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Sammanfattning 

En medborgare vet inte alltid vilka administrativa rutiner som krävs för att hantera en viss livs-
händelse, vilka myndigheter som berörs och vad övrigt som behövs för att fullgöra en viss myn-
dighetsrelaterad uppgift. Ur ett medborgarperspektiv är det därför logiskt att bli guidad i detta 
och inte själv behöva samordna myndigheternas arbete. Ett sätt att orientera verksamheten efter 
detta medborgerliga krav på horisontell samverkan är att utveckla myndighetsgemensamma tjäns-
teprocesser. 

Medborgarorientering och horisontell samverkan är två internationella förvaltningspolitiska tren-
der som bl.a. medför att offentliga tjänster allt oftare konstrueras gemensamt, av flera aktörer, 
och dessutom levereras genom flera alternativa kanaler. 

Vad som underlättar och driver på utvecklingen är informationsteknologin som medfört nya 
möljligheter för hur tjänster, aktörer och kanaler kan kombineras och integreras. Nytt utrymme 
har uppstått för innovationer som är mera praktiska utifrån situation, kunskap och preferenser 
hos medborgare och företag.  

En praktisk svårighet är att hantera alla de nya plattformar, förväntningar och samverkansformer 
som kan uppstå. Efterhand som flera myndigheter erbjuder flera integrerade tjänster i flera kana-
ler samtidigt kan scenariot bli komplext. 

Genom föreliggande litterturstudie skapas dels ett förslag till referensram för utveckling av myn-
dighetsgemensamma tjänster och leveranskanaler, dels en sammanställning över vilka medborger-
liga preferenser som bör beaktas vid utvecklingen av vad vi kan kalla en sammanhållen förvalt-
ning. 

Projektet har initierats inom ramen för Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveck-
ling i staten, ett nätverk där de två parterna bakom denna studie – Skatteverket och Centrum för 
tjänsteforskning (CTF) – är delaktiga. Denna kunskapsöversikt är ett första steg i ett tänkt längre 
samarbete där Skatteverket och CTF planerar en empiriskt grundad studie där Skatteverkets spe-
cifika förhållande till medborgare och företag behandlas mer ingående.  
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1. Två bakomliggande trender 

I detta första avsnitt positionerar vi rapportens innehåll i förhållande till en pågående utveckling 
såväl i Sverige som internationellt. Vi gör detta genom att beskriva två olika, men uppenbart in-
terrelaterade, förvaltningspolitiska trender: medborgarorientering och horisontell samverkan. 

1.1. Medborgarorientering 

Den senaste förvaltningspolitiska propositionen lades fram 1997 (Regeringen 1997). Propositio-
nen hade ledorden ”en förvaltning i medborgarens tjänst”. År 2000 följde så ett handlingspro-
gram i spåren av propositionen (Justitiedepartementet 2000). Förvaltningspolitiken hade under 
åren mellan proposition och handlingsprogram flyttats från Finansdepartementet till Justitiede-
partementet och till dåvarande demokratiministerns portfölj.  Handlingsprogrammet kom att 
rubriceras ”En förvaltning i demokratins tjänst”. Detta handlingsprogram färgade en stor del av 
den förvaltningsutveckling som pågått under 2000-talet och bland annat uttrycktes en målbild (s. 
5-6): 

Målen för 2000-talet är en statsförvaltning som med höga krav på säkerhet, effektivitet och demokrati 
är tillgänglig och tillmötesgående. Den har medborgarnas fulla förtroende och ger näringslivet goda 
arbets- och tillväxtförutsättningar. Den är framgångsrik och respekterad internationellt. I denna för-
valtning genomför statliga myndigheter sina uppdrag med hög servicenivå, öppenhet, kompetenta och 
motiverade anställda och dugliga chefer och en stor förändringsförmåga.  

Vidare påpekades vikten av systematiskt utvecklingsarbete och betydelsen av att betrakta förvalt-
ningen som en helhet (ibid, s. 11): 

Ett systematiskt kvalitetsarbete bör ingå som en viktig del i myndighetens arbete med att utveckla sin 
verksamhet. Det innebär att kvalitetsarbetet bör bedrivas på ett metodiskt sätt (systematik), baserad på 
en strategi som sträcker sig över en längre tidsperiod (långsiktighet) och med medborgarna i centrum 
(medborgarfokus). Utvecklingsarbetet bör omfatta hela verksamheten och dess gränsytor mot övrig 
offentlig förvaltning så att luckor i ansvaret mellan myndigheter inte uppstår inom ramen för det of-
fentliga åtagandet (helhetssyn). 

I detta handlingsprogram finns också ett antal punkter som rör staten som en föredömlig IT-
användare och konceptet 24-timmars myndighet förekommer i texten. Just utvecklingen av den elek-
troniska förvaltningen har sedan den här tiden varit en påtaglig tendens. Rapporter kring olika 
frågor som kanalstrategier och interoperabilitet, e-fakturor och utmärkelser för bästa e-tjänster 
har blivit vanligt förekommande inom förvaltningen. Bland nyligen publicerade rapporter kan 
nämnas Verva:s rapporter kring automatiserad ärendehantering (2006:3) och medborgare och 
företags tillgång till elektronisk samhällsservice (2007:9). Här är det uppenbart att ny teknik är en 
möjliggörare för det nya, mer kundorienterade, medborgarmötet. I den senare av Vervas rappor-
ter kan vi läsa följande: 

För att kunna erbjuda den samhällsservice som medborgare och företag behöver måste utvecklingsar-
betet ske utifrån ett kundperspektiv. Sättet som samhällsservice tillgängliggörs på måste utgå från 
medborgarnas och företagens situation, inte utifrån hur förvaltningen är organiserad. Kundbegreppet 
används för att beskriva ett förhållningssätt, en attityd gentemot medborgarna som handlar om gott 
bemötande, god service etc. 

I den Handlingsplan för eFörvaltning som presenterades av regeringen i januari 2008 utvecklas 
den politiska retoriken angående möjligheterna att förbättra service för medborgare och företag 
med hjälp av ny teknologi (Finansdepartementet 2008). Denna utvecklingstrend är på intet sätt 
unik för Sverige utan liknande tendenser kan studeras i länder som England, Australien, Kanada 
och i flera av våra nordiska grannländer. Australiensiska forskare har till exempel uttryckt följande 
(Halligan & Moore 2004): 
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A key aspect of this is the degree to which customers are involved in the development of government 
services. Involvement means the engagement of the customer both in the definition of the require-
ment (what service) as well as in the definition of the delivery mechanism (how it works). 

