mäta 

kvaliteten på utvecklingsprocessen. Den har dock kommit att användas också för andra typer 

av processer och organisationer. Modellen har fem olika mognadsnivåer som beskriver hur väl 

en process fungerar. Ju högre nivå man når desto bättre fungerar processen. Nivåerna rör sig 
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från nivå ett, där det inte finns någon etablerad process eller kontroll av resultat, kostnader och 

kvalitet, till nivå fem där processen är optimerad och man kan styra resultat, kostnader och 

kvalitet för aktuell leverans. Bergman & Klefsjö (2012) anger också att förbättringsarbetet bör 

ske på den nivå processen ligger på och som är specifikt för denna nivå, innan det är idé att  

arbeta med förbättringar på nästa högre nivå. 

 

Enligt Ljungberg & Larsson (2012) innefattar processdimensionen av PEMM-modellen fem 

processmöjliggörare som är: design, utförare, ägare, infrastruktur och mätning. 

Processmöjliggörarna innefattar, var för sig, ett antal mätbara element. Elementen utvärderas 

efter en fyrgradig skala (fyra nivåer), där varje nivå är beskriven och fördefinierad. För att en 

process ska kunna ha nått en viss nivå måste samtliga processmöjliggörare minst ligga på denna 

nivå. I annat fall ligger processen på nivån under. Organisationsdimensionen består av fyra 

förmågor som motsvaras av processmöjliggörarna i processdimensionen. Förmågorna har 

också element som utvärderas på motsvarande sätt som i processdimensionen. 

 

Den tredje dimensionen som är möjlig att lägga till är värdenätverk som tar upp frågor om 

processbaserad verksamhetsutveckling både gentemot, men också hos kunder och leverantörer 

(Ljungberg och Larsson, 2012). 

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Fallstudie 
Inom denna uppsats har fallstudie valts som forskningsstrategi. Fallstudier fokuserar på 

undersökningen av en viss företeelse genom insamling av information och studier av relationer 

mellan olika variabler. Bell (2000) menar att ett fall (case) handlar i princip om samspelet 

mellan olika faktorer i en viss situation. En fullständig bild av detta samspel kan  

ibland fås genom beaktande av ett fall eller händelse. 

I en fallstudie använder forskaren sig oftast av observationer och intervjuer som metod, men 

det finns inga hinder för att använda andra insamlingsmetoder som bättre passar den uppgift 

man står inför. Den stora fördelen med fallstudier enligt Bell (2000) är att de möjliggör för 

forskaren att koncentrera sig på en speciell företeelse och försöka få fram de faktorer som 

inverkar på företeelsen i fråga. Forskaren identifierar en händelse, exempelvis införande av en 

förändring i en organisation och observerar, frågar och studerar. Vidare menar författaren att 

varje organisation har egenskaper som är gemensamma med andra organisationer, men genom 

att använda sig av fallstudiemetoden, kan forskaren belysa särdrag som är unika och därmed 

påvisa hur de påverkar genomförandet av idéer i ett system. Valet av fallstudie föreföll som 

adekvat då fallstudier oftast genomförs i form av ett projekt i sig, vilket sammanföll väl med 

formen för den här framställningen. 

Det finns olika definitioner av fallstudier som kan vara längre eller kortare. Yin (2012) förklarar 

i en förkortad definition fallstudier som; 

“An empirical inquiry about a contemporary phenomen, set within its real-world 

context - especially when the boundaries between phenomen and context are not clearly 

evident.” 

Backman (2016) menar att Yins definition betonar att fallstudier undersöker ett fenomen i sin 

realistiska miljö eller kontext där gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är givna. 

Initialt formuleras ett preliminärt forskningsproblem eller en fråga och en analysenhet väljs ut 
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för granskningen. Det kan vara en grupp, en organisation eller företeelse. Fallstudier är enligt 

Backman särskilt lämpliga för utvärderingar av komplexa studieobjekt som inte enkelt låter sig 

undersökas med annan metodik. 

Enligt Yin (2012) lämpar sig fallstudier vid i huvudsak tre olika situationer. Det kan vara när 

forskningsfrågorna till sin karaktär är beskrivande eller förklarande (deskriptiv). Det kan också 

vara när man vill studera ett fall eller fenomen i sin naturliga miljö, då det underlättar 

insamlingen av data, istället för att förlita sig på härledda eller inhämtade data. För det tredje 

lämpar sig också metoden vid utvärderingar och undersökningar av ett fenomen (explorativ) 

där den numera är vanligt förekommande. 

När en forskare samlar in information, måste han eller hon nödvändigtvis göra ett urval och 

bestämma sig för vilket material som ska presenteras i slutrapporten.  Bell (2000) menar att 

kritiken mot fallstudier ofta handlar om att det inte går att kontrollera informationen via 

oberoende källor, vilket ökar risken för snedvridna resultat. En annan kritik mot fallstudier 

enligt Yin (2012) är trovärdigheten gällande forskarens tillvägagångssätt som kan brista 

gällande att stå emot påverkan i tillräcklig grad i förhållande till vad forskaren har tänkt att finna 

i sin studie. Resultaten från fallstudier kan också lida av att det upplevs svårt att generalisera 

fallets slutsatser till ett vidare sammanhang. 

Yin (2012) menar dock att analytisk generalisering möjliggörs vid fallstudier genom att 

resultaten jämförs mot det valda teoretiska ramverket. Ett viktigt steg menar Yin är att 

bestämma sig för att använda ett teoretiskt ramverk, eller inte, för att metodologiskt utveckla 

forskningsfrågorna, välja sitt undersökningsobjekt, utveckla undersökningsmetoden eller 

definiera datan som är relevant att samla in. 

Bell (2000) menar dock att en lyckad fallstudie ger läsaren en tredimensionell bild och 

illustrerar relationer, mikropolitiska frågeställningar och maktmönster i ett visst sammanhang. 

Bell varnar även för fallstudieundersökningar av beslut, förbättringsprogram eller 

genomförande av olika åtgärder i organisationer och menar att dessa teman inte kan definieras 

på ett enkelt sätt gällande fallets slut och början. 

3.1.2 Principer för hur fallstudieforskaren ska agera 
För att undvika fallgropar och säkerställa studiens validitet har bland annat Jensens & 

Sandströms (2016) principer för hur fallstudier tillämpats. Beskrivning av dessa principer följer 

nedan.   

Enligt Jenssen & Sandström (2016) handlar den första principen om neutralitet, det vill säga 

att fallstudieforskaren inte ska välja sida när hen utforskar mänskliga verksamheter och 

samhällsfrågor som oftast är fyllda av intressen, perspektiv och konflikter mellan dessa med 

mera. Det får med andra ord inte finnas några uttalade intressen hos forskaren som leder till att 

ta särskild hänsyn till någon part under själva forskningsprocessen. Samtidigt menar författarna 

att fallstudien inte måste avstå från att ha ett uttalat perspektiv, men perspektivet ska vara 

vetenskapligt motiverat samt att perspektivseendet (forskarglasögon) inte får glida över till 

ideologiska ställningstaganden.  

Sammanfattningsvis menar Jenssen & Sandström (2016) att fallstudier har för syfte att skapa 

förändring genom själva forskningsprocessen. Eventuella förändringar som uppstår ur 

välgrundade fallstudier blir således en indirekt följd av studiens resultat. 

Jensen & Sandström (2016) utrycker vidare att ”Yin och company” utesluter också möjligheten 

att empiriska studier i sig ger upphov till förändring i empirin, eller fallet, eftersom forskarens 

närvaro i sig förändrar det som studeras. Därför är neutralitetsprincipen viktig och möjliggör 
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för forskaren att studera ”vad som är” (what is) och inte ”hur det borde vara” (how it ought to 

be). På det sättet kan man styra och kontrollera det notoriskt opålitliga forskningsinstrumentet 

som fallstudieforskaren i sig är. 

Jensen & Sandström (2016) förklarar vidare innebörden av att fallstudier anses passa väl för att 

studera komplexa förhållanden i deras sociala kontext. Detta uppnås genom tillämpning av 

andra principen för fallstudier, det vill säga, nära men på distans. Fallstudieforskaren kan 

hantera sammanhang och komplexitet genom att: 

1. vara där det händer, 

2. observera och sortera det som händer, 

3. avtäcka och förklara det som händer. 

Principen ”nära men på distans” garanterar att tillräcklig grad av känslighet uppnås och 

uppkomsten av felaktig känslighet elimineras. Jensen & Sandström (2016) menar att felaktig 

typ av känslighet uppstår när fallstudieforskaren 

1. blir en del av det som händer, 

2. deltar i och konstruerar det som händer, 

3. deltar i historieberättandet av det som händer. 

En tredje princip som är viktig att förhålla sig till är enligt Jensen & Sandström (2016) 

intersubjektivitet. Intersubjektivitet innehåller två olika aspekter; förståelse mellan subjektet 

och objektet och överensstämmelse som i denna kontext betyder säkerställande av att det som 

har framkommit i studien verkligen har hänt. 

Jensen & Sandström (2016) kallar den fjärde principen för traditionsbundet. Med det menar de 

att Yin exempelvis varnar fallstudieforskare för traditionens fällor, men ändå rekommenderar 

yngre sådana att göra vad som är brukligt och följer de sätt på vilka etablerade forskare utför 

sin forskning. 

3.2 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) menar att reliabilitet och validitet utgör två av de viktigaste kriterierna för 

bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. Vidare anser Bryman att termerna 

validitet och reliabilitet rymmer mycket olika innebörder trots att de kan verka vara synonyma 

med varandra. Reliabilitet handlar i grunden om frågor som anknyter till måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om huruvida 

resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt eller 

påverkas av slumpmässiga och tillfälliga betingelser. Validitet menar Bryman (2011) har att 

göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. Bell (2000) menar att 

om en fråga inte är reliabel saknar den även validitet, men en hög reliabilitet betyder inte att 

validiteten är hög. Således kan en fråga ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen 

utan att ha mätt det som var avsett att mäta. 

Creswell (2014) menar att det är viktigt att bedöma kvalitativ validitet eftersom det handlar om 

slutsatsernas noggrannhet och precision. Några sätt för att säkra upp validiteten kan vara att 

använda sig av triangulering, att stämma av forskarens tolkning av resultaten med respondenter, 

utförliga beskrivningar av resultat, klargörande av förförståelse samt risken för feltolkningar. 

Att även visa resultat som är motsägelsefulla, tillbringa längre tid med fallet för att få en djupare 

förståelse, använda kollegial avstämning av processen, användandet en extern part för 
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utvärdering av helheten och som inte är insatt i projektet är ytterligare några exempel på hur 

högre validitet i en studie kan uppnås. 

Beträffande studiens validitet menar Yin (2013) att uttrycket ”stärka validitet” är binärt till sin 

karaktär- antingen föreligger det eller inte föreligger. I likhet med andra studier kan även denna 

sägas innehålla många påståenden som vart och ett kan vara giltigt eller ogiltigt. Målet har dock 

varit att validera/belägga så många av dessa, vilket i sig stärker studiens validitet. En giltig 

studie förväntas ha tolkat data på ett tillbörligt sätt så att verkligheten blir återspeglad på ett 

korrekt sätt. Yin (2013) menar att risken för bristande validitet inom kvalitativ forskning kan 

förebyggas genom att: ha möjlighet att göra upprepade observationer och intervjuer på fältet, 

tillgång till ”rika data” och validering från respondenterna för att reducera feltolkningar. Så har 

även skett i denna studie. 

3.2.1 Författarnas bakgrund och förförståelse 
För att öka och förstärka trovärdigheten är det angeläget att tydliggöra den förförståelse som 

finns menar Creswell (2014). Yin (2012) menar att förförståelse kan utgöra ett problem och 

medföra feltolkning om fallstudien brister i genomförandet.   

En del av förförståelsen kommer från en av författarna, som i sin roll som utvecklingsstrateg 

bistår sektor miljö- och samhällsbyggnad i arbetet med verksamhetsplaner och andra delar av 

styr- och ledningssystemet. En annan del av förförståelse, från samma författare, är att denne 

också är projektmedlem i ett kommunövergripande e-tjänstprojekt. Samma författare har dock 

inte haft någon del i vare sig införande eller drift av den e-tjänst som varit föremål för 

undersökningarna. Den andra författaren arbetar överhuvudtaget inte i den undersökta 

organisationen och har heller aldrig tidigare arbetat specifikt med e-tjänster. 

3.2.2 Forskningsetik och etiska överväganden  
Yin (2013) menar att forskarens integritet är särskilt viktig inom kvalitativ forskning eftersom 

upplägget och metoderna är potentiellt mer flexibla än i de flesta andra typer av forskning. 

Därför är det viktigt att kvalitativa forskare visar att de ansträngt sig för att bedriva sin forskning 

på ett noggrant och opartiskt sätt.  

Creswell (2014) menar att det i rollen som forskare och i forskningsprocessen finns etiska 

aspekter att beakta och ta hänsyn till. Flera av dessa kan anses vara gällande också för ett 

examensarbete. Exempel på dessa är; att nogsamt ge information om undersökningens syfte, 

hur den insamlade datan ska användas, att inte samla in data som kan tillfoga skada, att ta med 

resultat som motsäger varandra, inte ha med ledande frågeställningar, ha respekt för människors 

anonymitet och behandla dem likvärdigt och med respekt samt att ha ett ärligt förhållningssätt 

genom hela arbetsprocessen. 

Syftet med datainsamlingen, som gjorts genom de tre enkäterna, har varit tydligt för samtliga 

respondenter från början, både internt och externt. Materialet skulle användas i ett 

examensarbete och som ett underlag för byggenheten att arbeta vidare med för att öka 

användandet och etableringsgraden av e-tjänsten. Miljö- och samhällsbyggnadschefen, chefen 

för byggenheten och systemförvaltaren har dessutom varit bollplank i hur undersökningarna 

skulle kunna genomföras. 

