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Maria Selldén

Sammanfattning
Det är inte lätt att sätta fingret på vad samverkan innebär. Olika teorier säger olika saker. Sett
till den samlade bilden av vad samverkan är går den ut på att tillsammans med någon annan
part sträva efter att tillsammans nå ett gemensamt uppsatt mål. Vägen till målet kan vara
gemensam men det behöver den inte vara. Det samma gäller målet, ibland är målet framtaget
av bara den ena parten och handlar om vad de vill uppnå i sin samverkan med motparten.
Kommunikation är något som är viktigt i samverkan likväl som inom ett projekt eller en
organisation. Utan en bra kommunikation skapas inte bra samverkan. Kommunikation handlar
bland annat om att se till att rätt information når rätt personer. Det handlar även om valet hur
en kommunikation ska ske.
Syftet med uppsatsen i ämnet informatik är att undersöka om Karlstads kommuns projekt med
e-tjänsten ”Förskoleportalen” underlättar i förskolepersonalens samverkan med föräldrarna
inom förskolan samt om iPad är ett bra arbetsverktyg för förskolans personal i deras arbete
med Förskoleportalen. Undersökningen är gjord genom kvalitativ ansats bestående av en
fallstudie, intervjuer och enkäter med några av förskolans personal samt föräldrar med barn på
förskolan.
Förskoleportalen och iPad anspelar på rollen som ett bra sätt att kommunicera i framtiden.
Föräldrar upplever att Förskoleportalen underlättar för dem genom att de kan kommunicera
till förskolan om sjukdom även när förskolan är stängd. Även andra funktioner är bra för
föräldrar och underlättar samverkan med förskolans personal. För förskolepersonalen innebär
t.ex. en sjukanmälan som redan finns när de kommer till arbetet att de inte får telefonsamtal
mitt i frukosten på förskolan eller när de flesta barn kommer och det gör att stressen blir
mindre. iPaden fungerar bra för att sköta närvaro/frånvaro på barnen och det är bra att den
även går att använda pedagogiskt i verksamheten.
Några rekommendationer är att tydliggöra mål och syfte med Förskoleportalen, att tydliggöra
fördelar för förskolepersonalen och för föräldrarna. Att göra en kartläggning och visuellt visa
hur Förskoleportalen fungerar och vilka som är aktörer i processen. Det här för att försöka få
fler föräldrar att använda Förskoleportalen.
Nyckelord: samverkan, kommunikation, e-tjänst, iPad.
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1 Inledning
Inledningen beskriver den problembakgrund som finns för uppsatsens ämne. Uppsatsens syfte
och avgränsning redovisas.

1.1 Problembakgrund
Sveriges Regering kom 2009 med ett direktiv om att skapa E-delegationen
(Kommittédirektiv, 2009). Anledningen var att Sveriges regering ville att den offentliga
sektorn skulle arbeta mer med elektroniska tjänster, e-tjänster (ibid). I den handlingsplan som
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram för 2013-2015 är ett av målen att
förenkla vardagen för privatpersoner (SKL, 2013a). E-tjänster är ett sätt för en offentlig
verksamhet att förenkla vardagen för sina medborgare (Lindgren, 2013).
Under våren 2012 startades ett projekt inom Karlstad kommun för att utreda om e-tjänster
även var något som kunde användas inom förskoleverksamheten (Karlstads kommun, 2013a).
Målet med projektet är att hitta ett sätt för kommunikation som förenklar samverkan mellan
förskolans personal och föräldrar samt även underlättar för förskolepersonalen avseende deras
administrativa del av arbetet. Genom projektet vill kommunen hitta framtidens
kommunikationskanal mellan förskolepersonal och föräldrar. Projektet går under namnet
Förskoleportalen. I projektet samarbetar Karlstads kommun med företaget Abou AB.
Bakgrunden till projektet är att kommunen vill ha bort det system med lösa papperslappar
som idag används och istället använda modern teknik för att underlätta såväl för
förskolepersonal som för föräldrar (Förskolepersonal, 2013). I och med det nya arbetssystem
som Förskoleportalen är blev det även aktuellt att ta fram ett nytt arbetsverktyg som
förskolepersonalen ska använda i den dagliga verksamheten.
Projektet drivs på Råtorps skolområde på de två förskolorna Råtorps förskola samt Södra
Råtorps förskola (Karlstads kommun, 2013a). Råtorps förskola består av tre avdelningar:
Ekorren, Kotten och Tallen och har cirka 55 barn i verksamheten (Karlstads kommun, 2013b.)
Södra Råtorps förskola av fem avdelningar: Himlavalvet, Norrskenet, Regnbågen, Solstrålen,
och Stjärnfallet och har cirka 100 barn i verksamheten (Karlstads kommun, 2013c).
För förskolans personal innebär projektet att de får ett nytt dagligt arbetsverktyg, en iPad, som
komplement till PC (Förskolepersonal, 2013). Valet av just iPad beror på att den vid tillfället
för införandet var den surfplatta som hade flest program utvecklade och som fungerade väl
med Förskoleportalen. De användningsområden för iPad som finns för förskolans personal
beskrivs under empiri-kapitlet.
Inom Karlstads kommun sker den största delen av kontakten mellan förskolepersonal och
föräldrar genom muntlig och skriftlig information, ett lappsystem (Förskolepersonal, 2013).
Vid mindre schemaförändringar, ledighet eller sjukanmälan ges den informationen direkt till
förskolanspersonal genom telefonsamtal eller skriftligt inlämnat på förskolan. Eventuella
veckobrev, månadsbrev eller annan information delges på olika sätt på olika förskolor. Många
använder papper som ges till respektive barn, andra använder e-post. Det finns inget enhetligt
sätt etablerat inom förskoleverksamheten. Större schemaförändringar som påverkar det antal
timmar barnet är på förskolan lämnas till administratören på respektive förskoleområde.
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Lappar med meddelanden om tider och annat kan komma in på olika sätt, t.ex. via e-post,
brev, sms eller lappar på gården (Förskolepersonal, 2013). Problemet är att det lätt händer att
lappar försvinner och e-post, sms eller brev kan hamna fel och meddelandet kommer inte fram
till förskolan alls. Ett annat problem är att föräldrar helt och hållet glömmer att meddela
förskolan. Problemet med telefonen är att en del föräldrar upplever det som jobbigt att ringa
direkt på morgonen och meddela om sjukdom om de varit uppe en hel natt med ett sjukt barn.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen i ämnet informatik, är att undersöka om Karlstads kommuns projekt
med e-tjänsten ”Förskoleportalen” underlättar i förskolepersonalens samverkan med
föräldrarna inom förskolan samt om iPad är ett bra arbetsverktyg för förskolans personal i
deras arbete med Förskoleportalen.
Forskningsfrågorna som uppsatsen ska besvara är:
 Är Förskoleportalen och dess arbetsverktyg iPad det framtida kommunikationssättet
för förskolans personal i deras samverkan med föräldrarna?
 Är iPad ett bra arbetsverktyg för förskolans personal?
Målgruppen är förskolepersonalen och föräldrarna som båda är aktörer i Förskoleportalen
genom att de deltar i Förskoleportalens process samtidigt som de är kunden till processen
eftersom de tar del av processens resultat. Obligatorisk målgrupp är tredjeårsstudenter inom
ämnet informatik.

1.3 Avgränsning
Avgränsning som är gjord är att uppsatsen inte berör de tekniska funktionaliteterna hos de
olika kommunikationskanalerna eller arbetsverktyget iPad. Undersökningen av föräldrarnas
upplevelse av Förskoleportalen är gjord med ett fåtal föräldrar och anledningen är att
förskolans ledning i dagsläget inte ville ha en stor undersökning sänd till föräldrarna eftersom
de upplevde att de redan var belastade med många andra undersökningar. De önskade heller
inte att förskolans personal belastades med enkäter och därför har istället muntliga intervjuer
skett med förskolans personal. Projektet med Förskoleportalen pågår fortfarande därför går
det inte att helt utvärdera projektet.
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2 Metod
Metodkapitlet innehåller teori om hur en forskare går tillväga för att göra en undersökning.
Det innehåller även en beskrivning om de arbetssätt och metoder som är valda till den här
uppsatsen.
En vetenskaplig uppsats skrivs oftast genom att använda en viss struktur (Patel & Davidson,
2011; Söderlund, 1999). Det mest centrala i en rapport är att det finns tydlig början, tydligt
slut samt en röd tråd genom hela arbetet (Söderlund, 1999).
Metod kan ses som ett verktyg eller ett ramverk som kan användas för att finna en
problemlösning och genom den få fram ett bidrag av ny kunskap (Holme & Solvang, 1996).
En bra undersökning underlättas av kunskaper och metoder för hur den på bästa sätt ska
genomföras (Bell, 2005). Vid forskning handlar metoder om på vilket sätt data införskaffas,
vad för data som samlas in, på vilket sätt forskningsarbetet utförs och varför forskningen görs.
Metoder används utanför forskningsområdet, exempel på en metod är Steven Alters
(2008)”The work system framework” som används för att ta fram en system-orienterad visuell
bild och text som visar arbete som görs i och mellan organisationer. Ett annat exempel är
VFS-metoden (Välja och Förvalta Standardssystem) som tagits fram för att ha en struktur att
följa vid anskaffning av ett standardssystem (Brandt et al 1998). Vid agila projekt används
agila metoder för hur projektet ska drivas (Gustavsson, 2011). Ordet agil betyder flexibel och
det agila sättet att arbeta innebär i korthet att projektet jobbar med ständig förändring och
arbetar iterativt, dvs. färdigställer delar i korta cykler istället för att ha en leverans på slutet
(Chow & Cao, 2008; Gustavsson, 2011).
Kvalitativ forskning är en metod som används om studien riktar sig till att t.ex. göra intervjuer
där svaren ska tolkas för att se ett mönster (Patel & Davidson, 2011). Forskaren fokuserar på
människans upplevelse av sin värld och målet är att få insikt (Bell, 2005). Kvalitativ forskning
är induktiv genom att den innebär en fördjupad analys av en fallstudie (NE, 1992-1996). En
annan metod är den kvantitativa forskningen. Den innebär insamling av data som sedan
bearbetas på olika sätt för att hitta t.ex. samband eller olika relationer (Patel & Davidson,
2011; NE, 1992-1996; Holme & Solvang, 1996 ). Ofta bearbetas data genom statistiska
beräkningar och analyser (ibid). En forskare eftersträvar kvantifierbara och allmänna
slutsatser (Bell, 2005).
För den här C-uppsatsen har en kvalitativ ansats valts eftersom syftet inte är att fastställa
något med en viss sannolikhet utan handlar om att göra en fördjupad analys. Den kvalitativa
forskningen i uppsatsen har bestått av en fallstudie baserad på intervjuer, en
enkätundersökning via e-post och dokumentstudier (förutom sedvanliga litteraturstudier).
Visualisering och modellering är viktiga tekniker för att visa relationer mellan olika processer
och aktörer (Gustiené, 2010). Genom att använda modeller kan kärnan av ett fenomen eller ett
objekt fångas upp (ibid). För att underlätta att kommunicera något kan en grafisk modell
underlätta (ibid).
En modelleringsteknik som används för att undersöka och visualisera relationerna mellan
olika processer och aktiviteter är ” 2c8 Modeling Tool”. 2c8 Modeling Tool kommer från
företaget 2conciliate Business Solutions AB och används i uppsatsen för att visa processflödet
för sjuk- och friskanmälan i de olika kommunikationskanalerna som finns för föräldrarna på
förskolorna som är med i projektet (se avsnitt 4.3). Författaren har tagit fram
processmodellerna i en tidigare kurs på Karlstads universitet.
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2.1

Allmänt om undersökningsmetoder

Att använda sig av teori, litteraturstudier, i forskningen innebär att utgå från en
sammanhängande helhet som kan förklara något om det fenomen eller objekt som studeras
(Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011:22) gör följande definition av begreppet
teori:
”En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som
tillsammans ger en bild av en företeelse. Teorin uttalar sig om hur
begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara och
förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den.”

Att studera det som andra forskat fram om ett ämne och skaffa stödjande eller motsägande
information bör göras i varje undersökning (Bell, 2005). De vanligaste källorna för
litteraturstudier är böcker, publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter som finns i
pappers- eller elektronisk form (ibid).
Verkligheten som studeras och den information som samlas in från den kallas empiri (Patel &
Davidson, 2011). Informationen som samlas in, även benämnd data, kan vara upplysningar
från personer likväl som kunskap om företeelser (Holme & Solvang, 1996). Forskaren
relaterar sedan teorin och empirin mot varandra (Patel & Davidson, 2011). Den information
som samlas in benämns primär data och sekundär data. Indelningen av information grundar
sig i hur informationen framkommit. Om en intervjuad person själv upplevt en sak eller ett
fenomen är benämningen primär data eller förstahandskälla (Holme & Solvang, 1996) eller
primär källa (Patel & Davidson, 2011; Bell, 2005). Om däremot en intervjuad person berättar
något som denne i sin tur fått höra är benämningen på informationen sekundär data eller
andrahandskälla (Holme & Solvang, 1996) eller sekundärkällor (Patel & Davidson, 2011;
Bell, 2005). Att veta informationens ursprung är för användandet av informationen viktigt på
grund av att ju närmare informationen är knuten till studieobjektet desto mer trovärdig är
informationen (ibid). Det finns flera metoder att använda vid en studie för att samla in empiri.
Fallstudiemetoden och enkätmetoden är exempel på några metoder.
Om en avgränsad grupp ska undersökas görs en fallstudie (Patel & Davidson, 2011).
Utgångspunkten är att få en helhetssyn och ett ”fall” kan vara en person eller en organisation,
en grupp personer eller två organisationer men det kan även vara en situation (ibid). Det är
vanligt att använda fallstudie vid en undersökning av processer eller förändringar (ibid).
Fallstudie (eng. ”case studies”) används med fördel av forskare som arbetar själva eftersom
metoden ger tillfälle att studera ett avgränsat fenomen på djupet under en begränsad tid (Bell,
2005). Fallstudie betraktas oftast som en kvalitativ metod men kan även ha drag av andra
metoder som t.ex. den kvantitativa (ibid). En fördel med fallstudier är att forskaren får ett
helhetsperspektiv (Patel & Davidson, 2011). En nackdel är om studien inte ger tillräcklig
information för att ge det (ibid). En annan nackdel är att en del anser att det inte går att dra
allmänna slutsatser från en fallstudie och att det finns risk för att resultatet blir missvisande
(Bell, 2005).
Fallstudier görs oftast genom personliga intervjuer (Patel & Davidson, 2011; Bell 2005) men
kan även göras genom observationer (Bell, 2005). Intervjuer sker för det mesta genom direkt
kontakt mellan intervjuaren och respondenten via möte eller via telefon (Patel & Davidson,
2011; Holme & Solvang, 1996). Att använda sig av intervjuer har fördelen att de är flexibla
genom att den som intervjuar själv kan följa upp något som respondenten svarat och att
4

respondentens kroppsspråk bidrar till hur ett svar tolkas (Holme & Solvang, 1996). Fördelen
med telefon är att den tar mindre tid (ibid). Det finns olika sätt att göra intervjuer på. Det går
att dela in intervjuer i strukturerade, ostrukturerade och styrda intervjuer (Bell, 2005).
Strukturerade innebär att forskaren använder sig av ett färdigt frågeformulär medan
ostrukturerade intervjuer kan ge bra resultat om den som intervjuar är en erfaren intervjuare.
Den styrda intervjun ger respondenten frihet att svara men intervjuaren har samtidigt vissa
punkter som intervjun ska innehålla (ibid).
Genom att använda enkätundersökning (eng. ”Survey study”) går det att få fram mycket
information från många personer på ett relativt enkelt sätt (Patel & Davidson, 2011). Det går
även att rikta undersökningen genom att välja målgrupp (ibid). Målet med en
enkätundersökning är ofta att erhålla information som är typisk för ett urval personer och
genom det ta fram resultat som är typiskt för en grupp personer (Bell, 2005).
Enkätundersökningar är kvantitativa men kan ha drag av den kvalitativa metoden (ibid).
Nackdelen med att göra enkätstudie är att det kan vara svårt att få personer att svara, därför är
det viktigt att tydliggöra vad syftet med undersökningen är för att motivera personerna att
svara (Patel & Davidson, 2011). En annan nackdel är att det kan vara svårt att få ett
representativt urval från den grupp personer som ingår i undersökningen (Bell, 2005). Vid
enkätundersökning får forskaren även ta svaren som de är eftersom det oftast inte går att ställa
någon följdfråga (ibid). Enkäter görs vanligen via e-post (Patel & Davidson, 2011; ibid).
En forskare kan även använda sig av dokumentstudier. Dokumentstudier handlar om att
studera material som inte är vetenskapligt förankrad för att skapa ytterligare förståelse
(Bowen, 2009). En dokumentstudie kan bidra till kontexten, skapa ytterligare frågor för
undersökningen eller ge kompletterade forskningsdata till undersökningen (Bowen, 2009). Att
använda dokument i en undersökning kan bidra till att en mer komplett helhetsbild erhålls
(Patel & Davidson, 2011).