Sammanfattningsvis kan sägas att såväl i Sverige som i många andra länder har 2000-talet burit 
med sig en intensifierad diskussion om nytta som förvaltningen skapar för medborgare och om 
hur ny teknik kan bidra positivt i det sammanhanget. Denna utvecklingstrend kan spåras också 
inom Skatteverket. Genom det tidiga arbetet med SIQ:s modell för kundorienterad verksamhets-
utveckling (se Quist 2003 för en detaljerad redogörelse) fördes diskussioner om olika grupper av 
mottagare av värde, vilket senare förtydligades genom kartläggning av verksamhetens processer 
och den ”strimling” som skedde med utgångspunkt i de fyra grupperna: privatpersoner, småföre-
tag, medelstora företag samt stora företag.  Vidare ser vi uttryck i form av utformandet av servi-
ceåtaganden, olika mätningar av kundtillfredsställelse och i rapporten om attityder i medborgar-
mötet (Skatteverket rapport 2004:5). Skatteverket har också definierat fyra olika former av möten 
genom vilka värdeskapandet sker; det tekniska mötet, telefonmötet, det personliga mötet samt 
det skriftliga mötet.  

1.2. Horisontell samverkan 

I föregående avsnitt refererades det senaste förvaltningspolitiska handlingsprogrammet från år 
2000. Ett nytt samlat grepp om förvaltningspolitiken saknas dock och vi får söka oss till linjetal 
och liknande för att spåra nya signaler om prioriterade förändringar. Förra statsrådet med ansvar 
för förvaltningspolitiken var Sven-Erik Österberg. Det linjetal som ministern höll inför landets 
generaldirektörer strax före sommaren 2005 rubricerades En modern och sammanhållen förvaltning. I 
talet presenterades de tre sammanhängande strategier som då ansågs vägledande för den framtida 
förvaltningspolitiken; en sammanhållen förvaltning 2010, en effektiv och rättssäker förvaltning 
samt en innovativ och lärande förvaltning. Bland de komponenter som sades vara gemensamma 
för de tre strategierna kan nämnas ledarskap, klokare styrning och teknikanvändning. Också Ös-
terbergs efterträdare, Mats Odell, betonar i sitt linjetal i maj 2007 denna fråga. Han önskar ut-
veckla styrningen utifrån ett helhetstänkande. Idag styrs för mycket sektorsvis samtidigt som 
samhällsproblemen ofta är sektorsövergripande. Fokus läggs alltför ofta på den enskilda myndig-
heten och dess prestationer istället för på önskvärda effekter.  

Retoriken rörande en sammanhållen förvaltning är den svenska motsvarigheten till en internatio-
nell reformtrend där vikten av horisontell samverkan betonas. I andra länder har koncept som 
joined-up-government, whole-of-government och horizontal management utvecklats. Den tydliga trenden 
rörande horisontell samverkan under 2000-talets första hälft beskrivs ofta som en reaktion mot 
den kraftiga betoningen av organisatoriskt avgränsade och mätbara enheter som mål- och resul-
tatstyrningen förutsatt (Quist 2007). Enskilda individers mentala strukturer och processer liksom 
förvaltningens kollektiva dito öppnar inte upp för alternativa sätt att betrakta verkligheten. I prak-
tiken innebär detta att mål avseende samverkan och att utveckla nya arbetsformer inte får priori-
tet jämfört med de rena produktionsmålen i respektive myndighet.  Detta är dock bara en av flera 
förklaringar till det påtagliga intresset för detta område. I våra ögon är det uppenbart att önskan 
om en mer medborgarorienterad förvaltning och de möjligheter som ny teknologi skapar driver 
på utvecklingen mot en sammanhållen förvaltning.   

The principle embraces several fundamental ideas of service design. Customer requirements must be 
at the heart of the design process - usability and accessibility through multiple devices should be cen-
tral to the design of services. Customer needs may also cross boundaries between providers: existing 
silo-based delivery should be challenged with an emphasis on joining up services around the require-
ments of the user rather than the organisational structure of the provider. Partnership working across 
organisational boundaries will be encouraged (Cabinet Office 2004). 

Det finns ett antal påtagliga projekt i den svenska förvaltningen som indikerar att den politiska 
retoriken avseende en sammanhållen förvaltning har färgat av sig i praktiken. Till exempel har 
Statskontoret dokumenterat erfarenheterna från projektet VISAM (Statskontoret 2005:125). Det-
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ta var ett projekt där ett flertal myndigheter med ett stort antal tjänstemöten arbetade tillsammans 
för att utreda olika frågeställningar kopplat till horisontell samverkan. Ett något senare exempel är 
de olika myndigheter som arbetar tillsammans för att underlätta den så kallade starta-eget-
processen. I båda dessa sammanhang figurerar Skatteverket. Vidare kan nämnas det mycket aktu-
ella exemplet med lokala servicekontor mellan Försäkringskassan och Skatteverket, där medbor-
gare förväntas kunna få ett samlat tjänsteutbud.  

Vilket nämnts ovan refereras ofta till brister orsakade av arbetet inom regeringskansliet för att 
förklara hinder för samverkan. Det är därför intressant att notera att det också inom regerings-
kansliet pågår olika utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om vad som populärt kallas hori-
sontell styrning. Den dåvarande stabsmyndigheten Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) 
fick 2004 i uppdrag att, i dialog med Ekonomistyrningsverket och andra myndigheter, analysera 
och bedöma hur traditionell styrning kan kompletteras med vad som kallades en styrning baserad 
på myndighetsövergripande verksamhetsprocesser. Uppdraget redovisades i rapporten Processbase-
rad verksamhetsstyrning i staten (dnr Fi2004/2631). En viktig slutsats i rapporten var att en process-
baserad verksamhetsstyrning kan bidra till såväl att effektivisera statsförvaltningen som att ut-
veckla resultatstyrningen. Processbaserad verksamhetsstyrning definieras i rapporten som sam-
verkan utifrån en sammanhållen process i vilken två eller flera aktörer tillsammans levererar en 
tjänst till en medborgare. Utgångspunkten är att förstå medborgarnas förväntningar och önske-
mål på en viss tjänst och hur man bäst skapar den värdeskapande kedja av aktiviteter som kan 
möta dessa förväntningar. Med ett sådant synsätt blir det också tydligt att det finns ett antal fakto-
rer som kan underlätta, försvåra eller ibland till och med förhindra processen att fungera (för en 
mer utförlig diskussion se Verva rapport 2007:12).  

Vi har i detta inledande kapitel presenterat två tydliga förvaltningspolitiska trender som tillsam-
mans väl talar för behovet av föreliggande studie. I nästa avsnitt beskrivs med utgångspunkt i 
denna inledande bakgrundsbeskrivning det uppdrag som Skatteverket gett till Centrum för tjäns-
teforskning – CTF samt studiens syfte och tillvägagångssätt.  
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2. Uppdrag, syfte & tillvägagångssätt 

När myndigheterna skall anpassa sig till de övergripande förvaltningspolitiska trender som be-
skrevs i föregående kapitel uppkommer många nya frågor av verklighetsnära och praktisk natur. 
Den konkreta problemställning som gav upphov till föreliggande studie var: Hur informerar Skatte-
verket på bästa sätt medborgare och företag – som egen myndighet eller tillsammans med andra?  