Samtliga respondenter, förutom sektorchefen som svarat på en egen enkät, är anonyma i det 

sammanställda materialet. Detta har också kommunicerats med dem innan deltagandet i 

enkäterna. Ingen av den insamlade datan kan heller leda till att någon av respondenterna  

kommer till skada. Det är en ambition och målsättning att alla människor ska behandlas på 

likvärdiga sätt, oberoende av om det gäller genomförande av ett examensarbete, i arbetslivet 

eller i det privata.  
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3.3 Urval 
Byggenheten i Ulricehamns kommun valdes ut strategiskt genom ett målstyrt urval som även 

kallas för avsiktligt urval och är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. Målet med 

avsiktligt urval är att välja ut fall/deltagare/datainsamlingsenheter för att få den mest talrika och 

relevanta data för det studien ämnar undersöka och urvalet blir relevant för syftet och 

forskningsfrågorna. Respondenter till undersökningen av det externa kundperspektivet valdes 

ut strategiskt genom så kallat målstyrt urval och på basis av klart definierade kriterier. I det här 

fallet krävdes att respondenter var fastighetsägare med radhus alternativt villa för att kunna göra 

en fingerad ansökan om bygglov. Den kvalitativa forskningen är enligt Yin (2013) inriktad på 

det särskilda, vilket gör att det kan bli svårt att se hur rönen från en kvalitativ studie skulle 

kunna generaliseras till förhållande utöver det som omedelbart studerats. Vissa forskare anser 

att generaliseringar i kvalitativa studier har en mindre framträdande roll. Möjligheten till att 

generalisera ska dock hållas öppen eftersom slutsatser som sträcker sig längre än till den 

insamlade datan ökar studiens värde avsevärt.  
 

3.4 Datainsamling 
Enligt Yin (2013) innebär genomförande av empiriska studier att: 

- avgränsa något att undersöka, 

- samla in relevant data, 

- analysera och tolka dessa data, 

- dra slutsatser av de empiriska resultaten. 

Principen för insamling av relevant data i denna studie var att direkt gå till förstahandskällan 

genom intervjuer och workshop, inte till andras studier eller andrahandskällor. Arbetet 

påbörjades genom valet av ett ämne, metoden för datainsamling och källor till data. Yin (2013) 

menar utmaningen ligger i att hantera samtliga tre punkter samtidigt, vilket kräver förmåga att 

utföra uppgifterna parallellt. Uppsatsförfattarnas utmaning har varit i att hantera dessa frågor 

samtidigt och i samverkan. Flera metoder för datainsamling har valts, vilket ökade arbetsbördan 

påtagligt, men även fått en förstärkande effekt på studien. 

Yin (2013) menar att empiriska data måste vävas samman med någon uppsättning begrepp eller 

teorier. Det induktiva tillvägagångssättet låter data leda till begrepp, medan det deduktiva leder 

till avgränsningar för att lättare kunna samla in för studien relevant data. Vidare menar Yin att 

kvalitativa studier bedrivs mestadels induktivt, men poängterar att det inte är fel att tillämpa ett 

deduktivt tillvägagångssätt. Förtjänsten av att ha använt sig av deduktivt tillvägagångssätt har 

framförallt varit att kunna röja undan den osäkerheten som kan uppstå när forskaren låter 

begreppen växa fram istället för att redan i början utgå från för studien relevanta begrepp.  

Förutom de ovan nämnda har uppsatsförfattarnas ambition varit att komma åt relevanta begrepp 

och teorier inom ramen för egen kunskap och forskning. 
 

3.4.1 Undersökning av det interna och externa kundperspektivet 
För att undersöka de olika perspektiven, eller hur medarbetare, chefer och externa kunder 

upplever arbetet med e-tjänsten för bygglov, kom dessa tre perspektiv att också bli tre olika 

delar i insamlingen av empirin. Empiriinsamling del ett och två har genomförts inledningsvis. 

Därefter har det externa kundperspektivet undersökts. 

- Empiriinsamling del 1: Vad har gjorts tidigare med e-tjänsten? 

- Empiriinsamling del 2: Var står vi idag? 

- Empiriinsamling del 3: Vad tycker kunderna? 

 

Samtliga tre enkäter har också testats på kommunens projektledare för e-tjänster och två chefer 
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i kommunorganisationen. Deras kommentarer och synpunkter har beaktats i arbetet med det 

slutgiltiga utformandet av enkäterna. 

3.4.2 Empiriinsamling del 1: Vad har gjorts tidigare med e-tjänsten? 

(Enkät till sektorchef) 
I denna del har sektorchefen för miljö- och samhällsbyggnadssektorn fått genomföra en enkät 

för att fånga berättelsen om och beskriva vilket grundarbete som gjordes inför och vid 

införskaffandet av e-tjänsten för bygglov. Sektorchefen var den funktion som initierade och 

ansvarade för införskaffandet av e-tjänsten. Nuvarande chef för byggenheten anställdes först 

under 2016. Systemförvaltaren kom in i arbetet först under införandet av e-tjänsten. I övrigt har 

enhetens personalstyrka utökats kraftigt de senaste åren, samtidigt som personalomsättningen 

varit hög. Därför är många medarbetare nya och har inte varit med från början då e-tjänsten 

introducerades. Enkäten har utgått från de sju huvudfrågor som återfinns i ”Vägledning för 

Nyttorealisering version 2.0” och som bör användas innan beslut om en förändringsinsats fattas. 

1. Vad är nyttan? 
2. Hur ska nyttan realiseras? 
3. Vem ska realisera nyttan? 
4. När uppkommer nyttan? 

5. Hur ska nyttan följas upp? 
6. Vem ansvarar för uppföljningen? 

7. Vilka mätetal ska användas? 
 

Frågorna har i denna studie använts för att kartlägga vilka åtgärder som vidtogs vid införandet 

av e-tjänsten 2015. Förklaringar och underliggande frågeställningar anpassades för att bättre 

passa undersökningsobjektet. Dessa återfinns i enkäten i bilaga A. 

3.4.3 Empiriinsamling del 2: Workshop - ”Var står vi idag?” 
Undersökningen har genomförts i form av en workshop bestående av chefen för byggenheten, 

systemförvaltaren och administratörer som idag arbetar med e-tjänsten. Bygglovshandläggarna 

och bygglovingenjörerna har inte deltagit eftersom de idag inte aktivt arbetar med e-tjänsten. 

Processmognadsmodellen PEMM och processdimensionen av denna har varit utgångspunkten. 

Modellen har omarbetats men också förenklats för att bättre passa undersökningsobjektet. 

Förklarande texter kring hur processmöjliggörarna kopplar mot e-tjänsten har också lagts till. 

Istället för att varje nivå (1-4) är beskrivna och fördefinierade som de är i modellen, så är dessa 

istället samlade och formulerade i påståenden kopplade till varje element. Värdering hur man 

ligger till har därefter gjorts efter följande skala: 

Nivå 1 - Instämmer inte alls 

Nivå 2 - Tar delvis avstånd 

Nivå 3 - Instämmer till stora delar 

Nivå 4 - Instämmer helt och hållet 

Workshopen har gått till så att varje påstående har diskuterats i gruppen varefter deltagarna i 

konsensus enats om, och för varje element valt en nivå på den fyrgradiga skalan. 

För frågeställningar där deltagarna enats om nivå ett eller två har gruppen kunnat enas om 

kommentarer i fritext. Frågorna har kretsat kring utmaningar som hindrat Byggenheten från att 

uppnå de högre nivåerna (hinder). 

För frågeställningar där deltagarna har kommit fram till att utvecklingen motsvarar nivå tre eller 

fyra har det varit möjligt att lämna kommentarer i form av fritext. Frågorna kretsade kring 
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framgångsfaktorer som har möjliggjort för byggenheten att uppnå nivåerna tre och fyra. I bilaga 

B återfinns underlaget för workshopen utifrån PEMM- modellens processdimension. 

3.4.4 Empiriinsamling del 3: Undersökning av det externa 

kundperspektivet 
Undersökning av det externa kundperspektivet gjordes genom att sju privatpersoner 

(respondenter), som också är fastighetsägare, fick göra en fingerad bygglovsansökan i e-

tjänsten ”MittBygge”. Undersökningen omfattade således inte företag. 

Bygglovsansökan gällde en tillbyggnad på 20 kvadratmeter av ett befintligt enbostadshus. 

Tillbyggnad valdes eftersom det är en den typ av ansökan som ofta förekommer när ansökningar 

om bygglov görs av privatpersoner via e-tjänsten. 

Undersökningen avgränsades till att handla om de delar av webbsidan och e-tjänsten som berör 

bygglovsansökan för tillbyggnad. Respondenterna fick samtidigt med ansökningsförfarandet i 

en enkät ta ställning till olika påståenden. Påståendena besvarades med hjälp av en fyrgradig 

skala med alternativen: 

Nivå 1 - Instämmer inte alls 

Nivå 2 - Tar delvis avstånd 

Nivå 3 - Instämmer till stora delar 

Nivå 4 - Instämmer helt och hållet 

Till påståendena som ligger under respektive område (flik i e-tjänsten) fanns också 

kommentarsfält där respondenterna sammanfattat uttryckt vad som kan förbättras (hinder) eller 

är bra (framgångsfaktorer). 

Avslutningsvis fick respondenterna ta ställning till vad de sammantaget anser om webbsidan, 

e-tjänsten och om de vid en riktig ansökan om bygglov skulle använda sig av e-tjänsten. 

Givetvis har gjorda ansökningar tagits bort från ”MittBygge” efter att de skickats in. Enkäten 

med specificerade förutsättningar, anvisningar, påståenden och frågeställningar återfinns i 

bilaga C. 

3.5 Analysmetod 

Yin (2013) framhåller vikten av att vid analys av data vidta vissa försiktighetsåtgärder. Dessa 

går ut på att bland annat kontrollera att insamlade data är korrekt, att analysen görs så fullständig 

som möjligt istället för att ta genvägar och att granska kritiskt om forskarens värderingar ger en 

oönskad snedvridning. Enligt Yin finns inte fasta definitioner gällande vad god tolkning av data 

är, men vissa attribut kan alltid eftersträvas. Dessa är: 

- Fullständighet (har tolkningen en början, mitt och ett slut?) 

- Skälighet (skulle andra med samma interpretativa hållning komma till samma tolkning?) 

- Empirisk korrekthet (representerar tolkningen data på ett rättvist sätt?) 

- Mervärde (är tolkningen ny eller upprepar den bara det andra redan sagts i litteraturen?) 

I denna studie har en förklarande tolkning tillämpats, vilket enligt Yin (2013) ingår i deskriptiva 

tolkningar. I korthet har detta inneburit att tolkningar inte har varit ägnade åt att reda ut de 

händelser som studerats utan var ämnad åt att förklara hur eller varför händelserna inträffade.  

4. Resultat och analys 

Resultatet, utifrån fallstudiens tre olika empiriinsamlingar, är omfattande. För att öka 

läsbarheten och tillgängligheten för läsaren är analysen placerad efter frågeställningar, 
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processmöjliggörare eller delar av de olika undersökningarna. Resultat och analys presenteras 

i avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4. 

4.1 Byggenheten i Ulricehamns kommun 
Sektor miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun ansvarar bland annat för 

miljöarbete, vägar, trafik, byggnation, tillstånd, kommunal mark, planering av kommunen och 

staden. Sektorn består av fyra enheter: miljö, plan, exploatering och bygg. Byggenheten i sin 

tur arbetar med bygglov, samråd vid byggstart, lokaliseringsfrågor, rådgivning vid utformning, 

konstruktion och färgsättning, kvalitetsfrågor, kontrollplan och att tillhandahålla ritningar. 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, utgör en viktig del och utgångspunkt för handläggning 

av ovanstående delar. Enheten består av 15 medarbetare och en enhetschef. Av medarbetarna 

är fyra bygglovshandläggare, tre bygglovsingenjörer, två byggnadsinspektörer, två 

administratörer, en administrativ assistent, en assistent, en tillsynshandläggare och en 

systemförvaltare. 

Byggenheten införde under 2015 e-tjänsten för ansökan om bygglov. E-tjänsten tillhandahålls 

av en extern leverantör och kostar ungefär 60 000 kronor per år i avgifter. Möjligheterna att 

göra egna anpassningar i användargränssnittet är ganska begränsade. För att kunna göra detta i 

större omfattning krävs en uppgradering av tjänsten vilket gör att årskostnaden blir ännu högre. 

Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag. 

Syftet med inköpet av e-tjänsten var att medarbetarna på byggenheten i kommunen skulle få 

bättre kommunikation med kunder som ansökt om bygglov, till exempel via mejl och SMS samt 

att det skulle gå åt mindre administrativ tid i registrering och handläggning av bygglovsärenden. 

När e-tjänsten används innebär det en besparing i tid, allt hamnar på rätt ställe i det 

bakomliggande verksamhetssystemet och antalet fel blir färre. Kompletteringar behöver göras 

i mindre omfattning. E-tjänsten har fält som är tvingande, det vill säga fält som är obligatoriska 

att fylla i för att kunden ska komma vidare i sin bygglovsansökan. 

Under 2015 inkom 587 bygglovsärenden. Av dessa gjordes 18 ansökningar via e-tjänsten- 

samtliga från privata inloggningar. Etableringsgraden, det vill säga ansökningar via e-tjänsten 

dividerat med totala mängden inkomna ansökningar, var tre procent. E-tjänsten togs i drift 

under maj månad detta år. För 2016 inkom 581 ansökningar, 48 av dessa gjordes via e-tjänsten, 

39 kom från privata inloggningar och nio från företag. Etableringsgraden detta år blev åtta 

procent. Inkomna ansökningar under 2017 var 526 stycken. Av dessa gjordes 65 ansökningar 

via e-tjänsten, 57 kom från privata inloggningar och åtta från företag. Etableringsgraden under 

2017 uppgick till tolv procent. 

Med anledning av detta behöver byggenheten göra en kartläggning av orsakerna till den låga 

användningen eller etableringsgraden av sin e-tjänst. Så som de ser det kan orsaker finnas både 

i var och hur tjänsten är publicerad på externa webben, hur den marknadsförs, hur kunden 

uppfattar tjänsten, hur medarbetarna använder tjänsten, deras kunskap om e-tjänsten och 

bygglovsprocessen i stort. Kort sagt kan orsaker ligga i både ett externt och internt 

kundperspektiv. Byggenheten har inte själva gjort någon undersökning av hur e-tjänsten 

upplevs av kunder eller medarbetare, men tankar kring detta har funnits. 

4.2 Empiriinsamling del 1: Vad har gjorts tidigare med e-

tjänsten? (Enkät till sektorchef) 

Enkäten genomfördes för att fånga berättelsen om och beskriva vilket grundarbete som gjordes 

inför och vid införskaffandet av e-tjänsten ”MittBygge”. Sektorchefen var den funktion som 

initierade införskaffandet av e-tjänsten och är också den som besvarat enkäten. Enkäten utgår 
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från de sju huvudfrågor som återfinns i Vägledning för Nyttorealisering version 2.0. 

Förklaringar och underliggande frågeställningar har anpassats för att bättre passa 

undersökningsobjektet eller e-tjänsten ”MittBygge”. 