2.2 Hur data samlades in för den här undersökningen
För den här undersökningen har en fallstudie gjorts för att få en helhetsbild kring projektet
med Förskoleportalen. Primär datan har samlats in genom intervjuer, enkäter via e-post samt
författarens processmodeller. Dokumentstudier har skett genom att ta del av t.ex. den
kvalitetsredovisning som finns gjord för Råtorps förskolor, handlingsplanen för eSamhället
som tagits fram av SKL, material som finns om Förskoleportalen på webben som inloggad
förälder och liknande dokument. Data från dokumentstudierna har använts till att göra
processgraferna, för att ge mer empiri om Förskoleportalen samt för ytterligare teori kring egovernment.
Intervjuerna och enkäten är konfidentiella vilket betyder att det är bara författaren till
uppsatsen som har kännedom om vem som svarat vad. Intervjuerna är genomförda genom
personliga möten och komplettering via e-post. Enkäterna är gjorda via e-post. Intervjuer är
gjorda med förskolans personal och enkäterna har skickats till föräldrar. En förälder
intervjuades personligen genom en spontan intervju som kom till på grund av att författaren
och föräldern började diskutera användningen av Förskoleportalen. Intervjuerna har varit
styrda, dvs. författaren har haft vissa frågor som skulle besvaras men har även haft möjlighet
att kunna ställa följdfrågor eller spontanta frågor under intervjun.
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Underlagsfrågorna har tagits fram genom analysmodellen och kompletterats i de personliga
intervjuerna med följdfrågor. Se bilaga 1 och 2 för de underlagsfrågor som använts i
undersökningen. Sammanställningen av primär datan har gjorts genom att sammanföra
liknande svar och författarens tolkningar av svar och datan finns presenterad i empiri-kapitlet.

2.3 Trovärdighet och generaliserbarhet
För att skapa trovärdighet i en uppsats är det viktigt att referera allt som kommer från någon
annans arbete och därigenom tydliggöra vad som är uppsatsförfattarens egna ord (Bell, 2005).
Det är även väsentligt att tänka på att inte plagiera någon annans ord utan använda egna ord
men med tydlig referens till den författare texten kommer från (ibid). Det gör det även enklare
för en läsare om det är tydligt vad som är teori (ren fakta) och vad som är egna åsikter och det
görs på bästa sätt genom tydliga referenser i löpande text och en tydlig källförteckning
(Söderlund, 1999). Vid val av material är det betydelsefullt att inte bara välja det som stödjer
resultatet av en studie utan även ta med material som motsäger resultatet eftersom det skapar
större trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). Att använda flera källor till samma teori styrker
också en uppsats trovärdighet (Bell, 2005). Det finns flera olika metoder att använda för
referenser och oftast har varje ämne på ett lärosäte valt vilken metod som ska användas (ibid).
Ärlighet och tydlighet är även det väsentligt för trovärdigheten. Innebörden av tydlighet kan
vara olika men Goldkuhl (2011) menar att t.ex. tydliggöra tolkningar gör att ett arbete
utstrålar ärlighet och ärligheten i sig innebär att läsaren inte ges en felaktig bild.
Vid undersökningar genom enkät eller fallstudie kommer ofta frågan om generaliserbarhet,
det vill säga gäller det resultat som kommer fram andra personer än de som var med i
undersökningen (Patel & Davidson, 2011; Bell 2005). I de fall det inte går att få svar från alla
berörda i ett fenomen måste ett ställningstagande göras kring hur valet av vilka som ska
tillfrågas ska ske (ibid). Hela gruppen kallas population och det slumpmässiga urvalet för ett
stickprov (ibid; Bell, 2005). Om stickprovet är gjort på ett bra sätt blir resultatet representativt
för populationen (ibid). Genom att använda samma frågor i en enkät eller en intervju till alla
som tillfrågas blir informationen som samlas in generaliserbar under förutsättning att den
insamlade informationen är relevant för undersökningen (Holme & Solvang, 1996).
Eftersom förskolans ledning inte ville att författaren skulle skicka ut en enkät till alla föräldrar
eller till all förskolepersonal valdes ett antal från respektive grupp ut istället. Valet av de
föräldrar som fick enkät har gjorts genom att välja personer som har olika tankesätt kring
teknik och den mänskliga kontakten. Anledningen till det var för att få synpunkter och åsikter
som gav ett bredare empiriskt underlag till uppsatsen. På liknande sätt har förskolepersonalen
valts ut för att få information från förskolepersonal som varit med från starten av projektet och
från de som kommit in senare i projektet. Eftersom urvalet av föräldrar och
förskolepersonalen är litet i antal får man vara försiktig när man generaliserar uppsatsens
slutsatser.
Litteraturstudien i uppsatsen består av relevant teori för uppsatsens syfte och är hämtad från
böcker i pappersform och i elektroniskform samt elektroniska vetenskapliga artiklar och
doktorsavhandlingar. I den här C-uppsatsen används Harvardmetoden för att ange källor. Allt
som inte kommer från författaren är referensmarkerat för att tydligt visa källa och skapa
trovärdighet för uppsatsen. Kring varje begrepp har ambitionen varit att hitta flera källor som
stöd för att skapa mer trovärdighet och styrka i teorin.
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3 Teori
Teorikapitlet inleds med en beskrivning om vad ”Information and Communication
Technology” är, vilket Förskoleportalen räknas till. Därefter följer en beskrivning av de
viktigaste begreppen för uppsatsen: samverkan, kommunikation, e-tjänst samt iPad för att ge
läsaren mer bakgrund till det ämne uppsatsen handlar om. Samverkan och kommunikation
handlar om den interaktionen mellan förskolans personal och föräldrar via Förskoleportalen.
Förskoleportalen är en elektronisk tjänst (e-tjänst) vilken används av föräldrar och personal
på förskolan och förändrar deras sätt att interagera. iPaden är ett viktigt arbetsverktyg för
förskolans personal och har därför stor betydelse i den samverkan som sker.

3.1 ”Information and Communication Technology”
Inom informationsteknik (IT) finns en gren som benämns ”Information and Communication
Technology” som förkortas ICT (Henriksson, 2013). På svenska heter det Informations och
kommunikations teknik, förkortat IKT (Svenska datatermgruppen, 2013). ICT är elektronisk
och icke elektronisk teknik som används för att bland annat spara, erhålla och överföra
information. Alla tekniska enheter och verktyg för information och kommunikation är ICT
(Tømte och Hatlevik, 2010). Chaffey (2011) definierar ICT till att det handlar om de
mjukvaruapplikationerna, den hårdvara och de nätverk som behövs för att skapa elektroniska
affärssystem. Lloyd (2005) skriver att det är viktigt att skilja på ”Communication” och
”Communications” i begreppet ICT eftersom det första handlar om mänsklig interaktion och
det andra om hela området rörande datakommunikationens infrastruktur. Teknik inom ICT är
t.ex. radio, tv, internet, e-post (Mejinui & Obilade, 2006). ICT är något som idag är svårt att
leva utan och den finns överallt i vårt samhälle (Klimova, 2012). Inom t.ex. skolan innebär
användning av ICT, när det gäller studiematerial, att det är lättare att få tillgång till det, hålla
det uppdaterat och få tillgång till kompletterande material eftersom materialet finns
tillgängligt elektroniskt (ibid). Till nackdelarna med ICT hör teknikproblem och den
bristande mänskliga kontakten (ibid). Samspelet mellan kund och IT-system är viktig
eftersom kundrelationen blir lidande om IT-systemet är svårt att använda (Echeverri &
Edvardsson, 2012).

3.2 Samverkan
Att samverka innebär att flera parter samarbetar och har ett gemensamt mål (ne.se,
”samverkan”; SAOB, 2013; Kajsa Lindberg, 2009). Danermark (2000) påpekar att i varje
samverkansprocess ingår ett problem eller syfte som de personer som ingår i
samverkansprocessen ska arbeta efter att lösa eller nå fram till. Lindberg (2009:5) tar upp ett
illustrerande exempel från ”Trollkarlen från Oz” vilket tydligt speglar vad samverkan är och
går ut på:
”När en elak granne försöker avliva Dorothys hund Toto tar hon
honom med sig och flyr. Då kommer en tornado och förflyttar
Dorothy till det magiska landet Oz. Hon får veta att för att kunna
återvända hem till Kansas måste hon be den Store Trollkarlen, som
bor i Smaragdstaden, om hjälp. På sin väg dit träffar hon
Fågelskrämman, som vill ha en hjärna, Plåtman, som vill ha ett hjärta,
och Fega Lejonet, som vill bli modig. Dorothy lovar dem att den Store
Trollkarlen från Oz kommer att kunna ge dem det de vill ha. De råkar
ut för många äventyr på sin väg, men med förenade krafter lyckas de
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övervinna alla svårigheter. I Smaragdstaden upptäcker de att den Store
Trollkarlen egentligen är en mycket liten man som gömmer sig bakom
en stor mask. Men det spelar ingen roll eftersom de redan fått det de
vill ha.”

Gemensamma krafter och samarbete tog dem fram till målet. Det är det som samverkan
handlar om, att tillsammans nå ett gemensamt mål (Lindberg, 2009).
Gränsöverskridande samverkan sker mellan organisationer både i privata näringslivet som i
den offentliga sektorn (Lindberg, 2009; Hörnemalm, 2008). Samverkan sker även mellan
enskild människa till en organisation eller annan enskild människa (Danermark, 2000).
Anledningen till att arbeta med samverkan kan vara att det finns krav på en offentlig
organisation om det eller att organsationen vill visa att den är modern genom att klara av att
uppfylla intressenters önskemål (Lindberg, 2009). En svårighet med att samverka
gränsöverskridande är att de medverkande lätt fokuserar på sin egen verksamhet istället för att
se till helheten (Hörnemalm, 2008). Eftersom det finns flera definitioner för samverkan kan
ett sätt för en organisation att försöka definiera samverkan vara genom att diskutera det mål
som finns, kostnaden för och planeringen av samverkan (Uhr, 2011). Vad gäller samverkan i
förskolan ska det ske mellan (Engelbrektsson & Holm, 2012):
-

-

föräldrar, barnen och förskolan för att förskolans verksamhet ska fungera bra och att
barnen trivs och är trygga. En förutsättning för det är att säkerställa att information
mellan parterna fungerar på bästa möjliga sätt genom att det finns tid och tekniska
förutsättningar.
mellan förskolan, förskoleklass och fritids när det är dags för barnet att börja skolan
genom att föräldrar erbjuds samtal för överflyttning med den nya läraren och att barnet
får besöka skola och fritids några gånger under slutet av vårterminen.

3.3 Kommunikation
Med kommunikation menas information som förs mellan människor (Björn et al, 2013).
Kommunikationen sker genom t.ex. tal eller bilder och genom olika kanaler som telefon, tv
och internet (ibid). I förskolan sker kommunikation genom tal, bilder, telefon och förskolans
hemsida (Engelbrektsson & Holm, 2012). En person som pratar sänder samtidigt signaler via
kroppsspråket och de har inverkan på kommunikationen mellan människor som samverkar
eftersom en person kan säga en sak men med kroppsspråket något annat (Jansson & Ljung,
2011).
The Standish Groups undersökning 2009 visar på vikten av användarnas
kommunikationskunskaper behövs för att ett projekt ska lyckas. Med användarnas
kommunikationskunskaper menar The Standish Group (2009) användarnas förmåga att kunna
föra fram de åsikter och idéer som de har till ett projekt. Håkansson (1982) skriver om att
kommunikation är nyckeln till en bra samverkan och kan i förlängningen leda till en
långsiktig relation och ge värdefull information. Enligt Fredriksson och Ljung (2010) är
oförmågan att kommunicera i ett projekt ofta en anledning till att projektet misslyckas
(refererar till Sumner, 2005). För att kunna genomföra ett projekt behöver kunskap överföras
och delas, och för att kunna göra det på ett bra sätt krävs en bra kommunikation (Gottfridsson,
2009). Genom att ha en tydlig kommunikationsplan redan från start i ett projekt underlättas
kommunikationen inom en projektgrupp men även för att säkerställa att de som är
beslutsfattare i projektet får rätt information (Jansson & Ljung, 2004). Att anlita en
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projektledare som har förmågan att kunna tala med slutanvändare är viktigt för resultatet av
ett projekt (Fredriksson & Ljung, 2010).