De traditionella kontaktvägarna såsom telefoni och pappersprodukter har utökats med webbplat-
ser, avatarer1, e-post, annonsering och affischering. Medborgarna kan välja olika sätt att interagera 
med myndigheterna, men hur skall detta val gå till och vad är mest effektivt? Är ett fritt val alltid 
det bästa eller bör medborgarna styras mot vissa tjänstekanaler? I ett diskussionsunderlag (2007-
05-21) preciserar Skatteverket sju centrala frågeställningar: 

1. Vad är det som utlöser medborgare och företags val av informationskanal från myndighe-
ter? Vad är det som gör att vi i olika situationer väljer information via telefoni, webb, ro-
botar, broschyrer, besök på skattekontor m.m?  

2. Hur ser målgruppernas förväntningar på kommunikation med oss ut (innehåll, språk 
m.m.)? Hur möter vi de dessa förväntningar på bästa sätt?  

3. Är det möjligt att identifiera målgrupper som till övervägande del väljer samma kanal för 
att hämta information? T.ex. ungdomar, småföretagare, invandrare m.m.  

4. Går det att styra målgruppernas kanalval? Hur gör vi i så fall det på bästa sätt? 

5. Föder information mer information? Specifikt i vissa kanaler? T.ex. robotsvar föder det 
fler frågor? 

6. Vad är viktigt för medborgare och företag när det gäller myndighetsinformation? Med det 
menas rättsligt korrekt, snabbt, behövs skriftligt svar för att mottagare ska känna sig tryg-
ga?  

7. Ställer målgrupperna särskilda krav på kvalitet och innehåll i myndighetsinformation? Kan 
vi nå ut med vår myndighetsinformation genom att använda andra kanaler än myndig-
hetsspecifika?  

Föreliggande studie visar att svaret på flera av dessa frågor är att det beror på. Medborgares prefe-
renser och hur de väljer varierar individuellt, mellan olika grupper, för olika tjänster och i olika 
kanaler. Redan vid det möte som hölls mellan CTF och Skatteverket (2007-08-21) konstaterades 
att som utgångspunkt för specifika och situationsbundna frågor krävs generell kunskap om fe-
nomenet som sådant. Hur ser utvecklingen ut på ett mera övergripande plan och vilka krav och 
förväntningar kan antas vara viktiga att närmare undersöka i specifika fall? Det framstod som ett 
naturligt första steg att kartlägga befintlig kunskap inom området. Genom att kartlägga befintlig 
kunskap kan frågorna preciseras. Några frågor kanske kan besvaras medan andra faller bort. Nya 
frågor som motiverar ny forskning kan dessutom uppstå. 

2.1. Syfte & tillvägagångssätt 

Utgångspunkten för föreliggande litteraturstudie har varit att skapa en översikt över befintlig kun-
skap om sådana krav, förväntningar och urvalsprinciper hos medborgare2 som bör värderas och 
beaktas vid utvecklingen av myndighetsgemensamma tjänster och leveranskanaler.  

                                                 
1 I hinduisk mytologi en gud förkroppsligad i mänsklig eller djurgestalt. I vårt sammanhang avses en 
”allvetande” databasapplikation som, via en robotliknande elektronisk visualisering av en person, 
kommunicerar med medborgarna i realtid. 
2 Med medborgare avses fortsättningsvis såväl enskilda medborgare som företag. 
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Forskningsområdet är nytt och relativt outforskat. För att placera in de krav, förväntningar och 
urvalsprinciper som framkommer i sitt logiska sammanhang har det varit nödvändigt att också 
föreslå en begreppsapparat för de dimensioner (tjänster, kanaler och aktörer) som kan förekom-
ma i den nya och sammanhållna förvaltningen. Syftet består följaktligen av två delar: 

Genom denna litteraturstudie vill vi dels skapa en referensram för utveckling av myndighetsgemensamma tjänster 
och leveranskanaler, dels en sammanställning över vilka medborgerliga preferenser som bör beaktas vid utveckling-
en av en sådan sammanhållen förvaltning. 

Med målet att sammanställa en sammanhängande bild av kunskapsläget, har det inte varit viktigt 
att skilja på vetenskapliga och mera praktikernära rapporter. Snarare än att värdera rönen efter 
dess vetenskaplighet har iakttagelser valts ut efter dess förklaringsvärde, logiska samstämmighet 
och förvaltningsmässiga relevans.  

För att ytterligare validera relevansen i studiens resultat genomfördes den 19 december 2007 en 
workshop som inleddes med en muntlig presentation av de preliminära resultaten. I det samtal 
som sedan följde preciserades och bestämdes den slutliga inriktningen för denna rapport. 

Vad som summerats är förvaltningsrapporter samt vetenskapliga artiklar rörande utvecklingen 
inom offentlig sektor, men erfarenheter från privat tjänsteproduktion har också inhämtats, anpas-
sats och inordnats. Relevant kunskap har, genom sökningar med Google & Google Scholar, in-
hämtats från svensk och internationell (företrädesvis anglosaxisk och nordisk) förvaltning. Där-
utöver har en genomgång av vetenskaplig litteratur skett via genomsökning av databaser såsom 
Emerald, PAIS International och Academic Search Elite. De söktermer som använts (och som 
ursprungligen baserades på förförståelse, tabell 1) har kompletterats med andra och nyupptäckta 
begrepp som valts och valts bort efterhand som kunskapen utvecklats. 

Tabell 1: Exempel på söktermer  

Övergripande trend 
Integrated governance 
Joined-up government 
Whole-of government  
Networked government 
Horizontal Management 
Coordination 
Collaboration 
Public service integration 
Multi-agency working 
Inter-agency cooperation  

Kanalstrategi 
Multi channel service delivery 
Channel strategy 
Single window  

Kontor 
Medborgarkontor, lokalt servicekon-
tor 
One-stop shops 
Seamless services 
Multi-purpose delivery agency 
 

Medborgarperspektiv 
Citizen expectations 
Channel choice  
Livshändelse 
Life-event 
Tjänstemöte 
Service encounter 
Servicescape 
Service dialogue 

Portaler 
eGovernment  
government portals 
e-Citizen 

2.2. Avgränsningar 

I föregående avsnitt redovisas studiens syfte och tillvägagångssätt. Självklart tvingas man i en stu-
die som den föreliggande att avgränsa sökandet efter kunskap på olika sätt. I vårt fall handlar den 
tydligaste avgränsningen om karaktären på produktionen. Offentlig sektor och därmed också 
statsförvaltningen tenderar i olika sammanhang att betraktas som en relativt homogen samling av 
produktionsenheter med liknande förutsättningar. Så är det dock inte och vi förklarar nedan hur 
vi hanterat detta.  