1. Vad är nyttan? 
Här är grunden för de behov som föranledde införandet av e-tjänsten. Vad var nuläget och vad 

ville man uppnå. Skillnaden mellan nuläge och önskat läge är nyttan. 

a. Vad var nuläget innan införandet av e-tjänsten? 

Kommentar: Det enda sättet att ansöka på inom bygg var via pappersblankett. Ansökan kunde 

dock scannas in och undertecknad skickas in via mail. 

b. Vad önskade man uppnå vid ett införande av e-tjänsten (nyttan)? 

Kommentar: Ett enklare sätt för kunden att söka, lättare att göra rätt, öka vår tillgänglighet, 

öka servicen genom enklare och ökad kommunikation (även kunna följa sitt ärende). På sikt 

en effektivare hantering internt exempelvis genom att ansökan registreras direkt i systemet, 

fler ansökningar skulle vara mer kompletta (man skulle bli tvingad att fylla i vissa fält för att 

komma vidare), lättare att kommunicera med kund. 

c. Gjordes någon koppling mot verksamhetens mål, i så fall hur? 

Kommentar: Vi följer kundnöjdheten, särskilt kopplat till tillgänglighet, via SKL:s 

undersökning “Insikt”. Vi satte även upp ett särskilt mått kopplat till andelen ansökningar via 

e-tjänsten för att långsiktigt få upp användandet. Avsikten med detta var att våra kunder skulle 

få en effektivare och mer serviceinriktad hantering. 

Analys 

Den beskrivna nyttan stämmer väl överens med regeringens strategi för en digitalt samverkande 

statsförvaltning (Regeringskansliet, 2012) med titeln “Med medborgaren i centrum”. Det gäller 

särskilt vad gäller målen: en enklare vardag för medborgaren och högre kvalitet och effektivitet. 

Ambitionen att göra det lättare för kunden i olika avseenden och öka tillgängligheten ligger 

även i linje med att ha kundens perspektiv för ögonen som beskrivs av Bergman & Klefsjö 

(2012). Ambitionen att få en effektivare hantering internt svarar mot det som författarna 

benämner som de interna kundernas behov; att göra ett bra arbete och att kunna känna stolthet 

över sina prestationer. En mer omfattande mätning av nuläget eller nollmätning utifrån olika 

mätetal, i linje med det som beskrivs i Vägledning för nyttorealisering version 2.0 hade varit 

att föredra och är ett hinder. 

2. Hur ska nyttan realiseras? 
Här bör en samordning och planering av olika aktiviteter ske så att de kan genomföras i rätt 

ordning för att möjliggöra realiseringen av nyttan. 

a. Gjordes en planering av vilka aktiviteter som var nödvändiga att genomföras 

för att möjliggöra nyttan, i så fall vilka? 
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Kommentar: Hemsidan uppdaterades och marknadsföring genomfördes för e-tjänsten skulle 

få effekt. Vi införde även en rabatt för den som använder e-tjänsten och skickar in en 

fullständig ansökan. Åtgärder gjordes även för att integrera e-tjänsten i 

ärendehanteringssystemet. 

Analys 
Respondenten beskriver att en plan gjordes med olika aktiviteter för att möjliggöra nyttan, vilket 

är en framgångsfaktor som ligger i linje med förändringsledning beskrivet i Vägledning för 

nyttorealisering version 2.0. 

3. Vem ska realisera nyttan? 
Den ansvarige, nyttorealiseringsansvarig, ska planera, undanröja hinder och arbeta för 

realisering av nyttan. 

a. Utsågs någon funktion som ansvarig för införandet och utvecklandet av e-tjänsten, 

i så fall vilken funktion? 

Kommentar: Administrationen utpekades som administratör av systemet och kontakt med 

leverantören. Samtliga medarbetare har som uppdrag att informera och hjälpa kunder i 

användandet av systemet. När vi anställt en systemförvaltare har vi tydligare pekat ut 

ansvarsfrågan. Ytterst ansvarig har dock alltid enhetschef varit. 

Analys 

Sörqvist (2004) menar att ledningens engagemang och agerande har mycket stor betydelse för 

framgången av förbättringsarbete, vilket ligger i linje med utvecklingen av ansvarsfrågan på 

enheten. Ansvaret har utvecklats från att vara administrationens ansvar, vilket var ett hinder, 

till att tydligare ligga på enhetschefen, men också på systemförvaltaren. Kotter (2000) anger 

också betydelsen av ledarskapets funktion att kommunicera vision, ny inriktning samt att 

inspirera och motivera medarbetare trots hinder som dyker upp på vägen.  

4. När uppkommer nyttan? 
Nyttan uppstår vanligtvis successivt allteftersom de olika aktiviteterna genomförts och nya 

arbetssätt införts. 

  

a. När förväntade ni att nyttan internt och för kund kunde uppstå? 

Kommentar: Vår förhoppning var att nyttan för kunden skulle uppstå relativt fort, inom sex 

månader. Den stora interna nyttan förväntades komma senare, efter tre till fem år. Vi förstod 

att vi under flera år skulle behöva arbeta i dubbla processer, men att detta på sikt skulle leda 

till avlastning eftersom fler ansökningar skulle göras via e-tjänsten och därmed behovet av 

kompletteringar minska. 



25 
 

Analys 
Svaren visar på en medvetenhet att förändringsarbete inte är en quick fix, vilket ligger i linje 

med det som även Kanji & Asher (1996) för fram. Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att 

förändra arbetssätt för alltid. För att detta ska vara möjligt måste människor veta vad de ska 

göra hur de ska göra det, vilka verktyg de ska använda samtidigt som mätningar görs samt 

återkoppling på prestationer. 

Stridh & Wittberg (2015) menar att det är högst rimligt med kraven på offentliga verksamheter 

att hela tiden bli mer effektiva, vilket i sin tur leder till krav på förändringar. Idealet är att 

förändringarna leder till att det blir både bättre och billigare, men kan i värsta fall bli sämre och 

dyrare. Tjänster som ingen använder blir förstås både dyra och dåliga, vilket enligt författarna 

kan bero på att syftet med införandet kan ha varit att användarna ska underlätta myndighetens 

arbete och inte tvärtom; en så kallad “omvänd serviceskyldighet”. Således är det enligt 

författarna viktig att skilja mellan behov och efterfrågan där tjänsterna måste göras mer 

användarvänliga och rätta funktionerna tillhandahållas.   

5. Hur ska nyttan följas upp? 
Uppföljning av nyttan bör ske inom ramen för befintligt styr- och ledningssystem och 

uppföljningsprocess. Det ska vara tydligt beskrivet hur och när nyttan följs upp samt hur 

informationen tas fram, till exempel genom enkätundersökning, statistiska metoder, mätetal, 

observationer eller ekonomiskt utfall. 

a. Gjordes en planering av hur och när nyttan skulle följas upp, om så gjordes, på vilket 

sätt? 

Kommentar: Användandet följs upp genom mätetal och det är på ett sätt ett bevis på om 

kunderna tycker tjänsten är attraktiv. I övrigt behöver arbetet utvecklas. 

Analys 

Respondenten pekar på att detta arbete, hur och när nyttan ska följas upp, till delar görs men att 

det samtidigt behöver utvecklas, vilket kan utgöra hinder för en snabbare utveckling av 

etableringsgraden. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är det av stor vikt att kunna basera beslut 

på fakta. För att möjliggöra detta är uppföljning viktigt för att på skaffa sig underlag för analys 

och i förlängningen beslut. Även verbal information som struktureras och analyseras är en del 

i detta arbetet menar Kennerfalk & Klefsjö (1995). 

6.Vem ansvarar för uppföljningen? 

Det är vanligt att nyttorealiseringsansvarig också får ansvar för uppföljningen. Andra 

funktioner som också kan tänkas ansvara är verksamhetscontrollers eller ekonomer. 

a. Utsågs någon funktion som ansvarig för uppföljning, i så fall vilken? 

Kommentar: Byggenheten 

Analys 

Byggenheten anges som ansvarig och denna leds av enhetschefen som har det yttersta ansvaret. 

Sammantaget pekas ingen specifik funktion ut som ansvarig för uppföljning, vilket är ett hinder. 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att ledningens engagemang i kvalitetsfrågor betyder att visa 

att kvalitet är lika viktigt som exempelvis kostnader är avgörande för att nå en högre 

kundtillfredsställelse, men också för att få medarbetarnas engagemang i dessa frågor. 
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7. Vilka mätetal ska användas? 
Mätetalen som används ska vara definierade, beskrivna, dokumenterade och förankrade i 

organisationen. Mätetalen får gärna koppla till sådant som redan mäts i organisationen till 

exempel kötid, genomloppstider, nöjd kund, servicenivå eller liknande. 

a. Togs olika mätetal/indikatorer fram för att kunna mäta nyttan av e-tjänsten, i så fall 

vilka? 

Kommentar: Användandet följs upp och kundnöjdheten samt handläggningstider generellt. 

b. Beaktades kundnyttan vid framtagandet av mätetal/indikatorer, i så fall på vilket sätt? 

Kommentar: Ja, alla mätetal vi har bygger på att vi ska ha en kundnytta, utifrån service, 

rättssäkerhet etc. 

Analys 

Ljungberg & Larsson (2012) poängterar vikten av att all mätning bör syfta till att ge underlag 

för någon form av handling eller åtgärd. Åtgärden eller handlingen ska i sin tur syfta till att föra 

verksamheten närmare en, i förväg angivet mål. Vidare är det viktigt enligt författarna att måtten 

väljs ut omsorgsfullt och systematiskt där varje mått representerar en ambition, viljeyttring, 

önskan eller krav-kort och gott en värdering. Mätning ska enligt Ljungberg & Larsson ge svar 

på var? och varthän? Utan mätning är det svårt att veta var man är, vart man är på väg, vad 

som har uppnåtts och hur långt det är kvar. Således måste mätning ses som central för varje 

förändring eller utveckling; det vi inte kan mäta, kan vi svårligen förbättra. Själva syftet med 

mätning är att skapa kunskap som i sin tur skapar förståelse och handlingskraft enligt 

författarna. 

4.3 Empiriinsamling del 2: Workshop - ”Var står vi idag?” 
I denna workshop har chefen för byggenheten, systemförvaltare och administratörer som idag 

berörs av e-tjänsten fått ta ställning till elementens påståenden på en fyrgradig skala. 

Processmognadsmodellen PEMM:s processdimensionen var utgångspunkten, men har 

omarbetats och anpassats för att passa e-tjänsten ”MittBygge”. 

Workshopen har gått till så att påståenden i varje element har diskuterats i gruppen. Därefter 

har gruppen i konsensus enats om var man ligger på den fyrgradiga skalan. För frågeställningar 

där gruppen värderat nuläget till nivå ett eller nivå två har gruppen även enats om kommentarer 

i fritext där frågorna är: 

- Vad är huvudargumentet att vi hamnade på nivå ett eller två? Vad är det som hindrat oss 

från att nå högre (hinder)? 

För frågeställningar där gruppen bestämde sig för nivå tre eller fyra, har gruppen även enats om 

kommentarer i fritext där frågorna är: 

- Vad är huvudargumentet för att vi hamnade på nivå tre eller fyra? Vad är det som 

möjliggjort för oss att hamna här (framgångsfaktorer)? 

Analysavsnitt finns efter sammanställningen av nivån för processmöjliggörarna och efter 

delresultaten för PEMM-modellens processmöjliggörare design, utförare, ägare, infrastruktur 

och mätning. 
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4.3.1 Nivåsammanställning för olika processmöjliggörare 
För att en process ska kunna ha nått en viss nivå, till exempel nivå tre, måste samtliga 

processmöjliggörare ligga på minst nivå tre. I annat fall ligger processen på nivån under. Nivån 

för varje processmöjliggörare samt totalt anges i tabellen nedan: 

Tabell 4.1 Nivåsammanställning för de olika processmöjliggörarna i undersökningen, enligt PEMM-modellen. 

Processmöjliggörare Nivå 

Design 2 

Utförare 2 

Ägare 4 

Infrastruktur 1 

Mätning 1 

Totalt 1 

  

Analys 
Sammanställningen visar på stora möjligheter att arbeta med hinder som finns och att utveckla 

framgångsfaktorer för processen med e-tjänsten eftersom totalen visar att enheten ligger på nivå 

ett. Några av processmöjliggörarna ligger på nivå två och en på nivå fyra. I enlighet med hur 

man i PEMM-modellen bedömer om processen har nått en viss nivå, måste samtliga 

processmöjliggörare ligga minst på denna nivå, i enlighet med tidigare resonemang. I annat fall 

ligger processen på nivån under enligt Ljungberg & Larsson (2012). Därav följer att processen 

vid undersökningstillfället ligger på nivå ett. 

4.3.2 Design 
 

Tabell 4.2 Sammanställning av nivåer och kommentarer för processmöjliggöraren “Design”. 

Process-

möjliggörare 
Element Påstående Nivå 1 

 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

 

Instämmer 

helt och 

hållet 
Design 

(E-tjänstens 

uppbyggnad 

och 

beskrivning) 

Syfte 1.Vi anser att e-

tjänsten har ett 

tydligt syfte utifrån 

kundens behov. 

 

   

X 

Kommentarer: Man kan ansöka om bygglov när som helst och var som helst. Stöd och hjälp finns i e-tjänsten. 

Det går snabbare att ansöka. Det som möjliggjort detta är att vi köpt in tjänsten. Det finns också möjligheter att 

utveckla tjänsten ytterligare men ej att helt kommunanpassa den. 
 Sammanhang 2.Vi anser att det 

finns en tydlig 

beskrivning av hur vi 

ska hantera 

ansökningar som 

kommit in via e-

tjänsten och att 

skillnaden är tydlig 

mot hur vi hanterar 

de analogt inkomna 

ansökningarna. 

  

X 
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Kommentarer: Det finns bara tydliga guider vid registreringsskedet av nyinkomna ärenden samt 

kompletteringar. Därefter saknas tydliga arbetssätt. Det finns tre sätt att få in ansökningar, digitalt, via e-post 

samt fysisk post. Tid har saknats för medarbetarna att utveckla arbetssättet. Byte av verksamhetssystem har 

också gjort att detta inte prioriteras. Administrationen har tagit över många moment så att färre personer är inne 

och registrerar, vilket inneburit att det blir färre fel. 
 Dokumentation 3.Vi anser att det 

finns stöd och hjälp 

att tillgå när 

utmaningar och 

problem uppstår i e-

tjänsten eller i 

hanteringen av 

ansökningar som 

kommit in via e-

tjänsten. 