3.4 E-tjänst
Elektroniska affärer (e-affärer), på engelska ”electronic business”, handlar om all elektronisk
kommunikation inom en organisation och med tredje part som stödjer olika affärsprocesser.
Elektronisk handel (e-handel), på engelska är en använd term ”electronic commerce”,
förkortat ”e-commerce” (Chaffey, 2011), är en del av e-affärer och handlar om försäljning av
varor och tjänster via internet (ne.se, ”elektronisk handel”; Chaffey, 2011; Lovelock & Wirtz,
2011) och köp av varor och tjänster via internet (Chaffey, 2011; Lovelock & Wirtz, 2011).
Som Lovelock och Wirtz (2011) skriver, har detaljhandeln flyttat från en fysisk plats till
internet. Enligt Chaffey (2011) innefattar e-handel allt elektroniskt utbyte av information som
sker mellan en organisation och dess omgivande parter. Det innefattar även ett
informationsutbyte som inte handlar om pengar, t.ex. om en kund efterfrågar ytterligare
information räknas även det som e-handel (ibid). En offentlig organisations tjänster som
tidigare inneburit telefonkontakt eller personliga möten omvandlas succesivt till tjänster via
internet med hjälp av informations system (Lindgren, 2013). En elektronisk tjänst (e-tjänst) är
en tjänst som finns via internet (ibid). E-tjänster som kommer från offentliga organisationer
heter på engelska ”public e-service” (ibid).
Genom tekniken har villkoren för tjänster förändrats, kunder använder internet för att t.ex.
utföra bankärenden, beställa flygbiljetter och beroendet av tid och plats har förändrats
(Echeverri & Edvardsson, 2012). En studie gjord på hur kunder använder olika banktjänster
visar att tjänster som är informations- och kommunikationsteknikrelaterade (IKT) kan vara
besvärliga att använda och tar tid men visar även på att de förenklar och sparar tid (ibid,
refererar till Carlell, 2001). E-tjänster inom offentliga sektorn förbättrar arbetskvaliteten och
livet för många människor men kan även utesluta en del medborgare från möjligheten att
använda offentliga tjänster (Lindgren, 2013). Det är därför viktigt att utveckling av e-tjänster
sker välplanerat och genomtänkt med tanke på dem som påverkas av e-tjänsten eller dem som
påverkar e-tjänsten (ibid).
Inom e-tjänster utvecklas något som på engelska heter ”self-service”, självbetjäning på
svenska. Med självbetjäning menas en e-tjänst som utförs av kunden själv (Hilton et al, 2013).
Till självbetjäningstjänster räknas själv-scanning på mataffärer, själv-incheckning på
flygplatsen (Hilton et al, 2013). Det som har påverkat att det blir fler och fler
självbetjäningstjänster är internet och affärsutvecklingen av webben (ibid). Hilton et al (2013)
definierar att självbetjäning är något som en tjänsteleverantör använder sig av för att skapa
kundvärde tillsammans med en kund men på samma gång flyttar tjänsteleverantören över
arbetsuppgifter till sina kunder från medarbetarna. Genom det kan tjänsteleverantören få ut
mer från mindre resurser (ibid). Inom området är det viktigt att förstå hur det går att förmå
kunden att välja självbetjäningstjänster före den personliga servicen eftersom det finns föroch nackdelar med båda sätten för kunden (ibid). En del kunder ser bara fördelar med en
självbetjäningstjänst, t.ex. är den ju för det mesta tillgänglig dygnet runt, medan andra ser
dem som något otäckt som gör dem osäkra och är stressande (ibid). Utöver dem finns även de
som inte vill ersätta den personliga kontakten med IT (Lovelock & Wirtz, 2011).
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3.5 iPad och PC
iPad är en surfplatta skapad av företaget Apple (2013). Surfplattan har många namn:
pekplatta, pekdator, padda, datorplatta, platta och på engelska heter den ”tablet computer”
(Wikipedia, 2013b). En surfplatta påminner om en ”smartphone” (se förklaring av
”smartphone” längre ner i stycket) men är mer som en handdator med touch-skärm och har ett
operativsystem som gör det möjligt att installera applikationsprogram som ger surfplattan fler
funktioner utöver det vanliga operativsystemet (ibid; Helmersson, 2013). Applikationer, eller
appar, är funktionsanpassade datorprogram som skapas för de olika operativsystemen (ne.se,
”smartmobil”). En surfplatta kan användas till t.ex. att läsa e-post, spela spel, lyssna på musik
och surfa på internet (Helmersson, 2013). Surfplattan har en touch-skärm vilket innebär att
användaren genom att trycka på skärmen med fingret kan komma åt applikationer, skriva text
eller bläddra i en elektronisk bok (ibid). iPad (surfplatta från Apple) har inbyggt virtuellt
tangentbord och ingen mus, men det går att köpa ett fysiskt tangentbord (Apple, 2013),
likadant är det med Galaxy Tab 2 från Samsung (2013).
En ”smartphone” är en mobiltelefon som har ett operativsystem som tillåter att användaren
installerar applikationsprogram som ger fler funktioner på telefonen (ne.se, ”smartmobil”;
Wikipedia, 2013a). På svenska rekommenderar Svenska Datatermgruppen (2013) att
”smarttelefon” används. Genom att ha en ”smartphone” kan en användare göra flera av de
funktioner som tidigare gjordes på en dator på sin telefon, t.ex. titta på sin e-post, använda
sociala medier och söka efter något på internet (ne.se, ”smartmobil”; Wikipedia, 2013a). Flera
företag har sina egna operativsystem, t.ex. iOS som kommer från Apple, Android som tillhör
Google, Symbian från Nokia och Windows Phone från Microsoft (ne.se, ”smartmobil”) .
Surfplattornas intåg i människors liv startades av Steve Jobs (dåvarande vd för Apple) som
visade upp den första iPaden 27 januari 2010 i San Fransisco (Computer Sweden, 2012). Här
i Sverige startade försäljningen av iPad 30 oktober 2010 (ibid). Efter det har marknaden för
surfplattor exploderat och enligt analysföretag Strategy Analytics sålde Apple 17 miljoner
iPads under kvartal 2 2012 vilket motsvarar en marknadsandel på cirka 68 % (IDG, 2013).
Vid fördelning av marknadsandelar delas den ofta in efter vilket operativsystem som
surfplattan har. Till exempel såldes under motsvarande period cirka 7 miljoner surfplattor med
operativsystemet Android och cirka 300 000 med Windows (ibid).
iOS är Apples operativsystem för iPad och andra mobila enheter som Apple tillverkar (ibid).
Enligt Apple (2013) är iOS enkelt att använda, stabilt och har ett ”Multi-Touch”-gränssnitt
som är utvecklat efter användarnas fingrar. iPaden har inbyggda appar, kamera, mobilt
internet och/eller trådlöst internet, stöd för olika filformat som t.ex. Microsoft Worddokument, Adobe Acrobat dokument m.fl. (Apple, 2013). iPaden väger cirka 700 gr, är cirka
25 cm hög, cirka 15 cm bred och djupet är cirka 1 cm (ibid).
En stationär dator är en sorts PC (eng. ”personal computer”) som används på den plats den är
placerad (ne.se, ”stationär”) och består av en hårddisk, en bildskärm, ett tangentbord och en
mus. Stationär innebär att den inte är flyttbar (ibid). En bärbar dator (eng. ”laptop”) är en
annan variant på PC som är lätt att bära med (ne.se, ”bärbar dator”). Vid användandet fälls
bildskärmen upp och användaren kommer åt tangentbordet men i övrigt har en bärbar dator
samma funktioner som en stationär dator (ibid). MacBook Pro med Retina skärm är en bärbar
dator gjord av Apple (2013). Varianten av datorn i storlek 13 tum väger 1,62 kg, är 31,4 cm
bred, 21,9 cm hög och 1,9 cm djup och har en batteritid som räcker i 7 timmar beroende på
program och användning (Apple, 2013). En bärbar dator, som MacBook Pro, har en del
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program installerade från början men har inte tillgång till de appar som är utvecklade för iPad
(ibid).

3.6 Analysmodell
Ordet analys står för undersökning av vad något består av, dess beståndsdelar (ne.se,
”analys”; SAOB, 2013). En vetenskaplig modell är ofta abstrakt, den visar en förenklad bild
av något och genom den går det att förstå verkligheten (Prawitz, 2013). En modell kan även
vara en bild som visar hur en modellbåt ska byggas samman (ne.se, ”modell”).
En analysmodell eller ett ramverk kan användas för att underlätta för en forskare att i sin
forskning få en struktur att följa genom att ramverket delas in i olika områden som studeras
var för sig (Pateli & Giaglis, 2004). Vidare menar Pateli och Giaglis (2004) att
analysmodellen gör det enklare för en forskare att koncentrera sig och se sin forskning i en
bredare kontext vilket i sin tur skapar ” en sammanhängande kropp av kunskap” inom ett
forskningsområde. En analysmodell visar aktörer, aktiviteter och dess relationer (Miles &
Huberman, 1994). Genom att få fram de faktorer som är viktiga för studieföreteelsen
underlättas forskningen och nya faktorer kan läggas till medan andra tas bort under arbetets
gång (Holme & Solvang, 1996).
Valet att använda en analysmodell som visuell bild forskning kan vara flera. En visuell bild
har stor kommunikativ kraft och uttrycket ”a picture is worth a thousand words” är en bra
beskrivning (Gustiené, 2010). Analysmodellen visar en studies omfång och struktur men även
vad som inte ingår (Miles & Huberman, 1994). Analysmodellen kan betraktas som en
forskares nulägeskarta om dennes forskarämne och den kan användas till att ta fram frågor
som är relevanta för en studie (ibid). I en modell tydliggörs det mest väsentliga för att skapa
en översikt av ett fenomen, modellen kan sägas vara en idealiserad bild av fenomenet (Holme
& Solvang, 1996). Användandet av verksamhetsmodell kan göras för att fånga upp en specifik
process och den kan beskrivas i t.ex. en graf (Christiansson & Christiansson, 2006).
I den här uppsatsen har Chow och Caos (2008) analysmodell valts och modifierats för att
passa för studien. Chow och Caos (2008) analysmodell innehåller olika dimensioner och
syftet med deras studie var agila mjukvaruprojekt men de olika dimensionerna passar även att
använda till andra studier än det. De olika dimensionerna har alla rollen som kritiska
framgångsfaktorer. Dimensionerna har underliggande faktorer som har betydelse för
utgången. De dimensioner, faktorer, som Chow och Cao (2008) tagit fram är organisatoriska
faktorer, mänskliga faktorer, process faktorer, tekniska faktorer och projektfaktorer.
Projektfaktorer har i den här studien uteslutits. Anledningen till det är att enligt Chow och
Cao (2008) handlar projektfaktorer om projektets struktur, t.ex. projekttyp och projektets
tidsschema, vilket inte är relevant för studiens syfte. Figur 1 visar analysmodellen som är
skapad för uppsatsens undersökning.
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Figur 1: Modell över påverkansdimensioner. (Modifiering av Chow och Caos analysmodell (2008, s. 964))

De olika dimensionerna i analysmodellen visar vad som påverkar eller bidrar till att
Förskoleportalen är framtidens sätt att kommunicera. Vid ett bra resultat skapas en bra
samverkansprocess för förskolans personal och föräldrar samt att förskolepersonalens
administrativa arbete underlättas. De organisatoriska faktorerna och de tekniska faktorerna
påverkar resultatet medan de olika mänskliga faktorerna och processfaktorerna bidrar till att
resultatet uppstår.
Varje dimension och dess underliggande faktorer, begrepp, presenteras i efterkommande
kapitel med undantag för de begrepp som redan förklarats (samverkan, kommunikation, etjänst samt iPad och PC).

3.7 Organisatoriska faktorer

Figur 2: Påverkansfaktorer: Organisatoriska faktorer

Tre organisatoriska faktorer som är viktiga och som påverkar om samverkan genom
användning av portal och platta uppnås när det gäller Förskoleportalen är: ledningens
engagemang, organisationskultur och organisationsstruktur.
3.7.1 Ledningens engagemang
Något av det mest väsentliga i ett projekt, vid införandet av nytt system eller en
omorganisation är att ledningen är engagerad. The Standish Group (2009) har tagit fram en
undersökning över hur väl informations tekniska (IT) projekt lyckas och vilka de kritiska
framgångsfaktorerna är. På andra plats i The Standish Groups undersökning från 2009 hamnar
”Cheetah´s law”, översatt till svenska blir det ”Gepardens lag”. En gepard är en av världens
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snabbaste djur och den använder sin snabbhet för att fånga sitt byte (NE, 1992-1996). The
Standish Group (2009) gör den här liknelsen eftersom de upptäckt att snabba och avgörande
beslut ökar ett projekts möjlighet att lyckas. Fredriksson och Ljung (2010) skriver att ha en
kunnig och engagerad ledning involverad i ett projekt är en förutsättning för att lyckas. En
starkt engagerad ledning är en av de kritiska framgångsfaktorer som Chow och Cao (2008)
lyfter fram i sin undersökning om framgång i agila projekt. Vid t.ex. tjänsteprocessutveckling
är det viktigt att ledningen skapar förståelse för kundernas behov inom organisationen och får
medarbetarna med sig i utvecklingsprocessen (Echeverri & Edvardsson, 2012).
3.7.2 Organisationens kultur
En organisationskultur handlar om de regler, värderingar och normer som finns inom en
organisation eller en grupp (ne.se, ”företagskultur”; Alvesson, 1989). Organisationskultur är
en del av det som påverkar hur något sker inom en organisation (Forslund, 2009). En
organisation där alla medarbetare strävar efter samma mål kan innebära att organisationen blir
ensidig och tappar fokus på omvärlden och genom det missar organisationen nya idéer (ibid).
Forslund (2009) menar att en alltför homogen kultur inte är något att eftersträva. Ett exempel
på ett företag som har lyckats väl med att använda kulturen är IKEA, deras kultur är byggd på
produkter som förstärker de gemensamma värderingarna (Ford et al, 2012).
3.7.3 Organisationsstruktur
Struktur innebär att något är uppstyrt och organiserat (Forslund, 2009, SAOB, 2013). Inom en
organisation visar ett organisationsschema på vilket sätt organisationen är strukturerad
(Forslund, 2009). Ett organisationsschema visar vart arbete utförs, hur samordning sker, vilka
beslutsfattarna är för olika delar samt organisationens hierarki (ibid). Ett sätt att arbeta är det
agila sättet vilket innebär att arbeta i team där alla medlemmar har samma position, ingen är
chef utan alla har lika mycket ansvar (Gustavsson, 2011).
Organisationsstrukturen tillsammans med organisationskulturen ska tydliggöra ansvar,
befogenheter och en förståelse för helheten för en medarbetare i en organisation (Echeverri &
Edvardsson, 2012).