Den offentliga sektorn blir ett samlingsbegrepp för verksamheter av helt olika slag: reglerande, kon-
trollerande, stödjande, främjande, bevarande, skyddande, spanande, förhandlande, dömande och tjäns-
tepresterande. Att placera alla dessa aktiviteter bredvid varandra som jämförbara ”delsektorer” leder 
lätt till att viktiga dimensioner försvinner ur synfältet (Statskontoret 2005:3, s 114).  
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Den kanske vanligaste dimensionen i diskussionen om skillnader och likheter tar fasta på verk-
samhetens art. Flera sådana uppdelningar finns. I boken Demokrati & byråkrati (Premfors 2003) 
diskuterar fyra statsvetare det som de kallar statsförvaltningens verksamhetsformer. Denna och 
liknande uppdelningar bygger på ”vad som görs” inom staten. Man kan säga att det handlar om 
hur den enskilde tjänstemannen skulle besvara frågan om vad hon eller han använder sin arbetstid 
till. I den nämnda boken talas om följande verksamhetsformer: 

• Myndighetsutövning 
• Kontroll och tillsyn 
• Information och rådgivning 
• Tjänste- och varuproduktion3 
• Kunskapsproduktion 
• Planering, styrning och samordning 
• Policyutformning 

Det finns bara några få myndigheter som i huvudsak bedriver endast en av dessa verksamheter. 
De flesta myndigheter har att utföra flera av dem. Flera av de uppgifter som redovisas ovan kan 
ske utan interaktion med medborgaren och ligger därmed inte inom ramen för vår studie. Vi 
kommer att tala om tjänsteproduktion med den begränsningen att det är mötet mellan myndighet 
och medborgare som fokuseras. Statskontoret har formulerat ett exempel på hur tre olika former 
av tjänster inom förvaltningen skulle kunna klassificeras (Statskontoret 2005:17, s 23): 

1. Tillhandahållande av information till ’slutkund’ - Det är den vanligaste tjänstefor-
men. Exempel är tidtabellerna för Vägverkets färjeförbindelser, Livsmedelsverkets data-
bas om näringsämnen i maten och Konsumentverkets webbplats med bland annat elpris-
jämförelser. Vi har även sett exempel på information som till viss del förädlas av återför-
säljare (SMHI, Lantmäteriet).  

2. Uppgiftsinsamling från privatpersoner och företag - Exempel: Bolagsverkets registre-
ring av aktiebolag och uppgifter för inkomstdeklaration till Skatteverket. Sådana tjänster 
är vanligen av karaktären myndighetsutövning.  

3. Ärendehandläggning - Kontakter relaterade till ett ärende, till exempel en ansökan om 
tillstånd.  

Ett liknande exempel kan hämtas från den Australiensiska förvaltningen där man snarlikt definie-
rar tre olika typer av tjänster (Commonwealth 2006): 

1. Information – includes the provision of information such as performance data, financial 
reports, press releases, policies etc. 

2. Interaction – two-way communication between an agency and a customer that does not 
result in a change of account details or status (e.g. enquiries, technical advice, feedback). 

3. Transaction – results in a change of a customer’s account details or status (e.g. payment 
of benefits, submission of tax returns, registration). 

I och med denna diskussion om olika former av produktion inom förvaltningen avslutar vi detta 
kapitel där vi i första hand introducerat syfte och tillvägagångssätt. I det kommande kapitlet redo-
visas vad som kan liknas vid studiens resultat. 

                                                 
3 Poängteras bör att författarna representerar en annan syn på tjänsteproduktion än den vi företräder. I 
våra ögon är merparten av punkterna som redovisas exempel på olika former av tjänsteproduktion.  
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3. Resultat 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av den litteratur som identifierats. Det första avsnit-
tet korresponderar mot den första delen av studiens syfte. Texten representerar ett försök att 
beskriva en referensram för utveckling av myndighetsgemensamma tjänster och leveranskanaler. 
Det andra avsnittet behandlar då naturligt kunskapsöversikten över de medborgerliga preferenser 
som är specifika för den sammanhållna förvaltningen. 

3.1. Begrepp i den sammanhållna förvaltningen 
I inledningen av denna rapport diskuterades den pågående strävan mot en mer sammanhållen 
förvaltning. Det finns anledning att stanna upp och reflektera kring olika aspekter av detta feno-
men. Nedan kommer vi att argumentera för att det finns olika former av horisontell samverkan 
som ställer olika krav på deltagande aktörer. Vidare diskuteras det centrala begreppet kanaler. Av-
snittet avslutas med ett resonemang om den komplexitet som uppstår när flera aktörer erbjuder 
gemensamma tjänster i flera gemensamma kanaler. 

Två olika former av samverkan 
Medborgare har vid olika tillfällen eller skeden i livet olika behov där förvaltningen kan bidra. Vi 
kan till exempel se de småbarnsföräldrar som just fått sitt första barn eller studenten som just 
flyttat hemifrån och möter en ny stad och en ny situation. I den engelskspråkiga litteraturen an-
vänds ofta uttryck som life event och target population och i svensk översättning kan vi använda livs-
händelse alternativt målgrupp.   

I 24-timmars-delegationens rapport Offentliga E-tjänster i medborgarens tjänst (2005) målas en vanlig 
problembild upp: 

Inom olika förvaltningar möter medborgaren flera olika professionella aktörer som inte heller de har 
intern samordning. Det är inte ovanligt att medborgaren själv tvingas hantera motstridig information 
från myndigheter och andra offentliga aktörer. Det kan till och med hända att de måste konfrontera 
olika professionella aktörer med varandras motsägelser, vilket inte alls kan ses som ett professionellt 
agerande.  

 

Figur 1: Samverkan utifrån livshändelse/målgrupp 

För att komma till rätta med den här typen av problem finns möjligheten att samla berörda aktö-
rer och identifiera alla de olika kedjor av aktiviteter som helst bör samverka när en viss målgrupp 
erfar en viss livshändelse. Genom samverkan i s.k. värdestjärnor4, kan bättre stöd ges åt olika 
livshändelser (figur 1). Denna första av två grundformer för samverkan illustrerar de fall där ef-

                                                 
4 Jfr ’value constellation’, Normann & Ramirez (1993). 
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fektivt värdeskapande kan ske utan en specifik och sekventiell ordning mellan aktörernas olika 
aktiviteter. Olika medborgare kan ta del av respektive aktörs tjänster parallellt eller seriellt och 
utan inbördes ordning. Samverkan sker här framförallt genom ett konsistent regelverk och sam-
stämmig information.  

 

Figur 2: Samverkan i gemensam värdekedja 

Den andra grundformen för samverkan är att samordna olika aktörers värdeskapande processer i 
en sekventiell och gemensam värdekedja5 (figur 2). Ett aktuellt exempel med anknytning till Skat-
teverket är starta-eget-processen, där den nya företagaren i sin jakt på ett aktiverat bolag bör följa en 
mer eller mindre tydligt snitslad bana som löper över flera myndighetsgränser. Utifrån den bli-
vande företagarens perspektiv är det ett värde som ska erhållas, men den värdeskapande kedjan 
av aktiviteter löper sekventiellt genom flera olika myndigheter. Genom att identifiera flödet ut-
ifrån medborgarens perspektiv blir det tydligt hur processen håller samman de olika myndighe-
terna. Med ett systemsynsätt skulle de separata organisationerna kunna beskrivas som sub-system 
i ett och samma system. Syftet med systemet borde kunna formuleras utifrån den blivande före-
tagarens perspektiv.  