  

X 

 

Kommentarer: Leverantören ger snabb återkoppling. Det finns också möjligheter för systemförvaltaren att gå 

in och se om något “fastnat i servern”. Meddelande kommer från leverantören om det finns ohanterade formulär 

i e-tjänsten. Förbättringsområde är att få information om driftstörningar från leverantören. 

Analys 

Elementet “Syfte” ligger på nivå fyra. Resultatet visar att e-tjänsten upplevs som att den är gjord 

efter kundens behov, vilket är en framgångsfaktor. Det är dock svårt att kommunanpassa den, 

vilket betraktas som ett hinder. Detta ligger i linje med regeringens strategi i skriften “Med 

medborgaren i centrum” där man ska sträva efter en enklare vardag för medborgare. Bergman 

& Klefsjö (2012) understryker vikten av att ha kundbehoven och den av kunden upplevda 

kvaliteten i fokus redan när en tjänst skapas. I detta sammanhang är det en brist att det finns 

svårigheter att kommunanpassa och kanske också kundanpassa tjänsten ytterligare. Elementet 

“Sammanhang” ligger på nivå två. Resultatet visar att det finns beskrivningar för arbetssätt 

endast i början av ansökningsförfarandet; tid har saknats för att utveckla dessa till att omfatta 

fler delar då enheten varit tvungen att prioritera annat, vilket utgör ett hinder. Detta gör det 

naturligtvis svårare att förenkla och arbeta bort onödiga delar i processen, vilket framhålls som 

en viktig faktor för ett ökat kundvärde och kundorientering (Sörqvist 2013). För elementet 

“Dokumentation” anger man nivå tre. I kommentarerna framhålls ett bra samarbete och stöd 

från leverantören av e-tjänsten när problem uppstår, vilket är en framgångsfaktor. Bergman & 

Klefsjö (2012) menar att ett ständigt pågående informationsutbyte mellan leverantörer, 

processen och kunden är nödvändigt för att få en väl fungerande process. Sammantaget hamnar 

processmöjliggöraren “Design” på nivå två. 

 4.3.3. Utförare 
 

Tabell 4.3 Sammanställning av nivåer och kommentarer för processmöjliggöraren “Utförare”. 

Process- 

möjliggörare 

Element Påstående Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Utförare 

(Förmåga att 

använda/upp

-repa e-

tjänsten) 

 

Kunskap 

4.Vi har tillräckliga 

kunskaper om e-

tjänstens olika delar 

för att kunna arbeta i 

den. 

    X   



29 
 

Kommentarer: Kunskaperna är tillräckliga men hela e-tjänsten används inte, till exempel alla utskick och 

kommunikation med kund. Kommunikation kan ske via mejl, besluten sker via post. Vi är engagerade och vill 

lära oss mer och har en drivande sektorchef. Vi vill arbeta effektivt. 

  Förmåga 

5. Vi har fått 

utbildning och andra 

kompetens-

utvecklingsinsatser 

för att utföra olika 

moment i e-tjänsten. 

  X     

Kommentarer: Minimal utbildning från leverantören. Vi har gjort egna internutbildningar istället, till exempel 

vid nyanställningar. Utbud av utbildningar har varit lågt från leverantörens sida. 

  Beteende 

6. Vi bidrar till 

utvecklingen av e-

tjänsten genom att 

exempelvis föra fram 

behovet av 

nödvändiga 

justeringar eller 

önskvärda 

förbättringar av 

processen. 

    X   

Kommentarer: Hade vi använt tjänsten mer hade det blivit fler förbättringsförslag. Vi är ganska framåt när det 

gäller att se förbättringar. 

 

Analys 

Elementet “Kunskap” har värderats till nivå tre. Det framgår att det finns tillräckliga kunskaper 

för att kunna arbeta i e-tjänsten, vilket är en framgångsfaktor. Däremot är inte alla delar av e-

tjänsten implementerade och i drift, vilket bör förstås som ett hinder. Fortfarande sker 

exempelvis utskick och kommunikation med kund på traditionellt sätt och inte via e-tjänsten, 

vilket är möjligt. Söderlund (2000) anger att det finns risker med att bara fokusera på själva 

produkten som tillhandahålls och inte de faktiska behov hos kunden som tillfredsställs via 

produkten. Ett fortsatt arbete med att driftsätta fler delar av e-tjänsten och göra det ännu enklare 

för kunden kan göras. Medarbetarna är engagerade och vill lära sig mer, vilket är en 

framgångsfaktor. Bergman & Klefsjö (2012) anger vikten av att ha kundens perspektiv redan 

vid konstruktionen av en tjänst för att systematiskt kunna försöka uppfylla eller överträffa 

kundens behov eller förväntningar. Elementet “Förmåga” som nått nivå två visar på hinder då 

medarbetarna inte mottagit utbildning från leverantören i någon större omfattning utan gjort 

egna utbildningar internt istället, vilket i sig är en framgångsfaktor. Sörqvist (2004) menar att 

medarbetarnas upplevda delaktighet har en stor påverkan på resultatet på kvalitets- och 

förbättringsarbete. Att göra egna utbildningar visar på delaktighet samtidigt indikerar minimal 

utbildning från leverantören att medarbetarnas kunskaper att arbeta med e-tjänsten blivit 

begränsade. Yukl (2012) menar att effektiva ledare också skapar förutsättningar för 

medarbetarna att förvärva nya kunskaper och färdigheter. 

Även Torres et al., 2005; Åkesson et al., 2008 menar att övergången till e-förvaltning alltid 

innebär utveckling av organisationsstrukturer som fokuserar på att anställda ska bli mer 

skickliga och lyhörda för medborgarnas eller kundernas behov. Således handlar e-förvaltning 

inte bara om att utveckla nya IT-system utan även om att skapa förutsättningar för utveckling 
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av anställdas kunskaper och kompetenser. Fågelberg & Nätlinder (2015) menar att chefens roll 

omfattar även ansvaret att ordna förutsättningar som inte enbart handlar om organisering och 

struktur utan även om främjande av medarbetares innovationsarbete genom att exempelvis 

erbjuda utbildningsstöd och avsätta tid. 

Elementet “Beteende” ligger på nivå tre. Kommentarerna visar på en vilja och förmåga att 

genomföra förbättringar, vilket utgör en framgångsfaktor, trots låg användningsgrad från kund 

och att flera delar av e-tjänsten inte är i drift. För att kunna skapa en enklare vardag för 

medborgarna, vilket anges i skriften “Med medborgaren i centrum” (Regeringskansliet, 2012), 

utgör ett fortsatt arbete med implementering av fler delar av e-tjänsten en möjlighet. 

Processmöjliggöraren “Uförare” hamnar sammantaget på nivå två. 

4.3.4 Ägare 
 

Tabell 4.4 Sammanställning av nivåer och kommentarer för processmöjliggöraren “Ägare”. 

Process- 

möjliggörare 

Element Påstående Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Ägare (E-

tjänstens 

ägarskap, 

styrning och 

ledning) 

Identitet 

7.Vi anser att chefen 

för byggenheten 

ansvarar för de 

strategiska besluten 

rörande e-tjänsten. 

      X 

Kommentarer: Det operativa arbetet sköts av administratörerna. Det strategiska arbetet är mer budgetfrågor och 

vad enheten vill långsiktigt med e-tjänsten. Ansvarsfördelningen är tydlig. 

  Aktiviteter 

8.Vi anser att det 

finns en tydlighet i 

roller och ansvar 

också för andra 

funktioner kopplade 

till e-tjänsten. 

      X 

Kommentarer: Det finns tydliga gränssnitt mellan olika roller. Vi vet vad vi ska göra. Kontrollansvarig borde 

också kunna kommunicera via e-tjänsten. Detsamma gäller också ibland husfabrikanter och arkitekter. Det är 

svårt att få in allt i e-tjänsten. 

  Auktoritet-

ledarskap 

9.Vi anser att det 

finns ett fungerande 

samarbete mellan 

chefen för bygg-

enheten och 

medarbetarna som 

arbetar i e-tjänsten 

för att uppnå 

organisationens mål. 

      X 
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Kommentarer: Vi har tidigare inte aktivt valt att lägga in åtgärder i verksamhetsplanen. Vi har varit tvungna att 

prioritera andra frågor före. Samarbetet fungerar bra men utvecklingspotential finns. Vi har en ständig dialog 

och tydlighet i arbetssätt. 

  

Analys 
Processmöjliggöraren “Ägare” ligger sammantaget på nivå fyra, vilket betyder att elementen 

Identitet, Aktiviteter och Auktoritet - ledarskap också bedömts vara på samma nivå. För 

elementet Identitet anges att det finns en tydlig fördelning av ansvaret mellan strategiska och 

operativa frågor avseende e-tjänsten, vilket är en framgångsfaktor. Yukl (2012) anger att en 

viktig faktor för organisationers överlevnad är ledares förmåga att anpassa riktningen på mål 

och strategier efter förändringar i omvärld och yttre miljö. Elementet Aktivitet visar på en 

tydlighet också mellan andra roller i e-tjänsten, vilket är en framgångsfaktor. Ett hinder är att 

också andra utomstående aktörer, exempelvis kontrollansvarig, inte kan kommunicera via e-

tjänsten. Bergman & Klefsjö (2012) menar att det alltid finns leverantörer till en process. Dessa 

behöver också ha tydliga instruktioner om vad processens kunder behöver och hur dessa behov 

kan tillgodoses med minimal resursåtgång. Elementet Auktoritet - ledarskap visar på hinder 

eftersom enheten varit tvungen att göra andra prioriteringar än att arbeta med att exempelvis 

tydliggöra och lägga in åtgärder i verksamhetsplanen. Samtidigt menar Kotter (2000) att den 

snabba förändringstakten ställer särskilda krav på ledarskap där det inte längre är tillräckligt att 

ta fram budget, fastställa planer hur mål ska uppnås och fördela resurser efter detta. Det kommer 

ännu mer att handla om beslut om inriktning och framtidsvision med strategier för förändringar 

och att kommunicera, inspirera och motivera medarbetare samt se till att rörelsen framåt 

fortsätter trots att hinder uppstår på vägen. 

4.3.5 Infrastruktur 
 

Tabell 4.5 Sammanställning av nivåer och kommentarer för processmöjliggöraren “Infrastruktur”. 

Process- 

möjliggörare 

Element Påstående Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Infrastruktur 

(E-tjänstens 

förutsägbar

het och 

stödjande 

IT-system) 

 

Informations-

system 

10.Vi anser att all 

dokumentation 

rörande ärenden från 

e-tjänsten produceras 

och sparas i 

stödjande IT-system. 

      X 

Kommentarer: All inkommande och utgående information sparas i verksamhetssystemet “Vision”, också e-post, 

alternativt enligt gällande lagstiftning. Vi har lärt oss att om detta inte görs kan det få allvarliga konsekvenser i 

ett senare skede. Vi har tidigare slösat tid på att springa runt och leta information på olika ställen. Nu finns allt 

på ett ställe. 

  HR-system 

11.Vi anser att 

anställning, 

utbildning och 

uppmuntran av 

medarbetare utgår 

från e-tjänstens 

struktur, 

X       
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dokumentation och 

resultat. 

Kommentarer: Ingen hänsyn tas till e-tjänsten vid nyanställningar. Internutbildning sker därefter. Vi har en låg 

specialisering mot e-tjänsten. Flera personer kan hantera den. E-tjänsten är relativt enkel att hantera. 

  

Analys 
Elementet Informationssystem ligger på nivå fyra med anledning av att all information sparas i 

verksamhetssystemet “Vision” och i enlighet med gällande lagstiftning, vilket är en 

framgångsfaktor. Tidigare var medarbetarna tvungna att leta information på olika ställen. 

Elementet HR-system har bedömts ligga på nivå ett då man inte anser att e-tjänstens struktur, 

dokumentation och resultat har någon betydelse för nyanställning, utbildning och uppmuntran 

av medarbetare. Detta utgör ett hinder. Att arbeta med detta skulle kunna påverka både 

kvaliteten och effektiviteten i arbetet med e-tjänsten, vilket också anges som ett mål i skriften 

“Med medborgaren i centrum” (Regeringskansliet, 2012).  

Enligt Rad (2006) är utbildning en mycket viktig framgångsfaktor och verktyg för att främja 

och utveckla färdigheter relaterade till organisationens värderingar och för att bygga en kultur 

som värderar kvalitet högt. Därför bör chefer enligt författaren utforma lämpliga strategier som 

uppmuntrar innovation och lärande samt ha en infrastruktur som hjälper till att bygga och 

bevara ett klimat som bidrar till kontinuerlig förbättring och hållbar utveckling. Sammantaget 

ligger processmöjliggöraren på nivå ett.  

4.3.6. Mätning 
 

Tabell 4.6 Sammanställning av nivåer och kommentarer för processmöjliggöraren “Mätning”. 

Process-

möjliggörare 

Element Påstående Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Mätning 

(Mätning 

och 

förbättring 

av e-

tjänsten) 

 

Definitioner 

12.Vi anser att vi 

använder olika sätt 

för insamling av 

muntlig och skriftlig 

information i syfte att 

förbättra e-tjänsten. 

    

 X 

    

Kommentarer: Vi talar med varandra. Vi tar upp e-tjänsten ibland på våra byggmöten. Inget direkt strukturerat 

insamlande av information sker. 
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  Användning 

13.Vi anser att 

regelbundna 

mätningar av olika 

delar av e-tjänsten, 

kund- och 

medarbetar-

perspektiven, har 

blivit en naturlig del i 

arbetet för att 

utveckla 

användningen av e-

tjänsten. 

  

 X 

      

Kommentarer: Vi har inte prioriterat detta arbete. Tid är en bristande faktor. 

 

Analys 
Processmöjliggöraren “Mätning” ligger på nivå ett. För att kunna basera beslut på fakta krävs 

mätningar för att få fram relevant data. Bergman & Klefsjö (2012) anger ”basera beslut på 

fakta” som en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling. Det kan översättas till att 

slumpfaktorer inte har en avgörande betydelse utan beslut baseras på välunderbyggda fakta. 

Elementet Definitioner har bedömts till nivå två eftersom det saknas strukturerat insamlande av 

information, vilket är en grundförutsättning för att kunna basera beslut på fakta. Detta utgör ett 

hinder. Elementet Användning ligger på nivå ett. Saknas information kan heller ingen analys 

göras på ett trovärdigt sätt, vilket också utgör ett hinder. I insamlandet av information ingår 

också verbal information som känslor, åsikter och beskrivningar av händelser som ska 

struktureras och analyseras (Bergman och Klefsjö, 2012). Även Kennerfalk & Klefsjö (1995) 

menar att en förutsättning för att kunna möta kundens ökande krav och förväntningar är att alla 

som möter kunden måste kunna basera sina beslut på fakta. 

