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Abstract 

Inför sommaren 2015 var 40 % av alla bygglovsansökningar som skickades in till Karlstads 
kommun antingen felaktiga eller ofullständiga och det leder till stora förseningar på tiden det 
tar från inskickad ansökan till att beslut fattas från kommunens handläggare. Denna 
kandidatuppsats syftar till att undersöka om det med hjälp av gamification och öppna data går 
att förenkla e-tjänster och på vilket sätt, med ansökan av byggnadslov som exempel på en 
kommunal e-tjänst på hos Karlstads kommun. 
 
Gamification innebär att applicera spelmekanismer eller spelupplevelser i icke spelrelaterade 
sammanhang för att öka motivationen och engagemanget hos användarna. Öppna data är när 
data som tidigare inte varit tillgänglig blir disponibel för allmänheten att använda, 
återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse.  
 
Kandidatuppsatsen har genomförts i form av litteraturgenomgång som bas och kvalitativa 
intervjuer med personer som arbetar med gamification, öppna data eller kommunala e-
tjänster.  
 
Slutsatserna av undersökningen visar att e-tjänster kan behöva bli mer självförklarande och 
enklare så att fler medborgare klarar av att använda e-tjänsten. Genom att applicera enklare 
spelmekanismer som passar till kontexten hos en e-tjänst och informationen som går att få ut 
genom öppna data är det möjligt att förenkla e-tjänster och göra de mer motiverande för 
slutanvändaren. 
 
Gamification kan göra e-tjänster enklare och mer motiverande med till exempel: 

 Ge användaren mer feedback 
 Sparfunktion så att användaren får möjlighet att spara sina framsteg 
 Förloppsindikator så att användaren kan följa hur långt i processen den kommit 

Öppna data kan göra e-tjänster enklare och mer motiverande med till exempel: 
 Geografisk data 
 Korslänkning av olika öppna data 
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1 Inledning  
Under kandidatuppsatsens första kapitel finns en presentation av den problembakgrund som 
ligger till grund för kandidatuppsatsens syfte och undersökningsfrågor. Därefter följer syftet 
till kandidatuppsatsen och dess målgrupp.  I metodredovisningen förklaras även hur arbetet i 
kandidatuppsatsen har utförts och motiveringar till olika metodval. 
 

1.1 Problembakgrund 
Överallt finns det processer och aktiviteter som individer undviker att utföra. Det kan vara 
både i arbetslivet och på fritiden som dessa aktiviteter utspelar sig. Orsaken till att 
aktiviteterna undviks kan vara många, det kan vara till exempel att processen anses vara en 
tråkig uppgift eller att personen inte känner att den får ut något värde av att utföra uppgiften. 
Idag finns det e-tjänster som fungerar som komplement till många vanliga statliga tjänster 
men det är inte självklart att de gör tjänsten bättre. Forslund (2013) menar att arbetet i sig bör 
vara intressant och att det ska finns möjlighet till personlig utveckling. Det kan också vara ett 
problem att uppgiften i sig är krånglig och för svår för att individen ska förstå och klara av att 
utföra uppgiften rätt. En uppgift som är svår måste i slutet ge erkännande för väl utfört arbete 
(Forslund 2013). I tusentals år har människan skapat något som kallas spel för att få den 
enorma psykiska kraften roligt eller kul. Ett väl utformat spel är som en missil till 
motiverande hjärtan av det mänskliga psyket (Werbach & Hunter 2012). Är det möjligt att 
tillämpa det engagemanget och motivationen som ges av spel till olika organisationer för att 
möjliggöra roligare och mer lättsamma processer? Werbach och Hunter (2012) säger att med 
hjälp av gamification kan affärsprocesser som tidigare uppfattas som svåra och tråkiga 
omstruktureras till roliga och motiverade processer. 
 
Under de senaste åren har begreppet gamification vuxit fram som ett allt vanligare 
tillvägagångsätt för att öka motivation och framkalla engagemang hos individer som ska 
utföra olika processer. Begreppet gamification med den användningen som det har idag kom 
2003 av Nick Pelling som är en brittisk spelutvecklare som använde principen av att på 
kortare konsultuppdrag göra spelliknande interaktioner på elektroniska enheter (Werbach & 
Hunter 2012). Begreppet gamification befann sig under radarn några år och användes endast 
av ett fåtal spelutvecklare och speldesigners. Werbach och Hunter (2012) säger att det inte var 
förrän 2010 som begreppet gamification blev accepterat och användes på det sättet som det 
används idag. 
 
Under sommaren 2015 skrev NWT en artikel som handlade om hur 40 % av alla 
bygglovsansökningar som skickas in till Karlstads kommun är felaktiga eller ofullständigt 
ifyllda (Ohlsson 2015). På grund av felaktiga och ofullständigt ifyllda ansökningar ökar 
handläggningstiderna på dessa eftersom tid ödslas på onödig rättning av kommunens 
tjänstemän (Ohlsson 2015). 
 
Eftersom det idag blir mycket fel och fördröjningar vid inlämning av bygglovsansökningar 
kan det vara intressant att förenkla e-tjänsterna så att det blir rätt direkt vid ansökan och 
handläggare slipper utföra extra arbete. Hanus och Fox (2015) påminner oss hur lärare fått 
elever mer motiverade av att lära sig ny kunskap eller till och med njuta av annars tråkiga 
uppgifter genom att tillämpa gamification i klassrummet. Med det i åtanke kan liknande form 
av gamification gå att tillämpa för att förenkla och göra e-tjänster enklare och roligare så att 
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individer inte undviker att använda processerna eller tjänsterna. Det borde även finnas 
möjlighet att införa mer öppna data till e-tjänster. 
 
I en undersökning som Zuiderwijk et al. (2015) gjorde definierades öppna data som alla typer 
av öppna regeringsdata och data från den offentliga sektorn, inklusive geografiska, rättsliga 
meteorologiska, social, transport och organisationers data. Det finns redan många områden 
där det är möjligt att se hur öppna data skapar värde, denna kandidatuppsats kommer dock 
endast fokusera på hur det kan skapa värde i offentliga tjänster. Det finns redan offentliga 
tjänster som ”Mapumental” i Storbritannien och ”Mapnificent” i Tyskland som är till för att 
användarna ska kunna hitta hus som passar till just deras liv med hjälp av öppna data. I dessa 
exempel på tjänster blir bostadspriser, avstånd till jobb och vad området i sig erbjuder för 
upplevelserna som alla är öppna data korslänkade med varandra (Open Knowledge 
Foundation 2016).  
 
Det har tidigare skrivits uppsatser om gamification av bland annat Engström och Bissmarck 
(2015) som har visat hur gamification kunde implementeras i utbildningssyfte för att göra 
skolan mer motiverande. Andersson (2014) skrev om hur gamification kunde användas i 
processorienterad verksamhetsutveckling hos Karlstads kommun. Paulsson (2011) skrev om 
hur geografisk öppna data kan hjälpa bygglovsansökningar med utveckling av 3D-modeller 
och förbättringar av användarvänligheten. Tidigare studier har alltså visat både hur öppna data 
och gamification kan förbättra processer. I tidigare studier har jag inte funnit något exempel 
på e-tjänster som existerar med en kombination av gamification och öppna data 
 
I denna kandidatuppsats vill jag därför undersöka ifall det går att förenkla kommunala e-
tjänster med en kombination av data som kan tillföras i e-tjänster i form av öppna data och 
mekaniken som finns hos gamification. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka om det med hjälp av 
gamification och öppna data går att förenkla e-tjänster och på vilket sätt, med ansökan av 
bygglov som exempel på en kommunal e-tjänst i Karlstads kommun. 
 

1.3 Undersökningsfrågor 
- Kan gamification påverka motivationen att använda kommunala e-tjänster och göra e-

tjänsterna enklare på Karlstads kommun? 
- Kan öppna data hjälpa till att förenkla och motivera användning av kommunala e-

tjänster på Karlstads kommun? 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna kandidatuppsats är Karlstads kommun och andra kommuner som vill 
utveckla sina kunskaper om hur det går att göra e-tjänster enklare och mer engagerande med 
hjälp av gamification och öppna data. Kandidatuppsatsen är menad för alla som vill få en 
bättre uppfattning och kunskap om gamification, öppna data och allmänt om e-tjänster. 
Organisationer som arbetar med gamification eller öppna data borde finna denna studie 
intressant att läsa. Den kommer även vara användbar för studenter som vill lära sig mer inom 
området och kanske även de vill skriva en uppsats inom ämnet utifrån mitt resultat.  
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1.5 Metod 
 
1.5.1 Tillvägagångssätt 
Patel och Davidsson (2011) nämner kvalitativ forskning som en metod för insamling av data 
vid forskning. Jag valde ett fallstudieliknande tillvägagångsätt som bygger på att forskningen 
är kvalitativ. Det valet gjorde jag eftersom jag hellre ville veta hur det fungerar på ett specifikt 
fall. Widerberg (2002) säger att kvalitativ forskning syftar till att förklara egenskaper och 
klargöra mer djupgående vad något är, medan en kvantitativ undersökning är utförandet av 
mätningar till olika förekomster.  
 
Till skillnad från kvantitativt inriktad forskning fokuserar kvalitativ forskning på 
datainsamlingen med hjälp av intervjuer och tolkande av analyser. Denna kandidatuppsats 
kommer att var kvalitativ eftersom jag har utfört kvalitativa intervjuer och gjort en analys av 
resultatet. Jag valde att göra intervjuer eftersom jag tycker det ger mycket djupare svar än att 
göra enkätundersökningar. Eftersom jag tyckte att det saknades tidigare studier där en 
kombination av e-tjänster, gamification och öppna data har gjorts så blev metodvalet 
intervjuer av personer som hade kunskap om enstaka områden det som passade bäst för mig. 
Att göra observationer på gamification och öppna data blev även det svårt eftersom det är 
väldigt begränsad användning av områdena på Karlstads kommun. 
 