I verkligheten kanske renodlade värdestjärnor och värdekedjor är svåra att finna, kombinationer 
och mellanting kanske är vanligare. Diskussionen om de båda formerna kanske främst bidrar med 
en medvetenhet om att samverkan inom förvaltningen kan ta sig olika uttryck.  

Kanaler 
Oberoende av vilken samverkansform som är aktuell sker mötet mellan förvaltning och medbor-
gare eller företag i någon form av kanal. Såväl i den svenska som i den internationella litteraturen 
används detta begrepp och Statskontoret har i sin rapport om kanalstrategier uttryckt följande 
(2005:17, s 15):  

I vår förstudie menar vi med begreppet kanal en kontaktväg mellan myndigheten och dess avnä-
mare (medborgare eller företag) såsom webb, telefon, personligt möte, digital-TV, brev etc. Ka-
nalen är ett medel för tillhandahållande av tjänster och annan informationsöverföring från myn-
digheten till kunden (medborgaren/företagaren) och från kunden till myndigheten.  

En motsvarande internationell definition finns till exempel i en rapport från den australiensiska 
förvaltningen (Commonwealth 2006): 

In this document, ‘channel’ refers to the access mechanism used by both government and customers 
to interact. Examples of channels include: 

• On-site – shop-fronts, appointments etc. 
• On-paper – letters, brochures, reports etc. 
• On-call – call centres, hotlines etc. 
• On-line – website, e-mail etc. 
• On-air – radio, TV etc. 

                                                 
5 Jfr ”value chain”, (Porter 1985). 
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• On-the-go – personal digital assistants (PDAs), short messaging service (SMS), video mes-
saging. 

Automat
Kontor

WWW

 

Figur 3: Samma tjänst i flera kanaler 

 
Som tjänsteleverantör kan du välja att möta dina kunder genom en eller flera kanaler (figur 3). 
Moore & Flynn (2004) reflekterar rörande detta: 

A mechanism for delivering a service is referred to as a channel. The same service may be delivered 
through a number of channels (for example, on-line, government office, call centre). If this is so then 
the output from the service will need to be the same no matter what channel is used. Finally, if there 
are several channels, then we may suppose that there is an element of choice. The customer may 
choose which channel to use, although an agency may try to make one channel more attractive than 
another.  

Samma författare använder begreppet multichannel service delivery för att beskriva de valmöjligheter 
som erbjuds medborgare och företag: 

The term ‘channel’ is increasingly used, particularly in the context of multichannel service delivery. 
The concept of a channel, however, is not new as a mechanism by which suppliers of goods or servic-
es deliver those goods or services to those people who will use them. The term channel has frequently 
been used to refer to a particular type of technology, for example, telephone, personal computer, pa-
per mail, or a physical location. The term ‘multichannel service delivery’ came into vogue as customers 
began to either self-serve, or be serviced, through more than one channel. Multichannel service deli-
very is now becoming embedded in the fabric of the organisation which is, in turn, creating what has 
been called the ‘interaction experience’ where the customer is central to the design of service delivery 
across channels (Moore & Flynn 2004).  

Från den kanadensiska förvaltningen hämtar vi begreppet integrated channel delivery (ICD). Kernag-
han (2005) rapporterar om den pågående utvecklingen: 

ICD means more than providing service delivery through multiple channels; it also requires surmount-
ing barriers to the rationalization and convergence of the channels in the pursuit of such benefits as 
better service and cost efficiency. A recent national survey in Canada found that citizens often use 
more that one service channel during a single service experience. For example, they sometimes use the 
Internet channel and the telephone at the same time for the same service. This has led to the new 
challenge of integrating service across channels. This development is most easily observed in tradi-
tional telephone call centres, which are beginning to be transformed into multi-channel citizen rela-
tions management centres. This may involve bringing together different parts of the organization and 
different technology to provide ISD [Integrated Service Delivery] across channels.  

Som senare ska diskuteras uppstår väsentliga risker när medborgarna kan växla mellan eller mo-
mentant använda två eller flera olika kanaler för att utföra ett ärende (ex. tala i telefon med hand-
läggare och samtidigt läsa på hemsidan). Redan denna intra-organisatoriska matris kan framstå 
som relativt komplex och redan mot denna bakgrund kan konstateras att det finns ett behov av 
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att förhålla sig till vilka av den egna myndighetens tjänster som ska tillhandahållas i den ena re-
spektive den andra kanalen. I nästa avsnitt introduceras skärningspunkten mellan kanaler och 
multipla aktörer, vilket utmanar den svenska förvaltningens grundläggande strukturer.  

Flera aktörer i samma kanaler 
En form av samverkan mellan aktörer i en och samma kanal ser vi idag i den svenska förvaltning-
en i form av gemensamma portaler (figur 4). Genom att identifiera en målgrupp eller en livshän-
delse kan olika tjänster från olika aktörer samlas på ett och samma ställe. En mer fysisk version på 
samma tema ser vi i de framväxande lokala servicekontoren. Främst genom att samlokalisera oli-
ka offentliga aktörer finns en ambition att underlätta för medborgare och företag. Båda dessa 
exempel baseras på en samverkansform som kan liknas vid den tidigare diskuterade värdestjärnan 
(i figur 1).  

Portal

C

B
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Figur 4: Flera tjänster från 
flera aktörer i samma 
kanal 
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Figur 5: Integrerad tjänst  
från flera aktörer i gemen-
sam kanal 

 
Den mer sekventiella värdekedjan alternativt processen som delas av flera aktörer kan hypotetiskt 
också tillhandhållas i en gemensam kanal (figur 5). Ett möjligt, önskvärt resultat är att medborga-
ren eller företaget inte ska behöva förhålla sig till förvaltningens inre organisering för att realisera 
önskvärt värde. Istället ska tjänsten kunna upplevas som sammanhängande och utan avbrott. 
Verva utvecklar ovanstående i form av ett exempel om bygglov: 
 

Vi kan tänka oss att kunden önskar sig en tjänst ”T1”, t.ex. att söka bygglov. Det kräver uppgifter och 
bearbetning av den egna kommunen, men även av Lantmäteriverket samt tillstånd från Riksantikvarie-
ämbetet. Tre myndigheter X, Y och Z är alltså inblandade i en tjänst, ett bygglov. Det är vanligt före-
kommande att myndigheterna X, Y och Z är inblandade i samma ärende. Dessa har alltså bildat ett 
kluster kallat ”Kluster A”. Myndigheterna X, Y och Z samverkar alltså i Kluster A och levererar en 
tjänst T1 till kunden som inte behöver eller vill veta att han/hon arbetar mot tre olika myndigheter. 
Kluster A delar på samma datamängd vilken då är konsistent över myndigheterna X, Y, Z och ligger 
till grund för en kvalitetssäkrad tjänst från Kluster A till kunden. Varje myndighet behöver inte nöd-
vändigtvis själv ha direktkontakt med kunden utan att detta sker genom ett för klustret gemensamt 
gränssnitt. Kunden som söker en tjänst hamnar då hos ett klusters gränssnitt. All relevant data om 
kunden, överförs då (i vissa fall enbart med kundens tillstånd) till klustrets gränssnitt. I bygglovsfallet 
är det namn, adress, fastighet och annan data exempelvis grad av funktionshinder m.m. Sedan vidtar 
ett inter-aktivt möte mellan kund och kluster. I vissa fall, om kunden har ett funktionshinder anpassas 
gränssnittet för att passa kunden (Verva 2007:9). 

