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Inledning

VINNOVA har i ett antal olika arbetsmöten identifierate-tjänster i offentlig verksamhetsom
ett tillväxtområde. För att förstå området bättre, samt de kritiska frågor som behöver belysas
för att hållbar tillväxt ska kunna skapas, har VINNOVA ansett det nödvändigt att med hjälp
av olika forskningsmiljöer få till stånd ett antal fördjupningsstudier. En av dessa studier rör
användarperspektivet. Föreliggande dokument är denna fördjupningsstudies slutdokument.
Delar av studien har presenterats muntligt inom ramen för en hearing som VINNOVA
anordnat den 4 november 2003.

Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått uppdraget att
genomföra denna fördjupningsstudie avseendee-tjänster i offentlig verksamhet ur ett
användarperspektiv. Studien anlägger ett användarperspektiv vad gäller syn och logik på
utveckling av e-tjänster inom offentlig förvaltning/service. Studien har genomförts med resur-
ser från CTF och Informatikvid Karlstads universitet.

Studien har genomförts under oktober - november 2003, i huvudsak genom intervjuer,
inventering av tidigare studier som i sig innehåller en mängd intervjuer kring användardriven
tjänste/IT-utveckling samt andra för studien relevanta dokument. Studien har primärt
involverat fyra forskningsresurser men sekundärt har CTFs och Informatiks olika forskare
genererat material till föreliggande studie. För projektledning, rapportskrivning samt veten-
skaplig kvalitetsgranskning svarar ek drBo Enquist, CTF tillsammans med ek lic Odd
Fredriksson, Informatik. I projektet har ävenprojektassistent Mikael Johnson, CTF, deltagit i
rapportskrivning och framtagning av grundmaterial samt univ adj Prima Gustas, Informatik,
som har medverkat i framtagning av grundmaterial.

Fördjupningsstudien innefattar en kartläggning av e-tjänster inomoffentlig verksamhet utifrån
ett användarperspektiv.

1) En grov inventering av forskning kring användarperspektivet kopplat till
offentliga e-tjänster och närliggande begrepp har genomförts: En bild av
möjliga drivkrafter, bromsklossar och behov av tvärvetenskaplighet kring
tjänste- och systemutveckling har därmed framkommit: ex teknikmognads-
index, externt förändringstryck av offentlig service p g a kvalitetsbrister, ny
teknik, etc.

2) En serie kompletterande djupintervjuer samt omläsning av primärmaterial av
intervjuer från redan genomförda studier har gjorts på ett urval av
nyckelpersoner inom offentliga myndigheter och utvalda kommuner som
ligger långt framme konceptuellt inom e-service. Urvalet har gjorts inom
ramen för det samverkansnätverk som finns mellan forskare inom CTF och
Informatik och nyckelpersoner inom olika offentliga organisationer kring
tjänste- och IT-utveckling. Härigenom har en fördjupad bild erhållits av
potentiella användargrupper och ytterligare teman runt drivkrafter/logik.

Avsikten med fördjupningsstudien är att den ska utmynna i ett antal kritiska faktorer samt
förslag på insatser utifrån ett användarperspektiv.
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Bakgrund och studiens upplägg

Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi under 1990-talet
har möjliggjort för tjänsteföretagen att kunna introducera alltmer av high-tech tjänster. e-
banking och andra helt nya e-tjänster adderar värde till existerande produkter och tjänster
genom att personliga interaktioner med servicepersonal kompletteras med, eller ersätts av,
Internet-baserade självbetjäningstjänster.

I så gott som alla branscher finns idag en mycket stor efterfrågan på kunskaper om olika
samband mellan tjänster och IT-användning ur ett affärsmässigt perspektiv.

Vi har nu kommit till en situation där det ställs allt högre krav på den offentliga
verksamhetens tjänsteutbud och service. De ekonomiska problemen inom den offentliga
verksamheten kommer att innebära att den kommer att genomgå omvälvande förändringar.

Medborgarna blir alltmer krävande i takt med förbättrade kunskaper om olika teknikbaserade
tjänster och om IT-användning. För medborgaren/användaren underlättar e-tjänster både
informationsinhämtning och genomförande av olika typer av ärenden. Det finns olika nyttor
för medborgaren med användning av teknikbaserade självbetjäningstjänster: kan uppfattas
vara bekvämt (Reichheld & Schefter, 2000), sparar tid och pengar (Meuter et al., 2000),
medborgaren undslipper personlig interaktion med en offentlig tjänsteman (Dabholkar, 1996)
och upplever en ökad kontroll (Dabholkar, 1996).

IT-kommissionen kom med sin Vision ”Vårt digitala tjänstesamhälle – vision 2011+” med
flera rapporter 2001. I huvudrapporten står:Vårt digitala tjänstesamhälle i ett nötskal. Bättre
service till alla, lägre kostnader för samhället.

Detta är en ledstjärna för föreliggande rapport. De exempel som har valts ut följer denna
devis. Inom ramen för Centrum för Tjänsteforskning Karlstads universitet håller en
forskningsplattform att växa fram finansierad av KK-stiftelsen med fokus: Den nya
tjänsteekonomin: användardriventjänsteutveckling. Detta synsätt är också ledstjärna i vår
tolkning av de goda exemplen. Stöd för detta finner vi också från IT-kommissionen i SOU
2003:55 Digitala tjänster – hur då?Där fokuseras på vikten av tjänsteutveckling och
tjänstedesign för att lyckas med e-tjänster.

Huvuddelen av rapporten används till en nulägesanalys på ett antal områden Vi behandlar
varje område som ett tema. Utifrån en analys kan sedan kritiska framgångsfaktorer lyftas fram
och förslag till insatser penetreras.

För att få en mer läsvärd rapport har genomgången av varje tema sammanställts i en
gemensam analys för att få fram: olika användarkategorier, goda lösningar, svårlösta
problemområden samt användarinvolvering i genomförda projekt som rapportmässigt lagts
före redovisningen av varje tema. Med hjälp av denna analys följer rapportens huvudresultat:
Innovationssystemet – Medborgaren. Först därefter kommer nulägesanalysen med alla
teman.
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Enligt vårt sätt att se det är Innivationssystemet – Medborgaren en del i ett totalt innovations-
system. Det ska i detta sammanhang mer ses som en tankekonstruktion där fokus ligger på
medborgaren/användaren för det totala innovationssystemet, d v s den del av innovations-
systemet som låg i Karlstads universitetsuppdrag i föreliggande förstudieprojekt.

De teman som behandlas är:

- Tema 1: Det dubbla tolkningsföreträdet kring offentlig tjänsteverksamhet

- Tema 2: Användardrivet förändringstryck i offentlig tjänsteverksamhet

- Tema 3: Ökat användarfokus inom ramen för CTFs KK-plattform

- Tema 4: Anpassa e-tjänster efter användarnas verkliga behov

- Tema 5: Spänningsförhållande mellan extern och intern nytta

- Tema 6: Två bilder av användare - Utforskaren och Eftersläntraren

- Tema 7: Inter-organisatoriska informationssystem: Ett praktikerperspektiv

- Tema 8: Inter-organisatoriska informationssystem: Ett forskarperspektiv

- Tema 9: Bankexempel 1: Vinna-vinna relationer

- Tema 10: Bankexempel 2: Användare är olika

- Tema 11: Verksamhetsutveckling och användning

- Tema 12: Teknikerna och tekniken styr

- Tema 13: Centrala forskningsfrågeställningar inom tjänster och IT-området

Tvärvetenskaplighet: tjänste- och systemutveckling

Innan vi går in på respektive tema är det av värde att uppmärksamma på att tjänsteutveckling
och systemutveckling måste gå hand i hand.En sanning som har resulterat i en gemensam
akademisk kurs inom företagsekonomi och informatik inom Karlstads universitet. Det finns
en tvärvetenskap mellan tjänsteutveckling och systemutveckling. Nedan framgår det
gemensamma underliggande synsättet utifrån denna samsyn.

Ur vårt marknadsföringsperspektiv utgår vi ifrån att tillväxt förutsätter efterfrågan och
användningav medborgarna/kunderna. Användning, i sin tur, förutsätter att medborgaren/-
kunden anser att (netto)nyttan, dvs. uppfattademervärden minus kostnader/uppoffringar, är
positiv. E-tjänster utbyts mellan två parter, vilket innebär att båda parterna bör anse att det blir
en positiv (netto)nytta. För att uppnå användning är det med andra ord önskvärt att uppnå en
vinna-vinna relation eller en vinna-vinna situation mellan de två parterna i och med införandet
av en e-tjänst.

Nöjda användare och interaktionen mellan tjänsteleverantörer och tjänsteanvändare/-
medborgare/kunder är därför centrala aspekter för såväl CTF som informatik, vid Karlstads
universitet, samtidigt som vi betraktar affärsperspektivet/nyttan för tjänsteleverantören som en
självklar förutsättning. Det gäller med andra ord att hitta rätt balans mellan yttre (”effective-
ness”) och inre verkningsgrad (”efficiency”) genom värdeskapande och användarinvolvering.



8

Som ett ramverk i ”Tjänster & IT”-samarbetet använder vi en metamodell för förändrings-
arbete på tre olika nivåer. Målsättningen med vår tvärvetenskapliga ansats är att vi vill ge
kunskapsmässiga bidra till var ochen av de tre nivåerna i den skNivåmodellen:
affärsutveckling, verksamhetsutveckling ochsystemutveckling (se Figur nedan). En central
poäng med Nivåmodellen är att alla de tre nivåerna ingår i ett och samma system, dvs. de tre
områdena är ”delar av en och samma match”. Vikten av ett gott samspel eller en hög
integration, och en god balans, mellan de tre nivåerna i Nivåmodellen − snarare än att vara
mycket duktig på varje del för sig − är ett av huvudbudskapen med Nivåmodellen. Jämför
med ”teorin för särpräglad kompetens genombalans mellan tre områden” i Rhenman (1969)
och Stymne et al (1999).

Figur 1: Nivåmodellen för förändringsarbete

Vid förändringsarbete behöver vi kombinera specialistkompetenser för strategiformulering,
verksamhetsprocesser och IT-stöd, t.ex. iform av standardsystem. En framgångsrik
organisation fokuserar hela tiden på att förbättra relationerna mellan de tre områdena och
därvid knyta ihop dessa så att företaget får en särpräglad eller unik kompetens på marknaden.

En kritisk framgångsfaktor är att se till att användning av standardsystem står i samklang med
ledningens strategi och verksamhetsprocesserna i syfte att skapa en god balans och harmoni i
organisationen. För att skapa en förmåga till särpräglad kompetens inom företaget krävs att ett
affärssystem ”matchar” de behov som kan läsas ut av formulerade strategier och arbetssätten i
verksamhetens processer.

Affärsstrategi

Affärssystem

Affärsprocess
(Kärn- och stödprocess)

NivåFokus: Analys:

Marknad, Omvärld Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling   
Organisation, 
Verksamhet

IT-service, 
Teknologi Systemutveckling

Affärsstrategi

Affärssystem

Affärsprocess
(Kärn- och stödprocess)

NivåFokus: Analys:

Marknad, Omvärld Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling   
Organisation, 
Verksamhet

IT-service, 
Teknologi Systemutveckling
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Sammanfattande analys av rapportens 13 teman

Nedan följer en sammanfattande analysav rapportens alla teman som ska ses som
nulägesanalysens slutresultat. Det finns ett inbyggt spänningsförhållande mellan punkterna
goda lösningar och svårlösta problemområden.Ett spänningsförhållande som ibland lösts och
som ibland har lämnats olöst. I vårt förslag till Innovationssystem – Medborgaren har vi
försökt att utnyttja detta spänningsförhållande som en möjlighet till annorlunda lösningar.

Teman Användar-
kategorier

Goda lösningar Svårlösta
problemområden

Användar-
involvering

Tema 1

Dubbla
tolknings-
företrädet

G2G2C,
G2B2C,
G2C
(vilka
kategorier som
samverkar är
kontext-
beroende)

Kund/ medborgare har
tolknings-
företräde inom ramen
för den
kundorienterande
processen

Principalen (det
politiska) har oftast
tolkningsföreträde över
hela intressentnätverket

Viktigt att få till
stånd systematisk
dialog med
medborgare, kund
för användar-
anpassade tjänster

Tema 2

Tullverket
VHS
Bilregistret

G2B
G2C, G2G
G2G, G2B,
G2C

Medborgarfokus och
multikanallösningar
Co-producing
Kvalitetsutveckling
Co-producing

Kulturförändring
Kulturförändring
Ej framme 24-tim

Kunddialoger
Kundmätningar
Användarförening

Tema 3

Teknikmognads-
index (TRI)
CuDIT

Kontext-
beroende
Kontext-
beroende

Externt och internt
användarfokus
Teknikmognad
Proaktiv tjänsteutv

Ej använt i off sekt
Ej använt i off sekt

Mätningar
Experiment

Tema 4
Tågplusguiden
Hallandstrafiken

G2C, G2B,
G2G
G2C

Användaranpassning
efter verkliga behov

Integration man/maskin
F n ej interaktivt

Expertgrupper
Kundmätningar

Tema 5
Linköpings, Nacka,
Sunne, Stockholms
och Borlänge
kommun

G2C, (G2B,
G2G)

Goda tekniska
lösningar men med
fokus på interna
användare

Spänningsförhållandet
mellan extern och
intern nytta då externa
användare inte
involveras i processen

I bemärkelsen
kund/medborgare
otydligt eller
obefintlig

Tema 6
Försäkringskassan i
Värmland
RFV/Försäkrings-
kassorna

G2C
Differentiering av e-
tjänsten m a p
teknikmognad

Svårighet att designa e-
tjänst för
”eftersläntraren” trots
god TRI-insikt

Relativt omfattande
genom olika TRI-
undersökningar mm

Tema 7
Interorganisatoriska
informationssystem:
Ett praktiker-
perspektiv

GSG, G2B
Omdesigna affärs-
processerna först
Långsiktighet
Beakta komplexiteten
Engagera eldsjälar

De mänskliga
aspekterna får inte
negligeras i
utvecklingsprocessen

Tema 8
Interorganisatoriska
informationssystem:
Ett forskarperspektiv

GSG, G2B Process-
teoriperspektiv
Relationsperspektiv

Relationsperspektivet
får ofta stå tillbaka för
ett ensidigt
aktörsperspektiv
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Tema 9
Bankexempel 1:
Vinna-vinna
relationer

B2C -> G2C
Bankerna driver
utvecklingen
Kompetenta kunder
uppskattar tekniken

E-kunderna känner
svagare lojalitet
E-tjänst värderas lägre

Användning av e-
tjänster kräver att
vinna-vinna
relationer skapas

Tema 10
Bankexempel 2:
Användare är olika

B2C -> G2C
Kontaktperson eller
inte:
- samvarierar med
nöjdhet med service

Icke e-tjänste-
användare:
- mer nöjda med
service

Problem att hantera:
E-tjänsteanvändare:
- mer kunniga
- mer Internetvana
- högre engagemangs-
nivå
- värderar tjänste-
kvalitet lägre

Olika uppfattningar
hos olika grupper av
användare måste
beaktas

Tema 11
Verksamhetsutveck-
ling och användning

G2E, G2C
Innan tänkt
verksamhetsutv:
- personella effekter?
- mervärden
medborgare?
- individens
förståelse?
Anv-orienterat
systemutv-arbete

God acceptans

Organisations(förändri
ngs)problemet
Konkurrensproblemet
Ledningsproblemet

Kommunikationsgap
mellan olika
intressegrupper vid
verksamhetsutveckling
Förankring hela
organisationen

Användarinvolve-
ring innan tänkt
verksamhetsutveckl.

Användarinvolve-
ring när systemet
”sjösätts”

Tema 12
Teknikerna och
tekniken styr

G2E, G2B
Företag som har out-
sourcat

Bygga upp ”mitt-
emellan-
organisationer”

Teknikerna har en
väldig makt

Verksamhetsmän-
niskorna/ledningen
tar makten över IT-
frågorna

Tema 13
Centrala forsknings-
frågor
”Tjänster & IT”

G2E; G2C,
G2G

Ökat arbetsinnehåll
och arbetsrotation
Mäta organisatoriska
förmågor
Sätt att minska
kostnader

Tjänstekonstruktion
genom ömsesidig
interaktion

Incitament för
medarbetarna
Koppling mätetal och
mål
Design relationen
leverans/förmåga & -
kvalitet
Strategiska övervägan-
den vs effektivisering
av processer

Användares roll
(såväl interna som
externa) är central i
samtliga dessa
”Tjänster & IT”-
frågor

Tabell 1: Sammanfattande analys av rapportens 13 teman

Principalens vision och användarperspektivet

Statsminister Göran Persson och dåvarande statsrådet Britta Lejon uttryckte år 2000 en vision
för statsförvaltningen (Justitiedepartementet 2000:5-6),under parollen ”En förvaltning i
demokratins tjänst – ett handlingsprogram” (vilket nämndes i inledningen), där de i förordet,
bl a, skriver:



11

Medborgarna och företagen ställer med rätta höga krav på statsförvaltningen. I ett
samhälle som ständigt förändras måste myndigheters arbetsinnehåll och arbetssätt
ständigt omprövas.

Myndigheter som förmås att göra saker på rätt sätt, i rätt tid och med god hushållning av
resurser vinner ett högt medborgerligt förtroende och ökar tilltron till politiken och till de
demokratiska institutionerna. ...

I denna förvaltning genomför statliga myndigheter sina uppdrag med hög servicenivå,
öppenhet, kompetenta och motiverade anställda, dugliga chefer och en stor
förändringsförmåga. ...

Regeringskansliet har en viktig uppgift i att för regeringens räkning aktivt driva på och
följa upp genomförandet. En återkommande avstämning av medborgarnas och företagens
syn på förvaltningen ingår i uppföljningen.

Det är mycket intressant att notera att de två regeringsföreträdarna i statsförvaltningens vision
poängteraranvändarperspektivet. Medborgarna och företagen tillerkänns sin fulla rätt att
ställa höga krav på statsförvaltningen.Eftersom ”individerna/medborgarna” i
statsförvaltningens vision nämns före ”företagen” drar vi också slutsatsen att ”mindre
användares” krav (G2C) tas på minst lika stortallvar av statsförvaltningen som ”större
användares” krav (G2B).

I samma handlingsprogram, under rubriken ”Staten som föredömlig IT-användare” lyfts
informationstekniken fram somdet främsta redskapet för att utveckla serviceni förvaltningen
(Justitiedepartementet 2000:12; författarnas markering med fetstilad kursivering):

Det främsta redskapet för att utveckla servicen i förvaltningen är informationstekniken.
Tjänster som riktar sig till individer och företag skall också erbjudas via Internet. Statliga
myndigheter måste samverka såväl med varandra som med kommuner, landsting och
näringsliv för att skapa rationella servicelösningar för alla parter. Enskilda individer och
företag bör − så långt som det är möjligt − kunna hämta och lämna den information som är
relevant i varje enskild situation oavsett hur informationsansvaret är fördelat mellan
myndigheter eller mellan stat, kommun och landsting.

En djup och förankradinsikt omden storabetydelsen av samverkanbland aktörerna inom den
offentliga verksamheten är en nödvändig förutsättning för att statsförvaltningens vision ska
kunna realiseras.

Det krävs naturligtvis en central styrninginom statsförvaltningen för att den nödvändiga
koordineringen mellan olika offentliga verksamheter skakomma till stånd. Tre år efter
visionens formulerande verkar ännu inte en sådan styrning och koordinering att ha realiserats.
Av biträdande finansministerns svar på IngerLundbergs fråga i riksdagen i juni 2003 framgår
också att det finns planer på att ett samordningsorgan ska bildas som ska ta sig an denna
nödvändiga förutsättning för den önskade utvecklingsprocessen (Finansdepartementet 2003b):

Riksrevisionsverket (RRV) har nyligen konstaterat i en revisionsrapport att det i dag inte
finns några tvingande gemensamma krav på hur myndigheternas webbplatser skall
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utformas. RRV anser att Statskontorets rekommendationer inte fått tillräckligt genomslag
och att tvingande regler behövs när det gäller exempelvis tillgänglighet, användarvänlighet
och enhetlighet. Utfärdandet av sådana regler bör enligt RRV kunna vara en uppgift för det
samordningsorgan som aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2003.

De olika målbilderna för stat, landsting och kommuner samt den stora heterogeniteten bland
de svenska kommunerna är några av de faktorer som talar för att det krävs ett starkt ledarskap
inom den statliga sfären av det offentliga för att det önskade genomförandet av en förvaltning
i demokratins tjänst ska kunna realiseras. Iaugusti 2003 uppmanade VDn för Gemenskapen
för Elektroniska Affärer (GEA), Mikael von Otter, regeringen att den nu på allvar tar sig an
denna komplexa och utmanande ledarskapsuppgift (Computer Sweden 2003:15):

Det handlar inte om att snabba på redan existerande affärsprocesser utan om att förändra
verksamheten i grunden. Mikael von Otter tycker att det är dags för regeringen att ta sitt
ansvar för e-handelns utveckling.” ... ”E-handeln måste få mer fart. Det stora bekymret är
småföretag och risken är stor att andra länder springer ifrån oss. Göran Persson måste ta
sitt ansvar att få företagen att förstå vad e-handel kan göra för verksamheten.”

En viktig konstellation av förändringsagenter inom det offentliga när det gäller e-handel är:
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Kammarkollegiet, som
sedan flera år tillbaka bedriver ett arbete med att främja förutsättningarna för införande av
elektronisk handel inom offentlig sektor (se http://www.eh.svekom.se/e_hand/e_hand.htm).

På samma hemsida drar Kommunförbundet (2003) slutsatsen att det offentliga hittills alltför
mycket har haft ettinternt (”efficiency”) fokus istället för att anlägga ettvinna-vinna-
perspektiv(”effectiveness”) på e-handel:

Erfarenheterna hittills har visat att det finns för få företag att handla med elektroniskt,
och särskilt då små och medelstora företag. Fokus har riktats mycket mot de vinster
offentlig sektor kan uppnå med elektronisk handel medan små och medelstora företags
fördelar inte framhållits i lika stor utsträckning.

När det gäller inter-organisatoriska informationssystem/elektroniska affärer (som t ex e-
handel, elektroniskt utbyte av röntgenbilder, elektroniskt utbyte av CAD-ritningar) så är det
centralt att uppnå en ”kritisk massa” av säljande/levererande och köpande/mottagande
organisationer som använder e-handel inom den ”community”/det nätverk/ som dessa
organisationer är en del av (Schelling 1978,Markus 1987, Fredriksson 1992). Den främsta
anledningen till detta är att när en ”kritisk massa” avanvändninghar uppnåtts så innebär det
att aktörerna uppfattar att intäkterna överstigerde kostnader (invsteringskostnader, m m) som
föranleds av satsningen på e-handel. Det är med andra ordanvändningsgrad, och inte antalet
adopterande aktörer, som påverkar vilka de uppfattade nytto-effekterna blir.

För att nå denna ”kritiska massa” av användning(sgrad) behöver en samverkan ske om hur
verksamhetsprocesserna ska utformas och vilka gemensamma standarder som ska användas.
Det finns flera skäl till varför en sådan samverkan har en avgörande betydelse (Qwerin 2003):



13

Figur 2: Tre skäl till behovet av ökad samverkan för att komma igång med 24-
timmarstjänster

Källa: Qwerin (2003)

När det gäller enskilda offentliga verksamheters förändringsprocesser är det kanske så att
samverkan med andra myndigheter kan åstadkommas först i en senare fas av deras
utvecklingsprocesser? Marking (2003) presenterar en sådan verksamhetsutvecklingsmodell,
med en stegvis uppbyggnad och utveckling av 24-timmarsmyndigheten innehållande fyra
utvecklingssteg, benämnd ”Utvecklingstrappa” (sehttp://www.statskontoret.se/-
seminarier/semdok/24igangmarklund1.pdf):

1. Webb-skyltställ med paketerad information: ”Enkel” teknisk lösning

2. ”Interaktiv” (söka, bläddra, beställa/hämta hem blanketer/simulera): Sökmotor,
navigeringshjälp, användbarhet

3. Lämna och hämta personlig information:Säker e-identifiering/underskrift

4. Samverkan med andra myndigheter: Utbyggd”infrastruktur” baserad på standarder.

En stegvis uppbyggnad och utveckling överensstämmer med Weick’s (1984) budskap om att
på samhällsnivån applicera principen om ”den goda psykologi som följer av att satsa på
många små vinster”, framför att satsa på en stor vinst:

Small wins are like short stacks. They preserve gains, they cannot unravel, each one
requires less coordination to execute, interruptions such as might occur when there is
achange in political administration have limited effects, and subparts can be assembled
into different configurations. Weick (1984:44)

Vittnesmål om målbild 2013

Vi frågade Bo Ryderfelt, Karlstad kommuns IT-direktör, vilken ”Målbild 2013” för den
offentliga verksamheten som han ser framför sig. Bo svarar:

Ökad samordning behövs!

• Begränsade resurser (finansiella och personella) kräver samverkan.
• Medborgarorientering kräver samverkan.
• Gemensamma standarder, plattformar och lösningar underlättar och

förbilligar.
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• "Att jag som medborgare ska kunna hantera allt elektroniskt.

• Att det finns kunskapsdatabaser som kan svara mig.

• Om jag och min familj överväger att flytta till Kommun X så ska vi kunna säga så
här: ”Min familj har denna profil och våra barn har följande fritidsintressen. Vi vill
ha en skola till barnen som passar; vi vill ha musik som inriktning på barnens
skola. Vi vill ha ett svar som talar om var våra önskemål tillfredsställs i Kommun
X.

• Jag vill kunna göra jämförelser mellan olika kommuner, inklusive information om
”mjuka bitar”, som t ex förskolor, kulturella aktiviteter.

• Det behövs med andra ord en ”motor” i centrum för hela det offentliga.”