1.5.2 Litteraturinsamling 
Vid starten på kandidatuppsatsens kunskapsinsamling användes Diva.se och uppsatser.se för 
att undersöka vad som tidigare skrivits om det valda undersökningsområdet. Diva och 
uppsatser.se är hemsidor där studenter lägger upp sina färdiga kandidatuppsatser på. Patel och 
Davidson (2011) säger att det första som ska göras vid början av en forskningsprocess är att 
bestämma vad det är som ska undersökas. Projektansökan UseIT (2016) som har Karlstads 
kommun som projektägare visar att det finns ett behov av att använda mer öppna data för att 
automatisera och optimera processflöden. Användning av gamification och öppna data 
kommer öka utveckling för tjänster i det området det används till, det kommer stimulera 
innovation och öka transparens hos tjänster. Öppna data kan i vissa fall göra hela steg i 
processen helautomatiserade så det blir mer effektivt för både användarna och administrering 
UseIT(2016). Tidigare studier (Engström och Bissmarck 2015; Andersson 2014; Paulsson 
2011) har inspirerat mig med källor på området som jag sedan själv studerat vidare på. Under 
arbetet har jag valt att försöka börja på flera olika delar för att inte fastna under arbetet, 
eftersom det inte ofta är möjligt att arbeta i en logisk ordning av de olika stegen som bör 
finnas i en kandidatuppsats (Patel & Davidsson 2011). Vidare säger de att det är på grund av 
att de olika delarna som problemområde, syfte och litteraturgenomgång inte är klart 
avgränsade utan överlappar varandra i arbetet till en viss del, vilket stämmer bra på min 
kandidatuppsats eftersom jag inte fått min frågeställning från Karlstads kommun.  
 
För att få en bättra bild av vad som min kandidatuppsats skulle innehålla gjorde jag en 
begreppsgraf (se figur 1), där det går att se många av de olika begrepp som jag ansåg vara 
centrala inom mitt valda område och hur de hänger samman med varandra. 
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Figur 1: Valt studieområde 
Källa: Skapad av författaren 
 
Grafen var ett hjälpmedel för både mig under arbetet och nu för läsaren eftersom meningen 
med grafen är att kunna se de olika begreppen som används i kandidatuppsatsen och hur de 
enligt mig hänger samman. Allt börjar hos kunden som har ett behov som i detta fall är 
bygglov. Bygglov är en tjänst hos kommunen som består av olika processer. Genom att lägga 
till mina egna variabler gamification och öppna data visar det hur jag anser de passar in i 
grafen. Patel och Davidsson (2011) vill att centrala begrepp inom problemområdet ska tas 
fram för att senare kunna användas vid sökning av litteratur. 
 
För att införskaffa mig kunskap om området gamification sökte jag upp och gjorde en intervju 
med Andreas Stjärnhem på Sticky Beat för att få hans åsikter och vägledning hur jag kunde gå 
tillväga för att undersöka ämnet och vilka metoder jag kan använda mig av. Patel och 
Davidsson (2011) säger att de olika stegen i en kandidatuppsats kan bli överlappande eftersom 
jag under forskningsprocessen har erhållit nya kunskaper och nya synsätt att se på det valda 
ämnet och problemområdet.  
 
Det som jag hade mest problem med under början av forskningsprocessen var att välja hur jag 
skulle avgränsa mig inom ämnet gamification. Eftersom det är ett stort ämne och det finns 
väldigt mycket information om ämnet var det viktigt att jag avgränsade mig till en tillräckligt 
liten del så att jag under arbetet skulle ha möjlighet att slutföra undersökningen. Jag valde att 
avgränsa mig till hur gamification och öppna data kan förenkla e-tjänster eftersom jag trodde 
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det var ett tillräckligt stort område för att jag skulle hinna med att samla in lämplig teori och 
empiri inom projektets tidsram. 
 
Kotler och Armstrong (2012) säger att när problemområde och syfte är definierat måste 
författaren välja vilken information som ska samlas in och varifrån den ska hittas. Patel och 
Davidsson (2011) kallar information som redan finns publicerad för sekundärkälla medan 
Kotler och Armstrong (2012) kallar det för sekundärdata och definierar det som information 
som redan existerar och finns tillgänglig eftersom den har blivit insamlad i tidigare studier till 
liknande eller annorlunda syfte. 
 
Jag valde att göra merparten av litteratursökningen på Karlstads universitets hemsida via det 
datorbaserade sökverktyget OneSearch. Jag utgick från kandidatuppsatsens syfte, 
frågeställningar och centralt valda begrepp för att genomföra min litteratursökning (Patel & 
Davidsson 2011). En kombination av orden gamification, e-services, e-government och e-
governance gav mest relevant resultat för mig, även sökningar på open data. Patel och 
Davidsson (2011) säger att det är viktigt att testa olika sökningar med olika kombinationer 
och synonymer till de orden vi söker efter. Eftersom det fanns många bra tips på aktuella 
källor från tidigare kandidatuppsatser använde jag mig av många av dessa. Genom att ställa 
många olika sekundärkällor mot varandra bevisar det hög tillförlitlighet på studierna om dessa 
stämmer överens. Kotler och Armstrong (2012) anser att sekundärdata tillför en bra start för 
arbeten och ofta hjälper författaren att definiera problem och mål som bör finnas inom 
området.  
 
Insamling av empiri 
Patel och Davidsson (2011) kallar det för primära källor medan Kotler och Armstrong (2012) 
kallar det för primärdata och definierar det som information som samlas in för det specifika 
området som författaren valt att skriva om. Det finns inom forskning olika sätt att samla in 
primärdata på från olika typer av primärkällor. Patel och Davidson (2011) påstår att både 
intervjuer och enkäter är metoder som författaren kan använda sig av för att samla in 
information på genom att ställa frågor. Det är mycket som skiljer metoderna åt och det som är 
största likheten är att båda metoderna bygger på att utvald person eller grupp ska svara på 
frågor. Patel och Davidson (2011) menar att intervjuer är vanligtvis sådana som är personliga 
i den utsträckningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men det 
kan även gå att göra intervju på telefon eller via mejl 
 
Jag valde till min kandidatuppsats att samla in empirisk data genom ett antal personliga 
intervjuer på Karlstads kommun med personer som jag ansåg vara lämpliga. Jag ville även ha 
intervjuer med personer från vad jag ansåg vara framgångsrika företag som jobbar med 
utveckling av gamification inom IT. Jag föredrog personliga intervjuer för jag tycker det är 
lättare att undvika missförstånd om intervjuerna utförs i person istället för via telefon eller via 
mejl. Något som gör en personlig intervju väldigt mycket bättre enligt min mening är även det 
att det är lättare att ställa följdfrågor och hålla en livlig diskussion om de frågorna istället för 
att enbart få korta svar som blir svåra att analysera. Jag valde att inte använda mig av enkäter 
eftersom jag inte ansåg att den mängd svar som jag skulle lyckas få in med hjälp av en 
enkätbaserad studie skulle kunna kompensera för djupet av information som insamlas med 
intervjuer. Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga 1). 
Intervjuguiden blev framtagen av de slutsatser jag drog från min referensram för arbetet med 
hjälp av min analysmodell över kandidatuppsatsens område. Det blev tillslut 4 intervjuer i 
min kandidatuppsats, ytterligare respondenter blev tillfrågade men kunde av olika anledningar 
inte ställa upp. 
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1.5.3 Val av fallföretag  
Patel och Davidson (2011) menar att en fallstudie innebär att forskningen inte ska av en eller 
flera anledningar täckas av hela populationen. Det ska istället innebära att en undersökning 
utförs på en mindre avgränsad grupp. En nackdel med fallstudier är att det endast avtäcker det 
fall som har undersökts och därför inte behöver bevisa att det stämmer på liknande fall. En 
viss organisation kanske misslyckas eller lyckas med något som inte får samma resultat hos 
en annan organisation. Patel och Davidson (2011) menar att forskaren ska utgå från ett 
helhetsperspektiv vid fallstudier och sträva efter att samla in så heltäckande information som 
möjligt. Min kandidatuppsats är ingen fallstudie men jag har ändå valt att använda mig av 
liknande angreppssätt. Det blir mer av en hypotetisk fallstudie eftersom Karlstads kommun 
inte använder sig av gamification. Det är dock bevisat att personer arbetar annorlunda när de 
är under observation enligt Hawthorn effekten (Forslund 2013). Det betyder att resultatet av 
en fallstudie på en organisation kan bli missvisande för hur det faktiskt fungerar i vardagen 
eftersom personerna som svarar på intervjuer eller blir observerade agerar annorlunda än vad 
det brukar göra. När jag valt att göra intervjuer på Karlstads kommun och på företaget Sticky 
Beat behöver inte det betyda att den information som samlats in för denna kandidatuppsats 
stämmer på andra kommuner eller liknande företag som också arbetar med gamification eller 
öppna data. 
 
Karlstads kommun 
Karlstads kommun är en kommun i Värmlands län. Centralort är länets residensstad Karlstad. 
Karlstads kommun har ca 90 000 invånare varav 60 000 bor inom centralorten. På Karlstads 
kommun har jag valt att intervjua 3 olika personer för att samla empiri till min 
kandidatuppsats. Jag har intervjuat Jenny Brodén som är internationell projektkoordinator 
som har ett brett kontaktnät gällande öppna data och gamification både inom och utanför 
Sverige. Jag valde även att intervjua Patrik Johansson som är stadsbyggnadsingenjör och 
jobbar för stadsbyggnadsförvaltningen på Karlstads kommun. På stadsbyggnadsförvaltningen 
jobbar de med bland annat handläggning av bygglovsansökningar och eftersom jag ville få 
perspektiv ifrån handläggarna för bygglovsansökningar tyckte jag det var viktigt att få med 
någon från stadsbyggnadsförvaltningen. Min tredje intervju på Karlstads kommun var med 
Anders Gustavsson som jobbar som gruppledare för kart- och GIS-utvecklare. Jag tyckte det 
var viktigt att få med en person som jobbar med geografisk öppna data för att få med mer 
utifrån deras perspektiv. Jag hade också önskat att få en intervju med någon på Karlstads 
kommuns e-kontor för att få en bättre bild av hur de jobbar med sina e-tjänster men eftersom 
de inte trodde de kunde tillföra något till min kandidatuppsats så uteblev den.  
 