Ovanstående kan givetvis kombineras med tidigare resonemang där ett dylikt kluster av aktörer 
skulle kunna erbjuda den aktuella tjänsten (eller till och med flera olika) i flera olika gemensamma 
kanaler (figur 6).  
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Figur 6: Integrerad tjänst från flera aktörer i flera gemen-
samma kanaler 

 
Självklart kvarstår en del utmaningar innan förvaltningen kan sägas motsvara denna framtidsbild. 
Som avslutning på detta avsnitt redovisas två citat från den internationella scenen som väl beskri-
ver vår uppfattning om det aktuella kunskapsläget.  

Australia is generally regarded as a leader in e-government, but is experiencing the challenges of mov-
ing to a stage of service transformation that involves an agreed vision about future services and 
processes in an environment requiring greater integration and citizen focus. Several major service deli-
very agencies are well advanced in integrating programs online, but there are unresolved complexities 
in lifting service integration across agencies and governments to another level (Halligan & Moore 
2004). 

Governments around the world are increasingly seeking to provide integrated, citizen-centred service 
delivery. The aim is to organize the delivery of services from the perspective of citizens rather than of 
governments and to deliver these services seamlessly across governments and across the delivery 
channels of the internet, the telephone and the service-counter. The four major categories of barriers 
to integrated service delivery are political/legal, structural, operational/ managerial and cultural ones. 
The means of overcoming these barriers include such approaches as creating new service delivery 
models, perfecting partnerships, establishing an effective governance framework and providing dedi-
cated funding. There are similar barriers — and similar solutions — to the challenge of integrated 
channel delivery. The challenge to integrating services and service channels becomes greater as initia-
tives move from the interdepartmental sphere to the interjurisdictional and intersector spheres (Ker-
naghan 2005). 

Dessa utmanande citat får avsluta det första avsnittet i vår resultatredovisning. Vi har i första 
hand krattat manegen och försökt att klarlägga begrepp i en relativt komplex och ibland något 
rörig svensk och internationell diskussion om den framtida förvaltningen. Så här långt har väldigt 
lite sagts om de faktiska krav och förväntningar som medborgare och företag har när det gäller 
interaktionen med förvaltningen. Nästa avsnitt råder bot på detta.  

3.2. Medborgarnas val av kanal 

En förutsättning för att medborgarna ska bli nöjda och uppleva sig väl behandlade är att tjänster-
na och kanalerna konstrueras enligt medborgarnas logik – inte myndigheternas. Som tidigare 
konstaterats kan medborgarorientering kräva myndighetsgemensamma tjänster och kanaler (Rech 
Filho 2005; Verva 2007:9; Vintar et al 2002). Skälet är att funktionellt avgränsade tjänster ofta 
skapar begränsat värde och att organisatoriska (myndighets-) gränser kan hindra utvecklingen av 
tjänster som på bästa sätt stödjer användarnas livshändelser och tänkesätt.  

Emellertid uppstår många utmaningar när samma tjänst erbjuds i olika kanaler (Neslin et al 2006) 
och scenariot kan bli komplext efterhand som flera myndigheter erbjuder flera integrerade tjäns-
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ter i flera kanaler samtidigt. Förutom andra svenska myndigheter kan utländska myndigheter, 
privata aktörer eller frivilligorganisationer behöva ingå i, eller t.o.m. utföra stora delar av arbetet i, 
den offentliga tjänsteprocessen (Rech Filho 2005). Ovanliga kombinationer kan krävas för att 
tillgodose medborgarnas behov (tabell 2) och frågor uppstår om hur sådana gemensamma tjäns-
teprocesser kan ägas, ledas och utvecklas. Medborgarnas krav och förväntningar kan hamna i 
konflikt med juridiska, etiska och praktiska gränser för i vilken utsräckning en myndighet kan 
samarbeta med andra aktörer. 

Tabell 2: Möjliga kombinationer enligt Rech Filho (2005). 

 Citizens Government Business Third Sector (NGO
6
) 

Citizens C2C C2G C2B C2N 
Government G2C G2G G2B G2N 

Business B2C B2G B2B B2N 
Third Sector (NGO) N2C N2G N2B N2N 

En grundläggande förutsättning för att hantera komplexiteten är att, som försöktes i föregående 
avsnitt, reda ut de centrala begreppen i denna nya verklighet. Med viss hjälp av dessa nyvunna 
begrepp ska vi nu redovisa den forskning som identifierats rörande förväntningar och kanalval 
vid myndighetsgemensamma portaler och serviceinrättningar.  

Utlösande behov 

Redan det behov som styr brukaren mot en specifik tjänst kan naturligtvis också styra uppmärk-
samheten mot en viss kanal (Burke 2002; Gupta et al 2004; Inman et al 2004; Kushwaha & Shan-
kar 2005; Mathwick et al 2002; Nicholson et al 2002; Thomas & Sullivan 2005). Mathwick et al 
(2002) hävdar att valet kan påverkas av om det exempelvis gäller att söka information eller att 
utföra ett visst ärende (se också Burke 2002; Thomas & Sullivan 2005). Gupta et al (2004) menar 
att för tjänster som är lätta att överblicka och förstå är kunderna mera benägna att använda Inter-
net. Den som inte har tidigare erfarenhet av tjänster vars innebörd och konsekvenser är koncep-
tuellt svåra, väljer istället fysiska kanaler (jfr Mahajan et al 2002). Broschyrer och olika kampanjer 
kan dock styra brukaren mot en viss kanal och särskilt e-post kan vara ett effektivt sätt att upp-
muntra användningen av Internet (Ansari et al 2005; Burke 2002; Knox 2005; Kushwaha & 
Shankar 2005; Kushwaha & Shankar 2006; Myers et al 2004; Teerling & Huizingh 2005). 

Situationsberoende variabler 

Medborgarna väljer ofta kanal beroende av tjänstens karaktär, men kan också göra olika val bero-
ende av aktuella omständigheter (Cabinet Office 2004). Valet av kanal kan enligt Nicholson et al 
(2002) också påverkas av situationsberoende variabler såsom fysiska omständigheter (väderlek, 
trängsel), socialt sammanhang (ensam/grupp), tidsberoende variabler (tid på dagen, brådska) samt 
näraliggande upplevelser (humör etc). Om medborgarna tror att andra, i den sociala grupp de 
tillhör, också använder kanalen, kan de påverkas att följa efter (Verhoef et al 2005). De sociala 
drivkrafterna (för att exempelvis hjälpa sitt barn med en ansökan) kan vara så starka att de över-
träffar det ogillande som annars finns mot en viss kanal (Nicholson et al 2002). 