• En viktig förutsättning är att det finns ett SHS-system (ett system för spridning
och hämtning av information som, enligt Justitiedepartementet 2000:13 har
utvecklats mellan statliga myndigheter).

• Medborgaren har ingen aning om vem som organiserar vad inom kommunen.
Kommunens Web ska vara organiserad med fokus på tjänsteutbudet − och inte på
den kommunala organisationen, vilket ofta är fallet idag.

• Stat, kommuner och landsting måste umgås närmare. Medborgare ska vara lika
med den gemensamma nämnaren.

Verksamhetskonsulten (2003) ger ett kortfattat svar på samma fråga:

Frågan ska styra vilket svar det blir och det ska vara hög träffsäkerhet i svaren: Systemen
ska ge rätt svar.

Vad krävs?

Nästa fråga till Bo Ryderfelt var: ”Om ledningen för det offentliga agerar på ett professionellt
sätt de närmaste 10 åren: Vad krävs för att nå denna målbild?

40-talisterna kommer att gå i pension och många nyutbildade kommer in. Det krävs att
dessa nya medarbetare, särskilt projektledarna, har stora ögon (lyssna av det som inte
sägs) , stora öron (det sagda) och ganska liten mun, dvs att de har mycket förståelse för
mänskligt beteende, och att de besitter organisatorisk kunskap. Det krävs också att
medarbetarna inte har någon IT-rädsla, utan hanterar IT som papper och penna. ”Den
mänskliga ådran” är nummer 1, hjälpmedlet IT är nummer 2. Idag finns det väldigt lite
verksamhetskunskap hos IT-konsulter, samtidigt som verksamheten tror att IT-konsulten
är kunnig om verksamheten. Jag tror att det är jättesvårt att komma tillrätta med detta p
g a den konkurrens som finns inom IT-branschen.

Ett mycket större bekymmer inom den offentliga verksamheten än IT är fegheten hos
chefer att ta tag i sin organisatoriska vardag. Cheferna är rädda för att ”gå in och rota” i
verksamhetens processer.
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Verksamheten ska ha en tvärvetenskaplig ansats: Detta är oerhört viktigt. Det måste
finnas konstellationer av människor med olika specialistkunskaper som vill jobba ihop.

Den offentliga verksamheten ska rekrytera medarbetare som är förändringsbenägna, dvs
personer som ”vill gå före”. Det är inte teknikerna som ska driva − de ska biträda.

Motivationen hos medarbetarnainom det offentliga är en kritisk aspekt i den önskade
förändringsprocessen inom det offentliga. Enligt Bo Ryderfelt (2003) är följande tre
förutsättningar viktiga att uppfylla för att medarbetarna ska ha den nödvändiga motivationen
för att denna process ska kunna bli framgångsrik:

’IT-stöd är bara krångel: Det fungerar inte’ är en vanlig kommentar bland medarbetare i
verksamheten. Vi måste därför vara förvissade om att IT-systemen fungerar från dag 1:
Annars försvinner förtroendet.

Genom utbildning i att hantera datorn som ett hjälpmedel: Det är vi dåliga på.

Förutsätter att medarbetaren begriper vad e-tjänsten innebär och inte känner sig hotad av
den annorlunda arbetssituationen imorgon. Medarbetaren kan uppfatta verksamhets-
förändringen som hotfull om denne i ett senare skede i processen säger ’det är ingen som
har sagt till oss att vi ska göra andra saker imorgon’.

Utan det ’beteendevetenskapliga benet’ får du aldrig motivation.

Var bör man ”lägga krutet” i fyrklövern?

På frågan om ”Var bör man lägga krutet i fyrklövern (den offentliga verksamheten, med-
borgarna, företagen, och forskarvärlden)?” säger Verksamhetskonsulten (2003):

Lägg krutet” på att få myndigheter att förstå värdet av digitalisering av verksamheten.

Eftersom leverantörsföretagen drivs av vinstintresse så vill myndigheter föra dialog med
forskarvärlden, eftersom den bidrar med saklig och trovärdig kunskap.

Forskningsfokus: Användardriven e-tjänsteutveckling

Vårt forskningsfokus ligger kring användardriven e-tjänsteutveckling. I ovanstående
sammanfattande analys kring våra 13 teman kan redan i detta stadium några frågeställningar
fokuseras. Frågeställningar som vi påtalade redan vid VINNOVA-hearingen den 4 november
2003. Dessa framgår i nedanstående figur 3.
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Figur 3: ”Heta” frågor när det gäller användardriven e-tjänsteutveckling

Med ovanstående frågeställningar i aktuelltminne, principalens röst kring användar- och
medborgarfokus och våra vittnen kring målbilden vill vi lägga vår syn på Innovationssystemet
– Medborgaren.

Innovationssystemet - Medborgaren

Föreliggande avsnitt ska ses som en kombination av kritiska faktorer och förslag till insatser
som resulterar i Innovationssystemet – Medborgaren.

Centralt för Innovationssystemet – Medborgaren är att det ingår som en del i ett värde-
skapande intressentnätverk för offentlig tjänsteservice/förvaltning analogt med tema 1. Med
ett sådant synsätt kommer medborgare/användare/kund att ha tolkningsföreträde i den kund-
/service-orienterade processen (se högra processen i figur 3). Om vi gör en analogi med tema
1 i kontexten offentlig service/förvaltning så kanflera paralleller dras.Vi menar att dialogen/-
governancestyrningen mellan det politiska och förvaltning/verkställighet är väl utvecklad i t
ex regleringsbrev och andra styrverktyg. Det sker inom ramen för den politisk-demokratiska
processen inom Enquists tankefigur (se vänstra processen i figur 4).

Principal/
Politiker

Ägarstyrning

Medborgardialog
Medborgare/
Kund (C)

Kunddialog

Management
(G)

Kontraktering
- operatörer
(G eller B)

Managementstyrning

Figur 4: Offentlig tjänsteservice/förvaltning med tonvikt på e-service som ett värde-
skapande intressentnätverk utifrån två samverkande processer och behovet av
intressentdialoger

� Användarna “glöms bort”:
Vilka skaha nytta av den tänkta e-tjänsten?

� Vilka bromskrafter finns mot att uppdraget
användar-/medborgarorienteras?

� Varför är e-tjänster för mycket teknikstyrda?

� Hur åstadkomma kostnadsreducering och ökad
användarnytta samtidigt?
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Den process som är mindre utvecklad är den högra processen: den kundorienterade
värdeskapande processen. Det är denna process som utgör vårt fokus i föreliggande
framställan där användarperspektivet står i centrum. Centralt för att processa fram vår
tankekonstruktion kring Innovationssystemet– Medborgaren är nivåmodellen. Den rör hela
intressentnätverket. Den del som dock är minst utvecklad är just kund- och
användarperspektivet.

Nivå affärsutveckling

I tema 2 lyfts tre processer fram som kan tolkas utifrån ”Statlig förvaltning i medborgarnas
tjänst" där det är medborgarnas krav som är styrande för utvecklingen av den svenska
statsförvaltningen. Detta synätt menar vi ska prägla hela den offentliga sektorn, d v s inte bara
statliga myndigheter. Gemensamt för alla de tre goda exemplen är:

• Externt användartryck som initierar förändring.

• IT-stöd nödvändig för radikal förändring.

• IT löser dock inte problemet utan är bara ett verktyg.

• Om kvalitetsförbättring och kostnadsreducering ska ske samtidigt måste det ske
genom en systematiskt genomförd användardriven tjänsteutvecklingsprocess.

• Kulturförändring: Förändring från förvaltningskultur till kundorienterad servicekultur
(UPPDRAGET måste användar-/medborgar- orienteras)

• Governance- och management-nivån samstämda vid större förändringar för lyckat
resultat inte minst vad gäller vad ett förändrat uppdrag ska leda till.

Tema 2 pekar tydligt på nivåmodellens fördelar som analysverktyg. Det går inte att
genomföra en förändringsprocess med mindre än att alla tre nivåer beaktas samtidigt. Det kan
kontrasteras med tema 5 som mer är fokuserad påsystemutvecklingsnivån och glömmer att
det måste ses i ett större sammanhang, d v s det som varnas för i tema 12: att lösningen blir en
teknikfråga.

Trots att offentlig tjänsteverksamhet ofta präglas av ”monopol”-situation så visar tema 2 att
det var de externa användarna som ”protesterade” och därmed tvingade fram en förändring
som mer lyssnade på de externa användarna.

Det är dock ledningen som har initiativet i genomförandet av förändringar. Normann (2001)
talar i bokenNär kartan förändrar affärslandskapetom att det idag i affärsutvecklings-
sammanhang handlar om att ”organisera värdeskapande”. Det ser vi tydliga inslag på i tema 2.
Det bästa exemplet är dock tema 9 och 10 som handlar om hur bankerna utvecklat sina e-
tjänster på ett användarorienterat proaktivt sätt.

Det finns många tekniker som kan användas för att fånga användarnas behov/synpunkter. Det
har legat till grund för bankernas framtagning av e-tjänster (tema 9 och 10). Teknik-
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mognadsindex (tema 3) eller ännu mer proaktivt, användning av experimentverkstad enligt
CuDITs modell (tema 3), är hjälpmedel.

En fråga som måste kopplas till användarnaskrav på tjänster handlar om medborgar-
demokrati. Det ligger dock inte i föreliggande förstudies uppgift. Dock kommer frågan om
multikanallösningar in i bilden (se lösningar i tema 2). Tema 6 aktualiserar detta problem.
Vad ska vi göra med ”eftersläntraren”? Bankerna har löst detta med att styra användning med
hjälp av avgifter, d v s som en del i att organisera värdeskapande.

En annan viktig komponent i att ”organisera värdeskapande” är ett koncept som finns inom
ramen för service managementdiskursen,nämligen ”co-producing”, d v s att kunden/-
användaren är medproducent i ett intressentnätverk. IKEAs koncept bygger på detta
(Edvardsson och Enquist, 2002). Centralt för detta är ett utpräglat vinna/vinna-synsätt, d v s
det som präglar bankexemplet i tema 9. Bilregistret i tema 2 är en motsvarighet inom den stat-
liga sfären. Där finns dock ett inbyggt sanktionssystem. Sverige har kanske världens bästa
bilregister med en extremt hög aktualitet. Det ligger i användarens intresse att det är rätt.
Annars gäller inte försäkring eller felaktiga böter kan utfärdas som någon annan åstadkommit.

Den stora möjligheten i ”e”-tjänster ligger på ”co-producing”-sidan. Användaren får sin tjänst
expedierad snabbare, bättre information och bättre tillgänglighet, samtidigt som användaren
utför en del av arbetet och därmed uppnår kostnadsreduceringar. Detta är naturligtvis enklare
att åstadkomma med professionella användare (G2B), som i exempel med Tullverket i tema 2.

Steg 1 i måste vara att få till stånd ”standards” för G2G (se ovan avsnittet ”Principalens vision
och användarperspektivet”). Med dagens stuprörsfilosofi kan inte digitaliseringen av offentlig
tjänsteverksamhet utnyttjas helt ut. Genom att fånga upp ett antal tjänster utifrån vanliga
externa användares behov kan ett förändringstryck identifieras och tvinga fram nya mer an-
vändarorienterade och samtidigt kostandseffektiva e-tjänster.

Nivå verksamhetsutveckling

På verksamhetsutvecklingsnivån handlar mycket om kvalitets- och tjänsteutveckling. Om vi
ser på figur 4 ovanoffentlig tjänsteservice som ett värdeskapande intressentnätverkså är det
den vänstra processen med dialog med principalen som är välutvecklad (t ex regleringsbrev,
etc). Med en verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling enligt ett värdeskapande intressent-
nätverk ligger lösningarna mer inom den högra processen (se diskussion kring affärsutveck-
lingsnivån). Det innebär samtidigt att tanken på att producera allt i egen regi sätts på ände.
Det finns inget självändamål med att offentlig tjänsteverksamhet måste ske med egna resurser.
VHS i tema 2 är ett bra exempel på detta. VHS outsourcade två verksamhetsdelar inom ramen
för sitt intressentnätverk eftersom det fanns andra som var mer specialiserade på detta
delmoment. Tjänsteutveckling är centralt för att designa tjänster på ett kund-/ och kostnads-
effektivt sätt, d v s kunna hantera extern och intern effektivitet samtidigt (se tema 8). För att
designa en tjänst måste tjänsten analyseras närmare.

I tema 8 var ett av huvudbudskapen att ett relationsperspektiv där vinna-vinna situationer
sökes är en viktig förutsättning för användning av e-tjänster, som ofta sker inom ramen för en
relation. En ökad användning av en e-tjänst som entjänsteleverantör erbjuder förutsätter att
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medborgaren/kunden anser att (netto)nyttan, dvs uppfattade mervärden minus kostnader/-
uppoffringar, är positiv. Eftersom e-tjänster utbyts mellan två parter bör båda parterna anse att
det blir en positiv (netto)nytta. För att uppnå användning är det med andra ord önskvärt att
uppnå en vinna-vinna relation mellan de två parterna i och med införandet – och
användningen – av en e-tjänst. Nöjda användare och interaktionen mellan tjänsteleverantörer
och tjänsteanvändare/medborgare/kunder är därför centrala aspekter, samtidigt som
affärsperspektivet/nyttan för tjänsteleverantören betraktas som en självklar förutsättning
(Fredriksson 2000b). Vid verksamhetsutveckling är en framgångsfaktor att systematiskt
arbete mot användarna startar i ett mycket tidigt skede, som framgår i tema 11.
Verksamhetsutveckling med ett användarperspektiv innebär ett fokus på ”den mänskliga
ådran”. De främsta mänskliga bromskrafterna mot införande och användning av e-tjänster är:

• Organisationsförändringsproblemet
• Konkurrensproblemet och den splittrade systembilden
• Ledningsproblemet (Avkastningen på investeringen?).

Tjänster måste ses utifrån graden av komplexitet. Vilken typ av tjänst är det fråga om? Hur
tekniskt avancerad är tjänsten? Hur många ärinvolverade i tjänsteproduktionen? Vilka
kategorier är inblandade (t ex G2B2C) och vilka kulturbarriärer medför detta?

För att hantera ett intressentnätverk krävs också någon form av ”multi-performance
measurement”. Det kan vara Balanserat styrkort, men måste då ses utifrån ett intressent-
perspektiv (Enquist, 2002). En gemensam styrfilosofi måste ligga till grund för ett sådant syn-
sätt (Lindvall, 2001).

Nivå systemutveckling

Att bygga in IT-stöd för en tjänsteorganisationskundmöten (såväl fysiskt som verbalt) kan ses
som ett uttryck för en strävan att skapa långsiktiga (mer)värden. Därför handlar IT lika
mycket om strategiska överväganden som om effektivisering av interna och externa processer
(se tema 13). Att studera e-tjänstesystemsaspekter utan koppling till utvecklingen, och
effekterna, av förändrade tjänsteprocesser är naturligtvis poänglöst. IT-stödd kundinteraktion
har effekter på såväl tjänsteorganisationens medarbetare som på kundernas beteenden. För-
ändringar av relationen, till exempel av den relativa maktbalansen, kan därför initieras av
båda parter till följd av förändrade beteenden, som ett resultat av det införda IT-stödet.

Tekniken kan betratas som en aktör. Chase (1996) menar att tjänstekonstruktionsbeslut består
av ömsesidig interaktion mellan teknik, frontpersonal och kund, eller − i självbetjäningsfallet
− mellan teknik och kund (tema 13).

Det är problematiskt, och kan t o m få allvarliga konsekvenser för verksamheten, om led-
ningen för en verksamhet inte tar ansvar för systemutvecklingsfrågorna utan istället låter
strategiska beslut fattas av mellanchefer, t ex systemutvecklare (tema 12). I och med att
teknikerna ofta har makt i systemutvecklingsfrågorna så användarperspektivet ofta in väldigt
sent i verksamhetsutvecklingsprocessen. I verksamheter behövs medarbetare som förstår sig
på både verksamheten och systemfrågorna.Därför kan det vara enframkomlig väg att bygga
upp en 'mittemellan'-organisation i organisationen: som kan hantera både verksamhets- och
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IT-frågor. Företag som har out-sourcat IT och har byggt upp en sådan intern 'mittemellan'-
organisation uppges kunna hantera IT-frågorna på ett bra sätt.

Tema 11 tar upp centrala användarperspektiv när det gäller utveckling av verksamheten och
användning av e-tjänster. För att verksamhetsutveckla på ett sätt som medarbetarna och
medborgarna uppfattar ger ökad arbetstillfredsställelse respektive ökad kundnytta är det av
avgörande betydelse för den kommandegraden av användning− vilket är den intressanta
beroende variabeln (dvs ”det vi är ute efter”) − att:

1) medarbetarna funderar på vad den, genom införande och användning av e-tjänster,
frigjorda tiden för medarbetarna ska användas till,

2) verksamheten sätter sig in i medborgarnassituation: Vilka mervärden ger den tänkta
e-tjänsten för medborgaren? Vilka olika typer av användare finns och hur ser deras
behov ut?

3) det skapas en djup förståelse hos den enskilde medarbetaren för den tänkta e-tjänsten
i sig och hur den kommande, förändrade arbetssituationen imorgon kommer att se ut.

Av den ovanstående diskussionen utifrån nivåmodellen och ett urval av resultat presenterade i
våra teman i rapportens Del 2 framgår att det finns enhög grad av komplexitetnär det gäller
att framgångsrikt införa och använda e-tjänster. Många aktörer behöver samverka, flera
systemnivåer i den egna verksamheten (affärs-, verksamhets- och systemutvecklingsnivåerna)
behöver samverka och det finns en portfölj av olikartade tjänster som ska matchas med de
olika tjänstekanaler som finns att tillgå. Ur användarens/medborgarens/kundens perspektiv så
varierar ju behovet av vilken tjänstekanal somdenne vill använda, t ex utifrån tjänstens grad
av komplexitet, dess frekvens, utifrån användarens kompetens, teknikmognad, m m. Detta
innebär att vi behöver ha en användar–tjänst–kanal kub, eller triad, som innebärmulti-
kanaler i samexistens.

Denna ”balanseringskonst” ifråga om att hantera många olikartade dimensioner samtidigt,
som framgår av t ex tema 7 och 8, pekar på att det är mycket angeläget att anlägga tvärveten-
skapliga synsätt på områdete-tjänster i offentlig verksamhet− såväl i praktiken som i teorin.
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Tema 1: Det dubbla tolkningsföreträdet kring offentlig
tjänsteverksamhet

Bo Enquist har, inom ramen för kollektivtrafikforskningen vid Centrum för Tjänsteforskning
(CTF), uppehållit sig vid rollfördelning och intressentdialoger inom kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikkommittén har i sitt slutbetänkande ”Kollektivtrafik med människan i centrum”
(SOU 2003:67) uppmärksammat Enquists forskning att se kollektivtrafik som ett
värdeskapande intressentnätverk. De skriver i avsnittet om ansvar och organisation på lokal
nivå följande:

Det handlar om relationerna mellan, de enligt lag, ansvariga ägarna samt mellan ägarna och deras
trafikhuvudmän, i termer av ägarstyrning. Dessa relationer är dock bara en del av verkligheten, och de är
heller inte oberoende av andra relationer. Komplexiteten åskådliggörs på ett bra sätt av Bo Enquist som
betecknar kollektivtrafiken som ett värdeskapande intressentnätverk. (ibid. sid 396)

Kommittén redovisar Enquists nedanståendefigur som de kallar figur 17.1. De säger:

Figur 17.1 illustrerar relationen mellan de fyra kategorierna huvudaktörer, dvs medborgare/kund,
politiker, trafikhuvudman samt operatörer. I varje led finns behov av dialog och i flera led en aktiv
styrning. … Kombinationen politisk styrning, medborgare, kontrakt och marknadsorientering är
komplicerad. En framtida struktur måste kunna hantera denna komplexitet. Med Enquists ord: Det gäller
att balansera intressentnätverkets intressen. Kommittén går inte närmare in på hur detta ska genomföras.
Det kräver ett utvecklingsarbete med berörda ägare, huvudmän och forskare. Enquists arbete är intressant
och branschens aktörer bör ta till sig detta och fortsätta dialogen med forskarna för att utveckla
tankegångarna till konkreta förslag på hur de olika dialogerna kring och styrning av den framtida
kollektivtrafiken ska kunna förbättras (ibid. sid 397-398).

Principal/
Politiker

Ägarstyrning

Medborgardialog
Medborgare/
Kund

Kunddialog

Management
THM

Kontraktering
- operatörer

Managementstyrning

Figur 5: Kollektivtrafiken i ett län som ett värdeskapande intressentnätverk utifrån två
samverkande värdeskapande processer och behovet av intressentdialoger

I Enquists tankefigur för ett värdeskapande intressentnätverk talas om två parallellt pågående
processer. I den vänstra processen:Den politiskt-demokratiska processenhar principalen (det
politiska) tolkningsföreträde i sin governance-dialog, -styrning. Den högra processen:Den
kundorienterade värdeskapande processenhar användaren/kunden tolkningsföreträde. Den
kundorienterade processen är mer managementstyrd. I Enquist (1999) talas om visionen: ”mot
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ett serviceparadigm?”. Om vi gör en analogi med ovanstående i kontexten offentlig
service/förvaltning så kan flera paralleller dras. Vi menar att dialogen/governancestyrningen
mellan det politiska och förvaltning/verkställighet är väl utvecklad i t ex regleringsbrev och
andra styrverktyg. Det sker inom ramen för den politisk-demokratiska processen inom
Enquists tankefigur. Den process som är mindre utvecklad är den högra processen: den
kundorienterade värdeskapande processen. Det är denna process som utgör vårt fokus i
föreliggande framställan där användarperspektivet står i centrum.

I nästa avsnitt ska vi se på tre goda exempel från myndighetssidan inom ramen för ett ökat
medborgarfokus.

Tema 2: Användardrivet förändringstryck i offentlig tjänste-
verksamhet

Myndighetssidan har börjat se med andra ögon på sin egen förvaltningstradition. Vi har en
statsförvaltning under omdaning. Det är inte längre en självklarhet för en myndighet att allt
ska drivas på samma sätt och uppdraget förändras över tid. I proposition 1997/98:136 "Statlig
förvaltning i medborgarnas tjänst" är det medborgarnas krav som är styrande för utvecklingen
av den svenska statsförvaltningen. De värderingar som ska driva utvecklingen bygger på
rättssäkerhet, effektivitet och demokrati.Effektivisering av statsförvaltningen har varit
väsentlig i regeringens besparingspolitik för att ha möjlighet att vända budgetunderskottet till
ett överskott.Kvalitet i statsförvaltningen är nyckelbegrepp i propositionen och här talar man
om behovet avkontinuerlig verksamhetsutveckling. Vad har då denna proposition lett till?
Regeringen med statsminister Göran Persson i spetsen har startat ett handlingsprogram som
kallas: En förvaltning i demokratins tjänst – ett handlingsprogram(Justitiedepartementet
2000). Kärnan i programmet är en uttaladmedborgarfokus i en demokratisk, rättssäker och
effektiv förvaltning. Några nyckelbegreppsom lyfts fram är: medborgarna i fokus; en öppen
förvaltning; staten som föredömlig IT-användare (24-timmarsmyndigheten har i det
sammanhanget blivit ett vägledande begrepp); staten som föredömlig arbetsgivare.

När frågan omvad 24-timmarsmyndighet egentligen innebärställs till människor som arbetar
inom offentlig förvaltning eller tillhandahåller systemlösningar för ändamålet fås lika många
versioner som det finns respondenter. Bland icke-tekniker är svaret ibland att begreppet
innebär att myndigheten är ”öppen” 24 timmar per dygn årets alla dagar (Olvegård, 2003) och
ibland att myndigheten har 24 timmar på sig att komma med respons på externa förfrågningar
(Hellquist, 2003).

Ju mer teknikorienterad respondenten är desto mer teknikfokuserad blir svaret. En välinsatt
tekniker svarar ofta att det är IT-plattformar som kan vara användaren till tjänst i fyra olika
steg. I det enklaste steget är då en 24-timmarmyndighet en webbplats med paketerad
information. Steg två gör det möjligt för användaren att titta på, beställa och hämta hem
blanketter/information. Med en så kallad steg trelösning kan användaren lämna och hämta
personlig information. Slutligen i steg fyra innebär 24-timmarsmyndighet samverkan mellan
myndigheter via t ex SHS (Posten eGovernment,2003). Ett annat sätt att formulera stegen är
– Information dvs. istället för papper – Interaktion dvs. webbnärvaro – Transaktion dvs.
begränsade tjänster – Omvandling dvs. fullständig service (Adobe, 2003). Det ”korta” svaret
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är emellertid att det rätt och slätt handlar om ITeller IT-applikationer och detta är det absolut
vanligaste svaret oavsett om respondenten har teknikbakgrund eller inte.

Det är den typen av svar som torde vara en av 24-timmarsmyndighetens största fiender eller
hot. Trots att det defacto slutligen landar i en mycket komplex IT-applikation handlar inte 24-
timmarsmyndigheten om IT utan om verksamhet och att få balans mellan organisationens inre
och yttre liv. 24-timmarsmyndigheten handlar om har myndigheten ska organisera sig för att
optimera den nytta invånare och andra intressenter har rätt att förvänta sig. Det handlar om
yttre effektivitet dvs. hur skapa ökad tillgänglighet för medborgare och samhälle vilket i sin
tur genererar ökad kundnytta och bättre service. Inre effektivitet är lika viktigt eftersom det
samtidigt finns möjlighet att generera effektivare strukturer och processer som i sin tur skapar
möjligheter att sänka myndighetens kostnader (Hellquist, 2003).

Edvardsson och Enquist (kommande) har i artikelnThe Role of Change Pressure in Quality
Improvement - the case of Governmental Services in Swedensett närmare på tre goda
exempel inom statsförvaltningen där det externatrycket har varit drivkraften för förändring.