Sticky beat 
Sticky Beat är en digital upplevelsebyrå som grundades 2006 och har fokus på att ge 
upplevelser till sina kunder. Deras mission är att utveckla den bästa möjliga digitala 
upplevelsen för deras kunder och kundernas användare. De ser sig själva som nyfikna och vill 
alltid expandera deras metoder, applicera deras koncept och principer för att i slutändan 
förflytta användaren digitalt från A till B. Sticky Beat hjälper sina kunder med hjälp av 
storytelling, design, programmering, kunskap och en hel del passion. Jag valde att intervjua 
Andreas Stjärnhem för att få med ett perspektiv från någon som jobbar med gamification. Jag 
valde att endast ha en intervjuperson från Sticky Beat eftersom resultatet från intervjun 
stämde överens med min insamlade referensram. 
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Tabell 1: Intervjurespondenter  
Kunskapsområde Roll Namn Tid 
Öppna data, 
Gamification 

Internationell 
projektkoordinator 

Jenny Brodén 12 april 2016 

Geografisk data Gruppledare för kart- 
och GIS-utvecklare 

Anders Gustavsson 19 april 2016 

Gamification Creative director Andreas Stjärnhem 12 april 2016 
 

Bygglov, E-tjänster Stadsbyggnadsingenjör Patrik Johansson 9 april 2016 
 

 
1.5.4 Analys av insamlad data 
Patel och Davidsson (2011) säger att författaren bör undersöka vilken nivå av 
innehållsvaliditet uppsatsen har genom en logisk analys av innehållet, en analys som kopplas 
till det teoretiska innehållet. Jag har i min analys ställt min insamlade empiri mot min 
insamlade referensram och litteraturstudie för att få en sammanställning av innehållet. För att 
tillgodose syftet med uppsatsen sammanställde jag sedan resultatet från litteraturstudien och 
intervjuerna i en tabell och figur med tillhörande analys kring vilka möjligheter och 
utmaningar jag tycker det finns med att använda sig av öppna data och gamification till e-
tjänster. För att visa hur bygglov e-tjänsten kan tillämpa gamification och öppna data för att 
bli enklare att använda avslutar jag analysen med illustrerande exempel  
 
1.5.5 Presentation av slutsatser 
Efter att ha slutfört analysdelen så sammanställde jag mina slutsatser till Karlstads kommun. 
Jag presenterade även förslag på fortsatta studier inom området gamification och öppna data. 
Eftersom ingen kandidatuppsats blir perfekt finns även den självkritik som jag valt att ge mig 
själv och vilka lärdomar jag dragit av att skriva denna kandidatuppsats. 
 
1.6 Studiens trovärdighet 
Eftersom jag valt att göra strukturerade intervjuer beror studiens trovärdighet på 
intervjupersonernas förmåga vilket enligt Patel och Davidsson (2011) betyder att ju mer 
kunskap intervjupersonen har inom ett område, desto mer trovärdiga blir svaren. För att mäta 
reliabiliteten har jag valt att utföra flera intervjuer med olika personer för att se hur mycket av 
svaren som stämmer överens hos de olika intervjupersonerna. Patel och Davidsson (2011) 
menar att trovärdigheten inte behöver vara dålig ifall frågorna resulterar i olika svar eftersom 
intervjupersonen kan ha haft annan insikt inom området eller ifall frågorna formulerats på ett 
annat sätt. 
 
Det är viktigt att samla in informationen på ett tillförlitligt sätt för att det ska vara hög 
reliabilitet. Jag ser det som en stor fördel att spela in intervjuer för att vara säker på att jag 
som författaren inte missar något eller att något svar missuppfattas eftersom det finns inspelat 
vad som har sagt under intervjuer. Validiteten är en huvudfaktor för att göra effektiv 
forskning, om en viss del av forskningen är ogiltig så blir den värdelös för forskningen 
(Cohen et al. 2013). Enligt Patel och Davidsson måste forskaren själv veta vad 
undersökningen avser för att det ska bli god validitet i den. Patel och Davidson (2011) nämner 
att fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. För att en person ska veta 
vad den mäter så måste mätningen vara tillförlitlig. 
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1.7 Etiska överväganden 
Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra allmänna huvudkrav som måste överses vid 
insamling av empiriska data för forskning. Dessa fyra är  
 

 Informationskravet – Forskaren måste informera de personer som berörs av den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2002). Författaren ska informera 
intervjupersoner och andra deltagande om deras uppgift i uppsatsen och vilka villkor 
som gäller för dem under deras deltagande. Personen ska därför meddelas om att 
denna deltar frivilligt och har all rätt att ångra sitt deltagande när som helst under 
processen (Vetenskapsrådet 2002). 

 Samtyckekravet – De personer som deltar i en undersökning har själva rätt till att 
bestämma över ifall de ska medverka i arbetet eller ej (Vetenskapsrådet 2002). Om 
personen väljer att avsluta sitt deltagande i uppsatsen måste det accepteras av mig som 
författare och intervjupersonen får inte utsättas för otillbörlig påtryckning eller 
påverkan från författaren. Samtliga respondenter har fått tillgång till sammanställning 
av deras empiri och sedan fått tid att höra av sig angående synpunkter. Ingen har haft 
synpunkter på att något ska ändras. 

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla personer i en undersökning skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan läsa eller ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002). Jag har endast 
tagit med namn på de personer som själva valt att deras namn får stå med i 
kandidatuppsatsen och ingen av respondenterna valde att vara anonyma. 

 Nyttjandekrav – Den information som har samlas in om enskilda personer får endast 
användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 
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2 Referensram från litteraturstudie 
 
I kandidatuppsatsen litteraturkapitel kommer tidigare studier inom kunskapsområdet 
gamification, e-tjänster och öppna data att presenteras så att läsaren ska kunna skapa en 
tydligare bild inom ämnet och vad kandidatuppsatsens analys och slutsatser har utgått ifrån. 
 

2.1 Elektroniska tjänster 
Lindgren och Jansson (2013) delar in begreppet i två delar. Elektronisk eller e som det oftast 
förkortas syftar till att något görs elektroniskt och kan därmed kopplas till en elektronisk 
artefakt. Lindgren och Jansson (2013) menar att en tjänst representerar något immateriellt 
eller en process som skapar värde för erhållaren av tjänsten. Kotler och Armstrong (2012) 
definierar en tjänst som varje handling eller prestanda som en part kan erbjuda en annan, 
dessa är i huvudsak immateriella och resulterar inte i något ägande eller ska inte vara bunden 
till en viss fysisk produkt. 
  
I slutet av 90 talet gav den brittiska regeringen en bred definition för att försöka förklara 
omfattningen av e-tjänster till industrin. E-tjänster är utbyte av information över elektroniska 
nätverk som kan vara vart som helst i en distributionskedja. Elektroniska tjänster kan inträffa 
inom en organisation, mellan organisationer och konsumenter eller mellan den offentliga och 
privata sektorn när det både gäller betalda och obetalda transaktioner (Cabinet Office 1999). 
 
Elektroniska affärer har sedan dess uppkomst introducerat nya möjligheter för stora och små 
organisationer att konkurrera på den allt mer globala marknaden (Chaffey 2009). 
Chaffey (2009) säger att med dessa definitioner går det att visa att den handel som sker 
elektroniskt inte enbart är begränsad till själva köpet och försäljningen av produkter, utan att 
den också inkluderar förköp och aktiviteter som inträffar efter såld produkt i 
distributionskedjan. 
 
Ibland hörs även uttrycket elektronisk-handel som oftare syftar till transaktioner som görs 
mellan organisationer och privatpersoner, ibland används istället ordet elektroniska affärer 
som oftast syftar till affärer mellan organisationer. Det finns även en benämning som kallas 
elektronisk-förvaltning där principen bakom e-handel och e-affärer har överförts till teknik för 
regeringen och offentliga tjänster (Chaffey 2009). I denna kandidatuppsats kommer 
samlingsordet elektroniska tjänster användas men elektronisk förvaltning kommer mer 
utförligt beskrivas på vilket sätt de passar in som elektroniska tjänster eftersom denna 
kandidatuppsats handlar om kommunala och offentliga elektroniska tjänster.  
 
Det är vanligt att blanda ihop ordet e-tjänster med det mer använda ordet e-handel som oftast 
står för att en individ köper eller säljer produkter med hjälp av att använda internet som butik 
istället för fysisk butik. Webbsidor som Blocket, Furniturebox, Adlibris eller andra webbsidor 
är de tjänster som många individer först tänker på. E-tjänster innebär dock mycket mer än 
bara finansiella elektroniska transaktioner mellan olika organisationer och dess kunder 
(Chaffey 2009). Han menar att alla transaktioner som sker mellan två parter till exempel 
organisationer, individer eller kommuner som har någon form av en elektronisk tredje part 
som hanterar transaktionen. Det betyder att något så enkelt som att begära ytterligare 
information om en produkt också räknas som en transaktion även om inga pengar var 
inblandade. Chaffey (2009) refererar till Kalakota och Whiston (1997) som ger en rad olika 
perspektiv hur det går att se på e-tjänster. De olika perspektiven är viktiga att känna till 
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eftersom det ibland kan tyckas osäkert vad som räknas och vad som inte räknas som en e-
tjänst enligt Chaffey(2009) som refererar till Kalakota och Whiston (1997)  

1. Ett kommunikationsperspektiv – När det sker leverans av information, produkter, tjänster eller 
en betalning genom att använda en elektronisk väg som hjälpmedel.  