4.4 Empiriinsamling del 3: Undersökning av det externa 

kundperspektivet 
Enkäten har besvarats av sju respondenter där samtliga är fastighetsägare. Två av 

respondenterna har aldrig tidigare ansökt om bygglov. De andra fem har tidigare ansökt vid ett 

eller flera tillfällen. Undersökningen har avgränsats till att handla om de delar på webbsidan 

och de delar i e-tjänsten som berör bygglovsansökan för tillbyggnad. Övriga delar ingår inte i 

undersökningen. I slutet av enkäten ställdes tre avslutande frågeställningar om vad 

respondenterna sammantaget ansåg om webbsidan, e-tjänsten och om de vid en ansökan om 

bygglov skulle använda sig av e-tjänsten. Medianvärdet är framtaget för samtliga påståenden. 

Analys finns efter webbdelen, e-tjänsten samt de avslutande frågeställningarna. 
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4.4.1 Webbsidan 
 
Tabell 4.7 Sammanställning av nivåer och kommentarer för webbsidan. 

Webbsidan Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median  

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Det var enkelt att hitta fram till e-tjänsten 

för bygglov på Ulricehamns kommuns 

webbsida. 

X X XX XXX 3 

Det var enkelt att hitta vilka ritnings-

underlag och kartor som måste finnas med 

en ansökan. 

  XXX XXX X 3 

Det var enkelt att hitta avgiften för bygglov 

för en tillbyggnad. 

XXX XX X X 2 

Det var enkelt att ta reda på vilken rabatt 

man får om bygglovsansökan lämnas in via 

e-tjänsten. 

XXXX  X X X 1 

Det var enkelt att ta reda på information 

gällande tillbyggnad av enbostadshus. 

 X XX XX  XX 3 

Informationen på webbsidan om bygglov är 

överlag lätt att förstå och det är enkelt att 

hitta den information som behövs. 

X X XXX XX 3 
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Kommentarer: 

● Jag letade en del innan jag förstod att jag skulle välja ”Klicka och välj e-tjänst”. Avgiften hittade jag 

inte trots att jag la ca 5 minuter på att leta specifikt efter det. 
● Länken till taxa för karta är bruten. Priserna för lov är ungefärliga utan toleransintervall. 
● Anmärkning: Länkar till Boverket och andra bör öppnas i ett nytt fönster. 
● Rabatten för e-ansökan ska stå i ordinarie lista. 
● Bra första sida, lätt att hitta. 
● Mitt bygge fanns inte med under e-tjänster, fick använda sök-tjänsten för att hitta. 
● Fungerade inte med Explorer 8. 
● Känslan var att man skulle välja e-tjänst innan man loggade in men det gick inte. 
● Otydlig formulering ” Tänk på att vid bygga eller bygga till ska alltid ansökan innehålla:” 
● Var tydligare med att påpeka om ansökan inte kommer in i ett format som ni vill ha kan det påverka 

handläggningstiden. Använd inte formuleringar som ”Vi se gärna”. Svårt för mig som ansöker om det 

är okej eller inte. 
● Vet inte vad förkortningen BTA står, hittar ingen förklaring heller. 
● Rabatten för E-ansökan ”drunknade ” i texten. 
● Jag hade svårt att hitta den viktiga informationen för det var så mycket info. För mig var det många nya 

ord som skapade en osäkerhet. Jag hade ringt och dubbelkollat med en handläggare. 
● Jag saknade en detaljerad innehållsförteckning. Avgiften hittade jag inte någonstans även om jag sökte 

på ordet avgift, informationen som kom fram då var att kommunen har rätt att ta en avgift. Lika lite 

hittade jag information om rabatten. 
● Informationen är svårtillgänglig och svåröverskådlig. Vad är viktigt för mig som ska göra en 

tillbyggnad? Checklista och ärendeflöde behövs på Mittbyggesidan. Som är idag finns lite info på 

kommunens externa web och en del finns på Mitt bygge. Men det verkar inte vara samlat på ett ställe. 

En konsekvent uppdelning på vilken typ av info finns på vilken sida vore bra. Om jag är intresserad av 

besluten i nämnden går jag till kommunens hemsida, när jag ska bygga går jag till Mittbygge. En del 

info måste säkert ligga på båda sajterna. Men som det ser ut idag haltar uppdelning och det blir inte 

klart för mig som söker bygglov var jag ska hitta infon. 
● Hopplöst att bara stödja en webbläsare, inte ok som kommun att sätta denna begränsning. Alla 

organisationer/företag som ska använda tjänsterna måste använda Microsofts Webbläsare Internet 

explorer 11 eller lägre. 
● Mittbygge harmonierar inte med riktlinjerna för kommunikation så typsnitt och layout avviker från 

ulricehamn.se 
● För e-tjänster är webbplatsen den naturliga ingången. I de fall e-tjänsternas gränssnitt hamnar utanför 

webbplatsen, ska layouten anpassas så att användaren upplever att man ändå befinner sig inom ramen 

för kommunens tjänster. 

● Bra att länken mitt bygge finns på flera sidor. Det är inte samma info om ritningsunderlag om jag läser 

på Ansöka om bygglov eller om jag läser under vad ska du bygga en- och tvåbostadshus. Rabatten för 

e-tjänsten är svår att hitta, bör ju nämnas under avgifter bygglov.  Under en- och tvåbostadshus finns 

ingen info om Attefall… 

Analys 
Resultaten för webbdelen visar på en stor spridning. För samtliga påståenden förutom ett, 

varierar svaren mellan nivå ett och nivå fyra. Sett till medianvärdena för de sex påståendena, 

varierar dessa också mellan nivå ett och nivå fyra. Detta visar att olika kunder upplever 

webbsidan och informationen på olika sätt. Respondenterna har också haft olika lätt att hitta 

den efterfrågade informationen. Webbsidan kan sägas utgöra portalen och ingången till e-

tjänsten. Enligt skriften “Med medborgaren i centrum” (Regeringskansliet, 2012) ska 

statsförvaltningen spela en central roll i myndigheternas verksamheter för att dessa ska bli 

innovativa, samverkande, rättssäkra, effektiva, ha en god kvalitet, service, tillgänglighet. Detta 

i syfte att skapa en enklare vardag för medborgarna, en öppnare förvaltning som stödjer 

innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Resultatet för 

webbdelen visar att tillgängligheten till information för alla kunder inte tillgodoses, vilket är ett 

hinder. Frågan är om vardagen för medborgarna blivit enklare, om kvaliteten blivit bättre och 

effektiviteten högre. I kommentarerna finns exempel på att e-tjänsten inte stöds av alla 
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webbläsare, att det är svårt att hitta och att söka fram information som efterfrågades i 

påståendena och att informationen ibland upplevdes svår att förstå. Bland annat finns 

förkortningar som inte förklaras. Dessa delar utgör hinder. Söderlund (2000) anser att 

utgångspunkten för verksamheter måste vara kundens behov och att det är dessa som ska 

uppfyllas. Vidare framhåller Söderlund att det finns en risk att enbart rikta in sig på produkten 

och att det då är möjligt att missa behoven produkten ska tillfredsställa. Den stora spridningen 

i resultaten kan vara en indikation på att så är fallet gällande webbdelen. Sörqvist (2004) menar 

att det krävs förståelse för kundens, ibland både svårbestämbara och komplexa behov, för att 

nå framgång med varor och tjänster. Sörqvist menar vidare att kunden bedömer varan eller 

tjänsten efter nyttan den. Denna uppfattning avviker inte sällan markant från hur verksamheten 

bedömer varan eller tjänsten. 

Ljungberg & Larsson (2012) vågar gå steget längre och påstå att kunden ger en process eller 

verksamhet dess existensberättigande alldeles oavsett om denne betalar för tjänsten eller inte. 

Därför bör verksamheten arbeta med kunden för att komma fram till vad som är rätt. Samarbetet 

underlättar förståelsen och den önskade varan eller tjänsten kan med fördel samproduceras, en 

win-win situation uppkomma och kundens lojalitet erhållas. Att arbeta med kunden menar 

Ljungberg & Larsson gör det mer sannolikt att just dennes krav och behov sätts i centrum istället 

för leverantörens tjänsteutbud. 

Verksamheten kan, i det här fallet, mycket väl tro att man skapat en väl fungerande webbdel, 

men kunderna verkar inte dela verksamhetens uppfattning, vilket är ett hinder. I det här fallet 

kan det vara värdefullt att ta till sig Stridh & Wittbergs (2015) erfarenhet av arbete med 

införande av e- tjänster inom Skatteverket. Dessa författare menar att kunderna efterfrågar svar 

på frågor och hjälp att uträtta vissa ärenden. Denna efterfrågan kan mötas via webbplatsen, men 

betyder emellertid inte att mottagaren har tagit hand om behoven hos användaren. Författarna 

betonar att även elektroniska tjänster behöver kunna ge uttryck för respekt, empati och kunna 

skapa trygghet. Attityder och bemötande är viktigt inte endast när människor kommunicerar 

med varandra- det är lika viktigt när kommunikation sker med maskiner. Att maskinella tjänster 

ofta kallas för “självbetjäning” eller “självservice” menar författarna är olyckligt eftersom det 

ger bilden av att kunden får sköta sig själv. Det ökar kundens osäkerhet och är dessutom fel i 

sak. En bra elektronisk tjänst ska ge hjälp och service, kunden gör inte allting själv och ska 

heller inte behöva göra det. 
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4.4.2 E-tjänsten “MittBygge” 
 

Tabell 4.8 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge”. 

E-tjänsten ”MittBygge” 

När du klickat på e-tjänsten 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median  

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Det var enkelt att logga in på e-tjänsten. 
        X  X XXXXX 4 

Det var lätt att förstå vilken typ av e-tjänst 

jag skulle välja efter inloggning, 

informationen på sidan var lätt att förstå. 

  X X XXXXX 4 

Kontaktinformationen till byggenheten, för 

hjälp vid användning av e-tjänsten, är 

tillräcklig och tydlig. 

X X XXX XX 3 

Kommentarer: 

● Upplevde det enkelt att navigera i och förstå ansökan. 
● På första sidan efter inloggning saknas vad som krävs för att gå vidare. Någon adressuppgift saknades 

vid registrering men markerades inte. 
● Kontaktinformationen borde gälla fler personer, nu finns bara en att ringa till, lägg till ev. någon att 

chatta med. 
● Personligen tycker jag att ni skall byta ut X.et och disketten och ersätta dom med avbryt och spara (den 

yngre generationen vet inte vad en diskett är..) 
● Inga svårigheter i det specifika ärendet. 

Tabell 4.9 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Inledning. 

Inledning 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median  

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Vad vill du göra – det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var 

lätt att förstå. 

    XXX XXXX 4 

Kommentarer: 

● Saknar exempel. 
● Inga problem. 
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Tabell 4.10 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Fastighetsuppgifter. 

Fastighetsuppgifter 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median  

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Fastigheten – det var lätt att få fram 

fastighetsbeteckning, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

X   XX XXXX 4 

Kommentarer: 

● Tog lite tid innan den kom upp. Timglas funktion kanske? 
● Under fastighetssök kommer upp att man inte kan ansluta till sidan. 
● Gick inte att söka med %. Fick inte fram fastighetsbeteckningen eller fastighetsadressen. Var tvungen 

att skriva i den exakta... 

 

Tabell 4.11 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Grunduppgifter. 

Grunduppgifter 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median 

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Beskriv planerad åtgärd–  det var enkelt att 

utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

    X XXXXXX 4 

Markera åtgärd - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var 

lätt att förstå. 

    XX XXXXX 4 

För typ av byggnad - det var enkelt att 

utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

    XX XXXXX 4 

Utvändigt material och färgval - det var 

enkelt att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

    XX XXXXX 4 

Arealsuppgifter - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var 

lätt att förstå. 

  XX X XXXX 4 
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Kommentarer: 

● Knepigt att beräkna en del av ytorna. Behövs mer noggranna instruktioner. Gärna med exempel. 
● Lätt att förstå med bra undertexter. 
● Bra att man får information när man inte har fyllt i alla delar innan man går till nästa sida. 
● Kan få fram via fastighetsbeteckningen vad det är för husuppgifter som finns tillgängliga? Och får dessa 

val förvalda. Typ fasad, färg mm? 
● Annars är det relativt lätt. 
● Kanske skall ”protestera” tidigare att jag inte har fyllt i ett fält som är rekommenderat så jag ”slipper” 

att gå tillbaka efter att jag tryckt ”NÄSTA” 
● I detta moment var informationen om enkäten ledande. Om jag inte haft den är det möjligt att jag haft 

svårare för en del begrepp. 
● Inte helt lätt att förstå de olika arealsuppgifterna. 

Tabell 4.12 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Tilläggsuppgifter. 

Tilläggsuppgifter 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median 

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Uppgift om vatten och avlopp - det var 

enkelt att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

    X XXXXXX 4 

Tidpunkt - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var 

lätt att förstå. 

   X   XXXXXX 4 

Enklare åtgärd - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var 

lätt att förstå. 

XXX   XX XX 3 

Uppgifter om kontrollansvarig (KA) - det 

var enkelt att utföra momentet, 

informationen i hjälptexterna var lätt att 

förstå. 

  XXX XXX X 3 

Kommentarer: 

● Motsägelsefullt om det ska vara KA eller inte. Jag har fått uppfattningen att det behövs men ställs 

inför frågan om det är enklare åtgärd. Borde skickas direkt till rätt alternativ efter areaangivelser. 
● Behövs exempel eller chat eller adressuppgifter till nån. 
● Punkt 3 enklare åtgärd hittade jag inte. 
● Det skulle vara bra om kommunen rekommenderade dom som är KA i kommunen. 
● Bra att man får förslag på att åtgärden är enklare mm. 
● Hjälptexterna är bra i detta skede. 
● Klickade på kalendern som man gör i många andra program. Här skulle man behöva få info om hur 

lång tid det kan ta. Kontrollplan avsnittet är svårt att veta vad man ska fylla i. 
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Tabell 4.13 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Handlingar. 

Handlingar 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median 

     

(Nivå 1,2 

3 eller 4) 

Bifoga handlingar - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var 

lätt att förstå. 

    XXXX XXX 3 

Möjligheten att hämta detaljplan och andra 

ritningar digitalt, hade ökat sannolikheten 

att jag skulle använda e-tjänsten vid 

bygglovsansökan. 