De tre exemplen är:
• Tullverket (servicetrappan)
• Verket för Högskoleservice (VHS)
• Bilregistret inom Vägverket.

Fallet Tullverket

Under 1980-talet försökte den svenska statsmakten ett antal gånger, utan framgång, att
datorisera tullverksamheten. Tullen ansågs vara en stelbent och byråkratisk uppbörds- och
kontrollmyndighet med mängder av pappersdeklarationer och blanketter.

Det fanns en tid då Tullverket inte var särskiltintresserade av att lyssna på sina kunder, som
verksamheten är till för. Det förekom resonemang och påståenden som "Vi är en myndighet,
vi behöver inte bry oss om resenärerna", "vi ägnar oss åt myndighetsutövning"och "vi
kontrollerar och det är vi som bestämmer”. I början av nittiotalet påbörjades ett arbete för att
förenkla regelverken och underlätta för företagen. Perioden präglades av att myndigheten satt
själv bakom stängda dörrar och skapade förenklade system för näringslivet. Problemet var att
när dessa nya förenklingar skulle införas så upptäcktes att det inte fanns någon som ville
använda systemen. Tullverket hade tänkt fel och felen var dyrbara.

I mitten av nittiotalet startade Tullverket därför en systematisk servicedialog som innebär att
näringslivet deltar i prioritering, utveckling och utvärdering av verksamheten. Tullverkets
ledning tog initiativet till att skapa en strategisk samverkansgrupp för utrikeshandelsfrågor
med representanter från de berörda näringslivsorganisationerna och de i sammanhanget
viktigaste myndigheterna, Statens Jordbruksverk och Kommerskollegium. I samband med
implementeringen av förändringar användes lokala kund- och fokusgrupper för att göra
fullskaleförsök.

Under de senaste fem åren så har samarbetet utvecklats och det finns numer en etablerad
kunddialog i fem steg: 1) Identifiering av kundgrupper för respektive process, 2) Dialog med



25

respektive kundgrupp om utveckling av processen, 3) Förbättring av processerna baserat på
kundernas önskemål, 4) Mätning av vad kunderna tycker om tullverkets prestationer i
respektive process t.ex. genom enkäter, samarbetsorgan eller fokusgrupper, 5) Förklaring till
kunderna när olika kundintressen kolliderar.

Utvecklingsarbetet har bland annat resulterat i servicetrappan. Det nya tullsystemet har
utvecklats tillsammans med näringslivet och flera andra myndigheter.Servicetrappansom
bygger på partnerskap med näringslivet där Tullverket genomServicetrappankan uppfattas
som en kompetenslänk i utrikeshandelskedjan till skillnad mot tidigare då verket mer såg som
en byråkratisk kontrollfunktion.

Servicetrappanbestår av fem steg där företagen kan välja nivå av service, förenkling och
möjligheter. De tre översta stegen innebär att företagens tullprocesser designas individuellt för
maximal förenkling. Genom kvalitetssäkring ersätts den traditionella tullkontrollen av ett
uppföljningsprogram som bygger på företagens egna rutiner och system. Vad säger
användarna?

Vi räknar med att halvera våra kostnader för tullhanteringen med hjälp av Servicetrappan.

Monica Berg, Globalt tullansvarig, IKEA

AKZO Nobel sparar redan 450 000 EUR per år efter bara ett par månader i projektet. Vi
ser en årlig besparingspotential på 10 miljoner EUR.

Rob Zweerus, Global Manager, Customs & Fiscal Affairs, AKZO Nobel

Jag tycker att Servicetrappan är en mycket god idé. Att företag kvalificerar sig på olika
nivåer och anpassar sina insatser gentemot Tullverket för att få effektivast möjliga rutiner.

Leif Johansson, VD Volvo Group.

Servicetrappan är ett utmärkt exempel på hur en myndighet, med hjälp av IT och nya
arbetsmetoder, kan förenkla för företagen och skapa förutsättningar för en ökad
utrikeshandel.

Bosse Ringholm, Sveriges Finansminister.

GenomServicetrappanhar en infrastruktur skapats föratt arbeta kundorienterat. Men de
attityder och värderingar som finns i organisationen måste också förändras. En gradvis
förändring av medarbetarnas värderingar håller på att ske. Men den här typen av förändringar
tar tid och mycket återstår att förändra vad gäller värderingar.
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Fallet VHS

Verket för Högskoleservice (VHS) har under senare år genomgått stora förändringar för att
förbättra sin tillgänglighet och effektivitet.

Enligt det tidigare sättet att handlägga ärenden skötte VHS allt arbete – postmottagning,
sortering, registrering, hantering av närarkiv, handläggning – utan extern hjälp (Bastin, 2002).
Allt arbete var uppbyggt kring analoga hanteringssystem med ansökningshandlingar sorterade
i enorma dokumentarkiv. Eftersom ansökningarna sorterades efter ankomstdag och i
bokstavsordning kunde ett ansökningsärende somkompletterades en eller ett par gånger bli
utspritt på flera olika ställen i arkivet. När ettärende skulle behandlas fick handläggaren, för
att inte skapa oordning i arkivet, kopiera aktuella dokument och återplacera originalen i
arkivet innan handläggningen kunde börja. En registrering och handläggning tog med detta
system i genomsnitt fem veckor.

VHS hamnade i en ond cirkel där handläggare tvingades fokusera på att svara i telefon och
bemöta klagomål, vilket i sin tur medförde att handläggningen blev lidande med fler samtal
som följd. Erfarna handläggare började söka sig till andra arbetsplatser och det blev allt
tydligare att något drastiskt behövde göras.

Förändringsarbetet handlade om att öka tillgänglighet och kundtillfredställelse samtidigt med
ökad kostnadseffektivitet. Det uppfattades som viktigt attsänka kostnaden per sökande,
bredda serviceutbud och servicegrad, kortahanterings tider, finna nya arbetsmetoder och
identifiera dittills otillfredsställda servicebehov. Allt detta sker parallellt med ökad öppenhet i
en positiv och informationsinriktad anda. Förändringarna hade även att ta hänsyn till att
produktionskvaliteten skulle tillvaratas och helst förbättras. Mottot för processen var: ”Sätt
kunden i centrum … eller kanske kundens kund.”

Ytligt sett kan förändringsprocessen mot ökadtillgänglighet, kundanpassning och effektivitet
sammanfattas som en kombination av olika IT-applikationer. Den tidigare så komplicerade
hanteringen av ansökningar har nu bland annat digitaliserats.

Registrering av inkommande dokument sköts via entreprenadupphandling av ett privat
företag, SEMA, som skannar, tolkar och överför de digitaliserade dokumenten till VHS
databas. Ett annat företag, Garantidata, förstagranskar ansökningarna och svarar för
kompletteringsregistrering samt sköter VHS telefon och e-post service. Garantidata tar helt
enkelt hand om de delar av VHS verksamhet som är mer rutinartade och lätta att
standardisera. En hel del ärenden hanteras även helt automatiskt. VHS handläggare kan
därigenom fokusera helt på kvalificerad handläggning. Garantidata svara genom sin telefon
och e-post service för en gallring genom vilken endast de komplicerade fallen kopplas vidare
till en kvalificerad handläggare på VHS.

VHS har breddat sitt kommunikationssystem bland annat genom en interaktiv hemsida och
mobiltelefoni. Det är nu möjligt att utbyta information till och från sökande via hemsida, e-
post, talsvar och sms-meddelanden allt efter den sökandes eget önskemål. Det pågår en
ständig process att förbättra och hänga medi utvecklingen inom kommunikationstekniken.

Förändringsarbetet syftade till att uppnå följande mål:
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• Nöjda kunder.
• Minskade kostnader och ledtider.
• Att utveckla och bredda kompetensen inom organisationen.
• Att förbättra kvalitet och rättssäkerhet.
• Minskat övertidsuttag.
• Att omorganisera verksamheten så att utrymme för nya tjänster skapas.
• Att skapa en vinna-vinna situation.

Sammanfattningsvis uppfylldes alla mål med marginal. Kunderna och kundernas kunder
uppfattar förändringarna som förbättringar. Till följd av utkontrakteringen av de rutinmässiga
arbetsuppgifterna har kostnader och ledtiderkunnat minskas eftersom entreprenörerna är
specialister inom respektive område. Utkontrakteringen har även resulterat i att
övertidsuttaget minskat eftersom entreprenörerna är tillräckligt stora för att kunna prioritera
sina olika uppdrag efter behov. Eftersom VHShandläggare i allt högre utsträckning kan
fokusera på kvalificerad handläggning stärks deras kompetens och organisationen har
omgrupperats med inriktning mot att skapa professionella grupper med bland annat
nätverkstekniker istället försom tidigare handläggare med IT-intresse och visst kunnande.

Hittills har förändringsprocessen beskrivits i ytliga termer av ändrade rutiner och
tekniktillämpningar. På ett djupare plan betyder förändringsprocessen att VHS förändrats i
grunden. Tidigare uppfattades myndigheten som en relativt statisk kontrollfunktion. Nu ses
VHS som en dynamisk och lärande organisation satt i kontinuerlig utveckling. VHS omprövar
numer ständigt sitt arbetssätt och värderar nya möjligheter för att kunna öka tillgänglighet,
kundanpassning och effektivitet.

Fallet Bilregistret

Svensk förvaltning har alltid präglats av öppenhet och offentlighet. Offentlighetsprincipen
som är en av hörnstenarna i svensk förvaltning, innebär att myndigheter skall arbeta öppet
gentemot allmänheten och massmedia. Bilregistret, vars huvudman idag är Vägverket, såg
tidigt hur viktigt det var att utgå från medborgarnas behov samt kraften i att vara vidöppen
mot medborgarna. Det svenska bilregistretsom innehåller information om fordon, namn på
ägare, försäkringsuppgifter, resultat från den årliga bilbesiktningen samt information om
fordonsskatten är därför tillgängligt för alla medborgare. Detta betyder att alla medborgare,
polisen, skattemyndigheter, bilhandlare, försäkringsbolag etc. har tillträde till informationen i
bilregistret. Bilregistret har introducerat två så kallade självservice system, dels för
organisationer och företag (i början av 1980-talet) och dels för den enskilde kunden (1995).
Företagen kan genom att vara kopplade till bilregistret via dataterminalen själva söka
information och göra registreringar. Fördelarna för de företag och organisationer som är
kopplade till bilregistret är att det blir kortareväntetider, flexiblare kontakter och de har
kundservice dygnet runt.

Den enskilde kunden kan via självservice systemet på telefon själv utföra ändringar och
tillägg i bilregistret. Responsen på detta systemblev enormt och efterfrågan tredubblades
mellan 1996-1999. Trots succén var det många som fortfarande ringde till bilregistrets
kundservice och frågade saker som lika gärna kunden kunde få svar på via självservice
systemet. 1998 introducerades därför en service där kunden fick information genom att tala
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med en dator som förstod svenska (24 timmar om dygnet). När datorn har uppfattat
registreringsnumret kan den elektroniska rösten bland annat ge information om namnet på
ägaren, om fordonet har rapporterats stuletoch om fordonet är belagt med körförbud. Den
som idag ringer till Bilregistret kan välja mellan att tala med den datoriserade rösten eller
under kontorstid bli kopplad till en operatör vid kundtjänst. Ambitionen är att genom att
avlasta kundtjänsten enklare förfrågningar möjliggöra en höjd servicenivå.

Självservice systemet har fungerat mycket braoch har bidragit till att köerna till kundtjänsten
har reducerats trots att antalet ärenden harökat. Involveringen av både näringslivet och
allmänheten har inneburit stora besparingar och kvaliteten på bilregistret har under senare år
ökat avsevärt. Att kvaliteten på bilregistret har ökat beror bland annat på att
registeruppgifterna blir mer aktuella eftersom registreringarna idag görs direkt av den berörde,
tillförlitligheten har ökat eftersom det nu inte är några mellanhänder mellan personen som vill
registrera något och registret samt tillgängligheten har förbättras avsevärt eftersom registret är
öppet 24 timmar om dygnet.

Självservicesystemet ger fördelar för alla eftersom allmänheten, företag och övriga
intressenter nu har tillgång till myndighetens tjänster oberoende av tid och plats och har egen
kontroll över att uppgifterna verkligen kommer in och på rätt sätt. Myndigheten avlastas de
mer rutinmässiga uppgifterna genom självservicesystemet och kan då använda de mänskliga
resurserna för de mer krävande och kvalificerade frågorna.

Eftersom fler och fler människor idag har Internet hemma kommer bilregisterorganisationen
att introducera självservice via Internet. Denökade användningen av Internet har dock lett till
ett problem för organisationen nämligen att de erhåller stora mängder av frågor med e-post.
Detta enkla sätt att kommunicera har nämligen lett till att fler människor ställer fler frågor än
tidigare. För att inte medarbetarna skall drunkna i e-post har ett nytt system introducerats som
automatiskt genererar standardiserade svar.

Vad är då bilregistrets framgångsfaktor: Vi tar hand om alltihop. Vi har kontroll över hela
skeendet. Det underlättar att det är en organisation som tar hand om de administrativa
besluten. De behöver inte delas med andra organisationer. Så inriktningen i
utvecklingsarbetet, tempot i utvecklingsarbetet och dialogen med våra intressenter den sköter
vi själva och det har vi sett som en framgångsfaktor. Och bilregisterverksamheten är då ett
exempel på ett område som har kunnat utvecklas mycket snabbt och homogent. Samma har
inte skett på körkortsområdet där det har varit ett 30-tal huvudmän inblandade. Bilregistret är
ett bra exempel på hur kundnytta kan genereras. Det är också ett exempel på där kunden är
medproducent. Utan aktiva användare så skulle bilregistret inte ha den höga grad av
tillförlitlighet och aktualitet som det uppvisar idag.

Slutsatser tema 2

Gemensamt för alla de tre goda exemplen.
• Externt användartryck som initierar förändring.
• IT-stöd nödvändig för radikal förändring
• IT löser dock inte problemet utan är bara ett verktyg.
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• Om kvalitetsförbättring och kostnadsreducering ska ske samtidigt måste det ske
genom en systematisk genomförd användardriven tjänsteutvecklingsprocess.

• Kulturförändring: Förändring från förvaltningskultur till kundorienterad servicekultur
(UPPDRAGET måste användare/medborgar orienteras)

• Governance- och management- samstämda vid större förändringar för lyckat resultat
inte minst vad gäller vad ett förändrat uppdrag ska leda till.

Edvardsson och Enquist (kommande) avslutar sin artikel enligt följande:

The introduction of information and communication technology is one common way to cut
costs and at the same time hopefully also develop the service in different ways e.g. ”the 24
hour governmental services” and transfer some of the activities to the customers which we
in the theoretical framework label “customers as co-producer”. The results in this study are
in line with the views presented in Alvesson (2002). We understand and our results support
his scepticism when it comes to cultural change as a grand technocratic project. All three
cases were project-oriented, but the change process must been seen as a longer process of
an organic social movement where the groups (stakeholders) interact with each other
supported by smaller cultural change processes which re-frame everyday life. When we
have this understanding of culture change, it will have a great impact on management. The
manager leading a change process must have great knowledge about both processes: the
quality change process on an operational level regarding concept, process, and system, and
the quality change process on a strategic level, where the interaction between the
stakeholders comes in to focus.

Tema 3: Ökat användarfokus inom ramen för CTFs KK-
plattform

I nedanstående framställan, som sker inom ramen för CTFs KK-plattform kring
användardriven tjänsteutveckling, presenteras ett utdrag från en kommande bok kring
användardriven tjänsteutveckling. Det är fyra forskare inom CTF docent Anders Gustafsson,
som projektledare och fil dr Per Kristensson, ek dr Peter Magnusson samt doktorand Jonas
Matting, som står för denna forskning.

I experimentbänken Teknikmognad har vi arbetat med frågeställningar som rör hur mottagliga
människor är för att ta till sig och använda ny teknik. Vi frågade oss vilka de bestämmande
faktorerna är för människors inställning till teknik, och om det går att mäta människors
teknikmognad? Är det också möjligt att gruppera människor på basis av deras syn på teknik
och teknikintensiva tjänster, och om så är fallet, skiljer sig dessa segment jämfört med
traditionella segmenteringsvariabler som t ex demografi, livsstil eller utbildning?

Andra frågeområden rörde vad förhållandetmellan människor och teknik innebär när det
gäller tjänsteutveckling – och vad det betyder för företagen när det gäller kommunikationen
med kunder om tjänsterna? En följdfråga rörde om människor ser på teknik och
teknikintensiva tjänster med olika ögon och omdetta påverkar människors sätt att ta till sig
och bemöta budskap om teknikintensiva tjänster?
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Vi definierar teknikmognad som ”människors benägenhet att ta till sig och använda ny teknik,
i syfte att uppnå mål såväl i hemmet som i arbetslivet”. Teknikmognad är alltså inte direkt
relaterat till människors tekniska kompetens eller tekniska förmåga utan handlar om hur vi ser
på teknik, hur vi uppfattar teknik och hur dettarelateras till vårt användande av teknik och
teknikintensiva tjänster.

Technology Readiness Index™ (TRI)
TRI är ett instrument som mäter samt indexerar en grupp människors teknikmognad. TRI är utvecklat i
USA av Professor A. Parasuraman (University of Miami) och Charles Colby (VD för Rockbridge
Associates).

Teknikmognadsindexet byggs upp av människors attityder i fyra dimensioner:
• Optimism - hur vi tror att vår vardag kommer att förenklas av den nya tekniken
• Innovationsbenägenhet - hur snabba vi är att ta till oss den nya tekniken
• Obehag - hur vi känner inför att inte riktigt kunna styra över den nya tekniken
• Osäkerhet - vår misstro och skepsis inför den nya tekniken

De två första dimensionerna bidrar till att vi vill ta till oss ny teknik medan de två sista dimensionerna
motverkar adoptionen av ny teknik.

Dessa våra frågeställningar och fokuseringen på ”Teknikmognad” som en experimentbänk i
projektet baserade vi på egna och andras observationer i omvärlden. Vi konstaterade bland
annat att användandet av ny teknologi vid försäljning ochservice till kunder det senaste
decenniet har ökat i snabb takt, och att konsumenter i allt högre utsträckning möter nya
teknikintensiva tjänster i sin vardag. En konsekvens av detta är att det för företag blir viktigt
att förstå hur kunder ser på och hanterar tjänster som ur ett tekniskt perspektiv är avancerade.
Samtidigt tyder mycket på att i samma stund som teknikbaserade tjänster kan ge kunder ökad
nytta och i många fall nya spännande möjligheter, så kan teknifieringen av vår vardag också
leda till problem samt frustration.

Slutligen undersökte vi kunders vilja att deltai tjänsteutveckling i relation till deras
teknikmognad.
Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv är det viktigt att förstå vad kunder kan bidra med om de
skall involveras. De som har ett högt TRI-värde är också de som är villiga att delta, och
intressant är att den underliggande dimension som skiljer sig mest hos dessa individer kontra
andra som inte vill delta är just den innovativa.

CuDIT
CuDIT står för ”Customer Driven Information Technology” och var en omfattande studie om
kundinvolvering. Under två år genomfördes flera experiment där professionella tjänsteutvecklare på
Telia parallellt med att olika typer av kunder (konsumenter) fick i uppgift att skapa nya tjänster för
”mobilt internet”.
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Både tjänsteutvecklarna och kunderna försågs med verktyg, telefoner, mjukvara och utbildning för att
kunna skapa nya tjänster. Experimentens sammanlagt ca 85 deltagare skapade runt 430 nya idéer och
prototyper. Dessa bedömdes av en panel bestående av representanter från en FoU-enhet, en
marknadsavdelning och en kundpanel.

I syfte att kunna jämföra vad olika grupper hade skapat utgick bedömningarna från hurinnovativa
tjänsterna var, om de hade någotvärdeför användaren och om de gick attproducera.

Utan att gå närmare in på resultaten stod det ganska klart att kunderna, när de var aktivt involverade i
tjänsteutvecklingen, hade mycket att bidra med. I många avseenden var deras produktion klart vassare
än proffsens (d v s mer innovativa, mer värdefulla och även lättare att producera).

Alla deltagarna intervjuades också för att på djupet lära mer om de processer som pågick under
experimentets gång. Med dessa intervjuer, och även de empiriska resultaten från experimenten, som
bakgrund blev det tydligare hur människor ser på teknik och att detta är en avgörande faktor för hur en
teknikbaserad tjänst utvecklas och tas emot av kunder.

Detta stödjer våra idéer om att det går att använda TRI för att urskilja ledande användare. I
studien var det så många som 37% som var intresserade att delta i fälttester av nya tjänster,
och av dessa uttryckte hela 17% att de t o m var beredda att betala för att delta.

Sammanfattningsvis
Vi som är forskare och som deltagit i denna experimentbänk är i huvudsak sysselsatta med
olika frågor runt tjänsteutveckling. En av de grundläggande utgångspunkterna för arbetet i
experimentbänken har varit attvi ser teknikmognad som ett av flera nyckelverktyg för att ta
fram morgondagens tjänster med morgondagens teknik. Teknikmognad är emellertid på intet
sätt isolerat från andra viktiga aspekter i arbetet med tjänsteutveckling.

Från CuDIT-projektet, som omnämnts tidigare,insåg vi för första gången att just förhållandet
mellan människor och teknik måste fokuserasmera. Nästa steg i kunskapandet blev att lära
mer om teknikmognad i syfte att förstå delshur människor ser på teknik och dels hur man kan
involvera kunder i utvecklingsarbetet.

Experimentbänken Teknikmognad är därför starkt kopplad till experimentbänken
Kundinvolverad tjänsteutveckling. Viktiga frågor gäller t ex hur man skall kommunicera med
kunder och hur man skall organisera kundinvolvering. Dessa frågor är nära sammanflätade
med att förstå relationen mellan människor och teknik.

Släktskapen till experimentbänken Tjänstekonsumtionens värde är också intressant att belysa.
Vår övertygelse att tjänsteutveckling kräver specifika processer där just människans närvaro
utgör grunden för värdeskapande innebär bl a att det blir centralt att förstå människan för att
förstå värdeskapande. Därmed är cirkeln sluten och vi är tillbaka i teknikmognadsfrågor.
Frågeställningarna i respektive experimentbänk är alltså sammankopplade och beroende av
varandra.
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Slutsatser tema 3

• Teknikmognad utgör ett kunskapsbegrepp som påverkar förståelsen om varför nya
teknikintensiva tjänster lyckas ellermisslyckas (i avseende på adoption).

• Ny teknik uppfattas som både positivt och negativt av människor.
• Om device-förmedlade tjänster skall kunnaadopteras måste företag ta hänsyn till

människors attityder, emotioner och beteende.
• Det föreligger skillnader mellan människor (och kundsegment) beträffande

teknikmognad.
• Företag som skall lansera teknikintensivatjänster behöver skaffa sig en bild av såväl

den interna teknikmognaden som teknikmognaden hos olika kundsegment.
• Inte bara vid lansering av nya tjänster, utan även vid utvecklingen av dem kan

teknikmognad tjäna som ett viktigt instrument att förstå vilka kunder som kan bidra
vid involvering (exempelvis lansering avidéer o s v). Teknikmognad kan således
underlätta kundinvolvering.

• Skillnader i teknikmognad, såväl mellan grupper av medarbetare som kunder, är
viktiga att beakta vid marknadsföring och lansering av teknikintensiva tjänster.

• Skillnaderna i teknikmognad är variabla (de kan förändras både genom aktiv handling
och utan aktiv handling, över tiden).

• Vid lansering av teknikintensiva tjänster börföretag utnyttja befintlig kunskap (i form
av teoribildning) för att förstå och kunna påverka förutsättningarna för morgondagens
tjänster.

• TRI (Technology Readiness Index) är ett bra instrument att mäta teknikmognad
eftersom det har visat sig ha såväl extern (påvisar faktiskt skillnader i teknikmognad)
som intern validitet (överensstämmer med faktiska beteenden).

• Vid lansering av ny teknikintensiv tjänst har företag möjlighet att förstå såväl hur en
potentiell kund som egna medarbetare uppfattar tjänsten ifråga.

• TRI ger en illustrativ bild av teknikmognad och kan hjälpa till att peka ut vilket
kundsegment som mest sannolikt kan komma att köpa en framtida tjänst.

Tema 4: Att anpassa e-tjänster efter användarnas verkliga
behov
Mikael Johnson, CTF, Karlstads universitet

Med detta tema är avsikten att påvisa att en utveckling av en användardriven e-tjänste i linje
med direktiven kring 24-timmarsmyndighet nödvändigtvis inte måste vara en så kallad full
service applikationför att ses som ”framgångsrik”. Det handlar mer om en anpassning av e-
tjänster och e-tjänstsystem utifrån användarnas verkliga behov och inte efter behov som
systemutvecklare tror användarna efterfrågar.
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Fallet Tågplusguiden
Från Anna Stålhammar, CTF, Karlstads universitet

Projektet att utveckla ett nytt informationssystem för kollektivtrafiken – Tågplusguiden
Serviceinfo påbörjades 1997 och avslutades under 2002. Projektansvariga är Samtrafiken, ägt
av SJ, övriga tågoperatörer samt länstrafikföretagen. Tågplusguiden är ett interaktivt system
för tidtabellsinformation om järnvägstrafik, regional busstrafik och båttrafik i Sverige som har
funnits sedan mars 1997. Informationen kan hämtas via Internet, (www.tagplus.se/vs ) om
tåg-, buss- och färjetider för att kunna genomföra en ”hel resa” över hela Sverige, inkluderat
eventuella byten mellan olika färdmedel. Tågplus systemet omfattar 2000 orter och 3000
stationer och hållplatser över hela landet. Projektet Tågplusguiden Serviceinfo skall utveckla
det befintliga systemet så att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra långväga
resenärer med särskilda behov ska få de speciella uppgifter som krävs för att kunna resa. Men
utgångspunkten är även att den extra information som är nödvändig för funktionshindrade
också är bra för alla resenärer. Avsikten är att Tågplusguiden inte bara skall ge upplysningar
om resväg och restid utan även kunna informera om hur en resa kan genomföras med olika
krav på t ex gångväg utan nivåskillnad, plats för rullstol, skiss över station, ledsagarservice
etc. Med hjälp av Tågplusguiden ska kunden få information om hela resan. Reskedjan består
av ett antal olika delsystem vilka i olika höggrad är handikappanpassade. Tanken är att de
ingående delarna i hela resan ska ”varudeklareras” med hänsyn till olika kundgruppers behov
och förutsättningar. Kritiska punkter är byten där av- och påstigning sker samt
anslutningstrafik ska stämma. Meningen är också att personalgrupper som har kontakt med
kunderna skall kunna utnyttja systemet för att ökagraden av service och kvalitet. De operativa
målen för projektet är bland andra att få: fler resenärer, ökade intäkter för SJ samt färre som
åker färdtjänst på långa distanser. De övergripande målen för projektet är:

• ökad tillgänglighet för funktionshindrade.
• lättare och bekvämare att skaffa information om resmöjligheter.
• lättare, tryggare och bekvämare att resa kollektivt.