2. Ett affärsprocessperspektiv – När en teknik tillämpas så att den automatiserar 
affärstransaktioner och arbetsflöden åt en organisation. 

3. Ett serviceperspektiv – När e-tjänster ska möjliggöra kostnadsbesparingar samtidigt som det 
ökar hastigheten och kvaliteten på tjänsternas leverans. 

4. Ett online perspektiv – Köp och försäljning av produkter och information via webben. 

När e-tjänster tillhandahålls av kommuner, landsting eller offentliga organisationer brukar det 
kallas elektronisk förvaltning. E-tjänster införs som en del av den elektroniska förvaltningen 
och ses ofta som ett sätt att automatisera manuella processer i syfte att minska ledtiden och 
minska kostnaderna för att tillhandahålla offentliga tjänster (Karlsson et al. 2012 refererar till 
Asgarkhani 2005). 
 
Alshibly och Chiong (2015) refererar till Huffman och Kahn (1998) som i sin studie om 
kundnöjdhet tog fram att människor fördrar att få vara med och bestämma vilka preferenser 
och attribut de vill ha på sina produkter. I jämförelse till e-tjänster där medborgare sällan är 
med vid framtagningen och utvecklingen av e-tjänster. Om en e-tjänst har för mycket 
variation och komplexitet kan det minska medborgarnas tillfredställelse av att använda e-
tjänsten (Alshibly & Chiong 2015).  
 
Alshibly och Chiong (2015) jämför Huffman och Kahn (1998) forskning om kundnöjdhet vid 
shopping, även vid utveckling av e-tjänster måste utvecklaren fokusera på 
informationspresentationen så att e-tjänsten blir användarvänlig för kunden så att personen har 
lätt att förstå och hitta på e-tjänsten.  
 
2.1.1 Elektronisk förvaltning 
Elektronisk förvaltning är en översättning av det engelska ordet ”Electronic government” och 
är tillämpning av informations- och kommunikationsteknik för att leverera offentliga tjänster. 
Det används för utbyte av transaktioner och information mellan exempelvis kommun och dess 
huvudsakliga målgrupper som ur förvaltningskonceptet kan urskiljas som statliga medborgare 
och organisationer (Chaffey 2009).  
 
Lindgren och Jansson (2013) menar att offentliga e-tjänster är ett koncept som definieras med 
många olika namn och de flesta namn används för att beteckna ett elektroniskt gränssnitt 
mellan regeringar och medborgare.  
 
Lindgren (2013) säger att en mängd myndighetstjänster, såsom ansökan om föräldrapenning, 
bygglov, ansökan om plats på förskola och många mer nu finns tillgängligt via internet i form 
av offentliga e-tjänster. Enligt henne ska dessa e-tjänster uppfylla tre mål för att vara 
fungerande e-tjänster. 
 

1. Att förbättra medborgares interaktioner och ge bättre tillgänglighet till offentliga 
organisationer 

2. Effektivisera och förbättra administrativa processer inom den offentliga förvaltningen 
3. Öka den offentliga förvaltningens transparens och ska få effekten att det blir ett mer 

demokratiskt samhälle. 

Regeringen bör ha kännedom att alla medborgarna inte har möjligheten att använda internet 
dagligen eftersom inte alla har tillgång till internet hemma. Det finns fortfarande mycket 
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fördomar om att utföra tjänster på internet istället för att ta kontakt och prata med en fysisk 
person eftersom medborgaren ofta förlorar den personliga rådgivningen (Chaffey 2009). 
Enligt Karlsson et al. (2012) finns det en stor del av befolkningen som tycker att processerna i 
e-tjänster kan vara svåra att förstå, de säger att användartester kan ge många fördelar till 
utveckling av e-tjänster som är svåra att använda. Alshibly och Chiong (2015) säger att 
medborgare och skattebetalare kan känna att de inte får tillräckligt mycket nytta för sina 
pengar. De skulle vilja att skattepengarna ledde till bättre e-förvaltning genom kostnads- och 
tidsbesparingar från e-tjänsten istället för mindre arbetsbörda hos e-förvaltningen. En av de 
viktigaste argument som Alshibly och Chiong (2015) lyfter fram är att eftersom medborgarna 
är användaren av den offentliga tjänsten bör medborgarna vara de som bestämmer vad som är 
värdeskapande hos e-tjänsten istället för företagen som utvecklar eller tillhandahåller e-
tjänsten. 
 
Karlsson et al. (2012) menar att det idag blir allt vanligare att de offentliga myndigheterna 
uppmuntrar medborgare att börja använda e-tjänster för att utföra avancerade och komplexa 
transaktioner med kommunen eller staten. Karlsson et al. (2012) refererar till Rowley(2006) 
som säger att e-tjänster är en växande kanal för kommunikationen mellan regeringen och 
deras medborgare.  
 
Alshibly och Chiong (2015) säger att medborgare känner sig osäkra till att använda e-tjänster 
eftersom de inte alltid vet om de utfört den rätt och vad som händer i processen efter 
medborgarna utfört sin del. Ett ökat kundinflytande vid utvecklingen av e-tjänster kan ses som 
ett positivt subjektivt tillstånd som framkallas av en ökad känsla av kontroll över processen 
som leder till önskat resultat och ger användaren chans att minska oönskat resultat (Alshibly 
& Chiong 2015). De säger att utvecklarna borde ge medborgarna mer egenmakt som de 
definierar som en process för att kunna ge personer mer kontroll. Alshibly och Chiong (2015) 
föreslår att organisationen som tillhandahåller e-tjänsten borde sätta upp en testmiljö med 
potentiellt godtagbart beteende och låta den enskilde testa och experimentera med en mängd 
olika val för att få fram bästa utformning av e-tjänsten. 
 

2.2 Gamification 
“The process of game-thinking and game mechanics to engage user and solve problems 
“(Zichermann & Cunningham 2011: xiv). Gamification kan ha olika betydelser beroende på 
vem du frågar så därför försöker Zichermann och Cunningham (2011) att beskriva det med 
ord som lyfter fram de olika synsätten på ordet gamification. De säger vidare att vissa ser det 
som en teknik att genom spel visa upp och annonsera produkter och tjänster. Andra tänker på 
en metod att skapa avancerade 3D miljöer som sedan ska användas vid utbildning av 
komplexa processer. Huotari och Hamari (2012) jämför spelets designelement som tjänster 
och själva spelet som systemet som tillför en själva tjänsten ur ett marknadsföringsperspektiv.  
I gamification är deltagandet av olika individer en viktig byggsten, men precis som i 
marknadsföringsteori bestäms värdet av en tjänst enbart av vilken subjektiv upplevelse 
användaren får (Huotari & Hamari 2012). Den mest valda definitionen som de flesta forskare 
kommer överens om som beskriver gamification bäst är att gamification är spelmekanismer 
eller spelupplevelser som blir del av en icke spelrelaterad process eller aktivitet (Hamari & 
Koivisto 2015; Robson et al. 2015; Zichermann & Cunningham 2011; Werbach & Hunter 
2012). 
 
Ett väl utformat spel är som en missil till motiverande hjärtan av det mänskliga psyket 
(Werbach & Hunter 2012). I grunden ska gamification vara en teknik för att kunna hitta det 
roliga i olika processer som måste utföras. Werbach och Hunter (2012) säger att gamification 
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innebär att göra affärsprocesser som tidigare uppfattas som svåra och tråkiga till roliga och 
motiverade processer. En process som blivit gamifierad effektivt kommer motivera de 
individer som använder den (Robson et al. 2015). Det är viktigt att få inblick i hur 
revolutionerande gamification kan vara inom områden som utbildning, sjukvård, 
marknadsföring, kommun och regeringsprocesser m.m. (Werbach & Hunter 2012; Robson et 
al. 2015)  
 
Det är viktigt att identifiera alla befintliga angreppsätt som motiverar målgruppen till 
processen, de personer som påverkas av den eller skapar värde i någon form av att använda 
processen. Werbach och Hunter (2012) föreslår att utvecklaren ska försöka sätta sig in i rollen 
som kunden av processen och identifiera vilket budskap organisationen sänder till kunden.  
 
Robson et al. (2015) menar att spel finns överallt. Vi spelar när vi reser, när vi vilar, när vi är 
på jobbet eller enbart för att få en rolig upplevelse. Robson et al. (2015) berättar om öppna 
data som är information som dagens organisationer kan begära från staten. Det är mängder 
data om människor och deras åsikter, känslor och beteende som förut inte funnits tillgängligt. 
Kvantiteten och kvaliteten av öppna data har först nu börjat användas för framställning av 
gamifierade processer. Mer om öppna data förklaras under rubriken öppna data.  
 
Det finns ett ramverk för gamification som kallas MDE-ramverket. ”mechanics”, ”dynamics”, 
and ”emotions” som med svensk översättning i denna kandidatuppsats blir mekanik, dynamik 
och känslor (Robson et al. 2015; Werbach & Hunter 2012; Zichermann & Cunningham 
(2011) ). Enligt Zichermann & Cunningham (2011) utgör mekaniken de fungerande 
komponenterna i spelet och är dess kärna, mekaniken ger utvecklarna möjligheten att styra 
över vad användarna ska göra. Dynamiken är användarnas svar på mekaniken och hur de 
väljer att följa mekanikens struktur. Zichermann och Cunningham (2011) säger att det 
sammansatta resultatet av mekaniken och dynamiken blir de känslor som användaren skapar 
när de interagerar med spelet. Ramverket har utvecklats för att med en strategi kunna utforma 
processer och lyfter fram behovet av att utvecklaren behöver förstå spelmekanik, speldynamik 
och spelkänslor för att kunna göra det möjligt (Robson et al. 2015). I en optimerad process 
som är gamifierad är spelarnas känslomässiga reaktioner och den dynamik som uppstår under 
upplevelsen en planerad effekt av den mekanik som blivit uppställd av utvecklaren till 
processen. Som följd av detta är nyckeln till framgång för en utvecklare att förstå mekaniken, 
dynamiken och känslor och hur dessa principer förhåller sig till varandra i en gamifierad 
upplevelse (Robson et al. 2015; Zichermann & Cunningham 2011).  
 