Demografi 

Preferenserna hos den grupp medborgare som tjänsten vänder sig till beror av sådant som ålder, 
social tillhörighet och geografi. Vanan att använda internet påverkar benägenheten att använda 
internetbaserade kanaler (Montoya-Weiss et al 2003) och sådan vana kan ofta härledas till demo-
grafiska variabler såsom kön, ålder, utbildning, inkomst, antalet familjemedlemmar och geogra-

                                                 
6 ”Non Governmental Organizations”: Organisationer som, utan att vara knutna till någon regering eller 
statsmakt, ägnar sig åt frågor av betydelse för mänskligheten: mänskliga rättigheter, humanitära insat-
ser, miljöfrågor, etc. 
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fiskt område (Ansari et al 2005). Exempelvis bland tyska manliga bankkunder fann Falk et al 
(2007) att väl fungerande fysiska kanaler minskade den upplevda nyttan av elektroniska alternativ.  

Personliga preferenser 

Balasubramanian et al (2005) fann att kunders kanalval också påverkas av strävan efter olika slags 
värden (bekvämlighet, effektivitet och pengar), behovet av självbekräftelse, social interaktion och 
upplevelser samt att användare kan påverkas av vilka kanaler som ger en känsla av symbolisk me-
ning. Subjektiva attribut, såsom användarvänlighet, informationskvalitet och upplevd integritet 
påverkar valet av kanal. När väl integrerade tjänster i gemensamma kanaler kräver att myndighe-
terna i högre grad delar och samkör sina databaser måste värdet av en mera effektiv och rättsäker 
hantering följaktligen ställas mot en ev. upplevelse av minskad integritet (Bellamy & Raab 2005; 
Verva 2007:9) och de legala aspekter det medför (Johnson 2005). Betydelsen av respektive attri-
but varierar mellan olika kanaler (exempelvis är oron för obehörig insyn i privatlivet ofta större 
vid användandet av Internet) och är dessutom olika för olika aktiviteter i tjänsteprocessen. Irra-
tionella och subjektiva drivkrafter som underhållningsvärde eller estetiska preferenser kan också 
påverka (Burke 2002; Montoya-Weiss et al 2003; Nicholson et al 2002; Teerling & Huizingh 
2005; Verhoef et al 2005).  

Tabell 3: Variabler som kan påverka val av kanal (översatt och anpassad från Neslin et al 2006). 

Variabel Referenser 
Användarvänlighet (Burke 2002; Keen et al 2004; Montoya-Weiss et al 2003; Nicholson et al 

2002; Teerling & Huizingh 2005) 
Avgifter/förenade omkostnader (Ancarani & Shankar 2004; Burke 2002; Jiang & Rosenbloom 2004; Keen 

et al 2004; Morton et al 2001; Pan et al 2002; Tang & Xing 2001; Teerling 
& Huizingh 2005; Thomas & Sullivan 2005; Verhoef et al 2005) 

Ansträngning vid informationssök-
ning 

(Verhoef et al 2005) 

Informationskvalitet (Montoya-Weiss et al 2003; Teerling & Huizingh 2005) 
Design & estetik (Montoya-Weiss et al 2003; Teerling & Huizingh 2005) 
Informationens jämförbarhet (Gupta et al 2004; Verhoef et al 2005) 
Servicegrad (Burke 2002; Montoya-Weiss et al 2003; Teerling & Huizingh 2005; Verho-

ef et al 2005) 
Risk (Gupta et al 2004; Montoya-Weiss et al 2003; Verhoef et al 2005) 
Ansträngning för genomförande av 
transaktion 

(Keen et al 2004; Verhoef et al 2005) 

Möjlighet att rådgöra om ärendet (Verhoef et al 2005) 
Sammantagen tid och ledtid (Burke 2002; Gupta et al 2004; Verhoef et al 2005) 
Insyn och avskildhet (Burke 2002; Verhoef et al 2005) 
Varierat utbud i samma kanal (Bendoly et al 2005; Burke 2002; Inman et al 2004; Teerling & Huizingh 

2005; Verhoef et al 2005) 
Trygghet & säkerhet (Burke 2002; Montoya-Weiss et al 2003) 
Associationer kopplade till kanalen (Inman et al 2004; Kushwaha & Shankar 2005) 

Kanalval påverkas också av den erfarenhet medborgaren har av samma kanal sedan tidigare (In-
man et al 2004; Keen et al 2004; Meuter et al 2000). Medborgarnas ackumulerade erfarenheter, 
dvs myndighetsrelationernas ålder, mognad och karaktär kan påverka valet av kanal (Thomas & 
Sullivan 2005). Brukaren vill känna sig hemma i kanalen och kunna använda väl invanda rutiner 
(Balasubramanian et al 2005). Också tidigare erfarenheter av närbesläktade tjänster i liknande 
kanaler kan påverka (Inman et al 2004; Kushwaha & Shankar 2005). Kundupplevelsen påverkar 
framtida kanalval och exempelvis kan den upplevda förmågan att lyssna få väsentligen ökad bety-
delse vid etablering av callcenters (de Ruyte & Wetzels 2000). Metoder för mätning av upplevd 
kanalkvalitet diskuteras av Parasuraman et al (2005), Sousa & Voss (2006) och Lind et al (2007).  

Vad som utöver detta är känt rörande variabler som påverkar val av kanal sammanfattas i tabell 3. 
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Växling och blandning 

Etablering av en ny kanal kan reducera efterfrågan i andra kanaler och chansen (eller risken) för 
detta är naturligt nog högre med bättre funktionalitet i den nya kanalen (Pauwels & Dans 2001). 
Sannolikheten för minskad efterfrågan i befintliga kanaler har dock ofta överdrivits (Deleersnyder 
et al 2002) och ett skäl kan vara befintliga fysiska (offline) kanaler som är så väl invanda eller fun-
gerar så väl att brukaren inte finner anledning att byta (Falk et al 2007). Ett annat skäl kan vara att 
den nya kanalen utgör/betraktas som ett komplement snarare än som en ersättning för den gamla 
(Cabinet Office 2004). 

I sin jakt på information, växlar kunderna ofta mellan olika kanaler (Strebel et al 2004). Detta kan 
förstås som att kanalerna 

• är lika viktiga (kompletterar varandra)  
• var och en är ofullständiga (likvärdiga, konkurrerar med varandra) eller 
• uppmuntrar till ett slags nyfiket ’shoppingbeteende’ där personer (i och utanför målgrup-

pen) ’zappar’ runt mellan olika kanaler (jfr Verhoef et al 2007).  