Dessa mål preciseras samt görs mätbara genom:

• att erbjuda lättare och snabbare information om färdmedels och bytespunkters fysiska
tillgänglighet samt personlig service vid resor jämfört med idag.

• att ge förbättrad tillgång till informationssystemet jämfört med idag.
• att ge mer tillförlitlig information jämfört med idag.
• att ge ökad information före och under resan som gör det lättare, tryggare och

bekvämare att resa kollektivt jämfört med idag.
• att underlätta för trafikhuvudmän och trafikföretag att upptäcka och åtgärda brister

informations- och transportsystemet jämfört med idag.

Utvecklingsprocessen

Under det att Tågplusguiden utvecklats har specialister inom olika områden använts för att
fånga olika användares/resenärers eller grupper av användares/resenärers speciella behov och
förutsättningar. Vad gäller dessa specialistområden kan följande nämnas: Lunds Tekniska
Högskola, institutionen för trafikteknik, ansvarar för de studier som gäller äldre och



34

funktionshindrades behov av service och kvalitet. Chalmers Tekniska Högskola, institutionen
för konsumentteknik, ansvarar för att studera och utvärdera övriga resenärers1 krav, behov
och önskemål på ett nytt informationssystem. Karlstads universitet, Centrum för
tjänsteforskning, har identifierat, beskrivit och tolkat personalens förväntningar och krav på
det framtida informationssystemet. Projektet inbegriper också ett antal andra aktörer.

I ett system likt Tågplusguiden är antalet intressenter stort. För att hela resan skall upplevas
och fungera så tillfredsställande som möjligt för kunden måste hela nätverket av
reseleverantörer samverka. Kvaliteten i en resa blir inte bättre än den svagaste länken i
kedjan. Komplicerade resetjänster är självfallet oerhört känsliga för störningar i trafikmiljö.
När det gäller att utveckla nya tjänster och även då det gäller att förbättra existerande tjänster
måste de olika aktörerna i nätverket samarbeta nära.

TågplusGuiden Serviceinfo – ”Tågplustjänsten”

Tågplustjänsten i sin helhet handlar om att erbjuda kunder en ”hel resa” vilket realiseras
genom att ett antal olika organisationer samarbetar2. Tågplus erbjuder transporttjänster för
olika kundgrupper med speciella behov t ex rörelsehindrade, men vänder sig även till kunder i
allmänhet. Tågplusguiden är uppbyggd för att skapa en holistisk syn på för resandet ”från dörr
till dörr” och består dels av e-tjänstesystemet Tågplusguiden och dels av ett system av tåg,
bussar, personal, mm, som realiserar själva resan. Tågplusguiden är tänkt att ha en mängd
funktioner som interagerar med kunder och med det fysiska systemet. Information ges om
hela reseprocessen från planering till genomförande och i viss mån eftervärdering.

I tågplustjänsten samarbetar ett antal delvis konkurrerande organisationer i olika steg av
tjänsteprocessen. För kunden är det inte alltid uppenbart att det ärflera tjänsteleverantörer
inblandade i processen. InformationssystemetTågplusguiden får därmed även en viktig roll
som en länk mellan olika leverantörer.

Kollektivtrafiken är en till stora delar standardiserad tjänst. När det gäller resande för kunder
med särskilda behov är det helt centralt atttjänsterna måste anpassas direkt till kundernas
behov, önskemål och förutsättningar. För attrealisera det måste kunderna kunna kommuni-
cera sina önskemål till informationssystemetTågplusguiden. Kundernas förutsättningar
skiftar över tiden vilket medför att tjänsten måste kunna anpassas till kundens förutsättningar
från kund till kund.

En viktig framgångsfaktor för projektet är att göra tjänsten lätt att förstå och använda.
Nuvarande kunder inom gruppen med funktionsproblem anses vara mycket kompetenta
resenärer som är duktiga på att resa trots problem. Det handlar således mest om att få dessa
kunder förtrogna med e-tjänstensmöjligheter dvs. i vilken utsträckning det finns möjligheter
till specialanpassning efter den enskildes behov. Kunder som upplever problem med
tågplustjänsten kommer förmodligen att välja andra, traditionella informations- och
kontaktkanaler när deras resa bokas. Att kundens inledande möten med tjänsten blir positiva
förefaller således vara betydelsefullt.

1 Barnfamiljer och andra långväga resenärer med särskilda behov av information om service och kvalitet.
2 T ex bussbolag, tågbolag, banverket, SJ, Samtrafiken.
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Kundens direkta medverkan i tjänsteleveransen och själva tjänsteproduktionen gör även att
gränser bryts upp mellan företag och kund. I reseproduktionen sker hela tiden en
arbetsfördelning mellan kunden och olika inblandade tjänsteleverantörer, SJ, Banverket,
kommuner, Vägverket, länstrafikhuvudman, bussföretag o s v.

Fallet Hallandstrafiken

Hallandstrafiken är huvudman för kollektivtrafiken i Hallands län och målet för verksamheten
har formulerats så här:

Hallandstrafiken ska erbjuda kollektiva resmöjligheter inom Halland och till/från
närliggande regioner. Detta för att tillgodose behovet av attraktiva persontransporter till
konkurrenskraftiga priser.

Vår inriktning är att tillgodose efterfrågan från kunder som har olika skäl – restider, miljö,
ekonomiska, sociala, komfort och/eller intresse – kan få sina transportbehov tillfredsställda
genom vårt trafikutbud.

Vårt trafikutbud ska utföras på ett kostnads- och resurseffektivt sätt bland annat genom
anbudsupphandling i konkurrens mellan olika trafikentreprenörer. (Marknad & trafik
1999-2001, 1998, s.4)

Det övergripande målet med verksamheten är att maximera samhällsnyttan och skapa en
långsiktigt hållbar transportförsörjning avseende både miljömässiga och sociala aspekter för
medborgare och näringsliv i Halland. Medlen för att nå dessa mål skall präglas av hög
transportkvalitet, en säker trafik och en god miljö. Hallandstrafiken strävar efter att anpassa
sin verksamhet så att olika gruppers resbehovkan tillgodoses. Hallandstrafikens verksamhet
skall kännetecknas av tillgänglighet, säkerhet samt servicemedvetenhet och miljövänlighet till
ett för kunden attraktivt pris.

Hallandstrafiken, som av många inom kollektivtrafikbranschen anses som en föregångare på
många områden, tillhandahåller en e-tjänst (se www.hlt.se) för att öka sin tillgänglighet och
kundanpassning. Med hjälp av e-tjänsten kan resenärer få upplysning om billjettpriser, söka i
och beställa hem tidtabeller och nyheter, dvs. använda e-tjänsten till att leta allmän
information. Även sådant som att söka sin resa inom länet med ”klickbara” kartapplikationer
eller över hela Sverige med hjälp av tågplusguiden, som matchar tåg och bussar från dörr till
dörr (Björfjäll, 2001), och Respons som är ettspeciellt forum för resenärer och övriga
samhällsmedborgare som elektroniskt vill inkomma med synpunkter av olika slag. Respons
kan uppfattas som ett sätt att samla in råd och förslag till förbättringar samt allmän feedback,
både ”ris och ros”.

Hallandstrafiken har en speciell Resegaranti som kortfattat innefattar att hålla tidtabellen, att
ge den information som behövs för resan samt att ersätta resenären i de fall något går fel. På
hemsidan finns en särskild reklamationsblankett att skriva ut men eftersom resenären
anmodas att bifoga kvitto för sina omkostnader kan det konstateras att e-tjänsten inte ensidigt
räcker som kommunikationskanal mot resenärer.
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För övrigt är Hallandstrafikens hemsida handikappanpassad på det sätt att det finns en grafisk
version samt en textversion speciellt som stödjer de hjälpprogram som finns för synskadade.
Samtliga av Hallandstrafikens sidor kan växla till och mellan dessaversioner vid behov.

Slutsatser tema 4

Tågplusguiden är utvecklad för att underlättaresandet för personer med speciella behov, t ex
olika typer av funktionshinder, men vänder sig även till resenärer i vidare bemärkelse.
Därmed kan tjänsten kategoriseras som en sk G2C-tjänst. Under ytan på applikationen visar
det sig att det även är en G2G- och G2B-applikation eftersom den kräver en komplex
samordning mellan olika delar av statlig förvaltning och även med olika privata, delvis
konkurrerande, företag för att fungera.

Tågplusguiden har utvecklats tillsammans med experter inom olika specialområden för att
genom en holistisk förståelse av användarnas behov göra tjänsten så funktionell som möjligt.

Tanken med e-tjänsten är att den resande ska få speciell information om en tänkt resa ”från
dörr till dörr” samt genom systemet kunna ”förboka” att t ex en ledsagare behövs vid en
omstigningsplats. Genom sin komplexitet kan Tågplusguidens e-tjänst klassas som en
stegtre-tjänst3 dvs. användaren kan lämna personlig information.

Hallandstrafikens e-tjänst vänder sig i första hand till sina kunder medborgare och är därmed
en typisk G2C/B2C tjänst (beroende på hur man uppfattar bolagsformen) som i första hand
kan beskrivas som en steg två-lösning. Resenärerna/medborgarna kan titta på, beställa hem
och hämta blanketter/information men just inget mer. Användaren kan komma med sina
synpunkter/driva utvecklingen av e-systemetoch Hallandstrafikens serviceutbud genom e-
tjänstenRespons.

Det bör dock poängteras att Hallandstrafikens hemsida i viss mån försöker utveckla sig
ytterligare mot ökad dialog med sina resenärer men att det dröjer är delvis en resursfråga.
Kollektivtrafikbranschen har alltsedan avregleringen, 1989, ständigt befunnit sig i
lönsamhetsproblem. Ett område som lätt skulle kunna utvecklas ytterligare enligt samma
principer som med Tågplusguiden är den så kallade anropsstyrda kollektivtrafiken,
Närtrafiken Dit vänder sig personer i glesbygden som t ex behöver ha förbindelsetrafik till
närmaste busshållplats. Närtrafiken påminner lite om Färdtjänsttanken. För närvarande kan
Närtrafikresor endast bokas per telefon menmed ökade resurser skulle detta enkelt kunna bli
en ”automattjänst” som självmeddelar berörda reseentreprenörer om väntade kunder.

3 För begreppets definition se tema 2.
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Tema 5: Spänningsförhållandet mellan intern och extern
nytta
Mikael Johnson, CTF, Karlstads universitet

I tema 5 är tanken att lägga i dagen att det åtminstone i kommunala kontexter verkar finnas ett
spänningsförhållande mellan intern och extern nytta. När informanterna tillfrågas om vem
som är e-systems användare är ofta svaret att det är de egna handläggarna. Det synes lätt att
externa användare glöms bort när e-tjänsten utvecklas. Frågan är varför?

I ett av fallen nedan har kommunen upphört med ”analoga” servicekanaler och tvingar sina
kommunmedborgare att använda digitala system. Får detta några konsekvenser? Social
differentiering?

Fallet Linköpings kommun och kommunala e-tjänster i allmänhet

I en bilaga till oktobernumret av KommunAktuellt finns en artikel ”Spaning in i framtiden”
(Höij, 2003) där tre personer med olika bakgrund berättar om sina kring framtidsvisioner
rörande 24-timmarsmyndigheten och hur de tror att IT och de kommunala förvaltningarna
kommer att samverka under de kommande åren. Här blir det tydligt hur komplex och
motsägelsefull sfären runt 24-timmarmyndighet verkligen är. Lena Micko, kommunstyrelsens
ordförande i Linköping, pekar på att det både finns fördelar och nackdelar med ökad IT-
användning. Micko menar att en ökad ”teknikifiering” inte är bra för förvaltningen, att IT-stöd
bör ses som ”ett komplement och ett underlättande av kontakten mellan arbetsorganisationer
och administrationen”. Vidare att det är i det interna arbetet inom kommunen som de största
teknikvinsterna finns. Därför sätter Micko ”tjänster och funktioner som underlättar service för
medborgare gentemot kommunen” i andra hand samtidigt som hon säger att tillgänglighet
måste prioriteras före organisation och att innehållet i 24-timmarsmyndigheten måste fortsätta
att utvecklas. Micko pekar även på att den struktur och systemkonstruktion som kommunen
har idag är problematisk och att dessa är ett hinder på vägen mot den ökade samordning som
24-timmarsmyndigheten innebär. Läsaren får uppfattningen att Micko anser att kommunens
allt svagare ekonomi gör att den snart inte ser någon annan utväg än att ”dra på sig” de
investeringskostnader som den ökade samordningen mellan stat och kommun innebär i linje
med 24-timmarsmyndighetens grundtanke (Höij, 2003).

Ylva Hambraeus, vd för IT-företagen och medlem i Ulrica Messings IT-strategigrupp, menar i
samma artikel att hon trots stor erfarenhet har svårt att dra tydliga skiljelinjer mellan vad som
skiljer mellan IT-användning i offentlig och privat verksamhet. Kanske, menar Hambraeus,
att privat verksamhet på grund av bland annat sin konkurrensutsatthet har lättare att ta till sig
ny teknik. Vidare argumenterar Hambraeus attdet finns en risk att kommuner kan komma att
använda tekniken, kring 24-timmarsmyndighet, på fel sätt. Det får inte bli ett självändamål
med ökad ”teknikifiering” utan IT måste ses som en parameter bland många när verksamheten
förändras för att tillhandahålla nya tjänster. Det finns fortfarande många outnyttjade
möjligheter i att använda IT som ett hjälpmedel för kommuner att utveckla den egna
verksamheten såväl som till att förbättra tillgänglighet och kundnytta för medborgare och
samhälle. Hambraeus, menar liksom Micko, att ökad samordning mellan kommuner och stat
är en förutsättning för att IT-utvecklingen ska kunna gå vidare enligt föreslagna riktlinjer.
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Kommunförbundet har en viktig roll när det gäller att verka som en brygga mellan olika typer
av förvaltningars 24-timmarssystem, låter sig läsaren förstå (Höij, 2003).

Slutligen gör Lars Ingelstam, professor emeritus vis Linköpings universitet sin röst hörd
(Höij, 2003). Han, som bedriver fortsatt forskning inom teknik och social förändring, menar
att utvecklingen av 24-timmarsmyndighet är centraliserande och att den kan frigöra resurser
som behövs bättre på annat håll och att det är detta snarare än att spara det handlar om. För
honom förefaller centralisering, stordrifts- ochskalfördelar nära förbundet och menar att det
inom kommunala och statliga förvaltningar finns ett ökande behov av att styra utvecklingen
av 24-timmarsmyndighet genom centraliserad eller centralt koordinerad utveckling främst av
dator- och användarsystem. Ingelstam pekar samtidigt på att det finns en inbyggd konflikt
mellan stordrifts- och skalfördelar å ena sidan och demokratin å andra sidan men utvecklar
inte resonemanget mer än så. Den stora fördelen med en övergripande samverkan mellan
kommunerna, menar Ingelstam, är att de kan bättre utnyttja resurser som är lika i flera
kommuner (Höij, 2003). Samma sak gäller inom de enskilda kommunerna där förvaltningens
olika delar ofta t ex använder samma personuppgifter vid sin handläggning av ärenden av helt
olika karaktär. I sådana sammanhang finns det samverkansvinster att göra genom att försöka
undvika att t ex handläggare på olika avdelningar sitter och matar in samma information i
varsitt handläggningssystem (Gustafsson, 2003).

Ingelstam för fram en viktig poäng i det att ”teknik inte bara kan styra, den kommer att
påverka oss tillbaka”. Tekniken blir ”en formande faktor, en aktör bland andra”. Han menar
att informationsutbytet över Internet aldrig kan bli lika dynamiskt som när personer möts.
Samtidigt är Ingelstam noga med att påpeka att det inte är fråga om att lägga värderingar om
bättre eller sämre utan nöjer sig med att konstatera att kommunikationen blir annorlunda och
att detta är något som konstruktörer av systemoch dess användare måste vara medvetna om
(Höij, 2003). Det förefaller återigen som Ingelstams resonemang implicerar vikten av att
tillhandahålla fler kanaler genom vilka kommunikation och helst även dialog kan föras.
Risken är annars att det är de enkla svaren och lösningarna som kommer att dominera i
framtiden (Höij, 2003).

Fallet Nacka kommun

Nacka kommun var först i landet med att möjliggöra val av skola och barnomsorg4 via
Internet. När tjänsten lanserades vintern 2002-2003 togs samtidigt möjligheten att göra valet
på traditionellt sätt med pappersblankett bort. En viktig uppgift för den politiska nämnden i
Nacka är att skapa stor valfrihet för kommunmedborgarna och satsningar mot 24-
timmarsmyndinghet sägs vara helt i linje med kommunens politiska vision om valfrihet och
medborgarservice.

Valet av förskola och grundskola berör omkring 2000 föräldrar varje år. Tidigare gjordes
valen under hösten och svaren från kommunen kom sent på våren. Nacka kommun ville korta
ner handläggningstiden och ge föräldrarna möjlighet att välja i januari och få svar före
sportlovet, menar Eva Edström Fors som ärnämnddirektör i Nacka (Gryman, 2003:3).

4 Val avseende grundskola vintern 2002-2003 och val rörande barnomsorg under hösten 2003.
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Innan systemlösningen gjordes genomfördes en grundlig analys och kartläggning av de
processer som pågår i samband med skolval.Det skulle vara samma system för både skolval
och barnomsorg men bara för att säkerställa systemets funktionalitet valde Nacka kommun att
börja med skolvalet och skjuta på införandet av val av barnomsorg en liten tid eftersom det
valet var svårare att lösa rent systemtekniskt eftersom föräldrarna/kunderna väljer oberoende
av tid på året. Föräldrarna gavs gott om tid att genomföra skolvalet, det första valet gjordes
under perioden 13 januari till 14februari, 2003, eftersom kommunens slogan var ”att man
kunde göra valet oberoende av tid och plats” (Gryman, 2003:3). Det ändrade skolvalsystemet
infördes med stöd av en massiv informationskampanj. Kommunen delade ut
informationsmaterial på flera språk, personal på barnstugor och bibliotek utbildades samtidigt
som datorer gjordes tillgängliga på skolor och bibliotek. Totalt sett konstaterades att
responsen från berörda kommuninnevånare var mycket stor och Eva Edström Fors anser att
införandet webbaserat skolval gick så bra som det var tänkt (Gryman, 2003:3). Nu, dvs. under
hösten 2003, har turen kommit till barnomsorgen där Nacka kommun har använt samma
tillvägagångssätt som vid skolvalet. En massiv informationskampanj och välinformerad
barnomsorgspersonal ska borga för en lyckadimplementering. Hur det kommer att gå är det
för tidigt att avgöra.

Eftersom en del av den information som hanteras och inhämtas är integritetskänslig har
kommunen även lagt stor vikt vid att ha en säker kommunikationslösning. För att kunna
använda tjänsten måste kommuninnevånarna i Nacka kommun ansöka om medborgarkonto
som ska fungera som legitimationshandling på nätet. ”I de fall där det behövs en
namnunderskrift görs detta antingen på traditionellt sätt på pappersutskrifter eller genom att
använda tjänsten BankID, som tillhandahålls av vissa banker och som fungerar som
elektronisk signatur” (Gryman, 2003:3).

Det är ännu för tidigt att veta vilka besparingar de nya möjligheterna innebär men mycket
talar för att det administrativa arbetet kommer att avlastas ordentligt. Eftersom det utvecklade
systemet innehåller många kommungemensamma funktioner, t ex medborgarkonton, är det
lätt att ”haka på” fler verksamheter allteftersom det faller sig naturligt (Gryman, 2003:3).

Nacka kommuns system utvecklat är en så kallat steg tre-lösning. I fallet Nacka kommun är
det tydligt att det finns en annan syn på vad som är tjänstens verkliga syfte. Här talas det mer
om hur tjänsten underlättar för medborgarna än hurdet förvaltningsinterna arbetet har att tjäna
på en utveckling mot 24-timmarsmyndighet.

Fallet Sunne kommun

Sunne kommun håller på att utveckla en ny extern webbplats och ett intranät som ska tjäna
som en plattform för förbättrad kommunikation mellan kommun – medborgare – anställda5.
Kommunen håller för tillfället (hösten 2003) på att rationalisera alla typer av
informationsflöden som påverkar den dagliga verksamheten. Syfte är utöka
medborgarservicen och skapa möjlighet till interaktion mellan externa intressenter av
information och den kommunala administrationen genom att tillhandahålla elektroniska
tjänster och service över nätet (Albertsson, 2003:3).

5 Sunne kommuns IT-strateg med ansvar för utvecklingen mot 24-timmarsmyndighet heter Ulf Borg.
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Sunne kommun har genomfört en omfattande nulägesanalys och har för avsikt att inom ramen
för dess slutsatser, Sunne kommuns e-servicestrategi, skapa flera interaktiva tjänster via
webben (Albertsson, 2003:3).

Kommunens interna arbete kommer att underlättas med hjälp av det intranät som tas fram
som en basresurs i kommunens satsning på ökad medborgarservice. Målsättningen är att
lansera intranätet under november 2003 och den externa webbplatsen i början av 2004
(Albertsson, 2003:3).

Med hjälp av intranätet skapar vi en helt ny informationskanal för våra 1300 anställda.
Det kommer att effektivisera vår verksamhet och ge alla involverade tillgång till samma
information samtidigt. Indirekt kommer detta förstås även medborgarna tillgodo, menar
Ulf Borg. (Albertsson, 2003:3, sid. 17)

Sunne kommun förefaller föra ett resonemangsom liknar Linköpings kommun (Micko i Höij,
2003) genom att i första hand fokusera på de interna fördelarna med en 24-
timmarsmyndighet. Att medborgare kan dra nytta av satsningen på en 24-timmarsmyndighet
verkar snarast uppfattas som en bonus, inte som det grundläggande syftet med
utvecklingsprojektet. Flera personer som konsulterats under researchen för denna text har
uppfattat begreppen användardriven och användarorienterad som om det handlade mest om
huruvida förvaltningarnas handläggare varit inblandade i systemutvecklingen inte om kunder,
medborgare och samhälle i stort. Det är svårt att få tillfrågade förvaltningar och myndigheter
att ge en tydlig bild av systemens användare i egenskap av kunder, medborgare och samhälle
eller på vilket sätt systemutvecklingen särskilt tagit dessas intressen tillvara.

Fallet Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Stockholms stads e-strategi innebär att förvaltningarna ska utöka sitt utbud av e-tjänster och
att en sådan ökning av utbudet ska ske med kunder och medborgare i fokus. Stockholms stad
tänker sig att strategin ska realiseras genom att låta medborgarna i högre utsträckning göra
delar av framförallt det administrativa jobbet, registrering av handlingar mm, själv.
Därigenom avlastas t ex handläggare som istället får tid över till att göra mer kvalificerat,
angelägnare arbete (Stenbäck, 2003).

Samtidigt har Stadsbyggnadskontoret ett ansvarstagande som sätter det ”allmänna” dvs.
samhället och samhällsformandefunktioner före den enskilde kundens, t ex den
bygglovsökandes, intressen (Stenbäck, 2003a). Stockholms Stadsbyggnadskontor är en
förvaltning inom Stockholms stad som ansvarar för fysisk planering av staden, handlägger
bygglov och bygganmälan, ansvarar för kartförsörjning, är lantmäterimyndighet för
Stockholm samt ger bidrag för bostadsanpassning (Stenbäck, 2003).

Stadsbyggnadskontorets kunder har sedan länge haft tillgång till tjänsten att hämta ut
blanketter via hemsidan. I det interna arbetet har Stadsbyggnadskontorets handläggare haft ett
välfungerande och effektivt ärendehanteringssystem. Emellertid fanns redan under år 2000 en
ambition hos Stadsbyggnadskontoret att, i linje med Stockholms stads e-strategi och de
statliga direktiven för 24-timmarsmyndighet, höja servicenivån så att kunder ska kunna skicka
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in bygglovansökningar och tillhörande handlingar elektroniskt samt även ge kunder möjlighet
till interaktivitet med kontorets ärendehanteringssystem (Stadsbyggnadskontoret, 2000).