Hamari och Koivisto (2015) anser att det är viktigt att utvecklarna tar fram en upplevelse som 
känns frivillig för spelarna och inte påtvingad. Användare ska känna att de själva väljer att 
slutföra processen och inte att de blir tvingade till det. Zichermann och Cunningham (2011) 
säger att anledningen till att spelare avslutar en process behöver inte vara att de tycker den är 
tråkig eller svår utan att de helt enkelt tror att de är färdiga. De föreslår att mer processer bör 
ha förloppsindikator som informerar spelaren hur många procent som den har slutfört och vad 
som återstår, till exempel i processer där all nödvändig registreringsinformation ska fyllas i. 
De används även för att uppmuntra nya användare att påbörja processen eftersom de direkt ser 
att förloppsindikatorn rör på sig. De anser att den bästa förloppsindikatorn är den som aldrig 
riktigt når 100 %, utan försöker hela tiden få användaren att komma tillbaka för att fortsätta 
processen. 
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2.2.1 Mekanik 
Mekaniken i gamification är de grundläggande aspekterna av erfarenheten, mekaniken 
bestämmer vilka de viktigaste delarna är, hur användarna interagerar med varandra, hur en 
spelare vinner eller förlorar samt var och när erfarenheten tar plats (Robson et al. 2015). 
Mekaniken är benägen att ge struktur till verksamheten, snarare än att spelaren ska behöva 
självständigt utforska i blindo efter hur den ska hantera upplevelsen (Huotari & Hamari 
2012). 
Spelmekanik är de besluten som speldesigners måste lägga till för att få en icke-spel relaterad 
process att bli mer gamifierad. Det innebär ange mål, sätta upp reglerna, de typer av 
interaktioner (dvs motståndare) och gränser för processen som ska gamifierad (Robson et al. 
2015). De mekaniska delarna är något som ska vara kända innan erfarenheten startar och ska 
förbli konstanta, de får med andra ord inte ändras från en användare till nästa utan måste ge 
möjligheten till samma upplevelse hos alla användare. 
 
Robson et al. (2015) anser att mekaniken bildar strukturer när utvecklare ska införa 
gamification men att den inte på egen hand är tillräcklig för att skapa en upplevelse som 
kommer att motivera beteendeförändringar hos de anställda eller kunder. En utmaning för 
utvecklarna av mekaniken är att förutse vilka typer av dynamik som kan dyka upp och 
utveckla mekaniken så att den upplevs på ett lämpligt sätt (Robson et al. 2015; Werbach & 
Hunter 2012). Att sätta upp mekaniken med poängliga/topplistor för säljare när bonus eller 
lön är inblandat kan vara väldigt omotiverade för den som ligger sist. Det kan kännas för tungt 
att behöva klättra så många placeringar och säljaren ger därför upp. Werbach och Hunter 
(2012) säger att det finns risk att resten av arbetet tas mindre seriöst eftersom för mycket 
engagemang läggs på spelandet. Enligt Zichermann och Cunningham (2011) är en av de mest 
enkla och viktiga mekanikerna i gamification, och en som är i allt högre grad en grund för 
gamification att spelaren får feedback och förstärkning. De definierar feedback som 
information som återkopplas till spelaren och informerar dem om vart de befinner sig för 
närvarande, helst med koppling till en förloppsindikator om sådan finns. Zichermann och 
Cunningham (2011) tycker även att de som utvecklar ett spel måste räkna med att inte alla 
som spelar spelet kommer vilja bli bäst på det utan att spelet därför ska erbjuda olika 
svårighetsgrader för att uppmuntra engagemanget hos spelarna. 
 
2.2.2 Dynamik 
Dynamiken i gamification är de typer av beteende som kan dyka upp hos en spelare som 
deltar i upplevelsen (Robson et al. 2015). Till skillnad från mekaniken som blir utvecklad för 
den gamifierade upplevelsen är dynamiken det som produceras beroende på hur spelarna 
väljer att följa mekaniken i spelet. Till exempel i kortspelet poker finns mekaniken blanda, 
kortläggning och vadslagning, från de olika mekanikerna kan sedan dynamiken som bluff, 
fusk, samarbete och firandet efter seger. Dynamiken kan också skilja sig beroende på ifall 
spelaren är under observation, eftersom spelaren kan känna mer konkurrenskraft när de 
känner sig iakttagna (Robson et al. 2015). Forslund (2013) berättar om Hawthorn-effekten 
som är baserat på forskning från 1920 och 1930-talet där de kom fram till att människor som 
är observerade ofta känner sig speciella och presterar annorlunda. Enligt Zichermann och 
Cunningham (2011) påverkar en uppdateringsfunktion eller sparfunktion användarnas 
beteende på ett positivt sätt när exempelvis ett spel sparas efter att du kommit till en ny nivå 
eller ifall du placerat dig på ett bättre resultat än någon annan användare.  
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2.2.3 Känslor 
Det mentala känslomässiga tillstånd och reaktioner som blir framkallande bland enskilda 
spelare kallas känslor, det kan bli olika reaktioner från olika personer när olika individer 
deltar i en gamifierad aktivitet enligt Robson et al. (2015; Werbach & Hunter 2015). Werbach 
och Hunter (2015) lägger även till att spel är kraftfulla och engagerande eftersom de utnyttjar 
känslor. Robson et al. (2015) beskriver olika känslomässiga reaktioner som till exempel att 
fantasi, underkastelse, gemenskap och utforskning på typer av känslor som framkallas när en 
individ spelar ett spel. Känslor är en produkt av hur spelarna följer mekaniken och sedan 
generar dynamiken. En gamifierad aktivitet ska vara roligt orienterad och tilltalande på en 
känslomässig nivå ifall utvecklarna vill att spelarna ska fortsätta spela, spelet måste skapa 
njutning (Robson et al. 2015 refererar till LeBlanc. 2004). 
 
Det är inte bara positiva känslor utan även negativa känslor som kan vara engagerande om 
den hanteras på rätt sätt enligt Werbach och Hunter (2015). Frustration och besvikelse när 
användaren misslyckas i en svår utmaning kan leda till att användaren vill försöka igen för att 
få ett bättra resultat och spelaren kommer att älska känslan av att lyckas klara av utmaningen i 
slutändan. Alla personer är olika och därför kan olika personer vilja ha olika utmaningar för 
att känna att de verkligen har lyckas när de tillslut blir färdiga och vinner. Det är därför viktigt 
att tänka på att anpassa så att inte utmaningarna blir för svåra till alla spelare utan att det finns 
olika nivåer beroende på hur svårt spelaren vill ha det (Werbach & Hunter 2015). Zichermann 
och Cunningham (2011) säger att bara för att en utvecklare inte kan designa de olika nivåerna 
på samma sätt som de gör i spel är det viktigt att ha kännedom om hur det fungerar och vilken 
känsla det framkallar att klara en nivå och gå vidare i spelet. Werbach och Hunter (2015) 
kallar den överväldigande explosion av energi som spelare får när den behärskar en utmaning 
för ”Epic win” och är den givande känsla som händer när ett svårt hinder övervinns.  
 

2.3 Öppna data 
På engelska känt som open data men i denna kandidatuppsats kommer översättningen öppna 
data användas. I en undersökning som Zuiderwijk et al. (2015) utförde definierade de öppna 
data som alla typer av öppen regeringsdata och data från den offentliga sektorn, inklusive 
geografiska, rättsliga, meteorologiska, social, person, transport och organisationers data. 
Denna kandidatuppsats kommer fokusera mest på person- och geografisk data och kommer 
även att ge geografisk data en egen underrubrik för att mer utförligt förklara hur den 
geografiska informationen kan bli användbar till kommunala e-tjänster. 
Information från offentliga organisationer som finns tillgängligt för allmänheten att använda 
kallas alltså för öppna data och ska vara tillgängligt när som helst för att använda, återanvända 
och distribuera utan andra förbehåll förutom källangivelse och vidarelicensiering (Sveriges 
Kommuner och Landsting [SKL] 2016). Juell-Skielse et al. (2014) definierar öppna data som 
information som vem som helst fritt kan få tillgång till för att använda, modifiera och dela för 
alla olika ändamål. 
 
Idag lägger många organisationer själv ut sina öppna data via något som kallas API 
(Applikation programming interface) som kan beskrivas som ett öppet bibliotek med all data 
de vill hålla öppna för allmänheten. Denna information nås oftast via deras hemsidor eller 
speciella hemsidor som de lagt upp just i syfte för att dela med sig av data. Zuiderwijk et al. 
(2015) menar att resultatet av att allt fler har börjat använda öppna data ger stora möjligheter 
till att nya innovationer kommer fram och att det blir ett ökande deltagande hos medborgarna i 
myndigheternas verksamhet. Det leder även till att utvecklingskostnaderna hos organisationer 
minskar eftersom privatpersoner hjälper till med mycket av deras idé- och 
tillverkningsutveckling. 
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Användning av öppna data hänvisar till den verksamhet som en person eller organisation 
bedriver för att se, förstå, analysera och visualisera eller på något sätt använda en datamängd 
som har lämnats till allmänheten genom en statlig organisation (Zuiderwijk et al. 2015).  
Zuiderwijk et al. (2015) säger att alla olika typer av öppna data håller på att bli tillgänglig för 
allmänheten när det publiceras på internet. Användningen av dessa öppna uppgifter kan ge 
avsevärda fördelar för forskare, tjänstemän och andra intressenter, såsom ökad öppenhet och 
att olika verksamheter blir mer transparenta. Juell-Skielse et al. (2014) påstår att öppna data 
tros bli en viktig källa till att ge underlag för nya marknader att växa fram. Öppna datatjänster 
tar rådata och gör data tillgänglig för användare att manipulera på ett sätt som gör den 
användbar för omgivningen (Juell-Skielse et al. 2014). Eklundh et al. (2013) säger att de 
detaljerade befolkningsdatabaser som i dagens läge finns tillgängliga öppnar helt nya 
möjligheter inom området. 
 