3.8 Mänskliga faktorer

Figur 3: Påverkansfaktorer: Mänskliga faktorer

De mänskliga faktorerna medarbetarnas kunskap och vilja samt föräldrars involvering i
projektet tillsammans med den samverkan och kommunikation som finns mellan aktörerna
påverkar resultatet av projektet. Begreppen samverkan och kommunikation är förklarade
tidigare i teorikapitlet eftersom de begreppen är centrala för uppsatsen.
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3.8.1 Medarbetarnas kunskap och vilja
Att ha rätt verktyg innebär inte att resultatet blir därefter, utan det är viktigt att även ha de
rätta kunskaperna (The Standish Group, 2009). The Standish Group (2009) har döpt faktorn
till ”Law of the fools”, översatt till svenska ”lagen om dårar”. Uppkomsten till den kommer
från att en deltagare i en fokusgrupp sa ”A fool with a tool is still a fool”, det vill säga en dåre
med ett verktyg är fortfarande en dåre. På The Standish Group (2009) lista hamnar lagen på
tionde plats över de viktigaste faktorerna för att ett projekt ska lyckas. Det kan vara bra att
involvera användarna redan tidigt i ett projekt och på så sätt låta dem växa in i systemet och
lära sig under vägen (Magnusson & Olsson, 2008, Fredriksson & Arola, 2009). Medarbetarna
kan ses som en del av en tjänst eftersom de har stor påverkan på om en kund vill ha en tjänst
eller inte (Echeverri & Edvardsson, 2011). Det sätt som en medarbetare bemöter en kund har
stor betydelse för kvaliteten och medarbetaren är inte enbart en resurs i tjänsteinnehållet
(ibid). Genom att se en medarbetare på det här sättet blir medarbetarna i en organisation en
viktig faktor för att lyckas med tjänsten (ibid). Kunskap och erfarenhet räcker inte för att
lyckas utan en medarbetare behöver även känna motivation, arbetsglädje och vilja (ibid).
3.8.2 Föräldrainvolvering
Föräldrarna ska i den här uppsatsen ses som slutanvändare eller som kunden som har nytta av
projektets resultat. För att lyckas med ett projekt är det viktigt att ha med användarna av
projektets resultat i processen (Fredriksson & Ljung, 2010). Det kan även leda till att problem
eller fel hittas tidigare om slutanvändarna är involverade (Magnusson & Olsson, 2008). Goda
kundrelationer och en hög grad av involvering av kunderna i projektet är viktiga faktorer för
att ett projekt ska lyckas (Chow & Cao, 2008).
Nyttan med involvering av användare och slutanvändare beror på hur deras involvering utförs
enligt Magnusson (2003). Utvärderingen av de idéer som användarna kommer med får göras
på ett annat vis än vad som är normalt brukligt (ibid). Att involvera användare kan även ses
som ett sätt för företag att lära sig mer om de krav, behov och önskemål användarna har
(ibid). Echeverri och Edvardsson (2012) nämner att det är viktigt att ha kunden med sig i en
tjänsteutvecklingsprocess och att det är ledningens uppgift att se till att kunden är förstådd och
deltar.
Innan en e-tjänst utvecklas är det bra för en offentlig organisation att förstå de förväntningar
som e-tjänsten skapar hos intressenter (Axelsson et al, 2013). Genom att förstå
förväntningarna kan den offentliga organisationen förbereda och förankra e-tjänsten hos
intressenterna, i det här fallet föräldrarna, genom att informera dem och lära dem om etjänsten (ibid). Det underlättar för en offentlig organisation om den tagit reda på vilken
påverkan e-tjänsten har på interna intressenter likväl som externa för att genom det få reda på
komplexiteten av e-tjänstens användande (ibid).
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3.9 Processfaktorer

Figur 4: Påverkansfaktorer: Processfaktorer

Inom dimensionen processfaktorer finns två viktiga faktorer: målet med projektet och
kundvärde genom processorientering. De här faktorerna påverkar de aktörer eller intressenter
som finns i ett projekt eller en samverkansprocess. Faktorerna kan underlätta genomförandet
av projektet eller samverkansprocessen.
3.9.1 Målet med projektet
Med ett mål menas det tillstånd eller värde ett företag eller en organisation önskar uppnå
(Gustiené). Mål skapar motivation för något nytt som utvecklas (ibid). Att tydliggöra ett mål
är något som är väsentligt att göra i ett projekt (The Standish Group, 2009). The Standish
Group (2009) har döpt nummer tre i sin undersökning av hur projekt lyckas till ”Law of the
Roads”. Innebörden av begreppet är att alla parter i ett projekt bör veta vad som är målet (The
Standish Group, 2009). Genom att säkerställa att alla i projektet vet målet har vägen dit
mindre betydelse (ibid). Jansson och Ljung (2009) skriver att veta ett projekts mål har
betydelse för valet av lösning på projektet samt för projektmedlemmarnas motivation (ibid).
Det är även viktigt att veta när ett projekt tar slut eftersom det kan skapa problem bland
aktörerna runt ett projekt om det är otydligt (ibid). Målet med ett projekt påverkar inte bara
projektets medlemmar utan även ett projekts intressenter (Jansson & Ljung, 2004). Projektets
intressenter är de som påverkar projektet eller påverkas av projektet (ibid).
3.9.2 Kundvärde genom processorientering
En kund kan enklast beskrivas som den part en organisation är till för (Echeverri &
Edvardsson, 2012). Ett företag, privatperson eller ett hushåll kan alla vara en kund (ibid). I
Steven Alters (2008) ”The work system framework” sätts kunden överst eftersom ett
arbetssystems mål oftast är att skapa en tjänst för kunden och Alter inkluderar även
möjligheten att kunden kan vara en aktör i affärsprocessen.
Ett kundvärde skapas genom att en kunds behov tillgodoses och värdet uppstår genom
kundens kontext och är unikt för respektive kund (Echeverri & Edvardsson, 2012). Ett sätt för
en organisation att få ett starkare kundvärde är att få personalen att prata ”med kunderna”
istället för ”till kunderna” (ibid). Echeverri och Edvardsson (2012) lyfter även fram att
kundens roll är viktig i utvecklingsstadiet av nya tjänster. Det centrala i värdeskapandet är att
en organisation bör ha en återkommande resultatrik samproduktion med kunden (Echeverri &
Edvardsson, 2012, refererar till Normann, 2001).
Rentzhog (1998:30) definierar att ”en process är en kedja av aktiviteter som i ett
återkommande flöde skapar värde för en kund”. En tjänsteprocess beskrivs av Echeverri och
Edvardsson (2012) bestå av de fyra delar: kunder och definierat resultat, aktiviteter som äger
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rum i ett visst sammanhang, tid för varje aktivitet samt varje aktivitet logiskt ordnade för att
uppnå ett bestämt resultat. Kunden utför aktiviteterna i tjänsteprocessen och det sker en
interaktion och kommunikation med övriga parter i processen (Echeverri & Edvardsson,
2012). Det resultat som kommer från processen är ett kundvärde (ibid). Processer kan
beskrivas som det sekventiella flödet som finns i en organisation och utifrån det perspektivet
titta på vilka aktiviteter som finns, vilka aktörerna är, vilka resurser som behövs och vem som
ska använda resultatet (Christiansson, 2000). Becker et al. (2011) beskriver process som en
helt sluten tidsföljd av aktiviteter. I processorientering är medarbetarna centrala eftersom de
innehar kunskap om vad som utförs och hur (Christiansson, 2000). Genom att arbeta
kontinuerligt med att se över processer ger det en organisation ökade möjligheter att vara
förändringsbenägen (ibid). Forslund (2009) anser att en ren processorganisation inte är något
att sträva efter på grund av att horisontell underlättning ofta leder till vertikala problem i en
organisation. Enligt Forslund (2009) finns det inspirerande idéer inom processorganisationer
men att de inte ska användas fullt ut.
Genom att använda processorienterat synsätt och göra processkartläggningar går det på ett
relativt enkelt sätt att tydliggöra vilken kund det är som varje process ska skapa värde för
(Christiansson, 2000). Det processorienterade synsättet ökar fokus på kunden enligt Rentzhog
(1998). Kartläggningen tydliggör processer inom en organisation som kan stödjas och
möjliggöras med hjälp av informationssystem (Christiansson & Christiansson, 2006). En
process blir därmed identifierad, beskriven och synliggjord (ibid).

3.10 Tekniska faktorer

Figur 5: Påverkansfaktorer: Tekniska faktorer

De tekniska faktorerna tjänst, e-tjänst, e-government samt iPad och PC har betydelse för hur
väl projektet Förskoleportalen lyckas eftersom de alla bidrar på sitt sätt till hur tjänsten
används och genom vilken teknik. E-tjänst och iPad och PC har förklarats tidigare i
teorikapitlet eftersom det är viktiga begrepp för uppsatsen.
3.10.1 Tjänst och e-government
Tjänstesektorn ökar i storlek över hela världen och har stor betydelse för länders ekonomier
(Lovelock & Wirtz, 2011). Det finns olika fenomen som förändrar tjänstemarknad, t.ex. ett
regeringsbeslut, globalisering, affärstrender eller kundförväntan (ibid). Tjänster finns inom
både den privata sfären som den offentliga (Echeverri & Edvardsson, 2012).

16

3.10.1.1 Tjänst
En tjänst är en ”kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett
tjänsteföretags medarbetare i syfte att tillgodose vissa behov” (NE, 1992-1996). Lovelock och
Wirtz (2011:37) definierar tjänster enligt följande:
”Services are economic activities offered by one party to another. Often timebased, performances bring about desired results to recipients, objects, or other
assets for which purchasers have responsibility. In exchange for money, time and
effort, service customers expect value from access to goods, labor, professional
skills, facilities, networks, and systems; but they do not normally take ownership of
any of the physical elements involved.”

Edvardsson och Olsson (1996) anser att en tjänst är en process vars resultat är värdet för en
kund, kunden kan både vara extern eller intern inom tjänsteföretaget. En typisk tjänst är något
som inte är beständigt utan handlar om något som är abstrakt, dvs. svårt att ta på (Echeverri &
Edvardsson, 2012). I den tjänst som erbjuds ingår ett ”utlovat kundvärde” (ibid). Kunden är
delaktig i skapandet av tjänsten och tjänsten produceras ofta samtidigt som den används
(ibid).
Från informationssystemsperspektivet kan en tjänst ses som en funktion som definieras av det
flöde som sker mellan den som efterfrågar tjänsten och den som levererar den (Gustiené,
2010). Utgångspunkten på en tjänst är att den består av fyra olika element: en
tjänsteförfrågare (”Service Requester”), en tjänsteförfrågan (”Service Request”), en
tjänsteleverantör (”Service Provider”) och en tjänsteleverans (”Service Response”). Saknas
något i kedjan existerar inte tjänsten. Varje tjänsteleverans (”output”) är en funktion av en
tjänsteförfrågan (”input”). Tjänsteleverantören är en aktör som får tjänsteförfrågan och gör
om dem till tjänsteleverans som sänds till den som efterfrågat tjänsten. Mellan
tjänsteförfrågaren och tjänsteleverantören finns en samverkande loop. Figur 6 presenterar
service som en samverkande loop.

.

Figur 6: Service as an interaction loop (Källa: Gustiené, 2010: 52)

Det är även viktigt med det flöde som finns mellan de olika elementen (ibid). T.ex. finns
mellan ”service requester” och ”service request” en ”trigger” som startar igång ”service
request” (ibid). Den specifika triggern kan endast startas av ”service requester” (ibid).
Tjänster finns inte enbart inom den kommersiella sektorn utan även inom den offentliga
sektorn (Echeverri & Edvardsson, 2012). De offentliga verksamheterna ska vara
kundfokuserade och ge medborgarna efterfrågad samhällsservice men de behöver samtidigt ta
hänsyn till allmänhetens bästa, inte den enskilda kundens (ibid).
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3.10.1.2 E-government
Den offentliga sektorns användning av elektroniken för att skapa tjänster till sina medborgare
har benämningen ”electronic government”, förkortat ”e-government” (Chaffey, 2011). Egovernment associeras ofta med implementering av e-tjänster (Lindgren, 2013).
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, använder sig av begreppet eSamhället (SKL, 2013).
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i
Sverige (ibid).
2009 skapades e-delegationen enligt ett regeringsdirektiv (Kommittédirektiv, 2009). Edelegationen är en kommitté under Näringsdepartementet vars uppgift är att driva på eutvecklingen inom den offentliga sektorn (e-delegationen, 2013). Regeringsdirektivet som edelegationen fått säger att de ska arbeta med e-förvaltning, sociala medier och
vidareutnyttjande av offentlig information (ibid). Det är även centralt att utvecklingsarbetet
görs i samverkan med SKL (ibid).
Bakgrunden till regeringsdirektivet är att det förekommer dubbelarbete när olika myndigheter
utvecklar och upphandlar olika elektroniska lösningar och att det krävs en strategi för eförvalting som omfattar staten som helhet (Kommittédirektiv, 2009). Utöver det vill Sveriges
regering att Sverige återtar en ledande position inom området e-förvaltning.
Sverige har en hög internetanvändning enligt den undersökning som World Economic Forum
(2012) gör varje år men enligt rapporten är den offentliga sektorn sämre än många jämlika
länder i Europa (SKL, 2013a). 1,2 miljoner svenskar är enligt rapporten ”Svenskarna och
Internet 2012” sällananvändare eller inte alls användare av internet, i huvudsak är det
människor över 45 år (ibid).
Det här är bakgrunden till att SKL tagit fram en handlingsplan för e-samhället 2013-2015 som
heter Digitala vägen till morgondagens välfärd (SKL, 2013a). Handlingsplanen är en
konkretisering av den strategi SKL beslutat om som heter Strategi för eSamhället. I
handlingsplanen finns 32 områden specificerade med tre olika mål per område. Målen är det
förväntade läge som respektive område ska ha. Målen går hand i hand med de som regeringen
tagit fram och gett e-delegationen i uppdrag. Målen är definierade av SKL (2013a:6,
2013b:15) enligt följande:




Enklare vardag för privatpersoner och företag
Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

En möjliggörare för att nå målen är att kommuner och landsting samverkar (SKL, 2013b). Edelegationen har samma syn och anser att för att målen ska uppfyllas behövs samverkan inom
offentliga verksamheter (e-delegationen, 2013). Genom Center för eSamhället, CeSam, kan
en kommun eller ett landsting följa de projekt eller upphandlingar som CeSam samordnar
(SKL, 2013).

18

4 Empiri
Empirin är hämtad från konfidentiella intervjuer med förskolans personal, konfidentiella
enkäter från föräldrar till barn på förskolan, en konfidentiell intervju med en förälder till
barn på förskolan samt en undersökning som är gjord av författaren till uppsatsen om de
kommunikationskanaler som finns i nuläget. En del material om Förskoleportalen är hämtad
från Förskoleportalen på webben (Karlstad kommun, 2013a).