Tanken är att e-tjänsten ska se till att: enskilda bygglovssökare ska få bra bygglov snabbt,
professionella bygglovssökarefår snabba bygglov, medarbetare/handläggare får in bra
beslutsunderlag samt att allmänheten får svar på frågor om bygglovstatus för fastigheter
dygnet runt. Konkreta nyttor av tjänsten internt på Stadsbyggnadskontoret är att det krävs
mindre resurser för att hantera ofullständiga ärenden, minska resursutgång vad gäller den
speciella telefonjouren samt minskade tryck- och utskickskostnader (Stadsbyggnadskontoret,
2000). Den strategi som Stadsbyggnadskontoret utarbetade för sin egen förändringsprocess
kan sammanfatta enligt punkterna nedan (Stenbäck, 2003):

• e-tjänsten ska stödja och effektivisera verksamheten
• Det ska finnas väldefinierade mål
• Strukturen ska stödja återanvändning
• Hantera individualisering och roller
• Det får inte förekomma några ”stuprör”
• Inga nya stora system

Stadsbyggnadskontoret har försökt bedöma nyttan eller e-tjänsten inverkan på sin verksamhet.
Ett framtidsscenario kan se enligt följande: ett år efter att e-tjänsten införts förväntas andelen
fullständiga ansökningar ha ökat med 25 % och antalet telefonsamtal med frågan ”hur går
det” minskat till hälften samtidigt som andelen användarfrågor rörande hemsidan inte ökat.
Efter två år förväntas andelen fullständiga ansökningar ha ökat med 60 %
(Stadsbyggnadskontoret, 2000). Att Stadsbyggnadskontoret har en så positiv förväntan inför
införandet av e-tjänsten förklararStenbäck (2003a) med att grundtanken i
förändringsprocessen var att göra det lätt för den enskilde bygglovsökande att göra rätt, dvs.
skapa ett användarvänligt system, samtidigt som handläggarna under en period i början, när e-
tjänsten nyligen införts, ska ge de sökande särskilt stöd med deras elektroniska
bygglovansökningar. För den professionella bygglovssökaren har systemet utvecklats för att
vara enkelt, effektivt samt ge den sökande kontrollen över flödet. För medarbetarna har
utvecklingen fokuserat på att avlasta allt rutinarbete till den sökande. Vad gäller allmänheten
har som redan nämnts grundtanken varitatt skapa insyn i vad som händer i staden
(Stadsbyggnadskontoret, 2000).

Stenbäck (2003a) menar att Stadsbyggnadskontorets e-tjänst vänder sig till såväl enskilda
kunder/medborgare, olika typer av företag t ex byggföretag och entreprenadföretag som andra
delar av den kommunala förvaltningen. Genomatt kunder i allmän bemärkelse får tillgång till
att bland annat söka bygglov elektroniskt kan samtidigt möjligheter skapas för denne att själv
följa och påverka sitt ärende. Som följd får detta att det administrativa arbetet för handläggare
kan avlastas vilket i sin tur ger möjligheter att förkorta handläggningstiden och/eller öka
servicegraden till de kunder sombehöver stöd och särskild support (Stadsbyggnadskontoret,
2000).

Stadsbyggnadskontorets nuvarande IT-strategi innebär att alla system är integrerade för att
stödja alla kontorets processer (Stenbäck, 2003):

• Ett integrerat diarie- och ärendehanteringssystem
• Digital karta och plan
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• Fastighetsdata
• Alla grundläggande data i databas ”skafferier”

Idag är Stadsbyggnadskontoret fortfarande på väg mot en steg-fyra lösning6 och för tillfället
omfattar e-tjänsten diverse kartor, avtalskunder når stompunktskarta och punktskisser, söka
ärenden i kontorets diarium samt information om verksamhetens hemsida. Inom en snar
framtid kommer e-tjänsten att utökas så att det blir fullt ut möjligt att söka bygglov, hitta
gällande plan samt hitta pågående planarbete. Vad gäller visionen om tjänsten ”söka bygglov”
kommer den att inom 3-5 år att (Stenbäck, 2003):

1. Tillhandahålla riktlinjer om vad som krävs för bygglov.
2. Ge kunden möjlighet att söka bygglov och följa ärendet, ha en dialog med

handläggare.
3. Tolka gällande plan.
4. Leta fram gällande ritning.

Stadsbyggnadskontoret har gjort en grundlig analys av vilka tjänster som efterfrågas och hur
dessa kan bli till faktiska e-tjänster. I den följande texten redogörs för till vem de
identifierade tjänsterna vänder sig, hur tjänsten fungerar och vilket nyttobehov den är tänkt att
fylla (Stadsbyggnadskontoret, 2000):

Hitta – Tjänsten vänder sig till alla och kunden lotsas till starten för bygglovsprocessen.
Fördelen med tjänsten är att den hjälper kunden till rätt ställe snabbt.
Vad får jag göra? – Tjänsten lotsar kunden genom regelverket och ger denne möjlighet att
oberoende av tid, t ex utanför ordinarie kontorstid eller när helst det passar kunden, få
kompletta svar på ställda frågor. Vidare gertjänsten den information som kunden behöver för
att gå vidare i t ex ansökningsförfarandet.

Hur söker jag bygglov? – Kunden får överblick i bygglovprocessen och information om
vilka krav som ställs på ansökningshandlingarna. Kunden får härigenom insikt kring sin roll
och får rätt förväntningar inför en ansökan om bygglov. Med ökad insikt i processen blir det
även lättare att planera övriga relaterade aktiviteter.
Skapa ansökan – Kunden skapar och sammanställer sin bygglovansökan och siten
tillhandahåller även verktyg för ritningsframställande. Genom att kunden själv fyller i
protokollet/den elektroniska ansökan med ledning av siten blir handläggningstiden snabbare
genom att alltfler ansökningar blir kompletta och riktiga redan från början. Ytterligare en
fördel med systemet är att ansökan skapas på ett enda ställe dvs. all information finns
tillgänglig på samma ”ställe”.
Ansökanstjänst – Kunden signerar, skickar in och får bekräftelse på ansökan. En vanlig fråga
i det ”analoga” systemet är om ansökankommit fram. Med e-tjänsten får kunden en
bekräftelse på att ansökan kommit fram. Allt görs på ett enda ställe och skickas i sitt
sammanhang oberoende av tid och plats dvs. närsom helst och får vilket ställe som råkar
passa kunden bäst.
Hur går det? – Kunden kan få dagsstatus på inlämnad ansökan i förhållande till
ärendeplanering och har även möjlighet att komplettera ärendet. Med hjälp av e-tjänsten kan
kunden när som helst skaffa sig information om sitt ärende och vid behov komplettera sitt

6 För begreppets definition se tema 2.
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ärende om nu information framkommer eller efterfrågas av handläggare, oberoende av tid och
plats.
Beslutstjänst – Kunden kan ta del av och får även ett beslut e-postat. Beslutet erhålls i sitt
sammanhang och ges åtkomst till det oberoende av tid och plats.
Betalning – Kunden kan ta del av fakturaunderlagoch uppskatta kostnad samt genomföra
betalning. Kunden kan med hjälpan e-tjänsten själv skaffa sig kunskap om och förståelse för
de kostnader som uppkommer samt genomföra betalning i sitt sammanhang.
Insynstjänst – Allmänheten kan få tillgång till offentliga handlingar som inte skuddas av
lagstiftning. Genom e-tjänsten kan allmänheten skaffa sig en mer komplett insyn i stadens
befintliga och planerade aktiviteter inom ramen för Stadsbyggnadskontorets verksamhet.
Beställningstjänst – Kunde kan beställa kontorets produkter, tex ritningar, kartor, handlingar
och övriga trycksaker. Beställningen kangöras oberoende av tid och plats och kunden har
möjlighet till en förhandsgranskning avprodukten i samband med att den beställs.

Avslutningsvis har Stenbäck identifierat ett antal problem eller möjligheter, beroende på hur
man väljer att tolka situationen, inför framtiden. En stor uppgift som egentligen all statlig och
kommunal förvaltning alltid har att brottas med är att bryta med gamla invanda, men
förlegade, handlingsmönster. Inom Stadsbyggnadskontoret finns det kvar en del
kontrollrelaterade låsningar: ”Vi kan inte låta kunden göra det” vilket syftar på arbetet med att
registrera t ex bygglovansökningar. Sen naturligtvis den klassiska ”Såhär har vi alltid gjort”
som förekommer i alla förändringsprocesser. Följande problem är av mer juridisk karaktär
och handlar om begreppen e-signatur och e-arkiv. Bakom dessa begrepp tonar en mycket
komplex och intensiv diskussion upp och det juridiska rörande e-arkiv är såvitt känt inte helt
löst ännu. Hur kan man lagra den elektroniska informationen på ett säkert och tillförlitligt sätt
för framtiden? Slutligen finns en konflikt rörande e-demokrati och personuppgiftslagen.
Konflikten handlar om att e-demokrati eller denoffentlighetsprincip som råder i Sverige
strävar efter att göra all information tillgänglig på Internet. Personuppgiftslagen gör det
samtidigt förbjudet att lägga ut information som innehåller personuppgifter på nätet. Ett
problem är här för Stadsbyggnadskontoret att bedöma om den information som ska läggas ut
innehåller personuppgifter eller ej. Bygglov,t ex, kan inte visas för alla eftersom det
innehåller personuppgifter.

Fallet Socialförvaltningen i Borlänge kommun

Inom Borlänge kommun hölls ett informationsmöte kring 24-timmarsmyndighet, i maj 2001,
till vilket medarbetare från kommunens olika förvaltningar var inbjudna. Av olika orsaker är
Socialförvaltningen den enda förvaltning inom Borlänge kommun som fortsatt att driva
förändringsprocessen mot 24-timmarsmyndighet, ökad service och tillgänglighet för sina
kunder7 (Gustafsson, 2003b).

Tjänsten kommer när den tas i drift att främst vända sig till sina kunder, dvs. kommunens
medborgare med särkskilt behov av stöd (G2C). När e-tjänsten är färdigutvecklad är tanken
att det ska bli en så kallad steg fyra tjänst, en 24-timmarstjänst där Socialförvaltningen i

7 Inom Socialförvaltningen i Borlänge kommun benämns de t ex biståndssökande kunder. Tidigare kallades de
klienter men chefen för Socialförvaltningen i Borlänge tyckte att det ordet inte passade längre (Gustafsson,
2003-10-22). I en verksamhet som i allt högre utsträckning skall göras mer tillgänglig, service- och
kundorienterad kanske det är viktigt att använda ett språkbruk som understödjer en sådan förändringsprocess.
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Borlänge samverkar med andra myndighetergenom att hämta in uppgifter från t ex RFV och
CSN (Statskontoret, 2003).

När den nya e-tjänsten planerades tillfrågades kunderna om vilken typ av förändringar de
önskade. De vanligaste svaren från kunderna var önskemål om att handläggningen ska gå så
snabbt som möjligt. Det ska vara lätt att kommai kontakt med sin handläggare. Det ska vara
enkelt att skaffa fram de uppgifter som handläggaren kräver/behöver för att fatta beslut
(Gustafsson, 2003).

Internt inom Socialförvaltningen ansågs att det nya e-systemet måste ordnas så att det blir
enkelt och säkert att hämta in de uppgifter somkrävs för att kunna göra en korrekt bedömning
om t ex fortsatt försörjningsstöd. Systemet måste minska det administrativa arbetet för
socialsekreterarna. Terminalarbetetdvs. att registrera kundernas uppgifter i
verksamhetssystemet måste i högre utsträckning läggas över på kunderna. När det
lågkvalificerade manuella arbetet minskar får handläggarna tid över till mer komplexa
arbetsuppgifter. Det var även viktigt att försökaminska antalet telefonsamtal med enkla frågor
och enkla svar (Gustafsson, 2003).

Vid varje månadsskifte ökar belastningen på personalen. När de ska utföra kontroller mot
exempelvis CSN är telefonkontakt deras endasätt att skaffa fram behövda uppgifter.
Gustafsson (2003b) berättar att Socialförvaltningens personal dagligen tillbringar timmar in
telefonköer i väntan på att få fram de uppgifterde behöver. Ett av få sätt att spara in tid vid
handläggning är att slarva med kontrollen. Genom att inte göra de kontroller som egentligen
alltid ska utföras kan högarna med ärenden ”betasav” och arbetsbördan tillfälligt sänkas. Att
slarva med kontrollen är enligt Gustafsson (2003b) något som händer. Under sommaren 2003
genomfördes en kontroll av ett antal hundra kunders uppgifter. Av dessa visade det sig att ett
tiotal kunder inte uppgivit korrekta uppgifter men fått utbetalat ett ej berättigat understöd till
ett sammanlagt belopp av 375 000 kronor. Med det planerade steg fyra e-systemet som
automatiskt hämtar den information som behövs från andra myndigheter kommer det att bli
lättare för kunden att uppge korrekta uppgifter redan från början. Kunden kan då själv
kontrollera att inhämtade uppgifter stämmer ochdet blir lättare för Socialförvaltningens
handläggare att fatta korrekta beslut (Gustafsson, 2003b).

Under hösten 2003 har satsningen på 24-timmarsmyndighet valts till pilotprojekt av
Statskontoret8 vilket innebär att det är Socialförvaltningen i Borlänge som ska stå som
förebild och driva systemutveckling mot 24-timmarsmyndighet för landet övriga kommuners
Socialförvaltningar (Gustafsson, 2003). I Statskontoret PM 2003-10-14 står följande att läsa
om att utveckla ett 24-timmarssystem för Socialtjänsterna runt om i landet: Det projekt som
Socialtjänsten i Borlänge kommun driver har…

… inom ramen för kommunernas socialtjänst har valts som pilotprojekt avseende sådana e-
tjänster som riktar sig till medborgare och kräver samverkan mellan kommuner och olika
statliga myndigheter. Verksamhetsområdet finns hos samtliga Sveriges kommuner och rör

8 I det uppdrag att stimulera och stödja utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten som Statskontoret fått från
regeringen anges att arbetet ska bedrivas i bred samverkan med de statliga myndigheterna och i kontakt med
företrädare för kommuner och landsting. Som ett led i detta skapades en kommunal kontaktgrupp. I
kontaktgruppen, som leds av Statskontorets generaldirektör, ingår Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Kalix,
Karlskrona, Nacka, Storuman och Uddevalla. Målet för gruppens arbete är att ”identifiera behov och skapa
förutsättningar för samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner i syfte att initiera utvecklingsprojekt
som främjar förverkligandet av 24-timmarsförvaltning” (Statskontoret, 2003).
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ett stort antal individers och hushålls vardag. Handläggningen och dess processer kan
skilja något mellan kommunerna, men de grundläggande momenten och
informationsbehovet är det samma.(Statskontoret, 2003, s. 1)

Grundtanken med systemet är att den sökande vid den tidpunkt som bäst passar denne kan
koppla upp sig mot kommunens hemsida, klickapå ”sociala ärenden” och utan krav på
identifikation få information om det ekonomiska stödet, och med hjälp av ett speciellt
framtaget formulär kunna översiktligt beräkna olika tänkbara stödnivåer (Statskontoret, 2003).
Gustafsson (2003) betonar att samtliga i systemet, dvs både kunder och handläggare, bör se
den tänkta förändringen som en vinna-vinna situation. Alla sparar tid, kommunen sparar
pengar, mindre resurser går till administrativt arbete, handläggningen av ärenden går
snabbare. Slutligen leder alla dessa förbättringar till att servicenivån stiger och att kunderna
blir nöjdare. I Statskontoret (2003-10-14) görsföljande räkneexempel rörande besparingar i
samband med handläggning av ärenden inomSocialförvaltningen i Borlänge kommun:

Kommunens handläggare/socialsekreterare riktar ofta kritik mot att det administrativa
arbetet tar mer och mer tid i anspråk och ”stjäl” från det direkta klientarbetet. Genom att
införa denna e-tjänst kan socialsekreterarna öka tiden för det personliga mötet och
rehabiliterande åtgärder. Därmed ökar också förutsättningarna att minska den tid
bidragsmottagarna erhåller ekonomiskt bistånd. I dag uppbär de bidragsberättigade i
Borlänge kommun ekonomiskt bistånd i genomsnitt i 5,3 månader. Om denna tid kan
förkortas med 5 %, dvs. 7 dagar, innebär detta minskade kostnader per år med i genomsnitt
2.25 milj kronor. (Statskontoret, 2003, s.2)

Andelen ”Internet” ansökningar kommer successivt att öka och kan inom något år bedömas
bli högst 80 % av alla ansökningar. Det innebär en avsevärt lägre arbetsbelastning för
handläggarna. Sammantaget innebär detta att handläggarna/socialsekreterarna kan
minska tiden för administrativa åtgärder. Vi bedömer att den genomsnittliga tidsvinsten
per ansökan blir ca 16 minuter. Om 50 % av de sökande på sikt kommer att använda sig av
Internet så motsvarar det för Borlänge kommun med 7548 ansökningar per en
tidsbesparing på ca 1006 timmar på ett år (dvs. åa) som i stället kan användas till det
personliga mötet. Denna tidsvinst motsvarar 173 tkr kronor/år. (Statskontoret, 2003, s. 12)

Kan en växande skara av socialförvaltningar i landet se saken på detta sätt blir det alltmer
uppenbart att det är angeläget att snarast få e-tjänsten ”i drift”. Som tidigare nämnts tycks det
som den kommunala utvecklingen av e-tjänster saknar det ekonomiska stöd som krävs.
Gustafsson (2003b) säger att Socialförvaltningen i Borlänge behöver 800 000 kronor för att ta
sig vidare i sitt utvecklingsprojekt. Total beräknad kostnad för Socialförvaltningen i Borlänge
kommun för att utveckla den tänkta e-tjänsten är mellan fyra och fem miljoner kronor9. I
jämförelse med besparingspotentialen i exemplen ovan kan man ställa sig undrande till hur så
lite anslag till utveckling av projektet verkligen kan saknas. Gustafsson (2003b) svar på den
frågan är att med tanke på att de flesta kommuner går med underskott så finns inte dessa
pengar att satsa. De pengar som finns behövs för att klara vård, skola och omsorg.

9 Kostnadsberäkningarna omfattar inte kostnader för kommunens/kommunernas kompletterande analyser,
utbildningsinsatser och andra åtgärder för kommunens/kommunernas införande av e-tjänsten, RVF:s och CSN:s
utvecklingskostnader (Statskontoret, 2003-10-14).
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Slutsatser tema 5

Med de kommunala e-tjänster som beskrivits ovan kan användaren främst sägas vara
kommunernas innevånare (G2C) med undantagför Stadsbyggnadskontoret i Stockholm som
även vänder sig till företag (G2B). Vissa av applikationerna hämtar information hos olika
statliga förvaltningar, t ex CSN, RFV men dessa kan inte ses som användare/kunder.

I de flesta fall deklarerar kommunerna att de gjort en ordentlig nulägesanalys eller liknande
med det är svårt att få grepp om i vilken utsträckning förändringsprocessen är användardriven
i bemärkelsen driven av medborgare/kund, dvs. externt driven. I de flesta fall beskrivs vilken
extern nytta e-tjänsten medför i form av tillgänglighet, mm, samtidigt som det talas mer om
hur de egna handläggarna på förvaltningarna avlastas genom att t ex lägga ut ”terminalarbete”
på kunderna. Att handläggarna får mer tid till kvalificerad handläggning osv. och att detta i
förlängningen innebär stora möjligheter till besparingar. Vad dessa besparingar innebär i
pengar är ofta svårt att beskriva men det förefaller som kommunerna med relativt små
kostnader för systemutveckling kan tjäna in sina investeringar ganska snabbt.

Flera tillfrågade kommunanställda uppfattar att användare är förvaltningens egen personal.
Svaret på frågan blir då om utvecklingen är användardriven att det naturligtvis är så att
handläggarna som sitter på en central roll i verksamheten är de som bäst veta att initiera
förändringar. I ett fall deklareras klart att intern nytta går före extern dito. Frågan är varför?
Hur kan sådana resonemang förstås? Har tanken om ökad serviceorientering svårt att vinna
förståelse och hur kan de kommunala och statliga förvaltningarna lättare och snabbare
absorbera det egentliga värdeinnehållet i serviceorientering och användardriven e-
tjänsteutveckling?

Av demokratiska skäl kan det vara värdefullt att uppfatta e-tjänster som en
kommunikationskanal bland andra. Att stänga ”analoga” kanaler och ”tvinga” användare att
föra sin kommunikation via Internet är ett högst tveksamt sätt att få medborgare som är sena
att ta till sig ny teknik att snabbare bli delaktiga i det nya systemet. dessutom ökar risken att
dessa medborgare skärmar av sig eller drar sig tillbaka och mister kontakten med
lokalsamhället. Tillgång till Internet i hemmet eller att tvingas gå till skolor eller bibliotek för
att kunna kommunicera med sin kommun kan varaett sätt att kommunens innevånare efter
deras IT-förmåga. Informationsutbytet över Internet aldrig kan bli lika dynamiskt som när
personer möts (Ingelstam i Höij, 2003), vilket kan förstås som att båda analoga och digitala
kommunikationskanaler behövs.

Något som verkar förena de kommunala ”24-timmarsprojekten” är att utvecklandet av
kommunala plattformar för interkommunal samverkan kring e-tjänster dels tycks sakna det
ekonomiska stöd som krävs. I fall efter fall kan påvisas att systemen kommer att medföra
stora möjligheter till olika typer av besparingar. Eftersom många av projekten ovan inte ännu
sjösatts kan besparingarna bara prognostiseras men det är entydigt så att e-tjänsterna inom
rimlig tid kommer att bli lönsamma. Hur kan de finansiella hindren förstås och avhjälpas?

Om de kommunala e-systemen kunde utvecklas igemensamma projekt i större omfattning
kan förmodligen stora samordningsvinster göras samtidigt som det blir lättare att koppla ihop
de olika statliga och kommunala systemen. Att snarast finna samverkansformer för en
gemensam utvecklingsprocess är därför angeläget.
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Tema 6: Två bilder av användare – Utforskaren och
Eftersläntraren
Mikael Johnson, CTF, Karlstads universitet

Under tema 6 är tanken att visa på att det trotsvälanpassade och genomtänkta e-tjänster kan
gå trögt att få kunderna som grupp, dvs alla kunder, att fullt ut börja använda servicen.

Fallet Försäkringskassan i Värmland

Sandén och Unnebäck (2001), har i en magisteruppsats gjort en enkätundersökning om
Försäkringskassans kunders teknikmognad. 500slumpvis utvalda personer boende i Karlstad,
Säffle eller Torsby har tillfrågats med en svarsfrekvens på knappt 35 %. I undersökningen
studeras Försäkringskassan i Värmlandskunders benägenhet att ta till sig och använda
Försäkringskassans planerade Internetbaserade självbetjäningstjänster. Undersökningen har
även utgjort beslutsstöd för strukturella förändringar inom Försäkringskassan i Värmland
(Sandén och Unnebäck, 2001).

Undersökningens utfall

Respondenternas attityd till självbetjäningstjänster. En grundförutsättning för att kunna
använda den Internetbaserade tjänsten är tillgång till dator: 90 % har tillgång till dator och 76
% i hemmet. Ytterligare en sådan grundförutsättning är vetskap om Försäkringskassans
servicetelefon och hemsida: 60 % av de svarande uppgav att de känner till service
telefontjänsten och 24 % attde känner till hemsidan. Undersökningsunderlaget avslöjade
emellertid att endast 27 % verkligen kände till servicetelefonen och 11 % hemsidan. 46 % har
använt servicetelefonen vid något tillfälle och 15 % hemsidan.

Vad gäller respondenternas inställning till självbetjäningstjänster harknappt hälften av de
svarande en positiv attityd. Bland de positivas argument kan följande nämnas: tjänsten är
tillgänglig dygnet runt, slipper ta sig till Försäkringskassans kontor, självbetjäningstjänster är
tidsbesparande. Följande negativa argument framkom: osäkerhet om tekniken fungerar, det
finns ingen att fråga, avsaknad av bekräftelse påatt man gjort rätt, tidskrävande och krångligt.

När respondenterna tillfrågas om sin nuvarande användning av självbetjäningstjänster säger
55 % att de använt Internet i mer än tre år och 57 % att de använder Internet mer än två
gånger i veckan. Som syfte för sitt Internetanvändande uppger majoriteten
informationssökning och kommunikation. Blankettbeställning och olika former av köp är
relativt vanligt. 49 % uppger att det har Internetbank.

Rörande intentioner om framtida utnyttjande av självbetjäningstjänster anser 35 % att de
absolut skulle utnyttja fler tjänster via Internet om det var möjligt. Lika många har en negativ
inställning till självbetjäningstjänster i framtiden och 20 % är tveksamma. När de tillfrågade
redogör för sin attityd till Försäkringskassans Internetbaserade tjänster blev emellertid utfallet
annorlunda. Då kunde endast 20 % tänka sig att använda Internet-tjänster i högre utsträckning
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i framtiden, 52 % var negativa och 20 % tveksamma. 17 % menar att de i framtiden kommer
att använda Försäkringskassans hemsida som det primära kontaktsättet.

Vilka kunder använder/kommer attanvända självbetjäningstjänster? I en jämförelse mellan
tätort och landsbygd förefaller boende i tätortvara mer teknikmogna. Ijämförelse mellan hög
och lågutbildade visar det sig att 65 % av de högutbildade och 39 % av de lågutbildade
respondenterna har hög teknikmognad. Vad gäller respondenternas attityd kopplat till ålder
visar undersökningen att den högsta teknikmognaden återfinns i åldersgruppen 30-39 år där
60 % har hög teknikmognad. I gruppen 20- 29 år hade 41 % hög teknikmognad. I
åldersgruppen över 40 år har 64 % låg teknikmognad.

Två grupper av kunder

Utifrån den ovan summariskt återgivna undersökningen porträtterar Sandén och Unnebäck
(2001) två kategorier av kunder med avseende på teknikmognad.

Utforskarenhar hög teknikmognad och är en högskoleutbildad man i åldern 30-39 år, bosatt i
Karlstad. Han är gift eller sambo med barn sombor i bostadsrättslägenhet. I hushållet har han
tillgång till dator med Internetuppkoppling, vilken han använder flera timmar varje dag.
Dessutom använder han Internet i sitt arbetei hög utsträckning. Tar han kontakt med
Försäkringskassan gör han det via servicetelefonen eller hemsidan men i framtiden kommer
han att enbart använda Internet i sin kontakt.De tjänster han främst använder för privat
ändamål är Internetbank, telefonbank, köpa och beställa biljetter.