  X XX XXXX 4 

Kommentarer: 

● Enligt Ulricehamn.se tar det 4 veckor att få vissa kartor såväl fysiskt som digitalt. 
● Tid för bygglov blir då 4 veckor för karta (ej garanterad tid) + kontroll av komplett handling från 1 

dag till efter semesterperioden typ (ej garanterad tid) + max 10 veckor handläggningstid (garanterad). 

Totalen kan bli allt mellan 2 månader till ett halvår! Osäkerheten gör att man antingen avstår bygget 

eftersom totaltiden är oklar. Normalt sett åker man ner och tar en handläggare i armen och låter denna 

gå igenom underlaget på plats. Tidsosäkerheten är löjeväckande. 
● Som byggherre har man säkerligen skissat under en lång tid innan ansökan och därefter ska det 

byggas under ytterligare ett halvår eller år. Barnen hinner bli stora och behoven förändras… 
● Bra med många filtyper. 
● När jag skulle gå vidare framåt försvann allt jobb och jag hamnade på första sidan samt var utloggad. 
● Svårt att se om jag var inloggad eller utloggad. 
● Bra att det kommer upp en varning om att det inte finns någon bifoga handling och att det kan 

fördröja processen. 

Tabell 4.14 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Sökandeuppgifter. 

Sökandeuppgifter 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median 

(Nivå 1,2,  

3 eller 4) 

I vilken roll söker du - det var enkelt att 

utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

  X XXX XXX 3 

Personuppgifter privatperson - det var 

enkelt att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

    XXX XXXX 4 

Tillägg - det var enkelt att utföra momentet, 

informationen i hjälptexterna var lätt att 

förstå. 

    XXX XXXX 4 

Kommentarer: 

●  Personuppgifterna kom upp automatiskt. 
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Tabell 4.15 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Granska. 

Granska 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median  

(Nivå 1, 2, 

3 eller 4) 

Det är enkelt att förstå informationen i och 

uppgifterna i ansökan.   X X XXXXX 4 

Kommentarer: 

● Inga problem. 
● Det är inte helt lätt, man är ibland osäker även om det finns hjälptexter. Sparaikonen saknas på vissa 

sidor. 

Tabell 4.16 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Underskrift. 

Underskrift 

  

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Median 

  

(Nivå 1,2,  

3 eller 4) 

Det är enkelt att förstå hur jag signerar min 

ansökan.     X XXXXXX 4 

Kommentarer: 

● Inga problem. 

Analys 
Resultaten för e-tjänsten är sammantaget mer sammanhållna med en mindre spridning och mer 

positiva i jämförelse med webbdelen. Antalet påståenden för denna del uppgår till 21 stycken. 

Medianvärdena ligger på nivå tre för fem av påståendena, de resterande 16 påståendena har 

medianvärden på nivå fyra. I kommentarerna anger flera av respondenterna att de upplevde 

moment i e-tjänsten överlag som ganska enkla och lätta att förstå, vilket är framgångsfaktorer. 

Flera kommuner har införskaffat och använder e-tjänsten “MittBygge”, vilket kan ha gjort att 

den med tiden kundanpassats löpande av leverantören. Detta skulle i så fall kunna stödjas av 

Ljungberg & Larsson (2012) som menar att kundens synpunkter och åsikter enklare tas tillvara 

vid utformningen av varor och tjänster där kunden betraktas som samproducent. Ljungberg & 

Larsson menar också att risken att göra fel då blir mycket mindre och korrigerande åtgärder kan 

sättas in betydligt snabbare. Några förbättringsområden som framkommit i kommentarerna är 

bland annat att kontaktinformation till fler personer än enhetschefen vore önskvärt och en 

chattfunktion vore också bra. Dessa utgör således hinder. Arealsuppgifterna och informationen 

gällande dessa var svår att förstå. Funktionen som kontrollansvarig var också svår att förstå om 

den var nödvändig i det aktuella fallet. En lista på kontrollansvariga i kommunen hade också 

varit önskvärt. Enklare åtgärd var också något som behöver förklaras på ett bättre sätt. E-

tjänsten var heller inte stabil då några av respondenterna blev utloggade under pågående 

ansökan. Dessa delar utgör sammantaget hinder. Att ta tillvara kundupplevda 

förbättringsmöjligheter stöds av Sörqvist (2004) som menar att förbättringsarbetet måste 

bedrivas utifrån ett starkt kundfokus tillsammans med kunden för att bli effektivt. Sörqvist 

menar vidare att en förbättring ger resultat först när kunden upplever att den haft en positiv 
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effekt. Det som också ställer till det för flera av respondenterna är hur lång tid 

ansökningsförfarandet via e-tjänsten kan ta. En respondent förstod det som att en ansökan kan 

ta mellan två månader och ett halvår, vilket också utgör hinder. Modig (2012) menar att 

organisationer traditionellt sett fokuserat på resurseffektivitet, ett mer internt perspektiv, istället 

för på flödeseffektivitet. Inom tjänsteproduktion har flödeseffektivitetfokus på den 

flödesenheten som då ofta är kunden där dennes behov tillgodoses. Ett ökat fokus på 

flödeseffektivitet skulle, enligt detta sätt att se det, kunna medföra en minskning av 

ansökningstiden. 

4.4.3 Avslutande frågor 

Tabell 4.17 Sammanställning av nivåer och kommentarer för e-tjänsten “MittBygge” - Avslutande frågor. 

Avslutande fråga - webbsidan Ja Nej Vet ej 

Är information och upplägg på webbsidan, ulricehamn.se, anpassad till 

användaren av e-tjänsten ”MittBygge”? 

XXX XXX

X 

  

Kommentarer: 

● Nej inte tillräckligt bra när det måste bli helt rätt och mycket står på spel både vad gäller kostnad och 

tid. 
● Webbsidan är bra med information, och lätt att hitta. 
● Jag upplevde att det var en svår struktur på webbsidan. Jag hittade inte utan kom bort mig! 
● Jag upplever att det saknas tydliga kopplingar till ulricehamn.se. Informationen hittas inte samlat på 

ett ställe utan man behöver som kund leta efter infon på två ställen.   
● Samma info på olika sätt i mitt bygge och på hemsidan. Jag tycker att hemsidan är lättöverskådlig på 

många sätt men kan behöva kompletteras i vissa delar.  Man blir förvirrad när man börjar läsa under 

informations avsnittet i mitt bygge. Gäller inte de små hjälptexterna. Dumt att behöva gå tillbaka till 

hemsidan under ifyllandet för att info om handläggningstider t ex. 

Avslutande fråga - e-tjänsten Ja Nej Vet ej 

Är e-tjänsten ”MittBygge” tillräckligt kundvänlig? XXXX

X 

X X 

Kommentarer: 

● Nej inte tillräckligt bra när det måste bli rätt 
● Jag tycker det var för mycket information till det lilla bygget, lätt att gå bort sig och fastna i onödiga 

frågor. 
● Är nog lättare när man sitter med ett riktigt uppdrag istället för fiktivt. 
● Smidigt! 
● Ja med viss tveksamhet. Då det är mycket info. Frågan är vilken typ av kund som man förväntar sig. 

Erfarna eller nybörjare. 
● OK vid ett första användningstillfälle men inte mer. 

Avslutande fråga - framtida användning Ja Nej Vet ej 

Skulle du använda e-tjänsten, för en riktig ansökan om bygglov, med den 

kunskap du nu har fått genom att besvara enkäten? 

XXXX

X 

XX   
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Kommentarer: 

● Nej. Efter ovanstående förbättringar skulle jag använda den endast när jag var riktigt säker på att få 

igenom bygglovet och inte under tidspress med bygget. Det finns för många öppna frågor ännu. 
● Det tar för lång tid med tanke på den besparingen på 500:-,kanske var jag för dåligt påläst på bygget. 

Det är nog skillnad om det var på riktigt och jag hade gjort förarbetet. 
● Det skulle jag definitivt göra. Gillar tjänsten. 
● Vi ansökte om bygglov i en annan kommun och vi var då hjälpta av ett drop i- möte en eftermiddag 

då vi fick samtala med en handläggare. Vi sökte först informationen på kommunens hemsida och 

hade sedan kvar en viss osäkerhet och om detta fick vi samtala. Mycket bra. Vi förkortade 

handläggningstiden på detta sätt. 
● Enkäten har gjort att jag satt mig in i e-tjänsten och fått kunskap jag inte hade tidigare. 
● Bra om det fanns telefon/chat möjlighet kopplat till ifyllandet. 

Analys 
Den avslutande frågan om webbsidans information och upplägg är anpassat till användaren av 

e-tjänsten ”MittBygge” visar att fyra av sju respondenter inte anser att den är det, vilket är ett 

hinder. Tre respondenter anser att webbsidan är anpassad. Resultatet visar bland annat att det 

är samma info fast på olika sätt i ”MittBygge” och på hemsidan. Hemsidan kan behöva 

kompletteras i vissa delar, vilket är hinder. På frågan om e-tjänsten ”MittBygge” är tillräckligt 

kundvänlig svarade fem respondenter att den är det, vilket är en framgångsfaktor. En respondent 

ansåg att den inte var det och ytterligare en svarade vet ej. Kommentarer visar bland annat att 

det är mycket information och att det kan vara lätt att fastna, vilket utgör ett hinder. Den sista 

frågan om respondenten skulle använda e-tjänsten för en riktig ansökan om bygglov, besvarades 

jakande av fem respondenter, nekande av en och ytterligare en svarade vet ej. Övervägande 

delen av respondenterna är positiva, vilket är en framgångsfaktor. Även här finns det exempel 

på sådant som upplevs som hinder i kommentarerna. Resultaten på de tre sista frågorna visar 

på en komplexitet mellan interna och externa kunders behov, vilket stöds av Axelsson et al. 

(2013) som ifrågasätter uppfattningen att ökad service till medborgarna och ökad effektivitet 

går att uppnå parallellt. De menar vidare att ökad förståelse för denna komplexitet kan hjälpa 

till att utveckla offentliga e-tjänster som väger ihop olika intressenters behov på ett bättre sätt. 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att kundbegreppet inom offentlig sektor kan upplevas som 

svårt att ta till sig eftersom de som betalar för tjänsten ofta är andra än de som brukar tjänsten 

och som tjänsten skapar värde för. De menar vidare att det kan vara klokt att inom den egna 

organisationen diskutera och försöka svara på frågan, “vilka vi skapar värde för?” eller “vilka 

är våra kunder?”. Ljungberg & Larsson (2012) framför att organisationer som har någon form 

av monopolställning också har ett särskilt ansvar att vara kundorienterade, även om det låter 

orimligt eller paradoxalt. 

Torres & Royo (2005) menar att uppbyggnad och hantering av webbplatser har blivit en viktig 

del av modern e-förvaltning. Hur dessa initiativ genomförs är enligt författarna inte fullständigt 

kartlagt, vilket med tanke på betydande investeringar i tid och andra resurser borde bli ett mer 

prioriterat arbete när det kommer till kvalitet och effektivitet. 
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5. Slutsatser 

Studiens syfte har varit att bidra med ny kunskap kring kvalitetsutveckling kopplat till e-tjänster 

inom kommunal verksamhet. Övergripande visar resultaten på vikten av att göra nollmätning 

och en grundlig planering av olika aktiviteter. Hit hör bland annat utbildning av medarbetare, 

att se till att det finns ett tydligt ansvar för införandet av e-tjänster, mätning och uppföljning. 

Tid måste avsättas i tillräcklig omfattning för att arbetet med införande och etablering ska kunna 

prioriteras, men också för att kunna utarbeta interna arbetssätt för de olika delarna i e-tjänsten. 

En annan viktig faktor är hur e-tjänsten presenteras på webbsidan då denna utgör portalen in i 

e-tjänsten. Betydelsefullt för hur e-tjänsten uppfattas är också att informationen är tydlig och 

enkel att förstå samt att den också överensstämmer med innehållet på webbsidan. Resultaten 

visar på en komplexitet mellan interna och externa kunders behov. De forskningsfrågor vi sökt 

svar på och de slutsatser som kan dras i relation till dem ses nedan.  

5.1. Vilka hinder och framgångsfaktorer finns det för 

utvecklingen och införandet av e-tjänster av hög kvalitet inom 

kommunal verksamhet? 
Studien har resulterat i att ett stort antal framgångsfaktorer och hinder identifierats kopplat till 

det aktuella fallet. I de två första empiriinsamlingarna identifierades fler hinder än 

framgångsfaktorer.  

Empiriinsamling del 1: Vad har gjorts tidigare med e-tjänsten? (Enkät till 
sektorchef) 
 
Framgångsfaktorer 

- En plan med olika aktiviteter gjordes vid införandet för att möjliggöra nyttan.  

- En medvetenhet finns att förändringsarbete inte är en quick fix. 

Hinder 
- En mer omfattande mätning av nuläget eller nollmätning utifrån olika mätetal hade varit 

att föredra. 

- Arbetet med hur och när nyttan ska följas upp görs till delar men behöver utvecklas för 

en snabbare utveckling av etableringsgraden. 

- Ansvaret för införandet och utvecklandet av e-tjänsten har gått från att vara 

administrationens ansvar, vilket var ett hinder, till att tydligare ligga på enhetschefen, 

men också på systemförvaltaren.  

- Ingen specifik funktion pekas ut som ansvarig för uppföljning utan byggenheten anges. 

 

Empiriinsamling del 2: Workshop - ”Var står vi idag?” 

Framgångsfaktorer 
- E-tjänsten upplevs som att den är gjord efter kundens behov.  

- Ett bra samarbete och stöd från leverantören av e-tjänsten finns när problem uppstår. 

- Tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med e-tjänsten. 

- Medarbetarna är engagerade och vill lära sig mer.  

- Medarbetarna har skapat egna interna utbildningar.  

- Vilja och förmåga att genomföra förbättringar. 

- Tydlig ansvarsfördelning mellan strategiska och operativa frågor.  

- Tydlighet också mellan andra roller i e-tjänsten. 
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Hinder 
- Svårigheter att kommunanpassa/kundanpassa tjänsten ytterligare.  

- Arbetssättet för hela ansökningsförfarandet finns inte beskrivet. 

- Tid har saknats för att utveckla arbetssätt till att omfatta fler delar.  

- Brist på arbetssätt gör det svårare att förenkla och arbeta bort onödiga delar i processen.  

- Alla delar av e-tjänsten är inte implementerade och i drift.  

- Utskick och kommunikation med kund sker på traditionellt sätt och inte via e-tjänsten.  

- Minimal utbildning från leverantören. 

- Andra utomstående aktörer, exempelvis kontrollansvarig, kan inte kommunicera via e-

tjänsten.  

- Annat arbete har prioriterats än att arbeta med e-tjänstens utveckling. 