4.1 Bakgrunden till projektet Förskoleportalen
Karlstads kommun startade våren 2012 på Råtorps förskola projektet Förskoleportalen.
Samarbetspartner i projektet är företaget Abou AB. Projektet startades av kommunen med
syftet att ta fram framtidens kommunikationssätt inom förskolan. Ett annat syfte kommunen
har med projektet är att få bort lappsystemet, dvs. användandet av information via papper, och
istället använda elektroniska informations system. Anledningen till att kommunen vill ha bort
lappsystemet är att det är lätt att lappar försvinner och det är inte alltid lappar kommer till rätt
person. Ett annat syfte är att möjliggöra att ändringar kan göras vid vilken tidpunkt som helst
istället för att invänta öppettider på förskolan. En del föräldrar har upplevt att de inte vill ringa
och sjukanmäla på morgonen efter att ha varit uppe en hel natt med ett sjukt barn.
Anledningen kan vara flera, dels kan föräldern vara trött efter en nattsvaka, dels ska ju
samtalet göras vid en tidpunkt när de flesta barn lämnas på förskolan vilket gör att
förskolepersonalen kan vara stressad. Genom att ha en e-tjänst som är tillgänglig vilken tid
som helst på dygnet kan föräldern istället anmäla direkt på kvällen. Hösten 2012 kom
ytterligare en förskola med i projektet, den nybyggda Södra Råtorp. Projektet omfattar åtta
förskoleavdelningar fördelade på de två förskolorna.
Målet för kommunen med projektet är att skapa en förbättrad och förenklad kommunikation
mellan föräldrar och förskolans personal. Tanken är även att det ska underlätta för
förskolepersonalen rent administrativt.
Att det blev iPad som arbetsverktyget för förskolans personal istället för andra surfplattor eller
en PC vid Förskoleportalens införande var för att det redan fanns utvecklat en applikation mot
Förskoleportalen. Det bedömdes även av kommunens projektgrupp att det fanns mest
program till iPad och att den var den surfplatta som var mest utvecklad. Förskoleportalen
startas av förskolepersonalen via en applikation. Dessutom behövdes ett verktyg som var
bärbart eftersom förskolepersonalen ska ha möjlighet att ta med den på förskolans område.
Förskolepersonalen har fått utbildning i Förskoleportalen och med iPad, åtminstone en i varje
arbetslag (personal för en avdelning) ska ha gått utbildningen. Vid problem med
Förskoleportalen vänder sig förskolepersonalen endera till IT-pedagogen som arbetar på
området eller till den service desk Karlstads kommun har som supportfunktion för IT-system.
Förskolans personal tillåts att komma med idéer för att förbättra verksamheten, det är något
som värderas högt och små som stora idéer är lika välkomna. Avdelningarna arbetar i
självständiga arbetslag, det finns ingen som är chef för respektive avdelning utan det finns en
gemensam chef för alla avdelningarna. Enligt kvalitetsredovisningen för Råtorps förskolor
som är framtagen för 2011/2012 anser förskolan att en god samverkan mellan föräldrar och
förskolans personal är en förutsättning för deras verksamhet. Förutsättningarna som nämns är:
-

Bra informationsflöde genom tekniska resurser och tid för att kommunicera
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-

Avvägning om hur mycket information som ska finnas

Punkterna har betydelse för barnens trivsel och trygghet på förskolan, men de är viktiga även
för föräldrar och förskolans personal eftersom de kan leda till stress om de inte fungerar.
Författaren har gjort en processkartläggning över de befintliga kommunikationskanaler som
idag finns för de två förskolorna. Hon kom fram till att det finns fyra kommunikationskanaler:
Förskoleportalen på webben, Förskoleappen, tryckskärmarna på förskolorna samt den
manuella kanalen (som är samma som kommunens benämning lappsystem).

4.2 Förskoleportalen och iPad som de används av förskolans personal
Empirin som finns i det här kapitlet är hämtade från personliga intervjuer med förskolans
personal. Intervjuerna är konfidentiella.
Förskolepersonalens arbetsverktyg är iPad och PC. För användningen av själva
Förskoleportalen i den dagliga verksamheten används iPad. Förskolornas personal loggar in
på den applikation av Förskoleportalen som hör till dem. All personal som arbetar på Råtorps
förskola eller Södra Råtorps förskola använder Förskoleportalen.
För att Förskoleportalen ska fungera behöver förskolepersonalen registrera ett schema för alla
barn. Schemat är det samma som föräldrar lämnat in till förskolans administratör.
Förskolepersonalen lägger in den ankomst- och hämtnings tid som gäller för respektive barn
alla veckodagar i varje månad. Det görs via Förskoleportalen på webben och vid en PC. När
schema finns inlagd ska alla funktioner fungera för föräldrar, t.ex. som att anmäla ledighet,
göra sjukanmälan eller ändra enstaka lämnings- eller hämtningstider.
Förskolepersonalen använder Förskoleportalen för att se vilken tid barnen ska komma till
förskolan, om någon är sjuk eller ledig. När en förälder med barn kommer till avdelningen
används Förskoleportalen som en stämpelklocka. Förskolepersonalen bockar i att barnet
kommit och statusen på barnet ändras till närvarande. När barnet hämtas bockar
Förskolepersonalen ur barnet och statusen ändras till frånvarande. Förskoleportalen på iPaden
är deras hjälpmedel för att ha ordning på vilka barn som är på förskolan eller inte. Det här har
ersatt pappersvarianten som användes tidigare. Papperet kommer endast fram när
Förskoleportalen eller iPaden av någon anledning inte fungerar. Förskoleportalen har en backup funktion, vilket innebär att det som finns i Förskoleportalen sparas på ytterligare ett ställe
vilket medför att när Förskoleportalen inte fungerar hämtas informationen ut från ett annat
system som Karlstads kommun har. En bärbar enhet är en förutsättning för
Förskolepersonalen eftersom de tar den med sig om de förflyttar sig t.ex. ut på gården eller
om de går över till en annan avdelning.
Vissa avdelningar har föräldrar som använder Förskoleportalen mer än andra, men
anledningen till det är inte kartlagd. En teori som förskolepersonalen har är att
förskolepersonalen på de avdelningarna informerar mer tydligt och påminner föräldrarna att
använda portalen.
Förskolans personal använder inte tryckskärmarna i någon större omfattning utan de är till för
föräldrar.
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iPaden används inom verksamheten på avdelningarna även som ett verktyg där barnen kan
spela lite olika spel eller andra lärande aktiviteter.

4.3 Beskrivning av de olika kommunikationskanalerna som används av
föräldrar
Författaren gjorde 2013 en sammanställning av de kommunikationskanaler som finns inom
Råtorps förskola och Södra Råtorps förskola ur föräldrarnas perspektiv. Hon kom fram till att
det finns fyra stycken kommunikationskanaler: Förskoleportalen på webben, Förskoleappen,
tryckskärm samt det hon benämner manuella kanalen. Med manuell kanal avser Selldén när
föräldrar använder lappar, telefon, e-post eller brev för att kommunicera med förskolan.
4.3.1 Förskoleportalen på webben
Förskoleportalen på webben är en e-tjänst. För att få tillgång till Förskoleportalen i nuläget
krävs inloggning via BankId, Nordea e-legitimation eller Telia/Steria/SignGuard elegitimation. Det krävs även att barnet/barnen finns upplagda i portalen samt att det vid
schemaförändring krävs att förskolepersonalen registrerat barnets/barnens schema.
Föräldrarna får även fylla i ett formulär där samtycke ges till registrering av sjukdom. Det
som registreras är sjukdom men inte typ av sjukdom. Formuläret lämnas in på respektive
förskoleavdelning.
Om en förälder vill ha tillgång till den mobila Förskoleappen måste föräldern själv fylla i det
på Förskoleportalen. Innehållet på Förskoleportalen hör till den förskola som barnet/barnen
går på, dvs. Råtorps förskola och Södra Råtorps förskola har olika inloggningar. Figur 7 visar
en övergripande bild över hur aktivitetsprocessen ser ut för Förskoleportalen på webben.

Figur 7: Aktivitetsflödet i Förskoleportalen på webben
Källa: Författaren
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Förskoleportalen på webben är indelad i olika menyval som innehåller olika tjänster. I nuläget
(maj 2013) finns det fyra huvudtjänster att välja bland för föräldrarna: Information & Aktuellt,
Schema & Ändringar, Mina sidor och Hjälpavsnitt. Figur 8 visar en printbild från
Förskoleportalen på webben.

Figur 8: Fyra huvudtjänster

Under respektive huvudtjänst finns undertjänster att välja på. De olika huvudtjänsterna med
sina respektive undertjänster förklaras nu mer ingående.
Information & Aktuellt innehåller information om: Nyheter, Barn och vårdnadshavare samt
Matsedel, se figur 9. Nyheter innehåller nyheter om portalen. Barn och vårdnadshavare
innehåller en lista över alla barn och deras föräldrars e-post och telefonnummer fördelat på
respektive avdelning. För alla avdelningar som finns på förskolan kan en förälder se dessa
uppgifter. Den sista delen under information är en lista över veckans matsedel, innevarande
vecka ligger som förval men det går att välja att se på en annan vecka.

Figur 9: Förskoleportalen på webben: Information & Aktuellt
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Schema & Ändringar är den del som föräldrar oftast använder, se figur 10. Här görs sjukoch friskanmälan, ledighetsanmälan, ändring av enstaka hemgång- och ankomsttider samt
ändring och skapande av schema. Det går t.ex. att vid en ändring av hämtningstid registrera
vilken förälder som hämtar eller om det är någon annan närstående om denne finns inlagd i
Förskoleportalen.

Figur 10: Förskoleportalen på webben: Schema & Ändringar

Mina sidor innehåller information om mina uppgifter, mobilt, mitt barn och närstående, se
figur 11. Under mina uppgifter finns uppgifter om adress, telefonnummer och e-post.
Föräldern väljer själv om uppgifterna ska vara synliga för andra föräldrar. Här kan föräldern
ladda upp ett foto på sig själv. På mobilt görs inställningar för att kunna använda
Förskoleappen som finns för ”smartphones” och surfplattor. Under mitt barn går det att ladda
upp ett foto på barnet som blir synligt för förskolepersonalen i Förskoleportalen. Den sista,
närstående, används om en förälder t.ex. vill lägga in en mormor eller annan närstående som
hämtar barnet/barnen. Uppgifterna som läggs in är vilken relation den närstående har till
barnet, telefonnummer samt e-post. Även här går det att ladda upp ett foto på den närstående.
Om en närstående är inlagd går det att under Schema & Ändringar/ändring av enstaka
hemgång- och ankomsttider att välja att det är den närstående som hämtar/lämnar.

Figur 11: Förskoleportalen på webben: Mina sidor
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Hjälpavsnittet innehåller guider för hur de olika tjänsterna i portalen fungerar, se figur 12.

Figur 12: Förskoleportalen på webben: Hjälpavsnitt

Ett exempel på hur tjänsten sjuk- och friskanmälan används i Förskoleportalen
Figur 13 visar hur processen för sjuk- och friskanmälan ser ut på portalen. Den är gjord ur ett
föräldraperspektiv. Författaren har startat processen vid en förälders behov av att göra en
sjuk- eller friskanmälan.

Figur 13: Process Förskoleportalen på webben från behovet att göra en sjuk- eller friskanmälan tills den är genomförd.
Källa: Författaren

För att kunna göra en sjukanmälan får det inte finnas en befintlig sjukanmälan utan barnet
måste friskanmälas för den tidigare sjukanmälan först. Om det inte finns en tidigare
sjukanmälan väljer föräldern den aktuella tjänsten, tjänsten blir vald och därefter fyller
föräldern i ett formulär som innehåller datum, klockslag och en eventuell kommentar av
föräldern. Sjukanmälan sparas och föräldern får en bekräftelse: ”Din sjukanmälan har
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sparats”. Processen är slut och resulterar i en nöjd förälder som kunde sjukanmäla barnet och
nöjd förskolepersonal som får besked om att barnet är sjukt.
4.3.2 Förskoleappen
En andra kommunikationskanal att använda för en förälder är Förskoleappen. För att kunna
använda den krävs att föräldern har en ”smartphone” eller en surfplatta med internet och att
funktionen för mobilt är aktiverat i Förskoleportalen. Figur 14 visar en bild från
Förskoleappen.

Figur 14: Förskoleappen: inloggad förälder

I Förskoleappen finns i nuläget tre tjänster: sjuk-, frisk- och ledighetsanmälan. Inloggning
sker genom förälderns personnummer och det lösenord som valts under Mobilt i
Förskoleportalen på webben.
Flödet för sjuk- och friskanmälan i Förskoleappen
Flödet i Förskoleappen är ganska likt Förskoleportalen. Figur 15 av författaren visar
processflödet för att göra sjuk- eller friskanmälan är i Förskoleappen med start vid en
förälders behov av att göra sjuk- eller friskanmälan.

Figur 15: Process Förskoleapp från behovet att göra en sjuk- eller friskanmälan tills den är genomförd.
Källa: Författaren
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I Förskoleappen får föräldern börja med att välja vilken tjänst som ska utföras. Därefter väljs
barn om föräldern har fler än ett barn på förskolan. Har föräldern endast ett barn på förskolan
är barnet ifyllt som förval. Om ingen tidigare sjukanmälan är gjord kan föräldern fylla i
datum, klockslag och eventuell kommentar och därefter är det bara att spara anmälan. Efter
sparandet kommer en bekräftelse ”XX är nu sjukanmäld”. Om det funnits en tidigare
sjukanmälan får föräldern först göra en friskanmälan till den sjukanmälan och sedan registrera
den nya anmälan som ska göras.
4.3.3 Tryckskärmar på förskolorna
Den tredje kommunikationskanalen är att använda de tryckskärmar som finns i hallen på
några av förskolornas avdelningar. Tryckskärmarna ser ut som stora iPads och har touchfunktion. Figur 16 visar en printbild av hur första sidan ser ut på en tryckskärm.

Figur 16: Tryckskärm: Huvudmenyer

På Råtorps förskola har alla tre avdelningarna tryckskärmar medan det på Södra Råtorps
förskola är det två, Himlavalvet och Regnbågen, av de fem avdelningarna som har det.
Tryckskärmarna får användas av alla föräldrar som har barn på förskolan. Anledningen till att
det inte finns tryckskärmar på alla avdelningar är för att Förskoleappen numera finns. Vid
projektets start våren 2012 fanns inte Förskoleappen. När Södra Råtorps förskola kom med i
projektet under hösten 2012 fanns den tillgänglig och kommunen valde att endast ha
tryckskärmar på två avdelningar eftersom behovet av tryckskärm kan ha ändrats genom
Förskoleappens tillkomst. Kommunen kommer att göra en utvärdering i projektet
Förskoleportalen om hur behovet av tryckskärmar ser ut.
När det gäller funktioner har tryckskärmarna samma tjänster som Förskoleportalen. Det finns
dock några skillnader. På tryckskärmarna behöver en förälder inte logga in för att kunna
använda dem. Istället väljer föräldern den tjänst som ska utföras. Om t.ex. föräldern vill lägga
in en annan hämtningstid väljs schema & ändringar och därefter den avdelning som barnet
går på. När valet är gjort visas det på skärmen alla barn med förnamn och en förvald ikon
alternativt det foto som föräldern lagt in på barnet. Föräldern väljer barnet genom att trycka på
bilden och kan sedan gå in och göra sin ändring. En annan skillnad är att det inte går att göra
förändringar under det som heter Mina sidor, för det krävs inloggning på Förskoleportalen
med e-legitimation.
Gällande säkerhet och tryckskärmarna, eftersom de inte kräver inloggning, hade
Förskoleportalens projektgrupp en diskussion kring den biten med den förskola i Stockholm
som besöktes innan Karlstads kommuns projekt drog igång. Förskolan i Stockholm upplevde
inte några problem med att föräldrar eller någon annan använde tryckskärmen för att sabotera
sjuk-, frisk- eller ledighetsanmälan eller enstaka hämtnings/lämningstider.
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Exempel på hur flödet ser ut på tryckskärmen för sjuk- eller friskanmälan
Figur 17 visar hur flödet på tryckskärmarna ser ut för sjuk- eller friskanmälan.