Eftersläntrarenhar låg teknikmognad och är en lågutbildad kvinna över 40 år. Hon är särbo
eller ensamstående boende tillsammans med sina fyra barn i en hyreslägenhet i Säffle. Hon
har vare sig tillgång till dator i hemmet eller på jobbet. När hon tar kontakt med
Försäkringskassan gör hon det genom att besöka kontoret och det är så det kommer att se ut i
framtiden också. När hon vid enstaka tillfälle kommer i kontakt med Internet är det för
informationssökning eller för dess underhållningsvärde. Således känner hon sig inte trygg i
sitt användande av komplexa självbetjäningstjänster.

Sammanfattningsvis pekar Sandén och Unnebäck (2001) på att deras undersökning pga. sin
ringa omfattning i sina delar naturligtvis kanifrågasättas. Bland de arbetshypoteser som
Sandén och Unnebäck (2001) hade inför sin undersökning så visade det sig tvärtemot deras
förväntningar och även allmänt vedertagna uppfattningar att yngre inte var mer teknikmogna
än äldre. Ett sådant utfall pekar då på att det finns felkällor i materialet. Men detta till trots
kan konstateras att de kundgrupper som författarna beskriver i sig gör det möjligt att påvisa ett
problem inför en satsning på en 24-timmarsmyndighet. Med utgångspunkt från deras
Utforskare och Eftersläntrarekan det noteras att det svåra inte är att nå de första användarna
utan att nå den breda massan av kunder som av olika orsaker saknar tillgång till Internet eller
är tveksamma till att använda tekniken till det ändamål som Försäkringskassan önskar
erbjuda. Att lösa detta problem handlar inte enbart om att göra tjänsten användarvänlig och att
göra övergången till ett nytt system så störningsfri som möjligt. Tidsfaktorn eller snarare
tålamodet att vänta ut kundernas mognad är kanske väl så viktigt. Att det måste tillåtas gå så
lång tid att alltfler känner sig/blir förtrogna med att använda ny teknik är också en viktig
framgångsfaktor.
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Fallet Försäkringskassornas Internettjänst för privatpersoner

Landets tjugoen Försäkringskassor, Riksförsäkringsverket (RFV) utvecklar
självbetjäningstjänster för att enskilda medborgare och företag ska kunna få information,
ställa frågor och uträtta ärenden när det passar dem, oberoende av kontorstider och geografisk
belägenhet. Elektroniska tjänster bör ses som ett komplement till manuella tjänster. Att som i
andra förvaltningar t ex inom Nacka kommunupphöra med manuella tjänster är det alltså inte
fråga om inom RFV.

Riksförsäkringsverkets utveckling av Internettjänster har, enligt Olvegård (2003), gått fort.
Projektet initierades i september 2000 och en projekt beskrivning och dragning för
uppdragsgivaren gjordes under våren 2001. I januari 2002 instiftades ”Lagen om (2001:1113)
försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom SFA” som gjorde det möjligt att gå
vidare med projektet. I april 2002 började tjänsten interntestas med Försäkringskassans
handläggare med familjer som passade in som testpiloter. Under oktober 2002 var det dags för
att testa e-tjänsten externt i mindre skala under gällande försökslagstiftning
(Försäkringskassan, 2003).

Målet för självbetjäning – Ökad kundnytta

Det är mycket vanligt att Försäkringskassan belastas med relativt enkla om än för den
enskilde individen viktiga förfrågningar som t ex: hur många dagar har jag kvar?, när får jag
mina pengar?, hur mycket pengar får jag? För att underlätta för sina kunder vill
Försäkringskassan öka tillgängligheten så attkunder kan få svar på sina frågor dygnet runt. På
så sätt kan tid sparas både bland kunder och Försäkringskassornas handläggare. Kunderna
slipper stå i kö, behöver inte gå till Posten (eller dess ombud) och kan snabbt få svar på sina
frågor (Försäkringskassan, 2003).

Externt är alltså målet med självbetjäningstjänsterna att öka kundernas nytta enligt ovan.
Internt frigörs samtidigt tid så att handläggarna bättre hinner med mer komplicerade ärenden
och även får en ökad kundtillfredställelse i de fall handläggareoch kund möts personligen. Ju
bättre Försäkringskassan förmår att betjänasina kunder och tillfredställa deras behov desto
mer optimalt fungerar verksamheten. I förlängningen innebär en väl fungerande förvaltning
att det går att göra besparingar (Försäkringskassan, 2003).

www.forsakringskassan.se

E-tjänsten är uppbyggd med en allmän del utan krav på inloggning och en privatdel till vilken
kunden loggar in med samma utrustning som används till Internetbanken. Kunden guidas steg
för steg genom alla moment med tydliga instruktioner som gör det lätt att t ex begära tillfällig
föräldrapenning. När kunden har fyllt i allauppgifter som krävs för låt säga tillfällig
föräldrapenning ges tillfälle att granska uppgifterna. Därefter signerar kunden på samma sätt
som med Internetbankens betalningsservice och ”skickar in”. Tillbaka för kunden sen en
kvittens från Försäkringskassan om att deras begäran tagits emot. Ingen namnunderskrift
behövs och alla uppgifter som behövs för handläggning av ärendet/utbetalning finns från
början. Supporten, Internetkundtjänsten har öppet 07-23 måndag till torsdag, 07-20 fredagar
och 14-23 på söndagar.
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I framtiden tänker sig Olvegård (2003) att handläggning av enklare tjänster som t ex begäran
om tillfällig föräldrapenning ska ske helt elektroniskt med hjälp av en ”virtuell handläggare”.
Detta kan frigöra ännu mer handläggningskapacitet och kan medföra ytterligare besparingar
för RFV. Men för att detta ska bli möjligt och accepterat inom ”kassorna” måste den
traditionella synen inom Försäkringskassan omkontrollmyndighet brytas ner och ersättas av
ett mer service och kundnyttoorienterat synsätt. Att gå över till en servicekultur tar tid, särskilt
inom en offentlig förvaltning sprungen ur ett kontrolltänkande, menar Olvegård (2003). Det är
här den verkligt ”trånga sektorn” i förändringsprocessen mot 24-timmarsmyndighet ligger,
enligt Olvegård (2003).

Slutsatser tema 6

I fallet Försäkringskassani Värmland porträtteras två typer av kunder; Utforskaren och
Eftersläntraren. Dessa finner sin direkta motsvarighet inom marknadsföringsteorin där
utforskaren är den nyfikna och innovativa personligheten medan eftersläntraren är den
traditionsbundna personligheten med lätt misstänksamhet mot alla förändringar. Dessa två
grundtyper är spannets ytterligheter och vanligen brukar även tre ”mellankategorier” kan
identifieras vilket för temats poäng inte egentligen är särskilt viktigt.

Poängen är att oavsett hur välmenande och användardrivna tjänsterna än blir inordnade
kommer det att ta tid, tålamod och krävas användarsupport samt alternativa
kommunikationskanaler under en lång tid för att på allvar kunna hävda förvaltningarnas
service- och kundorientering. Detta är något somblir tydligt i fallet Försäkringskassornas
Internettjänst för privatpersoner. Här talas inte om e-tjänster på det sätt som i de andra fallen
utan nyckelordet är självbetjäning. Internettjänster och telefonikundtjänst ses som en del i ett
multikanalsystem för ökad användarnytta och tillgänglighet.

Inom RFV, Försäkringskassorna har det varit klart från början att det inte går att se kunderna
som en homogen grupp utan att det måste finnas kommunikationskanaler för alla. Med tiden
kommer förmodligen alltfler i samhället att uppfatta e-tjänster som trygga, okomplicerade och
naturliga men under lång tid framöver måste ”analoga” kommunikationskanaler hållas öppna
för att invänta Eftersläntrarna. Det talas allmänt om ”gamla Agda”, som urtypen av
analogkunder, men det förefaller vara få som tagit kunddifferentiering efter olika grad av
teknikmognad in i själva e-tjänsten. Frågan är alltså hur e-tjänsten kan differentieras för att
stimulera/underlätta för kunder iolika stadium av teknikmognad?

Tema 7: Interorganisatoriska informationssystem: Ett
praktikerperspektiv

I Fredriksson (2000a) presenterades fem råd till ledare av en verksamhet som anses vara
särskilt betydelsefulla för den ledare som står i färd med att fatta ett investeringsbeslut om
interorganisatoriska informationssystem. Dessa råd baserades på studier av adoption och
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användning av den mest automatiserade formen av inter-organisatoriska informationssystem,
dvs. EDI.

Omdesigna affärsprocesserna först

I EDI-litteraturen tas det i många fall för givet att det är positivt att införa EDI. Först som sist
bör det därför fastställas att det inte är givetatt så är fallet. Tidigare forskning visar att
omdesign av inter-organisatoriska affärsprocesser har flerfalt större effekter än att införa EDI
som stöd för befintliga inter-organisatoriskaaffärsprocesser (Clark & Stoddard, 1996). Inte
heller omdesign av inter-organisatoriska affärsprocesser bör genomföras utan en föregående
analys. Det är viktigt att omdesigna de rätta processerna. Keen (1997) föreslår att
processernas affärsmässiga viktighetsgradoch dess ekonomiska nettobidrag till företaget bör
kartläggas för att tjäna som underlag för valet av vilka affärsprocesser som ska omdesignas.
Rekommendationen är därför attomdesign av inter-organisatoriska affärsprocesser bör
övervägas först. Detta ställer naturligtvis krav på att interna förutsättningar för att hantera
effekterna av EDI-införandet skapas. Först därefter, eller möjligen samtidigt, bör EDI-adop-
tion och EDI-implementering – av t.ex. handels-EDI – övervägas (Clark & Stoddard, 1996).

Var långsiktig

Företagsledningen bör ägna frågan om inter-organisatoriska informationssystem en tillbörlig
uppmärksamhet på grund av dess potentiellt långsiktiga effekter. Med EDI-fenomenet
sammanhängande mekanismer, som betydelsen av att uppnå en ”kritisk massa” och
vägvalsberoende effekter, innebär att det finns en hel del trögheter förknippade med EDI. En
viktig vägvalsberoende effekt ärberoendet av det tidigare gjorda valet av leverantör av IT-lös-
ning. De kortsiktiga kostnaderna för EDI-adoption och EDI-användning är ofta avsevärda,
medan de mer betydande vinsterna ofta nåsförst på längre sikt. Dessa långsiktiga
konsekvenser som EDI-användning kan leda fram till föranleder rekommendationen att
”tvåårschefer” inte ska fatta ”sjuåriga beslut”.

Beakta komplexiteten

För att kunna förstå och hantera EDI på ett framgångsrikt sätt är det angeläget att beakta och
hantera den komplexitet som är förknippad meddetta fenomen. Tre betydande förhållanden
som delvis förklarar den tröghet varmed EDI har kommit att utveckla sig är följande. För det
första är det minst två, men ofta fler, aktörer inblandade. Dessa har ofta olikartade målsätt-
ningar och intressen ifråga om EDI-användning. Självfallet är kontrollaspekterna mer
komplexa vid införande av EDI än vid införande av interna IS. Därtill kan det för varje
enskild aktör finnas flera målsättningar medett EDI-införande. För det andra, EDI innebär
förändringar, eller ställer krav på förändringar, på många systemnivåer. Exempelvis måste
ofta interna IS-applikationer och interna processer och regler ordnas till och struktureras för
att möjliggöra inter-organisatoriska informationssystem överhuvudtaget. För det tredje har
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standardiseringen, av t.ex. streckkoder och produktidentifikationskoder, i många branscher
framskridit i en relativt långsam takt.

Engagera eldsjälar

Ett viktigt möjliggörande förhållande för EDI-införande är att det finns minst en eldsjäl i
vardera organisationen. Med eldsjäl avses en enskild medarbetare som medverkar med ett
starkt personligt engagemang (Philips, 1988:165). Anledningen härtill är att EDIs
gränsöverskridande karaktär kräver att revirgränser överbryggas. Existensen av eldsjälar är
inte endast viktigt för adoptionsprocesser utan också för framgångsrika användningsprocesser
(Reich & Benbasat, 1990; Grover, 1993). Philips (1988) ger rådet att eldsjälen fortlöpande
hanterar, dels ett förändringsdilemma, dels ett lärandedilemma. Eldsjälen bör, annorlunda
uttryckt, se utvecklingsarbetet både som ett medel för att förändra de inter-organisatoriska –
och de interna – processerna och som ett tillfälle för lärande. Detta kräver av eldsjälen att
hon/han kontinuerligt balanserar mellan olika förändrings- och lärandeaspekter. I en av
fallbeskrivningarna av framgångsrika utvecklingar av inter-organisatoriska
informationssystem i Fredriksson och Vilgon (1996) framgår att tre eldsjälar i detta specifika
fall tillsammans hade en avgörande betydelse: VD, datachefen och materialadministrations-
chefen (jfr McKenney et al., 1995).

Beakta de mänskliga aspekterna

Om något förhållande verkligen ska pekas ut som det mest kritiska så väljer jag de mänskliga
aspekterna. Enligt exempelvis Moss Kanter (1994) är det första nödvändiga villkoret för ett
framgångsrikt partnerskap att de mänskliga aspekterna från båda håll uppfattas vara
tillfredsställda. Att betydelsen av personkemi lyfts fram innebär dock inte att grundliga strate-
giska och ekonomiska analyser betraktas som oväsentliga. Flera egna studier av
verktygsgrossistföretaget Luna visar att de mänskliga aspekterna har en central betydelse för
implementering av inter-organisatoriska informationssystem. Företagets tidigare
marknadschef uttrycker detta kärnfullt på följande sätt:

Tio år efter de elektroniska affärskommunikationssystemens införande är marknaden
fortfarande inte redo för Lunas applikationer (t.ex. TRANSIT-systemet). Måhända beror detta
på att marknaden består mer av kött och blod än av system.

Tema 8: Interorganisatoriska informationssystem - Ett
forskarperspektiv

Från samma källa som ovan (Fredriksson 2000a) presenterades också relevanta perspektiv att
anlägga på fenomenet ’interorganisatoriska informationssystem’ för att få en förståelse för
huruvida sådana system adopteras och används - eller inte.
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Förståelse kräver ett processteoriperspektiv

Implementeringsprocesser för innovationer kan delas in i flera steg (Kwon & Zmud, 1987).
Varje steg kan ses som en egen process, samtidigt som dessa är en del av en och samma
process. I detta kapitel diskuteras endast adoptions- och användningsdelprocesserna. I mångt
och mycket påverkar olika förhållanden båda dessa delprocesser, men graden av påverkan på
dem från respektive förhållande kan variera. Med adoptionsprocess avses en process som
handlar om att fatta beslut om att endera anskaffa och använda en innovation fullt ut, därför
att den bedöms vara det bästa tillgängliga alternativet, eller att inte anskaffa denna innovation
(Rogers 1995).

Formulerandet av produktivitetsparadoxen (Roach, 1989) har i viss utsträckning styrt om
managementinriktad IT-forskning från frågor om huruvida IT skapar värde till frågor om hur,
när och varför värden kan – eller inte kan – skapas (Weill, 1992; Soh &Markus, 1995). Dessa
författare förordar teoretiska processteorimodeller, vilka innehåller argument av typen ”nöd-
vändiga, men inte tillräckliga” förutsättningar för att realisera effekter till följd av adoption
och användning av IT. Annorlunda uttryckt, en processteori hävdar att utfallet endast kan
inträffa under de förhållanden som teorin anger.Samtidigt säger en processteori att det inte är
säkert att utfallet inträffar även om samtliga angivna förhållanden är för handen (Mohr 1982).
Denna processteori på metanivå ska inte förväxlas med de olika teorier och synsätt som idag
finns för processorientering av organisationer (se t ex Keen, 1997).

Ett av de resultat som framkommer ur en av mina pågående studier är att det är ett stort antal
förhållanden på olika systemnivåer (från nätverksnivå ned till individnivå) som behöver
beaktas eller anpassas för att EDI ska kommaatt användas. Att det är många förhållanden på
olika systemnivåer inblandade innebär att EDI är komplext, men inte nödvändigtvis svårt, att
implementera. När det råder utfallsosäkerhet – vilket är fallet vid det komplexa EDI-
fenomenet – har processteorier visat sig ha flera avgjorda fördelar framför traditionella
variansteorier (Markus & Robey, 1988: 592-593). En variansteori förutsätter både
”nödvändiga och tillräckliga” orsaksmässiga samband mellan de faktorer som ingår i teorin
(Mohr, 1982).

Förståelse kräver ett relationsperspektiv

Empiriska studier visar att starka, stabilaoch långvariga relationer – med en hög grad av
förtroende handelsparterna emellan – är en nödvändig förutsättning för att beslut ska tas om
införande (adoption) av EDI. Blotta beslutet att två handelsparter bestämmer sig för att
investera i inter-organisatoriska informationssystem sinsemellan indikerar i sig – genom
fenomenets gränsöverskridande karaktär – en högre grad av koordinering än vid traditionella
relationer, som ofta i litteraturen hävdas ha varit på armslängds avstånd tidigare. Det har
hävdats att inter-organisatoriska informationssystem ger parterna de fördelar som är för-
knippade med vertikalt integrerade värdekedjor, men utan dess nackdelar (Johnston &
Lawrence, 1988).
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Att tillämpa ett relationsperspektiv är egentligen det självklara primära perspektivet när det
gäller EDI. Därför är det förvånande att den klara majoriteten av studier på området tar ett
aktörsperspektiv, dvs. endast den enes av två parters perspektiv anammas i dessa studier. En
relation består av två aktörer och deras interaktion. Eftersom EDI kopplar samman processer
inom den enskilda affärsrelationen bör detta leda till att ömsesidiga förbättringar uppnås
(”vinna-vinna”-situationer), för att de relativt betydande investeringar som krävs från båda
parters håll ska uppfattas vara motiverade. Med undantag från de fall när den ena handels-
parten utifrån en överlägsen maktposition väljer att tvinga sin handelspartner att adoptera ett
EDI-system, så är viljan att skapa ”vinna-vinna”-situationer en grundläggande förutsättning
för att beslut ska tas om adoption och fortsatt användning av EDI.

En annan grundläggande förutsättning som lyfts fram om ett relationsperspektiv anammas är
att säljarens marknadsföringsstrategi är förenlig med köparens inköpsstrategi. När det gäller
handels-EDI så argumenteras därför för att ett relationsperspektiv (jfr Ives & Learmonth,
1984; Henderson, 1990), i form av en kombination av marknadsförings- och inköps-
perspektiv, i högsta grad är relevant (Fredriksson, 2000a). Därtill kommer en rad andra förut-
sättningar som behöver finnas på plats.

Som nämnts ovan är naturligtvis inte enbart ett relationsperspektiv tillräckligt för att förstå
EDI. För att förstå frågeställningar kring förändring och dynamik när det gäller utvecklingen
av handels-EDI-applikationer över tiden så ärdet nödvändigt att studera och analysera köpar-
säljar-dyader ur ett kontextuellt perspektiv(Fredriksson & Vilgon, 1996). Med kontextuellt
perspektiv avses bland annat att EDI-utvecklingen på ett mer djuplodande sätt utforskas från
olika aktörers perspektiv. Det betyder att inte endast den aktuella köpar-säljar dyaden, utan
också andra närstående organisationer, studeras.

Relationsperspektiv en viktig förutsättning i den offentliga verksam-
hetens förvandlingsprocess

Enligt en personlig intervju med en verksamhetskonsult (den 15 oktober 2003) så finns det
”potentiella samordningsvinster som är enorma när det gäller kommuners digitala
hantering”. På frågan om hur ’statusen’ på utbud och användning av e-tjänster är inom de
statliga verk som finns inom regionen svarar verksamhetskonsulten:

”Det är en skrämmande låg nivå på de lokala verkens ’digitala hantering’. Det är självklart
en ekonomisk fråga − men det är också en prioriteringsfråga.”

Samverkan − där statliga verksamheter antas vara ett föredöme för andra offentliga
verksamheter −mellan olika aktörer/intressenteri offentlig verksamhet är en av tre stora
utmaningar som biträdande finansminister Gunnar Lund lyfter fram när det gäller ”den
omvälvande förändring” som den offentliga verksamheten nu står inför (Finansdepartementet
2003):

Det är en omvälvande förvandling vi inom den offentliga förvaltningen befinner oss i.
Informationstekniken är både en förutsättning och en viktig del i denna process, men den
stora utmaningen är utveckling av ledarskap, verksamhet och samverkan.
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Verksamhetskonsulten fortsätter med att påpeka behovet av tekniker, metoder och arbets-
modeller:

Realisering av de potentiella samordningsvinsterna kräver tekniker, metoder och arbets-
modeller − som verktyg för att kunna förändra.

Tema 9: Bankexempel 1 − Vinna-vinna relationer

Användning av e-tjänster sker ofta inom ramen för en relation.Användning på båda sidor i en
relation är ofta en nödvändig förutsättning för att en hög användningsgrad ska uppnås.
Användning av e-tjänster kräver med andra ord attvinna-vinna-relationerskapas, vilket i sin
tur skapar tillväxt. En kombination av ökad kundnytta, sänkta transaktionskostnader för
tjänsteleverantören och ökad kvalitet är eftersträvansvärt. Detta har de svenska bankerna, som
under den senaste 15-årsperioden kontinuerligt och konsekvent har automatiserat sina
kundrelationer, lyckats uppnå. Ca 60 % av allasvenska Internet-användare använder e-
bankingtjänster, som är den näst mest använda Internet-tillämpningen efter e-post. Dagens
självbetjäningsutbud för banktjänster har skapat vinna-vinna-relationer:

• Kunden vinnergenom att denne kan få tillgång till pengar dygnet-runt var i världen
hon/han än befinner sig, genom att få ökad kontroll över sina bankärenden, m m.

• Medarbetaren vinnergenom genom att de enklare, rutinmässiga arbetsuppgifterna
minskar i omfattning − och tid frigörs.

• Banken vinner. Enligt tidningen Vision (4 mars, 2001), baserat på Visions egna
beräkningar så är:”Handelsbanken vinnare bland storbankerna på nätet –
tjänar 10 880 kronor på varje kund som gör bankjobbet själv, vilket
sammantaget blir 10 miljarder i nätvinster.” Vision har använt bankernas
egna, konservativa, beräkningar att en Internet-kund kostar ungefär 2,5
gånger mindre än en traditionell bankkund och räknat mot vinsterna i
kontorsverksamheten.

Finns det något att lära för offentliga verksamheter utifrån erfarenheterna från de
framgångsrika svenska nätbankerna? Naturligtvis är incitamentssystemen olika, men vi tror
att det finns många lärdomar att dra nytta av för de offentliga verksamheterna.

Det ärinte bankkunderna som har drivit utvecklingen av självbetjäningsutbud för banktjänster
− det är bankerna självasom har drivit e-bankingutvecklingen, men de har lyssnat på
kunderna (de externa användarna) när de har byggt upp sitt självbetjäningsutbud för bank-
tjänster.

I Fredriksson (2003) och Dochertyet al (2003) presenteras huvudresultaten från en omfattan-
de IMIT-forskningsstudie av två bankkontor inom Handelsbanken. Forskningsfrågorna har
rört strategiska vägval rörande e-banking (självbetjäning via Internet) och bankkontoren,
bankkunders acceptans av e-banking, effekter av e-banking på kundrelationen och hur e-
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banking påverkar medarbetare på kontoren. Forskarna sammanfattar sina resultat i tre huvud-
teser:

1. Självständiga och kompetenta kunder uppskattar den frigörande tekniken.
2. E-tjänsteanvändarna uppfattar svagare relationer och lägre lojalitet gentemot

tjänsteleverantörerna.
3. Upplevelsen av en tjänsts värde är lägre när tjänsten är teknikförmedlad.

En sammanfattning av resultaten för varje tes följer.

Kompetenta kunder uppskattar tekniken

Forskarna har studerat egenskaper hos ett urval kunder vid två bankkontor för att jämföra
kontorskunden med e-bankingkunden. Jämförelsen har dels skett mot ett antal
bakgrundsvariabler (t ex demografiska data) och dels mot ett antal uppfattningar om tekniken
och dess nytta för bankärenden. En viktig observation är att huvuddelen av kunderna som
betalar räkningar på Internet tidigare betalade via andra självbetjäningskanaler som giro och
telefon.

För det första fann forskarna tre kundgrupper, de rena kontorskunderna, de rena e-
bankingkunderna och de som både använder kontor och e-banking.

Kontorsgruppen skiljer sig mest från de andra grupperna genom att man här finner flera
ensamstående, flera unga under 25 år, flera låginkomsthushåll (upp till 30’ per månad) och
färre akademiker. Det visade sig att det inte var tillgång till Internet som hindrar denna grupp
att använda e-banking. Ungefär 40 % av kontorskunderna har PC med Internet hemma, men
de använder Internet mer sällan än de andra grupperna. e-bankinggruppen och den
kombinerade gruppen var rätt lika, med detundantag att den kombinerade gruppen har en
större koncentration kring åldern 25-55 och ett något större genomsnittshushåll. Det kan
tolkas som att den största skillnaden är att den kombinerade gruppen har behov av tjänster
som endast kan utföras på bankkontoret.

För det andra fann forskarna att det finns en outnyttjad potential för självbetjäning. Både e-
bankingkunderna och den kombinerade gruppen av kunder kan tänka sig att använda e-
banking till andra banktjänster än de som finns i dag. Många önskar att göra alla sina
banktjänster via Internet.