- Hänsyn till e-tjänstens struktur, dokumentation och resultat tas inte vid nyanställning, 

utbildning och uppmuntran av medarbetare.  

- Det saknas ett strukturerat insamlande av information, vilket är en grundförutsättning 

för att kunna basera beslut på fakta.  

5.2. Hur upplever kommuninvånare kvaliteten i kommunala e-

tjänster? 

Empiriinsamling del 3: Undersökning av det externa kundperspektivet 

I denna empiriinsamling identifierades betydligt fler hinder än framgångsfaktorer.  

Webbsidan 

Framgångsfaktorer 
Inga framgångsfaktorer framkom för denna del. 

Hinder 
- Tillgängligheten av information för alla kunder tillgodoses inte.  

- E-tjänsten stöds inte av alla webbläsare. 

- Svårigheter att hitta och att söka fram information. 

- Svårigheter att förstå information (förkortningar som inte förklaras). 

- Informationen upplevdes ibland svår att förstå, bland annat finns förkortningar som inte 

förklaras.  

E-tjänsten “MittBygge” 

Framgångsfaktorer 
- Momenten i e-tjänsten anses överlag som ganska enkla och lätta att förstå.  

Hinder 
- Kontaktinformation till fler personer än enhetschefen vore önskvärt, en chattfunktion 

vore också bra.  

- Arealsuppgifterna och informationen gällande dessa var svår att förstå.  

- Funktionen som kontrollansvarig var svår att förstå om den var nödvändig eller inte. 

- En lista på kontrollansvariga i kommunen hade varit önskvärt.  

- Enklare åtgärd behöver förklaras på ett bättre sätt.  

- E-tjänsten var inte stabil då några av respondenterna blev utloggade under pågående 

ansökan.   

- Hur lång tid ansökningsförfarandet via e-tjänsten kan ta är otydligt.  
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Avslutande frågor 

Framgångsfaktorer 

- Majoriteten av respondenterna skulle använda e-tjänsten för en riktig ansökan om 

bygglov.  
Hinder 

- Majoriteten av respondenterna ansåg inte att webbsidans information och upplägg är 

anpassat till användaren av e-tjänsten ”MittBygge”. 

- Samma information förekommer på hemsidan och i e-tjänsten, men är strukturerad och 

presenterad på olika sätt. 

- Svårt att hitta relevant information på grund av informationens omfattning och volym.   

  

5.3. Praktiska implikationer och rekommendationer 
Slutsatserna ovan pekar uppenbart på såväl många hinder att reducera som flera 

framgångsfaktorer att potentiellt bygga vidare på inom framtida e-tjänsteutveckling. När det 

gäller den studerade verksamheten kan några rekommendationer vara särskilt aktuella. För att 

öka e-tjänstens användning och etableringsgrad bör angivna framgångsfaktorer och hinder 

analyseras samt värderas efter angelägenhetsgrad. Därefter kan en handlingsplan upprättas i 

syfte att undanröja de mest kritiska hindren. Resultaten visar även på vikten av att göra en 

noggrann nollmätning för att kunna identifiera gapet till det önskade läget. En mer grundlig 

planering av olika aktiviteter för ett bättre införande och etablering behövs. Tid för 

implementering och för att utarbeta nya arbetssätt som hör till e-tjänsten har också saknats 

eftersom annat arbete prioriterats. 

När det gäller implikationer och rekommendationer för införande och etablering av andra e-

tjänster, också i andra kommuner, bör resultaten kunna vara relevanta. Det är inte alltid lätt att 

fånga kundens perspektiv, även om man tror sig gjort detta. Införande och etablering av olika 

typer av e-tjänster bör kunna ske på liknande sätt. Problem och utmaningar man ställs inför, 

oavsett e-tjänst, bör vara liknande även om omfattningen kan skilja sig åt. Studier och 

undersökningar bör kunna genomföras på liknande sätt också för andra etablerade e-tjänster 

som för denna. Vi anser att vi uppfyllt studiens syfte och svarat på frågeställningarna. 

6. Diskussion 
Denna studie har mynnat ut i ett flertal framgångsfaktorer och hinder som kan dyka upp vid 

införande av e-tjänster. För att komma tillrätta med identifierade hinder och uppnå en högre 

etableringsgrad samt effektivt kunna driva förbättringsarbetet framåt krävs planering. 

Planeringsarbetet kan enligt Ljungberg & Larsson (2012) bedrivs i tre olika steg och utförs med  

fördel i projektform. Dessa faser är följande: 

 

1. Analysera gap och planera etablering. Något förenklat kan det beskrivas som 

inventering av analys av gap mellan fastställd process och existerande arbetssätt för att 

sedan planera etableringen med hänsyn till analysresultatet. 

2. Genomför etablering och stäng gap. Olika aktiviteter för att stänga gap genomförs och 

inkluderar såväl information och utbildning som ses som helt nödvändiga inslag. 

3. Följ upp och stödj användningen. Ljungberg & Larsson (2012) är tydliga på den punkten 

och menar att etableringen som projekt måste kunna avslutas vid någon punkt, men att 

utmaningen aldrig upphör och någon slutgiltig seger nås inte heller. Nya medarbetare 

kommer till och processen förändras över tiden. Detta utgör en bestående utmaning att 

uppnå minsta möjliga gap mellan hur man vill arbeta och hur man gör i verkligheten. 
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Förutom ovanstående punkter menar författarna att en redan existerande process ska kunna 

uppfylla krav på fungerande IT-system, mätnings- och belöningssystem, utbildad personal och 

att kommunikationsvägar kring processen finns samtidigt som ett kontinuerligt lärande ska ha 

kommit längre. Ljungberg & Larsson (2012) menar även att ständiga förbättringar är i hög grad 

en kulturell utmaning och bygger på en grundläggande värdering att det alltid finns sätt att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad.  

Studien visar, i enlighet med doktrinen, att det finns ett stort gap mellan teori och praktik. Det 

yttras tydligt genom frånvaro av teoretiska modeller vad gäller framförallt förändringsarbete 

och mätning av avsedda effekter.  

Vi har även kunnat visa varför det är viktigt att kunder, såväl externa som interna, sätts i centrum 

och blir medproducenter till en e-tjänst. Studien visar även att det är viktigt för 

kommuninvånarna hur e-tjänsten presenteras på webbsidan, att informationen är tydlig, enkel, 

lätt att förstå och hitta.  

I det avseende kan man med fog hävda att kommunen bör ta sitt ansvar för att erbjuda 

kommuninvånarna likvärdiga och rimliga möjligheter att ta del av viktiga e-tjänster kommunen 

erbjuder. I annat fall är risken stor att verksamheten vaggas in i en falsk trygghet och tror att 

man skapat en väl fungerande e-tjänst medan kommuninvånarna anser något annat. Att det 

förhåller sig på det sättet framgår även av doktrinen som framhåller vikten av att kunna anta 

kundens perspektiv, ställa sig bredvid denne och betrakta verksamheten från sidan. När det 

horisontella perspektivet tillämpas bör det enligt Ljungberg & Larsson (2012) bli uppenbart att 

det finns en hel process (väg) från kundbehov till kundtillfredsställelse. Anpassning till kundens 

individuella krav och förmåga att anpassa sig till snabba förändringar kräver enkla och 

resurssnåla processer.  

Ljungberg & Larsson (2012) uttrycker viss tveksamhet och menar att verkligheten inte är så 

enkel och att skapande av enkla processer flyttar komplexiteten från processen till individen. 

Utvecklingen kan något förenklat beskrivas som övergång från komplexa processer och enkla 

arbetsuppgifter mot enkla processer och komplexa arbetsuppgifter. I sammanhanget är det även 

viktigt att bli varse om att de flesta människor föredrar och upplever det som stimulerande och 

inspirerande att arbeta med komplexa uppgifter i en miljö som stöder dem i deras arbete än att 

arbeta med enkla arbetsuppgifter i en miljö som genom sin struktur motverkar ett bra resultat. 

Studien visar även hur viktig mätning och uppföljning är samt att ansvaret kring dessa frågor 

behöver vara tydligt fördelat. Det vi inte kan mäta, kan vi svårligen förbättra menar Ljungberg 

& Larsson (2012). Mätning utgör enligt författarna en självklar del av den etablerade processen 

och ska inte skjutas på framtiden. Mätsystemets funktion är att visa vad som är viktigt och är 

helt central för varje förändring och/eller utveckling. När relevanta mått för mätning av 

prestationen hos en viss tjänst eller egenskap saknas, kan det vara en god fingervisning om att 

den aktuella tjänsten inte heller kan ledas eller utvecklas på ett mer effektivt sätt.  

De viktigaste insikterna denna studie har bidragit med är att en mindre kommun saknar de 

resurser som krävs för att samtidigt uppnå ökad service till medborgarna och ökad effektivitet. 

Den förväntade effektiviteten hämmas av parallella flöden eller av att de allra flesta ansökningar 

om bygglov fortfarande tas emot på traditionellt sätt. Orsaker till att e-tjänsten inte används i 

högre utsträckning återspeglas i respondenternas tillika kommuninvånarnas enkätsvar där 

betydligt fler hinder än framgångsfaktorer identifierats. Även det förhållande att kommunen 

köper tjänsten av en extern leverantör kan antas påverka effektiviteten. Detta gäller framförallt 

utbildningsinsatser som inte tillhandahålls i tillräcklig omfattning från leverantörens sida. 
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6.1. Metoddiskussion 
Valet att genomföra en fallstudie har skapat förutsättningar att få en djupare förståelse genom 

en omfattande empiriinsamling bestående av tre olika undersökningar. Med viss försiktighet 

skulle studien kunna sägas ha återgivit en tredimensionell bild av verkligheten som varit 

föremål för denna undersökning (Bell, 2000). Fallstudien har skapat förutsättningar för att 

uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna på ett tillfredsställande sätt. 

Slutsatsernas riktighet och validiteten har stärkts genom undersökningar utifrån tre olika 

perspektiv; överordnad chef, medarbetare och kommuninvånarperspektiv.  

Mätinstrumenten har testats innan undersökningen och får anses ha uppfyllt det vetenskapliga 

kravet på tillförlitlighet och stabilitet. Andra uppsatsförfattare skulle kunna få likvärdiga utslag 

eller resultat vid användning av samma metod eller angreppssätt. Reliabiliteten och validiteten 

har stärkts av att undersökningarna utgått från olika etablerade modeller och att det har funnits 

möjligheter att korrigera missförstånd och stämma av olika tolkningar under 

datainsamlingsprocessen.  

Vidare har uppsatsförfattarna ansträngt sig för att genomföra undersökningarna på ett opartiskt 

och noggrant sätt. Etiska principer har beaktats och noggrann information om syftet med 

datainsamlingen givits till samtliga respondenter samt principer för fallstudieforskning 

tillämpats. 

6.2. Avslutande kommentarer och förslag på vidare forskning 

Efter att ha fått genomföra denna studie har vi i likhet med Ljungberg & Larsson, 2012; Rother 

2016, kommit till insikt om att framtiden inte kan med någon större grad av säkerhet förutsägas 

med anledning av att det ständigt inträffar nya, oväntade händelser. Detta innebär dock inte att 

vi kan lämna framtiden åt sitt öde- det är snarare tvärtom. Dagens slimmade organisationer gör 

att inga medarbetare egentligen har tid eller resurser att ägna sig åt framtiden. En lösning skulle 

enligt Ljungberg & Larsson (2012) kunna vara att skapa processer för att identifiera, analysera 

och utvärdera förändringar i omvärlden som kan påverka organisationens verksamhet. 

Förutom konkreta förslag på hur en kommunal verksamhet kan lägga upp sitt arbete vid 

planering, etablering, uppföljning och ständig förbättring av en e-tjänst samt undersökning av 

användarnas upplevda kvalitet, har vi även försökt vidga perspektivet och beskriva utmaningar 

som detta arbete ställer på offentlig- och kommunal sektor. Genom att återge en ärlig bild av 

de svårigheter som kommunerna kan ställas inför praktiskt, mentalt och tekniskt har 

komplexiteten ökat och arbetet kan framstå som ännu svårare. Vi delar dock ändå Ljungberg & 

Larssons (2012) uppfattning om att det måste ses utifrån motsatt synvinkel och medvetenheten 

kring att något är svårt gör det hela mycket enklare samtidigt som nödvändigheten av förändring 

förblir opåverkad. I en dynamisk värld gäller det att inte nöja sig med att vara bland de första 

och ha som mål att nå ditt andra redan kommit. 

Ambitionen har även varit att väcka uppmärksamheten kring särskilda utmaningar som kan 

kopplas till den offentliga sektorn. Särdragen i förhållande till privat sektor återspeglas i de 

olika förvaltningsdoktrinerna som enligt Petersson & Söderling (1993) inte sällan låter olika 

intressen konkurrera med varandra. Även Montin & Granberg (2013) framför ett liknande 

resonemang och menar att betoning på kund, privatisering och marknadsefterlikning inom 

kommunal verksamhet kan kollidera med ett flertal andra värden. Vidare har vi identifierat 

behovet av fortsatt forskning gällande ledarskapets roll inom den offentliga sektorn. Nya, och 

ofta motstridiga intressen måste hanteras parallellt. Samtidigt förväntas offentliga ledare skapa 

förutsättningar för morgondagens krav på utveckling och förändring. Därför, och i likhet med 

Kuipers et al. (2013), menar vi att det behövs fler studier av förändringsledning inom offentlig 
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sektor. Dessa studier skulle kunna bidra till att stänga gapet inom litteraturen och bygga nya 

teoretiska broar.  

Vår förhoppning är att vi med denna studie har lyckats uppfylla studiens syfte och besvara 

forskningsfrågorna gällande användarnas upplevda kvalitet av en kommunal e-tjänst och även 

kunnat identifiera hinder och framgångsfaktorer som kommunal verksamhet ställs inför vid 

utveckling och införande av e-tjänster av hög kvalitet. 

Som en avslutning, på ett lärorikt och spännande examensarbete, vill vi skicka med Ljungberg 

& Larssons (2012, s. 524) tänkvärda och uppmuntrande ord: 

“Det är lättare att skapa framtiden än att spå den. Det är troligtvis också betydligt mer 

spännande och lönsamt.” 
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Bilaga A 
Enkät till sektorchef  

”Vad gjordes inför och vid införskaffandet av e-tjänsten?” 
Enkäten är till för att fånga berättelsen om och beskriva vilket grundarbete som gjordes inför 

och vid införskaffandet av e-tjänsten ”MittBygge”. Sektorchefen var den funktion som 

initierade införskaffandet av e-tjänsten. 