Figur 17: Process tryckskärm från behovet att göra en sjuk- eller friskanmälan tills den är genomförd.
Källa: Författaren

På tryckskärmen väljer föräldern först en av huvudtjänsterna, t.ex. schema & ändringar. När
det valet är gjort väljer föräldern den avdelning som barnet hör hemma på. Därefter väljs
barnet genom att trycka på den ikon som hör till förälderns barn. Nu är det bara att gå in och
välja t.ex. sjukanmälan och fylla i datum, klockslag och en eventuell kommentar. När det är
gjort är ärendet klart.
4.3.4 Manuella kanalen
Att använda sig av lappar, ringa eller prata direkt med förskolans personal går fortfarande att
göra om det gäller sjuk-, frisk- eller ledighetsanmälan eller mindre ändringar av schemat eller
vem som hämtar. Användningen av den kanalen ser olika ut för olika avdelningar; en del har
mer manuellt och en del har mindre. I de fall förskolepersonalen får in ändringar på ovan
beskrivna sätt får de själva gå in och registrera ändringen i Förskoleportalen.
Exempel på hur processen för sjuk- eller friskanmälan för den manuella kanalen ser ut
Figur 18 visar hur processen för sjuk- eller friskanmälan fungerar i den manuella kanalen.

Figur 18: Process manuella kanalen från behovet att göra en sjuk- eller friskanmälan tills den är genomförd.
Källa: Författaren
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Processen startar här vid en förälders val av kommunikationen som ska användas med
förskolans personal, telefon eller åka till förskolan. Föräldern väljer att ringa och meddelar
förskolepersonalen att barnet är hemma och är sjuk. Förskolepersonalen tar emot meddelandet
och antecknar att barnet är frånvarande på grund av sjukdom. Om istället barnet blivit friskt
och föräldern kommer till förskolan utan att ha meddelat innan antecknar förskolepersonalen
att barnet är friskt och närvarande på förskolan.

4.4 Åsikter på Förskoleportalen ur förskolepersonalens perspektiv
Empirin som finns i det här kapitlet är hämtade från fyra stycken personliga intervjuer med
personal inom förskolan. Intervjuerna är konfidentiella, se bilaga 3 för information om när
intervjuerna har gjorts. Intervjuerna utgick från frågorna i bilaga 2.
Arbetsdagen börjar med att den första förskolepersonalen som är på plats loggar in i
Förskoleportalen via iPaden. Förskolepersonalen ser vilka barn som ska vara närvarande på
förskoleavdelningen, när de kommer och om någon är sjukanmäld.
Förskolans personal hade följande åsikter om iPaden:
iPaden är smidig och lätt att arbeta med. En stor fördel är att det går att ta med den ut t.ex. på
gården. För förskolepersonalen är det väsentligt att både iPaden och Förskoleportalen
fungerar som de ska, eftersom det är Förskoleportalen som ger dem besked om vilka barn som
finns närvarande eller inte på förskoleavdelningen. Förskolepersonalen har tidigare upplevt en
del problem med att de loggades ur Förskoleportalen flertalet gånger under arbetsdagen,
vilken upplevdes som ett irritationsmoment. I nuläget är upplevelsen att tekniken fungerar
som det är tänkt, det vill säga att förskolepersonalen förblir inloggade i Förskoleportalen
under arbetsdagen. Om problem uppstår med iPaden eller Förskoleportalen och förskolans
personal inte kan få fram uppgifter som de behöver finns det möjlighet att få uppgifterna i
pappersform istället. iPaden används även på annat sätt inom verksamheten, t.ex. för att
barnen ska få spela olika elektroniska spel och lägga elektroniska pussel. Det finns både
förskolepersonal som tycker att det är bra med iPad men även förskolepersonal som föredrar
att arbeta som tidigare utan att behöva använda ett tekniskt verktyg. En kategorisering av
fördelar och nackdelar med iPad ser ut enligt följande:





iPad är smidig och enkel
Lätt att ta med
Kan användas i verksamheten med barnen, t.ex. för att spela spel
Nödvändigheten av att använda ett tekniskt verktyg

Förskolans personal hade följande åsikter om Förskoleportalen:
Förskolans personal upplever att de flesta av föräldrarna registrerar i Förskoleportalen t.ex.
vid sjukdom. I de fall föräldrar inte registerar försöker förskolans personal att påminna
föräldrar.
Något som upplevs som bra gällande Förskoleportalen av förskolepersonalen, är att det går att
se en sjukanmälan och om en förälder även noterar vilken sjukdom barnet har kan
förskolepersonalen lyfta det på avdelningen. Det här gäller sjukdomar som vattenkoppor,
halsfluss eller andra smittsamma sjukdomar. En annan fördel som förskolepersonalen upplevt
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är om föräldrar lagt in ett foto på sitt/sina barn vilket underlättar för all förskolepersonal som
inte är ordinarie eller ny förskolepersonal. Fördelen är att när t.ex. en vikarie arbetar och ett
barn ska bli hämtad ser vikarien i Förskoleportalen hur barnet ser ut, vilket är en trygghet för
vikarien att veta att rätt barn blir hämtad och noterad i Förskoleportalen som frånvarande. Ett
önskemål förskolepersonalen har är att även foton på föräldrar eller annan närstående som
finns inlagd i Förskoleportalen ska synas när barnet blir hämtade. Förskolepersonalen
upplever att kommunen lyssnar på föräldrarna under projektets gång. T.ex. har Förskoleappen
tillkommit genom önskemål från föräldrar som upplevde att det skulle vara en fördel att
istället för en dator använda sin ”smartphone”.
Det finns några nackdelar som förskolepersonalen lyfter fram. En nackdel är att
förskolepersonalen själva får registrera schema manuell för alla barn på en avdelning eftersom
det inte finns någon koppling till det system som har de uppgifterna. Förskolepersonalen har
önskemål om att få schema automatiskt ifrån det aktuella systemet. I det systemet sköts sedan
faktureringen till föräldrar för det antal timmar som barnet/en är registrerat för. Om scheman
blir automatiska och att registreringen av närvaro/frånvaro går över automatiskt till
schemasystemet kan det möjliggöraen fakturering av det verkliga antal timmar som ett barn är
på förskolan. Ett annat önskemål relaterat till schema är att det vore bra att se ett barns
schema för mer än en vecka.
Ytterligare en nackdel som en del av förskolans personal upplever är att det är deras
arbetsuppgift att registrera i Förskoleportalen om en förälder väljer att ringa in, lämna lapp
eller meddela muntligt gällande sjukanmälan, friskanmälan eller ändring av enstaka tider.
Det här verkar vara olika för olika avdelningar. En del avdelningar registrerar enbart
friskanmälan eftersom det måste göras för att kunna logga att barnet är närvarande på
förskolan igen. Barnet har status frånvaro på morgonen vilket innebär att ingen registrering
behöver göras för sjukdom eller ledighet eftersom statusen redan är frånvaro.
Ett önskemål som förskolepersonalen lyfter fram är en funktion för att enkelt kunna sortera
fram barn som är närvarande på morgon och kväll när avdelningarna är sammanslagna. Som
det är nu får förskolepersonalen bläddra igenom barn på alla avdelningarna.
Vilka fördelar och vinster som finns genom Förskoleportalen är ännu svårt att kunna se
eftersom det är relativt nytt och projektet fortfarande pågår. Det är viktigt att lyssna på
föräldrar som har sina barn inom förskolan och vilka behov de har. Det är även viktigt att
följa med i den utveckling som sker med e-tjänster. En kategorisering av de olika för- och
nackdelar som förskolepersonalen upplevt följer här:





Registrering av sjukdomar i Förskoleportalen med kommentar
Foton på barnen i Förskoleportalen
Att det inte går att se foton på föräldrar eller andra anhöriga
Att förskolepersonalen själva får registrera ändringar i Förskoleportalen när föräldrar
inte gör det
 Att scheman måste registreras manuellt av förskolepersonalen själva, det borde gå
automatiskt från det debiteringssystem där alla scheman finns registrerade
 Funktion saknas för att enkelt kunna sortera de barn som är kvar på kvällen när
avdelningar slagits samman
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4.5 Åsikter på Förskoleportalen ur föräldrarnas perspektiv
Åsikterna från åtta föräldrar har tagits fram genom e-post och en muntlig intervju. All empiri
från föräldrarna är konfidentiell, se bilaga 3 för att se datum när olika intervjuer skett eller
svar erhållits. För att se de frågor som är ställda till föräldrarna, se bilaga 1.
En del föräldrar använder Förskoleportalen (inkluderat alla kommunikationskanaler) och
andra inte. Av de tillfrågade föräldrarna var det två som valt att inte använda
Förskoleportalen. Om Förskoleportalen inte används beror på att föräldrar i det fallet vill ha
den mänskliga kontakten istället för att sköta hanteringen elektroniskt. Det kan även vara att
föräldrar saknar ”smartphone”, surfplatta eller e-legitimation för att kunna använda
Förskoleportalen på webben. Flera föräldrar känner heller inte till att de kan använda
tryckskärmarna som finns på några avdelningar. Det finns föräldrar som undrar hur länge
projektet med Förskoleportalen ska pågå och om/när Förskoleportalen införs på alla
avdelningar inom Karlstads kommun. En annan fundering som kom fram var om vart det går
att lämna önskemål om förändringar i Förskoleportalen.
4.5.1 Föräldrarnas perspektiv: Förskoleportalen på webben
Förskoleportalen på webben används av föräldrar för att göra sjuk-, frisk- och
ledighetsanmälan, ändra enstaka tid för hämtning och lämning samt anmäla om någon annan
hämtar.
En fördel med Förskoleportalen som föräldrar upplever är möjligheten att göra ändringar själv
när det gäller att gå in och ändra tider för barnet, vem som hämtar/lämnar samt att kunna göra
sjuk-, frisk- och ledighetsanmälan. Dessutom går det att göra vid den tidpunkt föräldern själv
vill och har möjlighet. Ett önskemål som finns är att förskolepersonalen vid sjukanmälan kan
lägga in en kommentar alternativt att det kommer ett automatiserat e-post meddelande eller
sms om att förskolepersonalen varit inne och noterat att sjukanmälan är gjord. Ett annat
önskemål är att det vore bra att få information om det går en speciell sjukdom.
En annan fördel som lyfts upp av föräldrar är möjligheten att lägga in ett foto på barnet, sig
själv som förälder eller på andra anhöriga som lagts in av föräldern som troliga anhöriga som
kommer hämta/lämna barnet/barnen. Det känns som en extra trygghet eftersom även vikarier
har möjlighet att veta att de lämnar rätt barn till rätt som kommer för att hämta. Det vore bra
om även förskolans personal och vikarier finns med här med foto.
Ett problem föräldrar valt att lyfta upp är att Förskoleportalen är besvärlig t.ex. vid
ledighetsanmälan eftersom föräldern behöver fylla i varje dags ordinarie tid för att ta ledigt.
Det resulterar i ganska många ifyllningar bara för en veckas ledighet. Det vore även bra om
den senaste ledighetsanmälan kom överst istället för som nu längst ner.
Ett annat problem är att det är krångligt att behöva gå in här när någon annan ska hämta eller
om tid ändras eftersom det krävs inloggning via e-legitimation. Det här skulle underlättas om
funktion fanns i Förskoleappen istället där inloggning sker genom ett eget valt lösenord.
Ett önskemål som föräldrar har är om förskolepersonalen kunde lägga in noteringar i portalen
om hur barnet/barnen ätit/sovit/gjort under dagen. Det här innebär att föräldrar får
informationen om barnet/barnen oavsett vilken förskolepersonal som är kvar när de kommer
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för att hämta sitt/sina barn. Dessutom är det oftast lite stressigt när barnet/en ska hämtas och
det är inte alltid föräldrar hinner med att ta reda på hur dagen varit.
Ytterligare önskemål är att även hänt under veckan information med foton skulle kunna
läggas här. Idag finns information både på plats på förskolan samt på kommunens hemsida.
Nyhetsbrev läggs upp på hemsidan genom en länk och det finns möjlighet att prenumerera på
länken vilket gör att föräldrar inte går in via förskolans hemsida och missar därmed
information upplagd där. Den information som läggs upp på förskolans hemsida är ofta
relaterad till olika händelser på förskolan, som t.ex. påskfirande, julfirande och liknande.
Första sidan med Nyheter känns inte väsentlig med tanke på att nyheterna som finns där inte
är speciellt nya. Vore bra att få nyheter kategoriserade på avdelningsnivå för att öka
användningsområdet. Det skulle innebära att varje avdelning kan lägga in sin egen
information som nyhetsbrev eller aktiviteter som är på gång och på det viset komma ifrån
lappar och meddelanden på väggar/dörrar. Det är mycket enklare att ha all information samlad
på ett ställe. För att göra det än bättre skulle det automatiskt gå iväg ett e-post meddelande
eller sms när något nytt läggs in. En indelning i för- och nackdelar av de åsikter föräldrarna
har följer här:
 Möjligheten att göra ändringar angående enstaka schematider, anmäla sjukdom, välja
vem som hämtar vid den tidpunkt föräldern själv vill
 Att det går att lägga in foto på barnet, föräldrar eller andra anhöriga
 Att inte foto på förskolans personal eller vikarier finns
 Att ledighetsanmälan är tidskrävande att göra om barnet ska vara ledig flera dagar
 Att det endast går att välja vem som hämtar i Förskoleportalen på webben
 Att inte all information och nyheter läggs upp här för att få allt samlat på ett ställe
4.5.2 Föräldrarnas perspektiv: Förskoleappen
Fyra av de föräldrar som intervjuats använder Förskoleappen. De som inte gör det har endera
inte någon ”smartphone” eller väljer den mänskliga kontakten före den elektroniska.
Det är mer smidigt att använda Förskoleappen till att göra sjuk-, frisk- och ledighetsanmälan
än att använda Förskoleportalen på webben eftersom den kräver e-legitimation för att logga
in. Det är ju inte säkert att e-legitimation är med överallt medan telefonen alltid finns i
närheten. Däremot finns ju aspekten med säkerhet på telefonen. På en dator finns ofta ett
virusprogram men det är ju inte lika med en telefon.
En nackdel med Förskoleappen är att det saknas en funktion för att enkelt kunna gå in och
ändra vem som hämtar samt att det inte går att ändra enstaka tider för lämning/hämtning. Det
här är ett önskemål som föräldrar gärna vill ha i framtiden. Ett annat önskemål är att det
kommer ett automatiskt sms alternativt e-post om att förskolepersonalen sett att ett barn blivit
sjukanmält. Det vore bra om alla funktioner som finns i Förskoleportalen på webben även
finns på Förskoleappen eftersom en del föräldrar tycker det vore bra att enbart använda sin
”smartphone” eller sin surfplatta. Kategoriseras föräldrarnas åsikter blir för- och nackdelar
enligt följande:
 Enkelt att använda Förskoleappen
 Smidigare än Förskoleportalen på webben eftersom ingen e-legitimation behövs
 Funktionen för att välja vem som hämtar/lämnar saknas
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 Alla funktioner som Förskoleportalen på webben har borde finnas även i
Förskoleappen
4.5.3 Föräldrarnas perspektiv: Tryckskärmarna
Av de intervjuade föräldrarna känner de flesta inte till att tryckskärmarna finns eller har inte
reflekterat över att de var tillgängliga för alla.
De som har provat att använda tryckskärm tycker att det är smidigt eftersom inloggning inte
behövs för att kunna göra det som föräldern har behov av. Men samtidigt känns det lite
osäkert att det inte behövs någon inloggning för det betyder ju att vem som helst kan gå in och
göra någon ändring på någon annans barn genom endera ett misstag eller endera medvetet.
Känns lite olustigt som förälder. Här följer en indelning av åsikterna i för- och nackdelar:
 Smidigt att använda eftersom ingen inloggning krävs
 Dålig information om att tryckskärmarna finns
 Dålig information om att tryckskärmarna är till för alla på förskolan inte bara för de
som har det på sina avdelningar
4.5.4 Föräldrarnas perspektiv om framtidens kommunikations sätt
Åsikterna kring om det här är rätt sätt att kommunicera mellan föräldrar och förskolan går
isär.
Det är förmodligen effektivare för förskolans personal att få in allt elektroniskt och kunna se
informationen i deras arbetsverktyg. Det kan vara lätt för förskolepersonal att glömma bort att
göra en notering om den information som kommit muntligt. Det känns även rätt ur
miljösynpunkt eftersom det borde resultera i mindre mängd papper.
En del föräldrar anser att det här känns som framtidens kommunikations sätt och den
personliga kontakten med förskolans personal försvinner inte med det här utan istället ger det
förskolepersonalen mer tid att lägga på barnen och andra mer viktiga saker än att hantera
sjukanmälan eller ändring av tider. Förskoleportalen borde användas på alla förskolor inom
Karlstads kommun.
Andra föräldrar vill fortsätta kunna lämna information på papper och via telefon till
förskolepersonalen. Det är viktigt med den mänskliga kontakten och den bör prioriteras.
Dessutom har inte alla tillgång till dator eller ”smartphone” därför är det inte rätt att välja ett
elektroniskt sätt att ha kommunikationen på. Om en förälder väljer att lämna informationen på
papper eller via telefon bör inte förskolepersonalen säga åt föräldern att lägga in det via
Förskoleportalen på webben eller Förskoleappen.
Det är lätt att glömma bort att gå in på Förskoleportalen för att se om det kommit någon ny
information speciellt om föräldern har barn både på förskolan och på skola. Däremot att se
information som sitter på förskolan är svårare att missa eftersom den sitter på avdelningens
anslagstavla/almanacka eller läggs i barnets/barnens ”postrulle”.
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5 Analys
I kapitlet jämförs den framtagna teorin med den insamlade empirin och strukturen på kapitlet
följer analysmodellen.