För det tredje fann forskarna att alla tre grupper är rätt lika med hänsyn till deras värderingar
av tjänstekvalitet, kundrelation med mera, men att e-bankingkunderna kännetecknas av lägre
lojalitet till sin bank, högre kunskap om banktjänster och ett större engagemang i sin
personliga ekonomi.
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E-kunderna känner svagare lojalitet mot banken

För banken är det viktigt att minska sina kostnader via självbetjäning och man önskar
samtidigt ha en god relation tilllojala och lönsamma kunder — den grupp som samtidigt mest
utför sina ärenden genom e-banking (Fredriksson 2003). I allmänhet är det så att självständiga
och kompetenta kunder är mindre lojala än andra kunder och även visar lägre kundnöjdhet.
Denna lägre lojalitet konstaterades genom att de använder flera banker än andra grupper samt
att de har bytt bank oftare de senaste 10 åren än andra grupper. Detta indikerar att det inte är
e-banking i sig som skapar lägre lojalitet,men att e-banking uppskattas av den gruppen
kunder.

Höginkomsthushållen är mer relationsorienterade än medel- och låginkomsthushåll. Trots
detta föredrar en stor andel av just höginkomsthushållen att använda e-banking. Relations-
inriktningen skiljer sig åt mellan bankkontoren också, vilket visar att ’all business is local’
och inte enbart styrd av individuella egenskaper.

Forskarna fann också en systematisk skiljelinje mellan e-bankingkunders och kontorskunders
preferenser för kontakt med banken. Båda grupper uppger telefon och brev som de viktigaste
kanalerna, men bland e-bankinganvändarna i allmänhet och höginskomsthushåll i synnerhet är
det klart fler som föredrar e-post än bland kontorskunder i allmänhet.

E-tjänst värderas lägre

Kontorskunderna upplever en signifikant högre varumärkesstyrka hos banken än vad e-
bankingkunderna gör (Fredriksson 2003). Kundernas upplevelser skiljer sig avsevärt beroende
på vilken kanal de brukar använda för sina affärer. Detta kan betyda två saker. För det första
att e-bankingkunderna har ’kommitifrån’ banken och inte längre har en lika starka relation till
den. För det andra att e-banking erbjuder kunderna andra fördelar som mer än väl uppväger en
svagare relation till sitt kontor.

De flesta bankanställda har kontakt med kunder i sitt arbete. Bankens styrsystem med ’eget
kundansvar’ gör att de flesta anställda har eller kommer att ha ett personligt ansvar för upp till
ca 200 kunder. I sina kontakter med kunderna känner sig många obekväma med säljarrollen
men betraktar rådgivarrollen som utmanande, meningsfull, hanterbar och tillfredsställande,
men också krävande. Rent allmänt anser personalen att deras arbetssituation blir intensivare,
ribban höjs kontinuerligt och det fria utrymmet krymper.

Vad bör göras?

• Bankledningen bör fokusera på samspelet mellan kunden och bankpersonalen i syfte
att förbättra förutsättningar, tydliggöra risker och utveckla praxis.

• När det gäller professionell rådgivning börpersonal i första hand rekryteras för sin
förmåga att hantera en mänsklig interaktion. Förmåga att lyssna och att engagera sig är
kopplad till läggning snarare än till färdighet och träning.



58

• Systemet med ‘eget kundansvar’ fordrar mycket stöd och resurser om det ska fungera
effektivt för frontpersonalen. Det kräver dessutom noggrann uppföljning på alla nivåer
i organisationen – svårt i en decentraliserad organisation.

• E-banking måste anpassas både till den vanlige kundens behov samt till att ge
värdefulla tjänster åt den avanceradekunden. Det kan vara viktigare att förse
befintliga e-kunder med nya tjänster än att locka kontorskunder till nätet.

Tema 10: Bankexempel 2 − Användare är olika

I den ovan introducerade IMIT-studien har ettav de centrala intressena varit att nå en ökad
förståelse för de olika uppfattningar som finns hos olika grupper eller segment av kunder när
det gäller deras bankärenden och relation till tjänsteleverantören. Dessa resultat är publicerade
i Fredriksson (2003). Genom att fråga om kundernasuppfattningar ”fångas” eller identifieras
deras beteenden indirekt Antagandet är att detfinns en relativt god överensstämmelse mellan
attityder och faktiska beteenden. Den enkätundersökning som ingick i den aktuella IMIT-
studien, och genomfördes i slutet av år 2000, designades med tanke på att framförallt
möjliggöra jämförelser mellan e-bankinganvändare och kontorsanvändare (jämför Mols 1999)
när det gäller tjänsten Betalningar, vilket är en tämligen enkel transaktionstjänst, men också
när det gäller deras uppfattningar om relationen till sin huvudbank som helhet. Studiens
relationsfokus inbegriper både uppfattningar om ömsesidighetsaspekter och om relationens
olika typer av bindningar.

Ur kunden i gemens perspektiv ökar bankkontorets betydelse, enligt budskapet i Lynch’s
(1996) åttonde paradox:

Kunderna vill ha mindre med bankerna att göra, men behöver dem allt mer.

En av förklaringarna till denna paradox är att kunderna vill ha mindre med bankerna att göra
vad gäller rutintjänster (som t ex betalningar), men behöver dem alltmer när det gäller
kvalificerade tjänster (rådgivning om finansiering och placeringar). Ur kontorets perspektiv
innebär samtidigt innovationen e-Banking, mot bakgrund av ovanstående, att kontoret och
dess medarbetare bör förhålla sig till följande distans- och närhetsparadox:

Banker vill minska sina kostnader– genom teknikbaserade självbetjäningstjänster, dvs
mycket av arbetet övervältras på kunderna, vilket kan uppfattas somen ökad distans mellan
kontoret och kunden − ochsamtidigt ha nära/starka relationertill sina, lönsamma, kunder för
att bygga och underhålla dessa kunders lojalitet.

Ett sätt för banken att minska sina kostnader är, som sagt, att erbjuda kunderna
självbetjäningsteknik, som t ex e-banking. En relationsmässig nackdel för kontoret med
självbetjäningsteknik är att omfattningen på de personliga kundkontakterna minskar, vilket
kan innebära att det blir svagare relationer mellan kontorets kontaktpersoner och de enskilda
kunderna.
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Kunnighet, Internetvana och engagemang

E-bankinganvändarna anser sig i svagt signifikant grad vara merkunnigaom olika bankers
utbud än vad kontorsanvändarna gör. Bland e-bankinganvändarna avviker ’Pensionärerna’
som grupp signifikant från de andra livscykelfasgrupperna genom att i lägre grad anse sig
vara kunniga om olika bankers utbud. Det är en signifikant samvariation mellan uppfattad
kunnighet om olika bankers utbud och utbildningsnivå: Ju högre utbildningsnivå desto högre
uppfattad kunnighet. Majoriteten av de e-bankinganvändande höginkomstkunderna är
välutbildade (66% av dem har en högskoleexamen). Det är en stark samvariation mellan
utbildningsnivå och inkomstnivå.

Bland e-bankinganvändarna anser sig höginkomstkunderna (definierat som hushåll med en
månatlig inkomst överstigande 40 000 SEK)i signifikant högre grad vara vana
Internetanvändareän vad såväl medel- som låginkomstkunderna anser att de är. Bland e-
bankinganvändarna anser dessutom ’Yngre singlar/par’ (-44 år) i signifikant högre grad att de
är vana Internetanvändare än vad ’Barnfamiljer’ och ’Äldre singlar/par’ (45-64 år) gör, vilka i
sin tur i signifikant högre grad anser att de är vana Internetanvändare än vad ’Pensionärer’
gör.

E-bankinganvändarna har vidare en starkt signifikant högreengagemangsnivånär det gäller
den egna ekonomin än vad kontorsanvändare har.Bland e-bankinganvändarna varierar i sin
tur engagemangsnivån mellan olika livscykelfasgrupper. Högst engagemangsnivå har ’Äldre’
(3,53) vilket är signifikant högre än vad ’Barnfamiljer’ (3,36) har, vilka i sin tur har
signifikant högre engagemangsnivå än vad ’Yngre’ (3,11) e-bankinganvändare har.

E-bankinganvändare i höginkomsthushåll kännetecknas, sammanfattningsvis, av en högre
grad av kunnighet om bankärenden, och därmed självbetjäningstjänster, och en högre grad av
kompetens vad gäller användning av Internet. De har en högre engagemangsnivå för den egna
ekonomin och de är i stor utsträckning välutbildade.

Detta ger dem en större förmåga och vilja att ifrågasätta sin bankrelation − dvs de har en lägre
attitydmässig lojalitet − och att nyttja självbetjäning, inklusive e-banking.

Uppfattad tjänstekvalitet

Uppfattad tjänstekvalitet (”perceived service performance”) är en betydelsefull förklarings-
faktor till kundnöjdhet. När det gäller kundernas uppfattade tjänstekvalitet så överens-
stämmer, som förväntat, våra enkätstudieresultat med de årliga nationella Kundbarometer-
undersökningarna som genomförs i Svenskt Kvalitetsindex regi (se http://www.kvalitets-
index.org/ski_2002_banker.html). Den studerade banken ligger konsekvent högre i kundnöjd-
hetsindex i den Svenska Kundbarometern än vad de andra svenska universalbankerna gör, på
såväl privat- som företagskundsidan.

4,20 (på den 5-gradiga skalan) i genomsnittliguppskattning av de två studerade kontorens
tjänstekvalitet församtliga respondenter innebär att kunderna överlag kan anses vara mycket
nöjda med kontorens tjänstekvalitet. Givet denna höga uppskattning av kontorens tjänste-
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kvalitet är det dock intressant att notera att e-bankinganvändarna värderar kontorens tjänste-
kvalitet (4,12) signifikant lägre änvad kontorsanvändarna (4,31) gör.

Relationsnärhet

Det är rimligt att göra antagandet att kunder som återkommande vänder sig till samma
kontaktperson/er på kontoret uppfattar att dehar en närmare relation med kontoret än vad
övriga kunder har.

Det är en stark samvariation mellan förekomsten av kontaktperson eller inte och i vilken grad
kunden är nöjd med kontorets service, bland såväl e-bankinganvändarna som bland
kontorsanvändarna. I detta avseende är det inga skillnader mellan de kunder som alltid vänder
sig till samma kontaktperson/er eller de somendast gör det vid rådgivningsärenden.

Kontorsanvändarna på den aggregerade nivån är i signifikant högre grad nöjdare med
kontorets service än vad e-bankinganvändarna på den aggregerade nivån är. Däremot är det
ingen skillnad mellan de två kanalanvändargrupperna när det gäller höginkomstkunders
uppfattningar om grad av nöjdhet med kontorets service.

De respondenter som återkommande vänder sig till samma person(er) när de kontaktar
kontoret fick ange i vilken grad de uppfattar att det finns en ömsesidighet i relationen. I linje
med mönstret för andra uppfattningar så uppfattar kontorsanvändarna att det råder en
signifikant högre grad av ömsesidighet i relationen med kontaktpersonen. För kontors-
användarna är den uppfattade graden av ömsesidighet negativt korrelerad med
utbildningsnivå, dvs de högre utbildade kontorsanvändarna uppfattar en lägre grad av
ömsesidighet. För e-bankinganvändarna saknas en sådan samvariation mellan uppfattad
ömsesidighet och utbildningsnivå.

Tema 11: Verksamhetsutveckling och användning

Användarperspektiv innan tänkt verksamhetsutveckling

Ett användarperspektiv innebär ett fokus på ”den mänskliga ådran”.

När det gäller verksamhetsutveckling så anser Bo Ryderfelt, IT-direktör i Karlstad kommun
sedan 1989, under en personlig intervju 29 oktober 2003 att processen alltid ska starta med
två olika användarkategorifrågor:

1. Först − ”den största haken” − ska verksamhetsutvecklingen starta med frågan:
VILKA personella konsekvenserfår den tänkta förändringen? (den andra punkten i
Figuren nedan är enligt Bo Ryderfelt ”den största haken”)



61

För att ta ett exempel från skolvärlden: När detgäller distansutbildning för yrkesverksamma
medborgare så är aktuella arbetstider kl.17-07 på vardagar och på helger. En uppenbar
svårighet när det gäller att utveckla en sådan pedagogisk verksamhet ligger i attförhandla
fram arbetstidermed den befintliga personalen.

2. I starten av verksamhetsutvecklingen är det också mycket viktigt att ställa frågan:
VILKA mervärdenger den tänkta verksamhetsförändringen för familjemor/familjefar?
(den första punkten i Figuren nedan)

3. På den individuella medarbetarnivån (interna användarnivån) är det också viktigt att
ledningen för verksamhetsutvecklingen tillförsäkrar sig om att den enskildebegriper
vad e-tjänsten innebär ochinte känner sig hotadav den annorlunda arbetssituation
som kommer att bli en följd av den tänka verksamhetsutvecklingen. Annars finns en
uppenbar risk att denne medarbetare inte kommer att använda den nya e-tjänsten. Att
medarbetaren verkligen förstår hur e-tjänsten kommer att påverka den kommande
arbetssituationen förhindrar eller motverkar att initiala eldsjälar förvandlas till
motarbetare när e-tjänstens personella konsekvenser och konsekvenser på
arbetssituationen förstås först i ett senare skede. Därför ska dessa frågor ”upp på
bordet från början”. I Värmland finns ett bra uttryck som fångar betydelsen av att i
förväg tänka igenom de olika konsekvenserna av en tänkt IT-baserad verksamhets-
utveckling:

Tänk efter före − annars har ni inget på nätet å gôre!

Figur 6: Användarperspektiv innan tänkt verksamhetsutveckling genom en ny e-tjänst

� MEDBORGAR-perspektivet: Vilka MERVÄRDEN
kommer denna e-tjänst att ge för medborgaren?

� ORGANISATIONS-perspektivet: Vilka
PERSONELLA KONSEKVENSER får den tänkta
förändringen?

� INTERNA ANVÄNDAR-perspektivet: Användning
förutsätter att medarbetaren BEGRIPER vad e-
tjänsten innebär och inte känner sig HOTAD av den
annorlunda arbetssituationen imorgon.”
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Mänskliga bromskrafter mot införande och användning av e-tjänster

Enligt Bo Ryderfelt, IT-direktör Karlstads kommun (samma intervju som ovan) så är de tre
främsta mänskliga bromskrafterna mot införande och användning av e-tjänster följande (se
Figur 5 nedan):

Figur 7: Mänskliga bromskrafter mot införande och användning av e-tjänster

Med ’Organisations(förändrings)problemet’avses att det är lätt att ryggmärgsreflexmässigt
säga att ”60 000 i driftskostnad för ett nytt system − Det har vi inte råd med; Det är ingenting
för oss”, men den centrala frågeställningen är:VAD ska frigjord tid användas till?Med andra
ord: Om medborgarna/de externa användarna genom dator-baserade sjävbetjäningstjänster
övertar delar av det arbete som medarbetarna tidigare har utfört: VAD ska isåfall den frigjorda
tiden för medarbetarna användas till?

’Konkurrensproblemet’avser att e-tjänstesystemleverantörerna är konkurrensutsatta och
vinstdrivna företag, vilket innebär att det är mycket svårt att få dem att ”sitta vid samma bord”
som andra e-tjänstesystemleverantörerna. Detta får till följd att köparna av e-tjänstesystemen
får arbeta med e-tjänster per varje enskilt system var för sig. Denna ’splittrade systembild’
innebär en situation för offentliga verksamheter som kunskaps- och resursmässigt är mycket
tyngre att arbeta med än om det hade varit så att systemen ”hade hängt ihop”.

De effekter eller mervärden som införande och användning av e-tjänster förväntas ge behöver
kunna ”översättastill kronor och ören”. Att inte ledningarna för offentliga verksamheter kan se
dessa förväntade effekter eller mervärden ”i reda pengar” är en central bromskraft, som leder
till att intresset är lågt från deras sida.Men:

e-tjänster handlar ju om ett potentiellt mycket viktigt verktyg i medarbetarnas vardag och
för deras utveckling!

’Ledningsproblemet’inbegriper därtill att det finnsokunskap i kommunledningarna: ”e-
Service:Vad är det?;Verksamhetsutveckling med IT:Vad är det?”

� Organisations(förändrings)problemet

� Konkurrensproblemet ochden splittrade
Systembilden

� Ledningsproblemet: Ledningen kan inte se
effekterna i reda pengar→ Intresset lågt.
Okunskap i kommunledningarna.
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Utvecklingen av ledarskapet inom offentliga verksamheter lyfts också fram av biträdande
finansminister Gunnar Lund som en av tre stora utmaningar (Finansdepartementet 2003):

Det är en omvälvande förvandling vi inom den offentliga förvaltningen befinner oss i.
Informationstekniken är både en förutsättning och en viktig del i denna process, men den
stora utmaningen är utveckling av ledarskap, verksamhet och samverkan.

Förankring hos aktörerna

Förändringsarbete i organisationer kan ses som ett socialt kraftfält mellan olika intressenter
såsom ledningspersoner, verksamhetsmänniskor och systemutvecklare (Nilsson, 2003). Från
tid till annan uppstår kommunikationsgap eller missförstånd när människor från dessa olika
intressegrupper tar sig an utvecklingsfrågor (Nilsson et al, 1999). Därför är det viktigt att hitta
vägar som överbryggar dessa kommunikationsgap mellan centrala aktörer i verksamhets- eller
affärsutveckling.

Inom skandinavisk systemutvecklingsforskning har budskapet sedan länge varit att system-
utvecklingsarbete ska bedrivas utifrånanvändar-orientering, dvs utgå ifrån användarnas
behov, krav och villkor. Användarorienteringsprincipen daterar sig ända tillbaka till
Langefors (1966) och det s k infologiska synsättet inom systemutveckling. Infologi är läran
om hur vi utvecklar och utnyttjar informationssystem i verksamheter så att användarnas behov
tillgodoses. Detta synsätt betonar betydelsen av att system-utveckling och –drift utgå från
användarna för att önskvärda resultat skakunna uppnås i verksamheter (Langefors, 1995).
Argumentet är att det är användarna (eller verksamhetsmänniskorna) som i sitt dagliga arbete
ska leva med de tänkta förändringarna, t ex nya e-tjänster.

Ett genomgående tema i Langefors forskningsarbete var att han tar sin utgångspunkt i
människors informationsbehov och hur detta kan implementeras med hjälp av datorbaserade
lösningar. Vid utveckling av informationssystem behövs balanseras mellan:

• Yttre egenskapersom är relaterade tillvadsystemet ska göra utifrån användarnas krav
och behov. Vad för slags information skasystemet betjäna verksamheten med?
Människan sätts i fokus.

• Inre egenskapersom är relaterade till hur systemutvecklarna i detalj ska konstruera
systemet inifrån. Hur ska systemet datatekniskt realiseras på ett effektivt, säkert och
ekonomiskt sätt? Datorn sätts i fokus.

Införande av datorbaserade informationssystem i organisationer är en förändringsprocess som
berör både sak- och personfrågor (Lundeberg 1993). Det räcker inte enbart med en perfekt
teknisk installation av det datorbaserade informationssystemet eller e-tjänsterna utan dessa IT-
lösningar behöver även förankras hos berörda aktörer under hela förändringsarbetet. Likert
(1961:212) har föreslagit följande framgångsformel för förändringsarbeten:

Grad av framgång i förändringsarbete = f (Kvalitet x Acceptans)
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Framgångsformeln säger att för att uppnå ett lyckat resultat måste vi både ha en tillräcklig
kvalitet i de konstruerade lösningarna (t ex e-tjänsterna) och en god acceptans bland medarbe-
tarna för att de ska vara motiverade att använda lösningen. Ett lågt värde på någondera av
kvalitet eller acceptans leder till ett misslyckat resultat. Detta förklarar varför det finns ett
multiplikationstecken i formeln (Nilsson 2000).

Moderna affärssystem inverkar mer radikalt på människors dagliga arbetssituation (Forsgren,
1998). Det är därför viktigt att upphandlingen förankras i hela den berörda organisationen.
Det finns olika möjligheter att stärka förankringen hos aktörerna i samband med ett införande
av datorbaserade informationssystem t ex genom (Nilsson 2000):

• informationsspridning,
• kompetensutveckling,
• rollspel, och
• party och fester.

På ett tidigt stadium behöver ett antal regelbundna informationsträffar planeras in – gärna i
form av seminarier i storgrupp. Kompetensutveckling är av central betydelse eftersom en
normal användare exempelvis inte förmår lära sig mer än ca 30% av funktionaliteten i ett
modernt affärssystem. Här behövs både en initial utbildning via leverantören och kontinuerlig
träning i återkommande program. I detta sammanhang är rollspel ett perfekt redskap för att
illustrera hur systemet kan eller bör fungera i verksamheten. Sist men inte minst måste det
vara ”roligt” att börja använda ett nytt datorbaserat informationssystem. En festlig inramning
med ett party på den stora dagen D slår aldrig fel. Då har vi förberett för ett lyckat mottagande
av systemet. ”I morgon kommervårt nya system – det ska bli spännande” (Nilsson, 2000).

En kritisk framgångsfaktor är hur det satsas på att förankra det nya datorbaserade infor-
mationssystemet i hela organisationen. Att få medarbetarna ”med på tåget” när systemet sätts
igång i verksamheten är ofta ”A och O” för en lyckad start.

Tema 12: Teknikerna och tekniken styr

När det gäller IT-användningen i skolornauppger en av våra respondenter inom kommunal
verksamhet att skolteknikerna ”har en väldig makt över skolledningarna”, vilket teknikerna
inte själva inser. Skolan får därför ut bara 10 – 20 % av vad man har tänkt sig. Uppmaningen
är därför att rektorerna måste ta makten över IT-frågorna, precis som de har gjort med
ekonomi-frågorna.

Peter Fredholm, som har verkat inom området elektroniska affärer sedan 1990 (se
www.fredholmconsulting.se), har ett liknande budskap (10 november 2003):

Det här med ’Användarperspektivet’ kommer allt oftare upp som ett frågetecken.
’Användarperspektivet’ kommer in väldigt sent. [Varför?] Jo, därför att teknikerna styr.
Verksamhetsmänniskor tycker att det är för besvärligt med IT-system. [Besvärligt?] Ja,
verksamhetsmänniskorna förstår sig inte på IT-systemen. ’System inom IT’ är stämplat:
’Det är ingenting för oss’. Företag som har out-sourcat IT kan hantera IT-frågorna på ett
bra sätt. Det behövs någonting 'mittemellan': en organisation som kan hantera både
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verksamhets- och IT-frågor. Schenker och Servera är två exempel på företag som har byggt
upp en sådan 'mittemellan-organisation'.

Även Axelsson och Goldkuhl (1998:128) tar upp denna företeelse:

Ytterligare ett problem vad gäller ansvarsfördelningen [avseende verksamheters
informationssystem] uppstår i vissa verksamheter, där den centrala ledningen inte är villig
att ta sitt strategiska ansvar för systemstruktureringen. Detta oengagemang för
systemfrågor [hos ledningen] leder ofta till att strategiska beslut måste fattas av personer
på mellannivå, t ex systemutvecklare. Detta är inte en lyckad lösning och kan ibland få
mycket allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Kunderna släpar efter när tekniken drar iväg

Östen Mäkitalo, Telia Sonera, om nästa generations mobiltelefoni, 3G (Svenska Dagbladet
2001, 19 mars):

Det har uppstått ett glapp mellan tekniken och användarna.

Kort sagt, den nya tekniken finns redan här och kommer snart att ge oss mobilnät med
oändligt mycket mer kapacitet. Men alla vi som förväntas använda det nya har knappt en
aning om vad vi ska göra.

Ska det lyckas kommer det att krävas mycket stora satsningar på att få fram lättanvända
program och tjänster till de nya mobilerna.

Att överbrygga kommunikationsgap

Ett signifikant problem som har bidragit till många misslyckanden när det gäller att matcha
tjänsteutveckling med systemutveckling är att det ofta finns kommunikationsgap mellan
tjänsteutvecklare, systemutvecklare och e-tjänsteanvändare. En samförstådd dialog mellan
dessa parter/intressenter är avgörande för att nå en framgångsrik e-tjänsteutveckling. Ett av de
största problemen vid verksamhetsanalys är att bygga en bro mellan affärsmodeller för
kommunikation mellan aktörer och de traditionella modellerna för analys av informa-
tionssystem. Problemet har sin grund i svårigheten att beskriva en process grafiskt på ett sätt
som är tydligt och samtidigt tillräckligt noggrant, för att senare kunna användas för
omstrukturering av informationssystem (Gustas 2000). En organisation kan karaktäriseras
som ett återkopplande system. Interaktionsrelationer är därför viktiga för att uppnå förståelse
för ett systems beteende. Problemet är att det inte finns metoder för utveckling av
informationssystem som lyfter fram kommunikationssamband i verksamhetsmodelleringen
(Gustas 2000). Prima Gustiené beskriveri bilaga 1 mer utförligt om denna s k ”enterprise
engineering” modelleringsmetod, vilken kan ha ett stort värde för verksamhetsledare, mellan-
chefer och övriga medarbetare för att genomdetta gemensamma modelleringsspråk minska
kommunikationsgapet med systemutvecklarna.
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Tema 13: Centrala forskningsfrågeställningar inom tjänster
och IT-området

I Fredriksson och Docherty (1999) presenterades, några vid den tiden centrala forsknings-
frågeställningar inom området ”tjänster & IT”.Dessa, nedan beskrivna forskningsfråge-
ställningar − indelade i sex huvudteman (medarbetare, förbättring, misslyckande, kostnad,
teknik och tjänstekonstruktion) − är fortfarande aktuella, idag och inför framtiden.

Medarbetare

Betydande forskningsinsatser har ägnats åtatt studera frontpersonalens interaktion med
kunder. Att interaktionens karakteristika tillstora delar påverkar kundens uppfattning om
tjänsteleverantören är utgångspunkten för denna forskning.