Enkäten utgår från de sju huvudfrågor som återfinns i Vägledning för Nyttorealisering version 

2.0 (s. 6, 7.). Förklaringar och underliggande frågeställningar har anpassats för att bättre passa 

undersökningsobjektet, e-tjänsten ”MittBygge”. 
 

1. Vad är nyttan?  

(Här är grunden de behov som föranledde införandet av e-tjänsten. Vad var nuläget och vad 

ville man uppnå. Skillnaden mellan nuläge och önskat läge är nyttan.) 

a. Vad var nuläget innan införandet av e-tjänsten? 

 

Kommentar: 
 

b. Vad önskade man uppnå vid ett införande av e-tjänsten (nyttan)? 
 

Kommentar: 
 

c. Gjordes någon koppling mot verksamhetens mål, i så fall hur? 
 

Kommentar: 
 

 

2. Hur ska nyttan realiseras?  

(Här bör en samordning och planering av olika aktiviteter ske så att de kan genomföras i rätt 

ordning, för att möjliggöra realiseringen av nyttan.) 

a. Gjordes en planering av vilka aktiviteter som var nödvändiga att genomföras för att 

möjliggöra nyttan, i så fall vilka? 
 

Kommentar: 
 

 

3. Vem ska realisera nyttan?  

(Den ansvarige, nyttorealiseringsansvarig, ska planera, undanröja hinder och arbeta för 

realisering av nyttan.) 

a. Utsågs någon funktion som ansvarig för införandet och utvecklandet av e-tjänsten, i 

så fall vilken funktion? 
 

Kommentar: 
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4. När uppkommer nyttan?  

(Nyttan uppstår vanligtvis successivt allteftersom de olika aktiviteterna genomförts och nya 

arbetssätt införts.) 

a. När förväntade ni att nyttan internt och för kund kunde uppstå?  
 

Kommentar: 
 
 

 

5. Hur ska nyttan följas upp?  

(Uppföljning av nyttan bör ske inom ramen för befintligt styr- och ledningssystem och 

uppföljningsprocess. Det ska vara tydligt beskrivet hur och när nyttan följs upp samt hur 

informationen tas fram, till exempel genom enkätundersökning, statistiska metoder, mätetal, 

observationer eller ekonomiskt utfall.) 

a. Gjordes en planering av hur och när nyttan skulle följas upp, om så gjordes, på vilket 

sätt? 
 

Kommentar: 
 
 

 

6. Vem ansvarar för uppföljningen?  

(Det är vanligt att nyttorealiseringsansvarig också får ansvar för uppföljningen. Andra 

funktioner som också kan tänkas ansvara kan vara verksamhetscontrollers eller ekonomer.) 

a. Utsågs någon funktion som ansvarig för uppföljning, i så fall vilken? 
 

Kommentar: 
 
 

 

7. Vilka mätetal ska användas?  

(Mätetalen som används ska vara definierade, beskrivna, dokumenterade och förankrade i 

organisationen. Mätetalen får gärna koppla till sådant som redan mäts i organisationen till 

exempel kötid, genomloppstider, nöjd kund, servicenivå eller liknande.) 

a. Togs olika mätetal/indikatorer fram för att kunna mäta nyttan av e-tjänsten, i så fall 

vilka? 
 

Kommentar: 
 
 

b. Beaktades kundnyttan vid framtagandet av mätetal/indikatorer, i så fall på vilket sätt? 
 

Kommentar: 
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Bilaga B 

Workshop - ”Var står vi idag?” 
I denna workshop får de funktioner som idag berörs av e-tjänsten ta ställning till olika 

frågeställningar på en fyrgradig skala. Processmognadsmodellen PEMM är utgångspunkten 

men har omarbetats och anpassats för att passa e-tjänsten ”MittBygge”. 

 

Workshopen går till så att varje frågeställning (moment) diskuteras i gruppen och man enas i 

konsensus var man ligger på den fyrgradiga skalan.  

 

För frågeställningar där man lägger sig på nivå 1 eller nivå 2 får man också enas om 

kommentarer i fritext där frågorna är: 

- Vad är huvudargumentet att vi hamnade på nivå 1 eller 2? Vad är det som hindrat oss 

från att nå högre (utmaningar/hinder)? 

 

För frågeställningar där man lägger sig på nivå 3 eller nivå 4 får man också enas om 

kommentarer i fritext där frågorna är: 

- Vad är huvudargumentet för att vi hamnade på nivå 3 eller nivå 4? Vad är det som 
möjliggjort för oss att hamna här (framgångsfaktorer)? 

-  

Område Delområde Moment Nivå 1 
Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 
Tar 

delvis 

avstånd 

Nivå 3 
Instämmer 

till stora 

delar 

Nivå 4 
Instämmer 

helt och 

hållet 

Design 
(E-tjänstens 

uppbyggnad och 

beskrivning) 

Syfte 1.Vi anser att e-tjänsten 

har ett tydligt syfte utifrån 

kundens behov. 
  

        

Kommentarer: 

  Sammanhang 

2.Vi anser att det finns en 

tydlig beskrivning av hur 

vi ska hantera 

ansökningar som kommit 

in via e-tjänsten och att 

skillnaden är tydlig mot 

hur vi hanterar de analogt 

inkomna ansökningarna. 

        

Kommentarer: 

  Dokumentation 

3.Vi anser att det finns 

stöd och hjälp att tillgå 

när utmaningar och 

problem uppstår i e-

tjänsten eller i hanteringen 

av ansökningar som 

kommit in via e-tjänsten. 

        

Kommentarer: 
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Utförare 
(Förmåga att 

använda/upprepa 

e-tjänsten) 

Kunskap 4.Vi har tillräckliga 

kunskaper om e-tjänstens 

olika delar för att kunna 

arbeta i den. 

        

Kommentarer: 

  Förmåga 

5.Vi har fått utbildning 

och andra kompetens-

utvecklingsinsatser för att 

utföra olika moment i e-

tjänsten. 

        

Kommentarer: 

  Beteende 

6.Vi bidrar till 

utvecklingen av e-tjänsten 

genom att exempelvis föra 

fram behovet av 

nödvändiga justeringar 

eller önskvärda 

förbättringar av 

processen. 

        

Kommentarer: 

Ägare 
(E-tjänstens 

ägarskap, 

styrning och 

ledning) 

Identitet 7.Vi anser att chefen för 

byggenheten ansvarar för 

de strategiska besluten 

rörande e-tjänsten. 

        

Kommentarer: 

  Aktiviteter 

8.Vi anser att det finns en 

tydlighet i roller och 

ansvar också för andra 

funktioner kopplade till e-

tjänsten. 

        

Kommentarer: 

  Auktoritet - 

ledarskap 

9.Vi anser att det finns ett 

fungerande samarbete 

mellan chefen för bygg-

enheten och medarbetarna 

som arbetar i e-tjänsten 

för att uppnå 

organisationens mål. 

 

        

Kommentarer: 
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Infrastruktur 
(E-tjänstens 

förutsägbarhet 

och stödjande IT-

system) 

Informations-

system 
10.Vi anser att all 

dokumentation rörande 

ärenden från e-tjänsten 

produceras och sparas i 

stödjande IT-system. 

        

Kommentarer: 

  HR-system 

11.Vi anser att 

anställning, utbildning 

och uppmuntran av 

medarbetare utgår från e-

tjänstens struktur, 

dokumentation och 

resultat. 

        

Kommentarer: 

Mätning 
(Mätning och 

förbättring av e-

tjänsten) 

Definitioner 12.Vi anser att vi 

använder olika sätt för 

insamling av muntlig och 

skriftlig information i 

syfte att förbättra e-

tjänsten. 

        

Kommentarer: 

  Användning 

13.Vi anser att 

regelbundna mätningar av 

olika delar av e-tjänsten, 

kund- och 

medarbetarperspektiven, 

har blivit en naturlig del i 

arbetet för att utveckla e-

tjänsten. 
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Bilaga C 

Enkät – e-tjänsten för bygglov i Ulricehamns kommun 

Undersökningen har avgränsats till att handla om de delar på websidan samt de delar i e-

tjänsten som berör bygglovsansökan för tillbyggnad. Övriga delar ingår inte i undersökningen. 

Givetvis tas gjorda ansökningar tagits bort från ”MittBygge” efter att de skickats in. 

Ni svarar på enkäten samtidigt som ni utvärderar efterfrågade delar på websidan och gör 

ansökningsförfarandet av bygglov i e-tjänsten. 

 

Syftet är att få en utvärdering bestående av två delar där del ett utgörs av påståenden gällande 

informationen på websidan, del två består av påståenden gällande e-tjänsten ”MittBygge”. 

 

Påståendena besvaras i en fyrgradig skala. Till påståendena som ligger under respektive 

område (flik i e-tjänsten) finns också ett kommentarsfält där ni kan uttrycka vad som kan 

förbättras eller vad som är bra. 

Förutsättningar inför bygglovsansökan 

- Tillbyggnaden ska omfatta 20 kvadratmeter, vara i trä och i samma herrgårdsgula färg 

som enbostadshuset. Enbostadshuset är också uppfört i trä. 

- Takbeläggningen ska vara rött lertegel, samma takbeläggning som för 

huvudbyggnaden.  

- Fönsterkarmarna ska vara vita och vara av trä, samma som för huvudbyggnaden. 

- Arealsuppgifter: Fastighetsareal är 1000 kvadratmeter, Nytillkommen byggnadsarea är 

20 kvadratmeter, nytillkommen bruttoarea är 17 kvadratmeter, nytillkommen 

öppenarea är också 17 kvadratmeter. 

- Fastigheten har kommunalt vatten, avlopp och dagvatten 

Ta reda på följande uppgifter på www.ulricehamn.se : 

- Leta dig fram till e-tjänsten ”MittBygge”. 

- Ta reda på vilka ritningsunderlag och kartor som måste finnas med en ansökan. 

- Ta reda på vad avgiften är för bygglov för en tillbyggnad. 

- Ta reda på vilken rabatt man får om bygglovsansökan lämnas in via e-tjänsten. 

- Ta reda på var du hittar information gällande tillbyggnad av enbostadshus. 

OBS! Svara på påståendena gällande webben i enkäten! 

Skriv gärna dina synpunkter på sådant som kan förbättras eller sådant som är bra i 

kommentarsfältet. 

Gå in i e-tjänsten ”MittBygge” 

- Genomför ansökan enligt de givna förutsättningarna genom att fylla i de obligatoriska 

fälten. Fundera över hur lätt eller svårt du upplever det är att utföra momenten. 

- Klicka på frågetecknen för att få reda på mer information om valen. Läs hjälptexterna. 

Fundera över hur upplever du språket och förklaringarna. Är informationen enkel att 

förstå? 

OBS! Svara på påståendena gällande e-tjänsten i enkäten! 

Sist under varje område (flik i e-tjänsten) i enkäten finns ett kommentarsfält där du kan skriva 

synpunkter på sådant som kan förbättras eller sådant som är bra. 

  

http://www.ulricehamn.se/
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Enkät  

Webbsidan Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Det var enkelt att hitta fram till e-tjänsten för 

bygglov på Ulricehamns kommuns webbsida. 

 

    

Det var enkelt att hitta vilka ritningsunderlag 

och kartor som måste finnas med en ansökan. 

 

    

Det var enkelt att hitta avgiften för bygglov för 

en tillbyggnad. 

 

    

Det var enkelt att ta reda på vilken rabatt man 

får om bygglovsansökan lämnas in via e-

tjänsten. 

    

Det var enkelt att ta reda på information 

gällande tillbyggnad av enbostadshus. 

 

    

Informationen på webbsidan om bygglov är 

överlag lätt att förstå och det är enkelt att hitta 

den information som behövs. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 

 

E-tjänsten ”MittBygge” 

När du klickat på e-tjänsten 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Det var enkelt att logga in på e-tjänsten. 

 

    

Det var lätt att förstå vilken typ av e-tjänst jag 

skulle välja efter inloggning, informationen på 

sidan var lätt att förstå. 

 

    

Kontaktinformationen till byggenheten, för 

hjälp vid användning av e-tjänsten, är tillräcklig 

och tydlig. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 

Inledning 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Vad vill du göra – det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

Kommentar: 
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Fastighetsuppgifter 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Fastigheten – det var lätt att få fram 

fastighetsbeteckning, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 
Grunduppgifter 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Beskriv planerad åtgärd–  det var enkelt att 

utföra momentet, informationen i hjälptexterna 

var lätt att förstå. 

 

    

Markera åtgärd - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

För typ av byggnad - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

Utvändigt material och färgval - det var enkelt 

att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

 

    

Arealsuppgifter - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 
Tilläggsuppgifter 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Uppgift om vatten och avlopp - det var enkelt 

att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

 

    

Tidpunkt - det var enkelt att utföra momentet, 

informationen i hjälptexterna var lätt att förstå. 

 

    

Enklare åtgärd - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

Uppgifter om kontrollansvarig (KA) - det var 

enkelt att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

 

    

Kommentar: 
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Handlingar 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Bifoga handlingar - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

Möjligheten att hämta detaljplan och andra 

ritningar digitalt, hade ökat sannolikheten att 

jag skulle använda e-tjänsten vid 

bygglovsansökan. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 
Sökandeuppgifter 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

I vilken roll söker du - det var enkelt att utföra 

momentet, informationen i hjälptexterna var lätt 

att förstå. 

 

    

Personuppgifter privatperson - det var enkelt 

att utföra momentet, informationen i 

hjälptexterna var lätt att förstå. 

    

Tillägg - det var enkelt att utföra momentet, 

informationen i hjälptexterna var lätt att förstå. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 
Granska 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Det är enkelt att förstå informationen i och 

uppgifterna i ansökan. 

 

    

Kommentar: 

 

 

 

 
Underskrift 

 

Nivå 1 

Instämmer 

inte alls 

Nivå 2 

Tar delvis 

avstånd 

Nivå 3 

Instämmer till 

stora delar 

Nivå 4 

Instämmer 

helt och hållet 

Det är enkelt att förstå hur jag signerar min 

ansökan. 

 

    

Kommentar: 
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Avslutande frågor 

 

Ja Nej Vet ej 

Är information och upplägg på webbsidan, ulricehamn.se, 

anpassad till användaren av e-tjänsten ”MittBygge”? 

 

   

Kommentar: 

 

 

Är e-tjänsten ”MittBygge” tillräckligt kundvänlig? 

 
   

Kommentar: 

 

 

Skulle du använda e-tjänsten, för en riktig ansökan om bygglov, 

med den kunskap du nu har fått genom att besvara enkäten? 

 

   

Kommentar: 

 

 

 

 