Medborgarna uppskattar möjligheten att kunna välja bland olika kanaler och de sätter ofta värde 
på att kunna växla mellan kanaler i samma ärende (Cabinet Office 2004; Montoya-Weiss et al 
2003; Verva 2007:9). De gamla kanalerna blir dock inte alltid överflödiga (Cabinet Office 2004) 
och de personliga kontaktvägarna kan behöva finnas kvar (Verva 2007:9).  
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Figur 7: Medborgarnas möjlighet till växling och blandning av kana-
ler styrs av kanalernas funktionalitet och i vilken mån samma ären-
dedata och annan information finns tillgänglig i alla kanaler (anpas-
sad efter Vintar et al 2002). 
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Tabell 4: Dimensioner för integrationskvalitet (anpassad efter Sousa & Voss 2006, s 367) 

Dimension Variabel 

Valfrihet 
Möjlighet att för en given tjänst välja mellan alternativa kanaler  
Möjlighet att fullgöra önskad arbetsuppgift via enskilda kanaler 

Transparens 
Kännedom om tillgängliga kanaler och dess respektive tjänsteutbud 
Kännedom om skillnader mellan olika kanaler beträffande specifika tjänsters funktion 

Informations- 
överens-
stämmelse 

Samma besked i given fråga oavsett kanal 

Information om ärendet och dess historik tillgänglig i alla kanaler 

Process- över-
ens-stämmelse 

Jämförbar upplevelse av tjänsten (framtoning, väntetid, diskretionsnivå etc, relativt 
förväntningar) oavsett kanal. 

Kundernas förväntningar på – val av – och växling mellan kanaler påverkas av kanalernas kon-
struktion relativt varandra och hur väl de överensstämmer. Tidigare erfarenheter av närbesläktade 
tjänster i liknande kanaler påverkar benägenheten att blanda, dvs. att använda flera kanaler samti-
digt (Inman et al 2004). För att brukare under pågående ärende ska kunna byta kanal måste kana-
lerna vara omärkligt förbundna med varandra, hänga ihop och vara konsistenta (Cabinet Office 
2004). Väl integrerade kanaler möjliggör växling och samspel (Bendoly et al 2005; Montoya-Weiss 
et al 2003) men en kanal kan också utformas för att i vissa moment styra över flödet till en annan 
(Burke 2002). Medborgarnas möjlighet till växling och blandning av kanaler (och upplevelser av 
detta) styrs dels av kanalernas funktionalitet och dels av i vilken mån samma ärendedata och an-
nan information finns tillgänglig i alla kanaler (figur 7). 

Bristfällig konstruktion av den nya kanalen kan generera frågor, beteenden och misstag som väller 
över på befintliga kanaler och skapar ett slags onödig efterfrågan (se Seddon 2003 "failure de-
mand"). I designarbetet kan det därför vara viktigt att ta ställning till om kanalerna ska konstrue-
ras för att komplettera eller konkurrera med varandra (dvs vara komplementära eller likvärdiga, se 
Avery et al 2007; van Birgelen et al 2006) och om strategin ska vara att ’låsa in’ kunden eller att 
uppmuntra till kanalbyte (Verhoef et al 2007). 
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Figur 8: Medborgarnas val av kanal sker inte bara före utan också under användning och styrs av indi-
viduella förutsättningar, behovets karaktär, aktuell situation samt tidigare erfarenhet. 
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Hur väl kanalerna, ur brukarnas perspektiv, är integrerade med varandra är (enligt Sousa & Voss 
2006) en fråga om valfrihet, transparens, informationsöverensstämmelse och processöverens-
stämmelse (tabell 4). Oberoende av kanalbyte ska ärendet lätt kunna följas och agerandet måste 
korrespondera med tidigare händelser i ärendet. Historiken får inte tappas bort och en medborga-
re måste få samma besked oavsett handläggare och kanal (Cabinet Office 2004; Verva 2007:9).  

Som ovan konstaterats sker medborgarnas val av leveranskanaler inte bara före utan också under 
användning. Det styrs av individuella förutsättningar, behovets karaktär, aktuell situation samt 
tidigare erfarenhet (figur 8). Många variabler påverkar och som konstateras av Cabinet Office 
(2004) måste målgruppens tycke för en viss kanal, och kanalens upplevda förutsättningar att till-
godose ett visst behov, avgöras från fall till fall. Situationsberoendet gör det svårt att fullt ut be-
svara vissa av de frågor som föranledde detta projekt. Utan att undersöka förväntningarna för en 
specifik målgrupp som nyttjar en viss tjänst i en viss kanal går det inte att avgöra vilka krav som 
ev. finns på innehåll, språk, skriftlig kommunikation, rättslig korrekthet osv. Vad denna rapport 
kunnat bidra med är en sammanställning av befintlig kunskap om vilka krav och förväntningar 
som kan behöva beaktas vid förändring i det befintliga utbudet av kanaler. Vad som särskilt foku-
serats, och för vilket vi försökt att utveckla en konsistent begreppsapparat, är situationer med 
krav och förväntningar på integrerade tjänster från en eller flera aktörer i en eller flera kanaler. 
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 Förväntningar och kanalval 

vid myndighetsgemensamma 

portaler och serviceinrättningar

En medborgare vet inte alltid vilka administrativa rutiner som krävs för att hantera en viss 
livshändelse, vilka myndigheter som berörs och vad övrigt som behövs för att fullgöra en viss 
myndighetsrelaterad uppgift. Ur ett medborgarperspektiv är det därför logiskt att bli guidad i 
detta och inte själv behöva samordna myndigheternas arbete. Ett sätt att orientera verksamheten 
efter detta medborgerliga krav på horisontell samverkan är att utveckla myndighetsgemensamma 
tjänsteprocesser.

Medborgarorientering och horisontell samverkan är två internationella förvaltningspolitiska 
trender som bl.a. medför att offentliga tjänster allt oftare konstrueras gemensamt, av flera aktörer, 
och dessutom levereras genom flera alternativa kanaler.

Vad som underlättar och driver på utvecklingen är informationsteknologin som medfört nya 
möljligheter för hur tjänster, aktörer och kanaler kan kombineras och integreras. Nytt utrymme 
har uppstått för innovationer som är mera praktiska utifrån situation, kunskap och preferenser 
hos medborgare och företag.

En praktisk svårighet är att hantera alla de nya plattformar, förväntningar och samverkansformer 
som kan uppstå. Efterhand som flera myndigheter erbjuder flera integrerade tjänster i flera kanaler 
samtidigt kan scenariot bli komplext.

Genom föreliggande litterturstudie skapas dels ett förslag till referensram för utveckling av myn-
dighetsgemensamma tjänster och leveranskanaler, dels en sammanställning över vilka med-
borgerliga preferenser som bör beaktas vid utvecklingen av vad vi kan kalla en sammanhållen 
förvaltning.

Projektet har initierats inom ramen för Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveck-
ling i staten, ett nätverk där de två parterna bakom denna studie – Skatteverket och Centrum för 
tjänsteforskning (CTF) – är delaktiga. Denna kunskapsöversikt är ett första steg i ett tänkt längre 
samarbete där Skatteverket och CTF planerar en empiriskt grundad studie där Skatteverkets 
specifika förhållande till medborgare och företag behandlas mer ingående.
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