Vad är det som driver tjänsteorganisationers personal att leverera bra tjänster? Vilken kunskap
ligger till grund för hur tjänstelevererande organisationer ska utforma och kontrollera sina
tjänsteprocesser? Hur kan tjänsteorganisationen få till stånd ett kontinuerligt engagemang hos
sin servicepersonal? Nyckelbegrepp i litteraturen om dessa frågor är ökat arbetsinnehåll och
arbetsrotering.

Vilka egenskaper är eftersträvansvärda hos servicepersonal? Vilka urvalsinstrument finns för
att få fram arbetssökande med god kommunikationsförmåga och social förmåga? Ett exempel
på innovativ personalrekrytering tillämpas av den amerikanska skohandelskedjan ”Just for
Feet”. De väljer ut kunder som besöker deras butiker, vilket i sig signalerar ett engagemang
för just deras produkter, och tar direktkontakt med dessa kunder. Bland dessa gör de därefter
ett rekryteringsurval.

Vilka interventioner fungerar när det finns ett önskemål om att förändra attityderna hos
frontpersonalen? Denna fråga har inspirerat forskning om serviceutbildning.

Traditionellt har belöningssystem för servicepersonal belönat individuella prestationer.
Frontpersonalens prestationer har mätts utifrån kunders bedömningar av dem.
Frontpersonalens prestationer är emellertid ofta endast en del av den tjänst som kunden
efterfrågar. Därför har tjänsteorganisationer börjat att tillämpa gruppbaserade
belöningssystem, vilka baserar sig på hela organisationens prestation utefter de dimensioner
som kunderna värderar.

IT kan möjliggöra virtuell arbetsrotation genom att förbättra kommunikationsflödena och
genom att enklare möjliggöra kontakt med individer som annars är avlägsna, endera i
geografisk eller språkmässig mening. Eftersom mer avancerade IT-system ofta innebär
möjliggörande av mer komplexa kommunikationsformer blir informationen mellan de
individuella medarbetarna också rikare och därför mer användbar (Kellogg och Chase, 1995).
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Förbättringar

Mätning av uppnådda resultat (“performance measurement“) anses ofta av personer i ledande
ställning att vara en nyckelaktivitet. Detta motiveras inte enbart av kontrollskäl, utan också av
möjligheten att därigenom kunna påverka beteenden och förändringsprocesser inom
organisationen. Under 1990-talet har strävanden och ansträngningar gjorts för att mäta inte
endast de gängse ekonomiska nyckeltalen, utan att också mäta andra viktiga organisatoriska
förmågor (“capabilities“) i form av t ex uppfattad kvalitet, kundtillfredsställelse, produktivitet,
flexibilitet, innovativitet, lärande och humankapitalets utvecklingsgrad (Lynch och Cross,
1995; Kaplan och Norton, 1996). Sammantaget går en sådan blandning av mått under
benämningen balanserat styrkort (”balanced scorecard”) vilket anspelar på att om
ledningspersoner har tillgångtill detta beslutsunderlag så kan de göra mer balanserade
verksamhetsmässiga bedömningar, och på så sätt ha underlag för att “instrumentflyga“
verksamheten. Modellen består av fyra “instrumentgrupper“ för att förse ledningen med
relevant information: kunder, finanser, internaaffärsprocesser samt lärande och utveckling.
Intressant att notera är att tekniken inte ingår i denna modell. Teknikens roll är att vara en
infrastruktur som möjliggör “scorecard“ och underliggande arbetsprocesser.

Den balanserade styrkortsansatsen har sinaförtjänster, men fortfarande saknas i stor
utsträckning studier om hur relationerna serut mellan ingående faktorer och effektivitet
(Collier, 1994; Heskett et al, 1997). Intressantaforskningsfrågor i detta sammanhang är: Kan
vi modellera relationerna mellan de påverkbarafaktorerna och effektivitetsdimensionerna?
Vilka är de bästa teknikerna för att skapadessa modeller? Vad behöver vi göra inom (den
operativa) verksamheten för att nå bättre effektivitet? Vilket förbättringsmönster kan
rekommenderas: stegvis ellerkontinuerlig förbättring?

Mätsystem för organisatoriska resultat tenderar att bli statiska till sin karaktär. Detta oaktat att
de flesta organisationer verkar i en dynamisk omvärld. När nya, kritiska problem eller faktorer
identifieras bör de självfallet inkorporeras i detexisterande mätsystemet. I praktiken visar det
sig emellertid att det hör till undantagen att mätsystem ersätts, skalas ned eller förändras för
att spegla omvärldsförändringar eller nya strategiska prioriteringar. I praktiken är således
mätförbättringstakten långsam.

Organisationer med starka kulturer, dvs. tydliga och allmänt accepterade värderingar och
normer, uppfattas ofta av utomstående observatörer att ha en viss ’stil’. Kotter och Heskett
(1992) har funnit att organisationer med starkakulturer uppvisar hög effektivitet. Dessa
författare identifierar tre sätt varpå kulturen kan ha en positiv effekt på effektiviteten: genom
att bidra till målöverensstämmelse mellan organisationens medarbetare, genom att skapa en
osedvanlig motivation hos medarbetarna, och genom att skapa en nödvändig struktur och
kontroll (utan att behöva förlita sig på demotiverande formell byråkrati). Majoriteten av
tjänsteorganisationerna understryker ledningspersonernas betydelse för att utveckla en
servicekultur (Roth et al, 1997).

Misslyckanden

Saker går fel. Så kommer det alltid att vara. Det är därför viktigt att leta efter och identifiera
typer av, och källor till, olika fel som uppstår (Reichheld, 1996). Dessa insikter bör användas
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för att designa bättre tjänster. Viktiga verksamhetsfrågor är: Hur kan vi leverera bättre
tjänster? Hur kan förbättringsprojekt drivas genom organisationen? Hur kan vi vända
kundklagomål till relationsförbättringar?

Kostnader

Kostnadsfrågor hävdas vara ett helt försummat område inom tjänsteforskningsområdet
(Johnston, 1997). En central uppgift för tjänsteorganisationer är att undersöka alternativa sätt
för att reducera signifikanta kostnader i tjänstesystemet. Relationen mellan kostnader och kva-
litet är en klassisk avvägningsfråga. På vilka sätt kan organisationer bäst designa relationen
mellan sin tjänsteleveransförmåga (Thompson, 1996) och den levererade tjänstekvaliteten
(Clark och James, 1997)?

Det är dock inte helt givet att frågan om kostnadär relevant. Teknikens främsta effekter hand-
lar om skaländringar i kapacitet, strukturförändringar i affärsprocesser och om nya sätt att
göra affärer.

Teknik

Informationsteknologi är ofta en sekundär teknologi i varuhanterande verksamhet. I tjänste-
verksamheter däremot är IT ofta en grundteknologi. IT är i dessa verksamheter av central
betydelse för informationsbearbetning ochför koordinering med andra aktörer, inklusive
kunderna. Därtill är informationsteknologins roll central när det gäller att förbättra den inre
verkningsgraden, designa affärsprocesser, förstå hur affärslogiken förändras och för att
förutse vilka nya tjänsteaffärer som kommer att utvecklas.

Trots informationsteknologins centrala betydelseför tjänstesektorn finns endast ett begränsat
antal studier genomförda om svårigheterna vid implementering av ny informationsteknologi
eller av klassificeringar av olika använda tekniker (Johnston, 1997). Vidare har
ledningspersoner inom tjänsteverksamheter svårt att värdera de “verkliga“ effekterna av ny
informationsteknologi (Lewis och Chambers, 1997). Framgångsrik tjänsteutveckling har i
vissa studier förklarats med i vilken grad som man har lyckats med den faktiska användningen
av IT (Heskett et al, 1990; Quinnoch Paquette, 1990; Collier, 1994).

Nya tjänster är ofta ett resultat av att ny teknik kommit till användning (Banaszak-Holl et al,
1996). IT håller i rask takt på att bli en av de mest betydelsefulla, infrastrukturella
byggstenarna för tjänsteorganisationer (Froehle et al,1998). Med den alltmer tilltagande
förekomsten av, och komplexiteten förknippad med, informationssystem, tilltar också
intresset för att bedriva service management-forskning kring hur IT kan integreras på olika
sätt i tjänsteverksamheten. Detta gäller naturligtvis också specifikt för frågan om ITs bety-
delse i tjänsteutvecklingsprocesser (ibid). Några centrala IT-relaterade forskningsfrågor är
följande: Vilka kategorier av tjänsteteknologier finns? Vilka är deras respektive relativa bety-
delser? Vilka är de inneboende svårigheterna vid implementering av ny IT? Vilka är fram-
gångsfaktorerna? Vilka är sambanden mellan investeringar i IT och kostnadsreduceringar?
Svaren på dessa frågeställningar måste sannolikt relateras till branscher, typ av tjänster,
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distributionsformer, etc. Keens ramverk om “the reach and the range of the IT platform“ är
användbart för konceptualiseringar av detta (1991: 39-40, 179-209).

Tjänstekonstruktion

Att fokusera på själva tjänstekonstruktionen är också ett centralt område inom tjänste-
forskning. De gällande tjänstekonstruktionsmodellerna uppvisar ofta stora likheter med pro-
duktkonstruktionsmodellerna. Det finns emellertid forskningsresultat som visar att det finns
principiella skillnader mellan dessa processer (Shulver och Slack, 1997). Detta pekar på bety-
delsen av att studera grundläggande frågor som: Vad är tjänstekonstruktion? Hur konstrueras
tjänster under processen från idé till tjänstekonsumtion?

Detta forskningsområde handlar både omkonstruktion av interna tjänster och om
konstruktion av kontaktytorna mellan tjänsteorganisationen och den tjänstekonsumerande
kunden. Frågeställningar kring kontaktformer och individuell massmarknadsföring (“mass
customisation“) bör integrerasi tjänstekonstruktionsprocesser.

Det finns behov av föreskrivande modeller, intebeskrivande modeller, när det gäller tjänste-
konstruktion (Johnston, 1997). Dessa modeller ska kunna vara ett stöd för att besvara frågor
som: Vilka tjänstekonstruktions/verktyg och -tekniker är lämpliga att använda? Hur ser ideala
tjänstekonstruktionsprocesser ut från idégenerering fram tillfärdigutvecklade tjänster? Vilka
är de mest effektiva metoderna förtjänstekonstruktionsutveckling?

Chase (1996) menar att tjänstekonstruktionsbeslutbestår av ömsesidig interaktion mellan tek-
nik, frontpersonal och kund, eller − i självbetjäningsfallet −mellan teknik och kund (jämför
med Chase och Tansik, 1983).

Att bygga in IT-stöd för en tjänsteorganisationskundmöten (såväl fysiskt som verbalt) kan ses
som ett uttryck för en strävan att skapa långsiktiga (mer)värden. Därför handlar IT lika
mycket om strategiska överväganden som om effektivisering av interna och externa processer
(Hopland, 1997). Att studera IT utan koppling till utvecklingen, och effekterna, av förändrade
tjänsteprocesser är naturligtvis poänglöst. IT-stödd kundinteraktion har effekter på såväl
tjänsteorganisationens medarbetare som på kundernas beteenden. Förändringar av relationen,
till exempel av den relativa maktbalansen, kan därför initieras av båda parter till följd av
förändrade beteenden, som ett resultat av det införda IT-stödet. Internet-baserade tjänster
tillhör kategorin ’distanserade’ (“arm´s length“) distributionskanalstrategier, dvs en kanal där
en direkt kontakt mellan tjänsteorganisationens medarbetare och kunder inte ingår
(Easingwood och Storey, 1996).
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Några övriga intressanta forskningsområden

Skydd för personlig integritet

Användbarhetsaspekter av skydd för den personliga integriteten måste bedömas som ett
mycket viktigt forskningsområde. E-tjänster i sig genererar en rad olika hot även om
informationstekniken också kan skydda den enskilda användaren, men för att användaren ska
kunna veta vilka typer av automatiska skydd somska användas måste hon/han förstå dels hur
dessa skydd (”user agents”) skaanvändas för att uppnå avsedd verkan, och dels vilka typer av
hot och skydd som finns.

Mobilt Internet kan komma att revolutionera våra liv genom att bland annat möjliggöra nya
tjänster, som så kallade positionsbaserade och sammanhangsberoende tjänster. Nya protokoll
eller tjänster innebär dock att privat data somposition, intressen och annat förmedlas som en
del av meddelandet och kan därmed komma att exponeras vid olika noder i nätverket. Det är
mycket viktigt att mobilt Internet inte innebär att en användare ständigt kan övervakas och att
den enda möjligheten för att skydda sin personliga integritet är att inte använda tjänsterna
överhuvudtaget.

För att skydda den personliga integriteten krävs ett holistiskt angreppssätt, som inkluderar
legala frågor, integritetshöjande tekniker och utbildning för att öka medvetenheten om dessa
frågor. Under 2002-2003, kommer ett forskningsprojekt lett av Fischer-Hübner vid Karlstads
universitet att utforska integritetshöjande metoder för anonym kommunikation och
identitetshantering i mobilt Internet (se t exCranor, 2002; Fischer-Hübner, 2003). Dessutom
skall projektet utarbeta utbildningskoncept för att höja medvetenheten för dessa frågor inom
näringslivet. I projektgruppen finns medlemmar som deltar i olika standardiseringsorgan
vilket ökar sannolikheten för att projektets resultat skall komma samhället tillgodo.

Användarcentrerat kravarbete vid multimediautveckling

Ett viktig del vid utveckling av interaktiva multimediala system är att kartlägga och analysera
användarnas krav på systemet. Användargränssnittet med dess funktioner står i centrum vid
detta arbete. Ofta används olika former av prototyper för att åskådliggöra och diskutera olika
designförslag. Men även prototyper med fungerande interaktivitet tar tid och kostar pengar att
utveckla. Vid Karlstads universitet pågår utveckling av Ozlab som är en miljö för
experimenterande med multimediala gränssnitt. Ozlab ger möjlighet att kombinera kort
utvecklingstid (ingen eller mycket lite programmering av prototyp) med goda möjligheter att
dynamiskt testa interaktiva funktioner.Detta uppnås genom att man låter användaren
(testpersonen) arbeta på vanligt sätt vid ett användargränssnitt, men istället för att ha ett
färdigt program som körs så är det en människa (testledaren) som agerar ”program” och ger
respons på användarens input till systemet. All kommunikation mellan användaren och
”programmet” sker genom användargränssnittet så för användaren framstår det som att det
finns ett fungerande datasystem. Genom att testledaren fortlöpande under testet kan modifiera
gränssnittets ”beteende” kan olika former av interaktivitet prövas omedelbart och utan
programmering. Under testerna kan data samlas in på flera olika sätt för att sedan fungera som
underlag (kravspecifikation) till utvecklare som tillverkar det slutgiltiga systemet.
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Metodiken är användarcentrerad. Ett tecken på detta är att användare inte enbart ska vara
testperson utan även kunna vara testledareoch därigenom själv få agera ”program” och
tillsammans med kollegor kunna utvecklaoch pröva olika designförslag.

Utifrån ovan beskrivet är följande forskningsfrågor relevanta att besvara:

• Hur kan interaktionen konkretiseras så att användarens upplevelse av produkten och
mentala modell stärks och produkten därmedblir lättare att beskriva och formulera
krav på? Medför detta i så fall att behovet av framtida förändringar av kraven
minskar?

• Hur kan val av olika medier underlättas?
• Vilka former av data kan användas för att skapa en kravspecifikation? Kan

kravspecifikationen utvecklas från ett i huvudsak textbaserat dokument till ett
multimedialt dokument?

• Hur kan en ’multimedial’ kravspecifikation utformas så att den är användbar som
underlag för test och utvärdering av den färdiga produkten?

• Hur kan användarens roll vid kravarbetet stärkas? Kan prototyping vara ett sätt att ge
användaren en central roll i kravarbetet?

Modeller och metoder för att skapa multimediaprodukter
Det saknas idag pålitliga och välanpassade modeller och metoder, som stödjer utvecklaren
hela vägen från idé till färdig multimediaprodukt. Vad som bör göras och hur det ska göras
sker därför ofta utan stöd av någon explicit systemutvecklingsmodell och detta upplevs som
en brist. Forskning behöver koncentreraspå framtagande av modeller och metoder för
utveckling av multimediaproduktioner (bl a pedagogiska programvaror). Syftet med
forskningen är dels att öka kunskapen om vad som krävs och hur man ska gå till väga för att
utveckla en användbar multimediaprodukt, dels attta fram de faktorer som ökar effektiviteten
i framtagningsprocessen och kvaliteten på produkten.

Forskningsproblemet gäller både systemutvecklingsmodell för framställning av multimedia-
produkter och kvaliteten vid utveckling av multimediaprodukten. Problemet innefattar också
bristen på utvärderingsmetoder för multimediaproduktioner.

Följande forskningsfrågor är inom detta område relevanta att undersöka:
• Hur ska en systemutvecklingsmodell/-metod vara utformad för att ge kundnytta

(produktivt resultat)?
• Hur ska en utvärderingsmodell vara utformad för att ge god kvalitet på multimedia-

produkten?
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Introduction

The most important long-term trends in the business world are shifting of the economy from
the goods to services and rapid expansion of theinformation economy and electronic network.
These two trends converge in the concept of e-service, which is the provision of service over
electronic network. There are several definitions and perspectives for e-service: most
organizations in private sector view e-service as information service, government agencies see
it as a mean of holding government accountable to its citizens, IT organizations view e-
services as their marketing theme in order to move away from product-centered focus to
service-centered focus, or they see e-service as a purely IT driven concept ( Rust & Kannan,
2002). It is not right to consider e-service as a purely IT driven concept, because e-service
should support and create new possibilities in the organizational business processes. In that
case organizational infrastructure should notbe forgotten when analysing and designing e-
service as a system.

Two main parts of e-service

The purpose of e-service is to provide some functionality on behalf of its owner- a person or
organization, such as a business or an individual. To achieve it the architecture of e-service
must be defined and described in a very early phase. E-service as a system consists of two
parts: organizational part andtechnical part (see Fig. 1).
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Technical
part

Organisational
part

Fig. 1. Two main parts of e-service as a system

Organizational part is a human part, which consists of different actors with different roles.
Technical parts consists of actors which are usually different software or hardware
components.
Communication aspects between all these actors involved are very important. One of the
problems in e-service analysis is how to bridge organizational part to specifications of
technical part.
Usage world in the area of e-service systems development describes an environment within
which a computerized supporting system( technical part) is functioning. The usage world
specification might take a form of input and output relationships between supported
(organizational part) and supporting system (technical part). A supported system can be a
single user or an overall organization in which a supporting system is embedded. (Gustas,
2000).

Two levels of e-service system models

Any organizational system, performing its own business process, may be seen as an actor that
has a need for interaction with a supporting information system. That is way a supporting
system is useful. Any interaction activity between supported and supporting system can be
explained in the context of organisational processes. In this case at least two levels of e-
service models are necessary:
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1. The organisational level model defines an ideal system structure.
2. The implementation level model defines data processing needs for a specific

application.
The model on the organizational level is very important, because here the essential structure
of e-service can be described. All the structural dependencies in form of communication loops
must be defined. Two situations of e-service should be analyzed: e-service current situation
and e-service future situation (see Fig. 2).

E-service
Current
situation

E-service
Future

situation

HOW?

Fig. 2. Two e-service situations of concern

The way in which organizational activities areconceptualized will define what supporting
information system is appropriate. Organizational activities in a supported system can be
expressed in terms of communication dependencies. Most models used in information system
modelling approaches neglect essential aspect of communication (Gustas, 2000).

Communication flows

E-service can be defined by using action workflow loops. Typical action workflow loops
includes two communication flows sent into opposite directions (Gustas & Gustiene, 2003).
An agent is an actor who initiates the work flow loop to achieve its goal. A recipient of a
communication flow can be viewed as an agent in the next communication action. Actor
dependencies in two opposite directions imply that certain contractual relationships are
established. Semantic structure of exchanging communication flows must be defined and
understood unambiguously. One example of communication flows among actors is
illustrated in Figure 3.

Person
Travel
Agent

Travel
Organiser

Booking information
BankPayment Order

Payment

Trip

Trip Requirements

Trip Reservation

Invoice

Fig. 3. Communication flows among actors
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Organizational systems are characterized as being reactive systems (Gustas, 2000). Interaction
relations are important to understand the behaviour of a system. One big problem that leads to
failures in bridging service and e-system is misunderstanding among service developers,
system developers and system users. The dialogue between partners is crucial in e-service
development. Four very important phases can bedistinguished in the analysis of business
process: Eliciting part, Analysis, Formalisation and Validation. Elicitation corresponds to the
capture of information available on what users know about what they want the system to be
and to do. Analysis activity is characterized as askingwhat happens in the current system and
what is requited in the new system. It is a process of seeking to understand the organization,
investigating its requirements and modelling it. Formalisation is necessary to avoid different
interpretations of a system specification. A formal language offers the possibility of reasoning
support and therefore enables computer supportduring later development stages. Validation
refers to a different set of activities that ensure that the system has been built is traceable to
customers requirements. During these phases all types of people must be involved. One
precondition for a successful e-service engineering is mutual understanding (Gustiené, 2003
a). Because of the rapid changes in the business environment, organizations have to make
changes in their business processes in order to survive in the competitive world. Every change
involves reengineering of communication patterns among technical components and humans
(Gustiené, 2003 b). Changes that are made inbusiness processes must be consistent with
technical parts and vice versa. The changesmade in the technical part must be motivated
according to business process of the organization. Inconsistency between organizational part
and technical part results in inconsistency of e-service. In industry, this often results in huge
financial resources being wasted for IT system development without a significant impact.

Traditional methods of information system analysis

Traditional methods of information system analysis are based on the idea of dividing the
technical system representations into three major parts that are known as data architecture,
application architecture and technology architecture. Although there is a great power in
separation of different technical views, there is also a deep fallacy in such orientation. The
fundamental problem is that conventional information system development methods are not
taking into account some important interdependencies that are crucial to glue the strategic,
organisational and technical system descriptions. Such tradition tends to draw attention away
from the strategic business process modelling aspects and concentrates on the implementation
dependent issues. The strategy – oriented enterprise engineering is dealing with development
of the target architecture. It consists of two parts: business process architecture and technical
system architecture. The business process architecture is implementation independent and it is
supposed to prescribe the technical system solutions. A strategic description should motivate
various organizational system components. Various types of dependencies that specify the e-
service engineering products can not be analysed in isolation. A new method of e-service
engineering should be used for visualisation and reasoning about integrity of e-service
architecture.

E-service architecture
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The understanding of enterprise architecture is essential in analysing e-service and in creating
new methods of service engineering. The term of Enterprise Architecture (EA) has been used
for many years within information system engineering community. In some countries, e.g.
USA, enterprise architectures are required to maintain by law. Enterprise architecture is “the
explicit description of the current and desired relationships among business and management
process and information technology. It describes the “target” situation, which the agency
wishes to create”(Raines, 1997). EA refers to various types of graphical representations that
define how business, data, technology and software application structures are perceived from
different points of view. There are two basic challenges facing the enterprise engineering
process: enterprise modelling and integration. Modelling involves system analysis of
enterprise architectures that define strategic, organisational and technical system views. Many
companies have been building information systems for many years, but just few of them have
actually understood interdependencies between various architecture types.
There are many different modelling approaches for description of enterprise architecture. The
Zachman framework can be considered as a comprehensive guide of documents that comprise
the enterprise architecture. Typically it is defined in various perspectives such as the “what”,
“who”, “where”, “when”, and “how” (Zachman, 1996).
The reality of business development is very complex. Apart from production, delivery,
enterprise resource and customer relationship management, executives need to assess
architectures of organisational processes. To have a wide systematic view of the whole
system, e-service engineers has to take into consideration three levels of enterprise
engineering: pragmatic level,semantic level and syntactic level (Gustas, 1997), (Gustas,
2000), (Gustas & Gustiene, 2002). Pragmatic analysis and semantic modelling levels can be
considered as organizational part and syntactic analysis and design level belong to the
technical part of e-service system. These levels are presented in Figure 4.

Fig. 4. Three levels of Enterprise Models

Pragmatic Analysis level is the most abstract one. This level is the strategy-oriented business
process analysis level. Strategic models are usually presented at that level for illustration of
actual architectural solutions and general communication infra structures. The motivation and

Pragmatic Analysis
Strategy-oriented Change Analysis

Semantic Modelling
Process re-engineering across boundaries
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and Design

Implementation Oriented Engineering
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agreement of all the business solutions are very relevant at this level. This level can be
compared to the agreement dimension (Gustiené, 2003) in enterprise engineering, which
states that agreement betweenthe people involved in requirements engineering process must
be reached.
Semantic Modelling level must have a capacity to describe clearly all static and dynamic
structures of business processes across organizational and technical system boundaries. It
describes all the components involved in thebusiness process and communication among
them. This level is very important, because it defines the constrains for syntactic level as well
as it has to support the solutions of pragmatic level.
Syntactic Analysis and Design level should define implementation-oriented details, which
explain the data processing needs of a specific application (Davis & Olson 1985) or software
component.
All these three levels are interrelated. Theoutput of one level is input for another level. All
the levels must be integrated in order to achieve a complete and understandable view of the
system. The output of the pragmatic level must motivate all the components at the semantic
level. These components can not be well understood unless the goals are not agreed. The final
state at the semantic level must be consistent with respect the actors goals.
A new integrated method should be used for visualisation and reasoning of e-service.
Integrated way of dealing with the graphical dependencies at various levels of abstraction
might help us to identify such undesirable qualities as inconsistency, incompleteness (under-
specification, over-specification), incoherence and ambiguity of business process models.
During the modelling process different diagrams are used for visualization of different parts
of specification. The diagrams, which are usually represented on different levels of
abstraction, must result to one consistent and integrated specification.
A new e-service engineering method should open a totally new way for taking into account
value chains of the existing organisations and to facilitate reasoning on how new requested
services are constructed on demand.
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