5.1 Organisatoriska faktorer
Dimensionen organisatoriska faktorer innehåller tre faktorer: ledningens engagemang,
organisationens kultur och organisationens struktur. Samtliga faktorer påverkar det resultat
Karlstads kommun vill uppnå med projektet med Förskoleportalen som det framtida
kommunikationssättet.
5.1.1 Ledningens engagemang
Förskolepersonalens uppfattning är att de får stöd av sina chefer i projektet vilket både The
Standish Group (2009), Fredriksson och Ljung (2010) och Chow och Cao (2008) anser är
viktigt för att ett projekt ska kunna lyckas. Echeverri och Edvardsson (2012) poängterar
vikten av att ledningen får medarbetarna med sig i en utvecklingsprocess vilket Karlstads
kommun gör genom att göra personalen på förskolorna delaktiga i projektet. All
förskolepersonal ska använda Förskoleportalen i det dagliga arbetet och de har möjlighet att
påverka.
5.1.2 Organisationens kultur
Verksamheten inom förskolorna är öppen för nya idéer och förslag från förskolepersonalen på
förändringar, vilket talar för att organisationen inte är alltför homogen vilket Forslund (2009)
menar är väsentligt eftersom nya idéer kan gå förlorade om alla strävar åt samma håll. De
regler, värderingar och normer som finns i en organisation påverkar hur en organisation
fungerar (ne.se, ”företagskultur”; Forslund, 2009; Alvesson, 1989). Förskolornas regler,
värderingar och normer verkar ha en karaktär som välkomnar förslag, stora som små.
5.1.3 Organisationsstruktur
Om en organisation arbetar agilt arbetar medarbetarna i team där ingen har mer ansvar än
någon annan (Gustavsson, 2011). Inom förskolan arbetas det inte agilt men däremot arbetar
varje avdelning som ett team och strävar mot samma mål. Alla får säga sitt om verksamheten
och hur den dagliga verksamheten ska skötas. Tillsammans med organisationens kultur ska
organisationens struktur tydliggöra vem som gör vad och på vilket sätt organisationen hänger
samman (Echeverri & Edvardsson, 2012). Varje team ansvarar för den dagliga planeringen av
verksamheten men ytterst ansvarig finns en förskolechef.

5.2 Mänskliga faktorer
Dimensionen mänskliga faktorer innehåller: medarbetarnas kunskap och vilja,
föräldrainvolvering, samverkan och kommunikation. Alla delarna i dimensionen bidrar till att
uppnå att Förskoleportalen är det framtida kommunikationssättet.
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5.2.1 Medarbetarnas kunskap och vilja
Genom att låta förskolepersonalen vara med och delta i projektet med Förskoleportalen har
förskolans personal lärt sig det nya systemet under projektets gång och har getts en möjlighet
att därigenom växa in i systemet. Något som stämmer väl överens med det som både
Magnusson och Olsson (2008) samt Fredriksson och Arola (2009) kommit fram till. Enligt
The Standish Group (2009) är det väsentligt att ge medarbetarna rätt verktyg och rätt kunskap
för att ett projekt ska lyckas. Utöver att förskolepersonalen lärt sig Förskoleportalen under
projektets gång har de fått utbildning i hur iPad och Förskoleportalen fungerar innan starten
av projektet.
Enligt Echeverri och Edvardssons (2011) sätt att se på en medarbetare som en del av en tjänst
är det väsentligt att medarbetarna är motiverade och känner arbetsglädje eftersom det kan
påverka kvaliteten på tjänsten. All förskolepersonal uppskattar inte det nya verktyget, vilket
kan påverka kvaliteten på e-tjänsten Förskoleportalen. Något annat som kan påverka
förskolepersonalens motivation, och som kom fram i undersökningen, är att de själva får
lägga in schema för respektive barn på alla avdelningar, det tar tid för förskolepersonalen.
5.2.2 Föräldrainvolvering
Eftersom projektet med Förskoleportalen bedrivs i den dagliga verksamheten på Råtorps
förskola och Södra Råtorps förskola har slutanvändarna, som i det här fallet är föräldrar,
involverats direkt vilket är viktigt för ett projekt (Fredriksson & Ljung, 2010; Chow & Cao,
2008). Det kan innebära att problem och fel från slutanvändarnas sida upptäcks relativt snabbt
enligt Magnusson och Olsson (2008). Föräldrarna har önskemål om förändringar och förslag
på nya saker som kommunen bör utvärdera och som Magnusson (2003) skriver är involvering
av slutanvändarna ett bra sätt för att ta del av krav, behov eller önskemål från dem. Föräldrars
involvering har t.ex. resulterat i att Förskoleappen skapades och som Magnusson (2003)
kommit fram till beror nyttan med slutanvändarnas involvering på hur utvärderingen av deras
idéer görs. Föräldrarna är inte involverade helt i projektet vilket visar sig t.ex. genom den
bristande kunskap föräldrarna har om tryckskärmarna och dess användningsområde. För en
offentlig organisation kan det vara bra att veta vilka interna och externa intressenter som finns
innan utvecklingen av e-tjänsten görs för att därigenom kunna, informera om och lära
intressenterna e-tjänsten (Axelsson et al, 2013). Att föräldrarna är intressenter vet kommunen
däremot är inte e-tjänsten förankrad hos föräldrarna innan projektet startades vilket kan ses
som en nackdel. Föräldrarna har fått lära sig hur de ska använda Förskoleportalen genom en
lathund som erhölls från förskolan när projektet startades på respektive förskola. Frågan är om
lathunden är tillräcklig för som The Standish Group (2009) påpekar är det viktigt att ha rätt
kunskaper inte bara rätt verktyg. Goda relationer med slutanvändarna behövs för att lyckas
med ett projekt (Chow & Cao, 2008). Om det är goda relationer mellan föräldrar och
förskolans personal i projektet är lite svårt att avgöra i den här undersökningen men till viss
del verkar det vara det eftersom det tillkommit funktioner i samverkan med föräldrar. Fast å
andra sidan finns det funktioner som föräldrar inte har kunskap om eller liten kunskap om
vilket kan ses som ett tecken på att relationen behöver vårdas ytterligare.
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5.2.3 Samverkan
Gränsöverskridande samverkan sker i den offentliga sektorn (Lindberg, 2009; Hörnemalm,
2008) och med människor (Danermark, 2000). I projektet med Förskoleportalen sker en
samverkan mellan föräldrar och förskolans personal. En anledning till samverkan kan vara att
det finns ett gemensamt mål som eftersträvas (ne.se, ”samverkan”; SAOB, 2013; Kajsa
Lindberg, 2009). När det gäller föräldrar och förskolans personal är informationsflödet en
samverkanspunkt som kommunen anser är viktig och den finns beskriven i
kvalitetsredovisningen för läsåret 2011/2012. Förskoleportalen handlar om informationsflöde
men det finns inget tydligt mål framtaget för den samverkan som sker genom den. Uhr (2011)
lyfter fram att definiera samverkan kan vara ett problem men det kan lösas genom att en
planering av samverkan görs och ett tydligt mål för samverkan tas fram. Problemet med
samverkan är att de som deltar ser sitt eget behov istället för att se till helheten (Hörnemalm,
2008). I projektet med Förskoleportalen verkar det som att aktörerna i samverkansprocessen,
föräldrar och förskolans personal, ser till sina egna behov i första hand.
5.2.4 Kommunikation
Kommunikation är viktig för en bra samverkan (Håkansson, 1982), dels för att kunna dela
med sig av kunskap (Gottfridsson, 2009) och dels för att skapa en långsiktig relation
(Håkansson, 1982). Kommunikationen i projektet med Förskoleportalen har varit lite
bristande mot slutanvändarna, föräldrarna. Information om det som ingår i projektet har inte
helt nått ut till föräldrarna, t.ex. känner inte alla till att tryckskärmarna finns. Det finns även
föräldrar som känner till att tryckskärmar finns på andra avdelningar, däremot känner de inte
till att tryckskärmarna är för alla föräldrar på förskolan. Kommunikationen är även viktig för
att få ett projekt att lyckas (The Standish Group, 2009) och för att säkerställa att de som fattar
besluten i ett projekt får den information de behöver (Jansson & Ljung, 2004). Föräldrar
saknar information om hur det går med projektet, hur länge det ska pågå i projektform och om
var de kan lämna in önskemål om förändringar i Förskoleportalen. Förskolans personal
upplever att det för det mesta fungerar med att föräldrar t.ex. gör sjukanmälan via någon av
kommunikationskanalerna och om någon förälder glömmer eller missar försöker personalen
på förskolan att påminna. En del föräldrar upplever att använda elektroniken gör att de missar
något i kommunikationen med förskolepersonalen.

5.3 Processfaktorer
I dimensionen processfaktorer ingår faktorerna målet med projektet och kundvärde genom
processorientering. Faktorerna bidrar till att uppnå att Förskoleportalen är framtidens sätt att
kommunicera inom förskolan.
5.3.1 Målet med projektet
Karlstads kommun har angett det syfte och mål de har för projektet med Förskoleportalen och
enligt The Standish Group (2009) är det viktigt att ha ett tydligt projektmål eftersom det
bidrar till ett projekts framgång men som Jansson och Ljung (2009) skriver har det även
betydelse för motivationen hos dem som är i projektet. Eftersom projektet fortfarande pågår
går det inte helt att utreda hur motiverade förskolans personal varit i projektet men flertalet av
förskolepersonalen är nöjda med hur Förskoleportalen fungerar. Målet är att hitta det sätt att
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kommunicera som fungerar i framtiden och även underlättar samverkan mellan förskolans
personal och föräldrar. Kommunen har även som mål att underlätta för personalen inom
förskolan när det gäller deras administrativa arbete.
Ett projekts intressenter påverkas eller påverkar även de projektet och därför behöver målet
tydliggöras även för dem (Jansson & Ljung, 2004). Föräldrarna, som är projektets
intressenter, påverkas i högsta grad av projektet med Förskoleportalen, eftersom deras
kommunikation och samverkan med förskolan förändrats. Om föräldrarna förstår eller har
kännedom om projektets mål eller syfte framgår inte av de åsikter som kommit fram. Däremot
anser en del föräldrar att Förskoleportalen är bra och samverkan underlättas genom den
medan andra föräldrar tycker det ledare till försämring eftersom för dem är den personliga
kontakten viktigare.
När ett projekt avslutas har också betydelse eftersom det påverkar aktörer (Jansson & Ljung,
2009) och vissa föräldrar har undrat över när projektet avslutas och om Förskoleportalen
kommer införas i hela kommunen.
5.3.2 Kundvärde genom processorientering
Kunden till Förskoleportalen, sett ur ett processorienterat perspektiv, är förskolepersonalen
och föräldrarna eftersom processorienterad syn innebär att kunden är den som processen
skapar värde för (Echeverri & Edvardsson, 2012; Christiansson, 2000). Det här innebär
följaktligen att Förskoleportalens process har flera kunder som efterfrågar resultatet av
processen. Det kundvärde, eller resultat, som skapas genom användandet av Förskoleportalen
är t.ex. att förskolans personal får vetskap om vilka barn som ska närvara på förskolan, de kan
se en sjukanmälan direkt på morgonen och de ser vilken tid respektive barn lämnas och
hämtas. För föräldrarna består kundvärdet av att de kan göra olika ändringar när de själv
önskar. Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) uppstår ett kundvärde när kundens behov är
tillfredsställt.
Genom den kartläggning som författaren gjort för processen sjuk- och friskanmälan för
samtliga kommunikationskanaler går det att se vem som är mottagare av processresultatet,
vilket en processkartläggning ska resultera i enligt Christiansson (2000). Genom kartläggning
tydliggörs och beskrivs processer (Christiansson & Christiansson, 2006). En visuell bild kan
säga mer än text som Gustiené (2010) uttalar det ”a picture is worth a thousand words”.
Föräldrarna är både kund och aktör i processen vilket även Echeverri och Edvardsson (2012)
och Alter (2008) beskriver är en möjlighet. Föräldrarna är aktör genom att de lägger in olika
uppgifter som förskolepersonalen har behov av och kund eftersom även föräldrarna vill ha ett
resultat genom Förskoleportalens process. Genom att göra en kartläggning av processerna
som finns för Förskoleportalen kan de beskrivas och tydliggöras för alla aktörer och kunder i
processen.