I undersökningen som gjordes av Zuiderwijk et al. (2015) kommer de fram till att för att 
uppnå så hög nivå av fördelar av öppna data måste Sveriges data policy förbättras i den 
offentliga sektorn. Deras resultat visar på att regeringar bör i huvudsak fokusera på att skapa 
större medvetenhet om vad som kan göras med öppna data tekniken och vilka fördelar som 
kan uppnås genom de uppgifterna. Eftersom många individer är oroliga för sin integritet 
måste regeringen öka människornas förväntningar på öppna data. De måste förmedla att 
öppna data kan gynna medborgarna genom att hjälpa dem utföra sina uppgifter snabbare, 
vilket ökar produktivitet och förbättra deras arbetsinstans. Juell-Skielse et al. (2014) menar att 
det är låg förståelse av öppna datatjänster och håller därför med om att regeringen bör 
promota öppna data bättre. Juell-Skielse et al. (2014) säger att resultatet av deras studie visar 
att nyckeln till att lyckas göra innovationstjänster med hjälp av öppna data ligger i hur 
designen på funktionen ser ut. Finns det inte tillräckligt bra struktur med hjälp av den 
tillgängliga informationen så blir det svårt att övervinna brister som hindrar samarbetet mellan 
olika aktörer. Det leder till att leverantören inte förstår det slutgiltiga behovet hos 
slutanvändaren (Juell-Skielse et al. 2014). 
 
Ett exempel på en tjänst där öppna data används är e-legitimation-tjänsten BankID som 
hämtar personinformation från bland annat skatteverket och gör det möjligt att legitimera sig 
på internet. Säkerhetslösningen e-legitimation går att använda för många tjänster på internet 
oavsett vilken myndighet, kommun eller organisationer som tillhandahåller tjänsten 
(Skatteverket 2016). Den ger fördelar som tidsbesparingar eftersom personen som ska 
använda e-tjänsten slipper fylla i långa formulär med personuppgifter eftersom allt finns 
lagrat, men det går att ändra ifall någon uppgift inte skulle stämma eller att den har ändrats. 
Användaren slipper förhålla sig till organisationens öppettider eftersom e-tjänster oftast går att 
använda dygnet runt (Skatteverket 2016). I en undersökning som SKL utförde 2014 så pågår 
det någon form av arbete med öppna data i var tredje kommun i Sverige. Det är bara 8 procent 
av kommunerna som tillhandahåller öppna data till medborgarna. SKL(2014) skriver även att 
30 procent av kommunerna säger att de har kännedom om andra aktörer som har utvecklat 
mobilapplikationer baserat på öppna data eller information som kommunen tillhandahåller. 
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2.3.1 Geografisk data 
 

 
Figur 2: Geografisk informationsbehandling 
Källa: Modifiering av Eklundh et al. (2013:21) 
 
Figuren ovan är en bild på geografisk informationsbehandling och hur det binds samman i ett 
nätverk. Geografiska informationssystem, eller GIS - program som det ofta kallas ska 
innehålla funktionalitet för lagring, bearbetning analys och visualisering av den geografiska 
informationen (Eklundh et al. 2013). Ett GIS- program ska kunna hämta information från flera 
källor som exempel kartor, satellit, GPS samt text- och sifferinformation från olika 
fältundersökningar. Geografisk data är data som beskriver vår omvärld i både i form av 
enskilda objekt och kontinuerliga ytor (Eklundh et al. 2013). Ett viktigt exempel för kartor 
över samhällen och städer är geometriska data, det vill säga data som har egenskaper som kan 
mätas som till exempel längder, vinklar och former. 
 
Det stora målet med att samla in geografisk data är att sammanställa underlag för att kunna ge 
en god beskrivning i form av modeller och kartor av verkligheten (Eklundh et al. 2013). Ett av 
de mest betydande tillämpningsområdena för geografisk data är den samhällsplanering som 
sker inom statliga verksamheter, länsstyrelser och kommuner m.m., mest för att optimera 
funktion och markanvändning inom städer och landsbygd (Eklundh et al. 2013). 
 
Sui (2014) har gjort en forskningsartikel om GIS där han påstår att öppna data alltid har varit 
och kommer fortsätta vara en av de största flaskhalsfrågor för framtida forskning inom 
geografiska informationssystem och applikationer. Sui (2014) menar med det uttalandet att 
om utvecklingen av GIS ska kunna fortsätta så måste geografiska data som finns hos 
regeringen alltid tillgänglig för allmänheten. Eklundh et al. (2013) säger att det finns ett stort 
antal positiva effekter hos organisationer som har satsat på utveckling av geografisk 
informationsteknik genom att utveckla GIS, särskilt stor effekt har det haft på 
arbetseffektiviteten men även stora finansiella vinster har kunnat uppmätas i förhållande till 
det kapital som investerats i exempel utveckling av nya tjänster och produkter. Sui (2014) 
säger att för att utvecklingen ska göras möjlig måste data finnas tillgängligt för användning i 
GIS-program.  
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Ett exempel på organisationer som tillverkar GIS- program är Agency9 som bland annat har 
givit ut produkten CityPlanner som är utvecklat i nära samarbete med ett antal nordiska 
kommuner i frontlinjen för att skapa nytänkande inom planering av städer och kommuner 
Agency9 (2016). CityPlanner är en molnbaserad tjänst som utnyttjar en 3D karta över städer 
som grund för att involvera medborgare i stadsbyggnadsfrågor, samla lokal kunskap, engagera 
kring trygghetsfrågor, event och turism. Agency9 (2016) menar att tillgång till 3D 
stadsmodeller kommer att skapa förutsättningar till nya möjligheter och förändra 
stadsplanering hos kommuner och deras kommunikation till medborgare.  
 

 
Figur 3: 3D modell från CityPlanner 
Källa : Agency9 (2016) 
 
ULI Geoforum (2016) meddelar att Angecy9 lanserar programvaran 3Dkartan i den nya 
versionen av CityPlanner under våren 2016 för att öka användningen av 3D-modeller i landet. 
Kartan kommer vara landstäckande 3D-modell som är baserat på geografisk data från 
Lantmäteriets högupplösta höjd- och kartdata. Lantmäteriet anser att det är särskilt viktigt att 
använda sig av exakta mätmetoder för att korrekt information ska tas fram för juridiska ägo 
förhållanden (Eklundh et al. 2013). 3D kartan kommer inledningsvis levereras till kommuner 
och myndigheter med avtal inom Geodatasamverkan som Agency9 kan erbjuda. Kartan 
kommer att kunna användas som ytterligare stöd i planering för byggningsprojekt genom att 
funktioner som dölja byggnader, ladda upp CAD byggnader och även kunna definiera vy 
punkter och informationspunkter med mera (ULI Geoforum 2016). 
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2.4 Sammanfattning av referensram  
E-tjänster 

 E-tjänster införs som en del av den elektroniska förvaltningen och ses som ett sätt att 
automatisera manuella processer i syfte att göra tidsbesparingar och minska 
kostnaderna för tillhandahålla offentliga tjänster. Ur ett serviceperspektiv ska e-
tjänster möjliggöra kostnadsbesparingar samtidigt som det ökar hastigheten och 
kvaliteten på tjänsternas leverans  

 En e-tjänst bör undvika att ha för mycket variation och komplexitet eftersom det kan 
minska medborgarnas tillfredställelse av att använda e-tjänsten. En e-tjänst ska vara 
användarvänlig för kunden så att personen har lätt att förstå och hitta på e-tjänsten. 

 E-tjänster ska öka den offentliga förvaltningen transparens till medborgarna och 
effektivisera de administrativa processerna. E-tjänster ska även förbättra medborgarens 
interaktioner till offentliga organisationer genom att öka tillgängligheten.  

Gamification 
Den mest valda definitionen som de flesta forskare kommer överens om som beskriver 
gamification bäst är att gamification är spelmekanismer eller spelupplevelser som blir del av 
en icke spelrelaterad process eller aktivitet. I grunden ska gamification vara en teknik för att 
kunna hitta det roliga i olika processer som måste utföras. Gamification innebär att göra 
affärsprocesser som tidigare uppfattas som svåra och tråkiga till roliga och motiverade 
processer. Utvecklaren ska försöka sätta sig in i rollen som kunden av processen och 
identifiera vilket budskap organisationen sänder.  
 

 Strukturen på en process som innehåller gamification måste vara transparent även om 
upplevelsen blir olika från person till person, det får med andra ord inte ändras från 
gång till gång mellan olika användaren. 

 Lägga till förloppsindikator som informerar användaren hur långt i processen den har 
kommit och hur långt det beräknas ta att bli färdig. 

 Det är viktigt i gamification att spelaren får feedback och förstärkning i form av 
information om hur det går i processen. 

 En upplevelse i gamification ska frivillig för användaren och inte påtvingad. 
 Användaren ska erbjudas olika nivåer beroende på ifall den är nybörjare eller mer 

avancerad användare. 
 En uppdateringsfunktion eller sparfunktion påverkar användarnas beteende på ett 

positivt sätt när det finns möjlighet till att spara efter att du kommit till en ny nivå eller 
ifall du placerat dig på ett bättre resultat än någon annan användare.  
 

Det sammansatta resultatet av mekaniken och dynamiken blir de känslor som användaren 
skapar när de interagerar med spelet. Ett bra sätt att veta om du använder dig av en bra 
gamifierad process är helt enkelt att se efter om det uppfattas som roligt av användarna. 
Känslor är en produkt av hur spelarna följer mekaniken och sedan generar dynamiken Robson 
et al. (2015). 
 