5.4 Tekniska faktorer
Den tekniska dimensionens faktorer är indelad i två delar: tjänst, e-tjänst och e-government
samt iPad och PC. Faktorerna påverkar möjligheten för Förskoleportalen att bli det framtida
sättet att kommunicera inom Karlstads kommuns förskoleverksamhet.
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5.4.1 Tjänst, e-tjänst och e-government
Kommunens mål med Förskoleportalen är att skapa den kommunikation som fungerar bäst för
samverkan mellan förskolans personal och föräldrar, det vill säga se till helheten om vad som
är bäst för alla som deltar i samverkansprocessen. Det är något som är viktigt eftersom
offentliga verksamheter ska ge medborgare den samhällsservice som de önskar men samtidigt
är det viktigt att se till helheten, dvs. alla medborgares bästa och inte den enskilda
medborgaren (Echeverri & Edvardsson, 2012).
I Förskoleportalen går det att göra sådant som tidigare gjordes genom telefon eller personlig
kontakt mellan förskolans personal och föräldrar. Som Lindgren (2013) skriver omvandlas
tjänster som tidigare utfördes via telefon eller personlig kontakt till e-tjänster. En del föräldrar
ser det som en fördel att kunna använda Förskoleportalen eftersom den innebär att de själva
kan planera hur de använder sin tid. Medan andra föräldrar inte vill använda den elektroniska
tjänsten utan föredrar den mänskliga kontakten vilket även Lovelock och Wirtz (2011)
konstaterar om kunder.
Genom att skapa en självbetjäningstjänst som finns både på internet och som app för föräldrar
samt verktyget iPad för förskolans personal kan kanske kommunens mål uppfyllas. Fördelen
med Förskoleportalen är att den är en självbetjäningstjänst vilket innebär att föräldrarna kan
göra den tjänst de vill vid den tidpunkt de själva väljer något som även Hilton et al. (2013)
håller med om. e-tjänster kan förenkla och spara tid enligt Echeverri och Edvardsson (2012,
refererar till Carlell, 2001) vilket flertalet föräldrar som använder Förskoleportalen upplever.
En tjänst är en process som ger värde för en kund och kunden kan vara både en extern eller en
intern part (Edvardsson & Olsson, 1996) och i fallet med Förskoleportalen är den en tjänst för
såväl personalen på förskolan som för föräldrarna och ska därmed ge värde för båda parterna.
Enligt det empiriska underlaget ser en del av föräldrarna ett värde i Förskoleportalen medan
andra inte gör det. De föräldrar som uppskattar Förskoleportalen har önskemål om
förbättringar som skulle göra dem än mer nöjda. Förskolans personal verkar förhållandevis
nöjd med Förskoleportalen även om det finns önskemål om förbättringar. All
förskolepersonal tycker inte om att behöva arbeta på det nya sättet.
5.4.2 iPad och PC
Förskolans personal upplever att iPad är enkel att använda både för dem själva i det arbete de
gör med den som i den pedagogiska verksamheten när den används av barnen för att t.ex.
spela spel eller lägga pussel. Apple (2013) beskriver iPad som lätt att använda genom sin
”multi-touch”-funktion och enligt Helmersson (2013) kan iPad användas till många saker som
t.ex. att läsa e-post, spela spel, surfa på internet eller använda de olika appar som finns.
En fördel med iPad är att den är lätt att ta med sig för förskolans personal. En vanligt stationär
dator som NE (2013h) skriver går inte att flytta på. Den bärbara datorn är förhållandevis lätt
men kan inte använda samma appar som finns för iPad (Apple, 2013) vilket gör att en bärbar
dator inte är aktuell att använda för förskolans personal i det syfte som iPad används. Om iPad
är den bästa surfplattan att använda för förskolans personal är inte undersökt här. iPad
används för det dagliga arbetet som förskolans personal gör i Förskoleportalen medan PC
används till t.ex. att registrera scheman för alla barnen.
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6 Slutsatser och Rekommendationer
Slutsatser och rekommendationer innehåller de slutsatser som författaren kommit fram till
genom analysen samt rekommendationer till Karlstads kommun.

6.1 Slutsatser
Syftet med uppsatsen i ämnet informatik, är att undersöka om Karlstads kommuns projekt
med e-tjänsten ”Förskoleportalen” underlättar i förskolepersonalens samverkan med
föräldrarna inom förskolan samt om iPad är ett bra arbetsverktyg för förskolans personal i
deras arbete med Förskoleportalen.
Forskningsfrågorna som uppsatsen ska besvara är:
 Är Förskoleportalen och dess arbetsverktyg iPad det framtida kommunikationssättet
för förskolans personal i deras samverkan med föräldrarna?
 Är iPad ett bra arbetsverktyg för förskolans personal?
Enligt undersökningen verkar Förskoleportalen eller en liknande e-tjänst vara ett bra framtida
kommunikationssätt att ha mellan förskolans personal och föräldrar sett både från
förskolepersonalens perspektiv och från föräldrarna även om inte alla parter i den här
undersökningen är eniga om det. Förskoleportalen underlättar för förskolepersonalen och
föräldrarnas samverkan och tiden som tidigare användes på det som numer görs i
Förskoleportalen kan istället användas till informationsutbyte om andra saker.
För att skapa en bra samverkan mellan förskolepersonalen och föräldrar är det viktigt att få
förskolepersonalen motiverad till att använda Förskoleportalen, inte minst för kvaliteten på
tjänsten som annars riskerar att sänkas. En rutin som kan sänka motivationen är det merarbete
förskolepersonalen får genom att registrera respektive barns schema i Förskoleportalen. I
projektet med Förskoleportalen får både förskolepersonalen och föräldrar nytta av det resultat
som framkommer och det är bra att båda parterna är involverade även om det är på olika
nivåer. Föräldrarna skulle kunna få vara mer involverade än de är i nuläget, dels för att fånga
upp åsikter från dem och dels för att få dem mer motiverade till att använda Förskoleportalen.
Något som påverkar en bra samverkan är om målet för samverkanspunkten tydligt finns
definierat. I den kvalitetsredovisning som är gjord finns samverkanspunkten om
informationsflödet mellan förskolepersonal och föräldrar med men för att få vetskap om den
behöver föräldrar aktivt välja att läsa igenom redovisningen. Förskoleportalen är ett
informationsflöde men kring den finns inget specificerat samverkansmål framtaget eller om
det finns har det inte synliggjorts.
Genom att se på verksamheten och Förskoleportalen ur ett processorienterat perspektiv
tydliggörs vem som är aktör i en process och vem som är kund. Kund inom processorientering
är den eller de som får värde av processens resultat. Genom att göra en kartläggning av de
olika processerna kan de tydliggöras och synliggöras vilket kan resultera i att det t.ex. blir
lättare att se potentiella förändringsmöjligheter. För processen sjuk- och friskanmälan, där
författaren gjort en kartläggning, går det att se och jämföra hur processflödet ser ut för de
olika kommunikationskanalerna. Det går att se att förskolans personal och föräldrar båda är
intresserade av processens resultat och genom det är kunder till processen. Om en jämförelse
kring deras skillnader skulle göras kan det vara möjligt att hitta förbättrings- eller
förändringsmöjligheter. Att se en visuell bild kan underlätta, ibland säger den mer än ord.
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Även kommunikationen är väsentlig för en bra samverkan. Information om vad
Förskoleportalen ska användas till och vilka olika funktioner som den innefattar, har mot
föräldrar varit aningen bristfällig. Det framkommer genom att föräldrar är ovetande om att
tryckskärmar finns eller att de vet att de finns, men de känner inte till att de får användas av
alla föräldrar även om de inte finns på det egna barnets avdelning. Även kommunikation om
hur projektet framskrider saknas, och hur länge projektet ska pågå. För förskolepersonalen
verkar kommunikationen genom Förskoleportalen fungera bra, i de fall föräldrar ringer eller
glömmer att använda Förskoleportalen påminner förskolepersonalen dem. Däremot finns det
föräldrar som inte uppskattar den elektroniska kommunikationsvägen utan vill ha det som
tidigare. En stor nytta flera föräldrar ser genom användningen av Förskoleportalen är att de
själva kan bestämma när de vill använda Förskoleportalen eftersom den finns tillgänglig
dygnet runt. Det här är även något förskolepersonalen ser positivt på eftersom föräldrar inte
behöver känna sig tvungna att ringa om t.ex. sjukdom mitt i morgonstressen.
Det finns bra förutsättningar för att projektet i sig ska lyckas genom att förskolepersonalen är
så pass involverade i Förskoleportalen som de är. De får komma med åsikter och genom deras
arbetssätt med arbetslag och en chef för samtliga, är det tydligt vem som ska göra vad. Att
involvera aktörer som har nytta av ett projekts resultat är betydelsefullt eftersom krav, behov,
problem eller önskemål kan fångas upp i tidigt skede. Det är även en fördel att förankra ett
projekt eller en utveckling hos de intressenter som finns och det är något som kommunen inte
lyckats helt och hållet att göra med föräldrarna. En anledning kan vara att föräldrarna får börja
använda Förskoleportalen från dag ett som barnet/barnen är där. I stort sett är den enda
informationen om Förskoleportalen som föräldrar får, den lathund som erhålls vid barnets
start vid förskolan. Lathunden innehåller kortare beskrivningar om de olika
kommunikationskanalerna, inget om målet eller syftet med Förskoleportalen.
Undersökningen visar att iPad som arbetsverktyg verkar fungera bra. Förskolans personal har
till viss del fått utbildning vilket är viktigt och utöver det lär sig förskolepersonalen att
använda iPaden genom att arbeta med den under projektets gång. iPaden är enkel att arbeta
med genom sin touch-funktion och har de funktioner som förskolans personal behöver i sitt
dagliga arbete. Att kommunen valde iPad var helt enkelt genom att den var den bästa
surfplattan för Förskoleportalen när projektet startades. Utöver det är iPad till skillnad mot en
stationär PC ett mobilt arbetsverktyg vilket även det underlättar för förskolepersonalen. Om
iPad är bättre än någon annan surfplatta har inte undersökts i uppsatsen.

6.2 Rekommendationer
Karlstads kommun rekommenderas att ge föräldrar på förskolorna en bättre förklaring till
varför Förskoleportalen finns och vilka fördelar det är med den för förskolepersonalen och
föräldrarna. Genom att göra det kan fler föräldrar stimuleras till att använda Förskoleportalen.
Ett sätt att få med fler föräldrar i användandet av Förskoleportalen kan vara genom att
tydliggöra målet för Förskoleportalens projekt. Genom att tydliggöra att målet är att skapa ett
bra kommunikationssätt för förskolans personal och föräldrar samt underlätta för
förskolepersonalen i deras administrativa arbete kan få fler föräldrar att börja använda
Förskoleportalen.
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Ett annat sätt kan vara genom att tydliggöra vad kommunen vill åstadkomma för föräldrar
men även för förskolepersonalen. Att visa vilka fördelar kommunen anser att
förskolepersonalen får genom att föräldrar använder Förskoleportalen kan även det vara ett
sätt att få fler föräldrar att använda Förskoleportalen.
Ytterligare ett sätt kan vara genom att göra en kartläggning av processerna och visuellt visa
hur saker sker och genom det tydliggöra vem som gör vad. Det vill säga visa det kundvärde
som en process har.
Genom att införa fler av de funktioner som finns i Förskoleportalen på webben, som t.ex.
schemaändringar, vem som lämnar/hämtar skulle även det kunna innebära att fler börjar
använda Förskoleportalen.
Eftersom många föräldrar inte känner till tryckskärmarna eller om de känner till dem inte vet
att alla föräldrar får använda dem oavsett avdelning borde det tydligare framföras att
tryckskärmen är för alla. Meningen med tryckskärmen bör ju vara att de som inte kan använda
Förskoleportalen på webben eller Förskoleappen av någon anledning, ges samma möjlighet
som andra genom tryckskärmen.
Det borde tas fram riktlinjer för hur förskolans personal ska använda Förskoleportalen för att
säkerställa att alla avdelningar gör på samma sätt. Idag verkar hantering av manuella
sjukanmälningar göras på olika sätt, någon avdelning registrerar in dem själva om förälder
inte har gjort någon registrering i Förskoleportalen medan andra avdelningar inte gör det alls.
Något liknande Förskoleportalen skulle även finnas inom lågstadiet och fritids. Genom att
använda Förskoleportalen och ett liknande arbetsverktyg som iPad även där skulle underlätta
för skolans personal. De skulle enkelt kunna bocka av barnen på iPaden istället för att springa
runt på skolan och leta upp rätt papperslista som barnet hör till och där bocka av.
Ett önskemål om en liknande portal skulle införas inom lågstadiet och fritids vore att det gick
att lägga in om barnet ska gå med en kompis hem utöver att välja vem som hämtar. Till hösten
när eleverna får fler lärare skulle lärarna kunna lägga in en notering i de fall något speciellt
hänt med barnet.
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Bilaga 1: Enkät till föräldrar
1. Använder du/ni Förskoleportalen på webben? Om nej vad beror det på?

2. Om du/ni använder den, hur fungerar den? Bra, dåligt, finns det saker som saknas eller
borde ändras?

3. Använder du/ni den mobila Förskoleappen som finns? Om nej vad beror det på?

4. Om du/ni använder den, hur fungerar den? Bra, dåligt, finns det saker som saknas
eller borde ändras?

5. Använder du/ni tryckskärmarna som finns på Himlavalvet eller Regnbågen? Om nej
vad beror det på?

6. Om du/ni använder den, hur fungerar den? Bra, dåligt, finns det saker som saknas eller
borde ändras?

7. Karlstad kommun har som syfte med projektet Förskoleportalen att utreda om portalen
är framtidens kommunikationssätt mellan föräldrar och personal på förskolan.
Upplever du/ni att det är ett bra sätt?

8. Har du/ni några övriga synpunkter, tankar?
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Bilaga 2: Intervjufrågor till personalen
1. Hur gör personalen när de kommer, loggar in?

2. Vad behöver personalen göra för att det ska fungera att använda portalen?

3. Vad används iPaden till förutom att stämpla in och ut barn?

4. Registreras sjukdom för de barn vars föräldrar inte gjort det?

5. Registreras ledighet för de barn vars föräldrar inte gjort det?

6. Läggs barnens schema in via iPaden eller har personalen tillgång till en PC för det
ändamålet?

7. Är det bra med foton inlagda på barnen, föräldrar, andra närstående? Hur syns de
bilderna?

8. Hur fungerar iPaden; t.ex. enkel att använda?

9. Vilka funktioner saknas?

10. Tryckskärmarna, använder personalen dem eller använder de iPad?

11. Hur tänkt med säkerhet på tryckskärmarna eftersom föräldrarna kan göra ändringar
utan inloggning?

12. Har ni stöd från era chefer för att få lära er hur allt fungerar med portalen?
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