Öppna data 
Öppna data definieras som alla typer av öppen regeringsdata och data från den offentliga 
sektorn, inklusive geografiska, rättsliga, meteorologiska, social, person, transport och 
organisationers data. Öppna data och ska vara tillgängligt när som helst för att använda, 
återanvända och distribuera utan andra förbehåll förutom källangivelse och vidarelicensiering  
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 Resultatet av allt fler har börjat använda öppna data ger stora möjligheter till nya 

innovationer och att det blir ökat deltagande hos medborgarna i myndigheternas 
verksamhet. 

 Användningen av dessa öppna data uppgifter kan ge avsevärda fördelar för forskare, 
tjänstemän och andra intressenter, såsom ökad öppenhet och att olika verksamheter 
blir mer transparenta. 

  BankID ger fördelar som tidsbesparingar eftersom personen som ska använda e-
tjänsten slipper fylla i långa formulär. Användaren slipper förhålla sig till 
organisationens öppettider med hjälp av BankID eftersom e-tjänster oftast går att 
använda dygnet runt  

 För att utvecklingen av öppna data ska fortsätta måste den finnas tillgänglig 
 CityPlanner är en molnbaserad tjänst som utnyttjar en 3D karta över städer som grund 

för att involvera medborgare i stadsbyggnadsfrågor, samla lokal kunskap, engagera 
kring trygghetsfrågor, event och turism. Agency9 (2016) menar att tillgång till 3D 
stadsmodeller kommer att skapa förutsättningar till nya möjligheter och förändra 
stadsplanering hos kommuner och deras kommunikation till medborgare. 

Geografisk data är data som beskriver vår omvärld i både i form av enskilda objekt och 
kontinuerliga ytor (Eklundh et al. 2013). Ett viktigt exempel för kartor över samhällen och 
städer är geometriska data, det vill säga data som har egenskaper som kan mätas som till 
exempel längder, vinklar och former.  
 

2.5 Analysmodell utifrån referensram 
 

 
Figur 4 : Analysmodell vid insamling av empiri 
 
Som summering av referensramen och litteraturstudien har en analysmodell blivit 
sammansatt. Analysmodellens centrala punkt och oberoende variabel är e-tjänster och hur de 
borde utvecklas för att bli enklare, få bättre layoutmässig design och bli mer användarvänlig. 
För att förändra e-tjänster kopplas gamification dit som är nedbrutet i de tre rubrikerna 
mekanik, dynamik och känslor. För att kunna förse e-tjänster med information finns öppna 
data med underrubrikerna personuppgifter och geografisk data även där. En analysmodell har 
används som grund för att skapa intervjuguide till insamling av empiriskt data.  
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3 Resultat 
 
I kandidatuppsatsens resultatkapitel kommer en sammanställning av all insamlade empiriska 
data som erhållits genom intervjuer med respondenter från Kommunen samt intervjun på 
Sticky Beat att presenteras. Resultatet kommer sedan att användas i analyskapitlet för att 
ställas mot litteraturen som gicks igenom i förra kapitlet och besvara mina undersöknings-
frågor. 
 
 
 

3.1 Elektroniska tjänster 
3.1.1 Creative director 
Ett kännetecken på att en e-tjänst är enkel är väl att människor inte ska behöva ringa support 
och be om hjälp till e-tjänsten enligt creative directorn. Den ska vara självförklarande och att 
inte användaren behöver ta reda på massor information innan för att förstå hur e-tjänsten 
fungerar. Personen ska klara av att hitta relevant information som är nödvändig att kunna 
första gången den besöker e-tjänsten. 
 
Det bästa sättet att undersöka och utveckla e-tjänster för att få reda på om de är 
användarvänliga säger creative directorn är genom att göra användartester. Det gäller för e-
tjänster precis som allt annat som utvecklas att det måste testas mot sin målgrupp för att 
utvecklarna verkligen ska få reda på ifall de gjort den bästa möjliga varianten. Det är omöjligt 
att sitta och spekulera i vad som användaren tänker och tycker utan blir mycket enklare om 
utvecklaren frågar och låter personer testa e-tjänsten. Genom att följa användaren under testet 
kan utvecklaren hitta de olika delarna som går extra fort eller om det är någon del i processen 
som användaren vanligtvis gör fel på eller om det tar längre tid än vad det egentligen behöver. 
Det blir en god cirkel menar creative directorn ifall fler människor spenderar mer tid i att testa 
systemet eller använda e-tjänsten samlas samtidigt data in på hur människor beter sig och 
använder tjänsten. Utvecklarna får med hjälp av användartester information om hur det går att 
förbättra e-tjänsten. Om användarna i sin tur märker att saker de inte gillade med tjänsten 
försvinner eller förbättras så ökar i sin tur engagemanget. Det är enligt creative directorn 
viktigt att arbeta agilt och utveckla en produkt allt eftersom. Medborgare kräver alltid 
förändring och accepterar inte att det finns buggar eller fel kvar i ett system för då byter de ut 
det på ett fungerande system. 
 
Tidsbesparing är en av de allra största mål som en e-tjänst måste uppfylla. Det kan vara så att 
processen är smartare än den tidigare tjänsten som fanns innan e-tjänsten så att den spar tid, 
onödig handläggningstid kan sparas hos både personen som söker bygglov och hos den 
anställda hos byggnadsförvaltningen som spar tid på att slippa gå igenom information som 
ändå finns tillgänglig enkel på e-tjänsten. Eftersom medborgarna börjar få e-tjänster som 
tydligt visar att det sparar tid kan det leda till problem eftersom medborgarna jämför alla e-
tjänster med dessa och förväntar sig sedan tidsbesparingar hos övriga e-tjänster. 
 
Det är enligt creative directorn osäkert ifall e-tjänsterna kommer göra processerna mer 
transparent för det beror väldigt mycket på leverantören av tjänsten hur transparent den blir. 
Användare är väldigt kräsna och eftersom medborgare är vana vid att elektroniska affärer 
generellt blivit mer transparent så är det något som medborgarna kommer kräva mer.  
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3.1.2 Internationell projektkoordinator 
I en e-tjänst ska det vara enkelt att logga in i tjänsten och direkt veta vad som ska göras och 
var informationen som användaren måste läsa eller fylla i finns någonstans på sidan. Det ska 
helst vara så lite information som möjligt som användaren behöver fylla i. E-tjänsten ska vara 
tillräckligt tydlig så att inte personen behöver mer hjälp än vad e-tjänsten erbjuder. 
 
En e-tjänst ska vara så enkel och användarvänlig så att alla medborgare kan använda den. Det 
ska också utvecklas tillsammans med verksamheten och handläggarna så att den även 
underlättar deras jobb och blir integrerad med befintliga system. För att utveckla dagens e-
tjänster måste framför allt utvecklarna ska vända sig till spelvärlden och jämföra med hur spel 
är utformade. I spel vet användarna nästan alltid lätt vad det är som ska göras och vad som är 
uppdraget. Att jämföra med att barn även i tidig ålder klarar av att öppna upp spel och direkt 
vet vad som de ska göra skall gå att överföra till e-tjänster.  
 
3.1.3 Stadsbyggnadsingenjör 
En e-tjänst ska vara en process som fungerar som ett komplement för all service som en 
vanlig handläggare kan tillge. Det ska vara lätt att komma åt all information som e-tjänsten 
innehåller menar stadsbyggnadsingenjören. En person ska inte behöva ha någon förkunskap 
om hur tjänsten används innan den första gången använder e-tjänsten. En e-tjänst ska vara 
tydlig och det ska vara lätt att veta som användare vilken information som denna måste ange, 
det ska vara få steg/klick så att personen inte tröttnar innan sista steget. E-tjänsten bör gärna 
vara enklare att använda än en papper/blankettform så att personer alltid klarar av att göra det 
själv utan hjälp Till skillnad från en handledare ska en e-tjänst alltid vara transparent. Det är 
klart en handledare alltid försöker ge samma information till alla och behandla varje person 
likadant men ibland händer det oavsiktliga händelser inträffar eftersom handledaren till 
exempel glömmer att berätta om något medborgaren måste utföra.  
 
Det borde finnas smarta lösningar som exempelvis automatisk ifyllning av personuppgifter 
och plats beroende på vilken information som behövs. Det borde finnas popupfönster som 
förklarar delar i e-tjänsten som kan uppfattas som svåra eller krångliga.  
 
Syftet med en e-tjänst är att utöka tillgängligheten och nå ut till fler personer. E-tjänster ska 
underlätta ansökningar för personer som exempelvis inte har en skrivare eller annan 
utrustning som kan krävas för att ta fram handlingar i pappersformat. Målet med en e-tjänst är 
att fler ska göra ansökan om exempel bygglov genom att göra verksamheten och myndigheten 
mer tillgänglig. En e-tjänst ska nå ut till människor på det sättet genom att ge bättre 
förutsättningar så att alla personer hinner få hjälp med sina ansökningar. Målet är även att ge 
samma information och krav för en ansökan till Karlstadsborna oavsett vem personen är, 
minska missförstånd som kan uppstå vid ett samtal och förhoppningsvis ge bättre 
beskrivningar och förståelse för lagar och bestämmelser.  
 
Vissa personer känner heller inte att de alltid får rätt svar när de ringer eller skickar mejl 
eftersom de kanske haft svårt att formulera frågan så det är nog väldigt uppskattat ifall de 
hittar all information de behöver när de använder e-tjänsten. Idag måste vi svara på många 
samtal och mejl som innehåller samma typ av frågor säger stadsbyggnadsingenjören. Det 
finns mycket tid som kan sparas om den informationen fanns mer tydligt på e-tjänsten så att 
medborgarna kan hitta den själva.  
 
Troligtvis kommer det mesta inom vårt yrke och andras att bli helt digitalt och därmed 
kommer e-tjänster att bli ännu mer viktiga att de är enkla att använda. E-tjänster kommer ta 
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över delar av vårt jobb eftersom medborgare kan sitta hemma vid en dator eller annan enhet 
och utföra mycket mer av bygglovsansökan direkt själv. Det leder till tidsbesparingar 
eftersom användaren slipper att besöka handläggare för att få information om denna istället 
går att överföra så den är tydligt och lätt går att förstå på e-tjänsten istället. 
 
3.1.4 GIS-utvecklare 
En e-tjänst ska vara självinstruerande så att användaren lätt förstår vad som ska göra när 
medborgaren börjar använda e-tjänsten. Den ska innehålla rätt uppgifter som är relevanta för 
den processen som användaren ska utföra. Det ska inte vara svårt att hitta bland uppgifterna 
och det ska vara tydligt att användaren kan lita på de uppgifter som står där stämmer och inte 
behöver dubbelkolla de på en annan plats också. Det finns både e-tjänster hos Karlstads 
kommun som är utvecklade till mer än bara en digital blankett men det finns dock vissa e-
tjänster som ser likadana ut som de gjorde innan men att de nu blir mer tillgängliga för 
medborgarna eftersom de går att användas hemifrån och vid alla tidpunkter. GIS-utvecklaren 
känner inte till ifall det finns många e-tjänster hos Karlstads kommun som är utvecklade för 
att hjälpa till mer i processen eller om handläggare alltid måste gå igenom blanketten på 
samma sätt. Det är något GIS-utvecklaren tror handläggarna eller personalen på e-kontoret har 
mer kännedom om. Det skulle vara bättre om det vara ett mer automatiserat flöde så att 
medborgarens uppgifter som denna fyller i fortsätter in i systemet och hanteras på ett bättre 
och smidigare sätt så att det hjälper både medborgarna men även handläggarna. 
 
Syftet med en e-tjänst är väldigt enkelt, det är att e-tjänsten på ett transparent sätt göra en 
tjänst mer tillgänglig för medborgare. Målet med e-tjänsten blir att uppfylla syftet och att se 
till så att e-tjänsten uppfyller samma krav som finns på en tjänst hos kommunen fast den nu 
ska gå att utföra mer effektivt digitalt. Den ska underlätta för medborgarnas som vill utföra en 
tjänst men även för de anställda som jobbar med att ta hand om resultatet. 
 

3.2 Gamification 
3.2.1 Creative director 
3.2.1.1 Mekanik 
Gamification är enligt creative directorn spelmekaniker och spelupplevelser när det existerar i 
alla olika sammanhang utanför spel. Gamification är ett ”buzzword” det vill säga att det är 
något som är väldigt populär för tillfället. Det är många som använder det som slagord utan 
att de egentligen vet vad det betyder. Många bolag har hittat sättet att tjäna pengar på och 
kastar därför på ordet gamification på sina produkter för att locka kunder och prestige. Olika 
mekaniker, mönster och belöningssystem från spel har hittats som i sin tur går att använda till 
annat än just spel.  
 
Spel är ett oerhört bra sätt att lära människor saker samt att få dem att känna sig engagerade 
och fylla dem med en känsla av att de bidrar till något. Spel har en förmåga att få människors 
engagemang, ibland vet inte ens personen varför den är intresserad men sugs ändå in i spelet. 
Det som gör att gamification funkar och är intressant är inte att det är spel utan det är 
människan och människans känslor och beteende som gör att det fungerar enligt creative 
directorn. Spel är intressant för det finns en inbyggd mekanik i spel som påverkar en 
användare på det sättet att den tycker det är roligt när det tydligt går att märka att den blir 
bättre på spelet, att personen utvecklas. 
 
Att ett spel har högre nivåer som visar att svårighetsgraden stiger är bra när spelare också 
känner att även den stiger i samma tempo. Skillnaden mellan att spela spel och dagens 
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skolsystem är att i spel är personen ute efter en bra känsla när användaren levlar eller stiger 
upp till en ny nivå. Det känns som skolsystemet mer bygger på att eleverna ska ha känslan 
rädsla att inte klara kursen och därav levla ner eller minska i nivå än att istället ge dem 
motivation att vilja stiga en nivå och få mer kunskap.  
 
Det finns enligt creative directorn olika sätt som gamification går att införa för att göra e-
tjänster mer motiverande och lättförståeliga. Ett exempel är att ha som Linkedin att när 
personen loggar in så står det hur många procent som användaren har gjort färdigt av sin 
profil. Även att creative directorn jobbar med det här varje dag och vet hur sidorna fungerar så 
får även han känslan att det vore väldigt skönt komma till 100 %. Det finns enligt creative 
directorn ett genetiskt behov hos människor att nå 100 %. Det går att hjälpa personer att 
slutföra en process i en e-tjänst genom att ha en enkel förloppsindikator så personen vet hur 
långt den har kommit i processen och hur långt de har kvar. Det är väldigt jobbigt för en 
person när den befinner sig i en process och inte vet hur lång tid det kommer ta. Vet en person 
om att processen tar lång tid så förbereder den sig på det men om den sitter ovetande kan 
engagemanget lätt minska allt eftersom nya delprocesser dyker upp. 
 
Det svåra i att göra en bra gamifierad upplevelse är att ändra personens beteende. Tricket för 
att få något att fungera är alltså att förstärka belöningskänslan av det beteende som redan finns 
hos användaren. Skistar är ett bra exempel på gamification eftersom det har ett 
belöningssystem att ge ut badges eller belöningsmärken till skidåkarna för att stärka det 
beteende som de redan hade. Det är därför svårt att applicera ett belöningssystem på något där 
inte grundkänslan finns som stödjer det beteendet.  
 
3.2.1.2 Dynamik 
Det roliga med mekaniken hos spel är att människor alltid kommer försöka att ta genvägar 
runt dem, att fuska för att öka känslan av att användaren har till exempel lyckas bättre än 
andra. När vi som utvecklare sätter upp mekaniken och regelsystem vet vi att personer alltid 
kommer försöka hitta ett sätt att fuska. Det går att på vissa sätt tvinga användaren att utföra 
vissa delar av processen men människor är i allmänhet för smarta och hittar alltid lösningar att 
kringgå jobbiga processer och istället för att tvinga dem att utföra något de inte vill så måste 
utvecklarna försöka att ge dem liknande fast snabbare lösningar. Det är viktigt att hitta 
kontexten till varför personen ska vilja använda e-tjänsten, för tänker utvecklaren endast på att 
lägga dit mekanik som utvecklaren själv anser vara rolig och ett belöningssystem som inte 
stämmer överens med kontexten så kommer det inte bli en lyckad gamifierad upplevelse. Ett 
sätt att förbättra dynamiken för en användare är att utvecklarna sätter ut olika vägval beroende 
på om du är nybörjare eller mer avancerad användare av e-tjänsten. Ge personer känslan av att 
de faktiskt kan tjänsten bättre och se till så att de inte behöver läsa igenom information ännu 
en gång ifall de känner att de inte behöver det.  
 
En utvecklare måste titta på hur användaren interagerar med systemet, vad som utvecklarna 
tillåter användarna att interagera med. Det är oerhört viktigt att användaren får utföra val 
under processen så att användaren känner sig delaktigt i utförandet. Genom att få användaren 
engagerad i de val den gör och hjälpa till att motivera hur viktigt de olika valen är med 
feedback till användaren. Det är inte rekommenderat för utvecklaren att endast lägga till val 
som användaren måste göra så att den känner sig tvingad utan användaren måste få förklarat 
varför den behöver göra just det här valet eller fylla i den här informationen. Som likande till 
spel måste det finnas en förklaring till varför hjälten ska utföra sitt uppdrag.  
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Det som måste appliceras för att ändra beteende är att lägga till kontexten, i detta fall lägga till 
kontexten till att ansöka om bygglov och vad det innebär. Kontexten är att en person har en 
vilja, en önskan eller en dröm att förändra platsen där personen bor. Om gamification ska 
läggas till e-tjänsten ansökan om bygglov så måste mekaniken stödja den känsla som finns 
hos personen som söker bygglov.  
 
4.2.1.3 Känslor 
Offentliga sektorn har ofta problem men sätta sig in i vilken känsla som människor 
eftersträvar utan verkar ofta tro att det enbart räcker med att leverera en produkt och inte 
tjänsten bakom produkten. Creative directorn tror att människor får en positiv känsla av 
tidsbesparingar och kunna få saker gjort fortare eftersom personen slipper sitta i telefonkö 
eller ta ledigt från jobbet för att åka till platsen och göra ansökan. Samtidigt vill inte en person 
få känslan av den måste göra allt jobb själva, att e-tjänsten bara finns där för att spara tid hos 
handläggarna och minska på deras arbetsuppgifter. Det är väldigt viktigt att få personen att 
känna den sparar tid och energi och inte bara ersätter någon annans arbete. Användaren måste 
känna att processen är användarorienterad och menad för att göra processen bättre för 
medborgaren.  
 
Att e-tjänsten ska ha olika nivåer bygger oftast på att utvecklaren strävar efter att användaren 
ska återkomma vilket inte ofta är fallet när en person ansöker om bygglov. Det är inte en 
process som privatpersoner gör om så ofta så det är nog viktigare att se till att användaren 
njuter av upplevelsen en gång än att sträva efter att personen ska vilja söka bygglov oftare. 
Det är svårt att få en person att återvända till en sida om det inte är något som personer känner 
att den måste. Ett sätt att få personer att återvända till e-tjänsten söka bygglov är ifall det gick 
att följa processen efter du skickat in din ansökan bättre, på samma sätt som en person följer 
sitt paket med hjälp av kolli ID hos posten. Eftersom processen inte slutar med att 
medborgaren skickar in sin ansökan vore det uppmuntrande att kunde logga in och se när 
ansökan är mottagen av handledare och sedan följa de olika stegen i realtid och faktisk se vad 
som händer med ansökan. En person känner osäkerhet när den inte vet ifall den gjort rätt eller 
inte. När en person lämnar över en blankett direkt till en handledare så vet medborgaren att 
handläggare har fått pappret och att det är under behandling och får antagligen direkt 
feedback på ifall den glömt fylla i en viss ruta. Den känslan måste utvecklare jobba med att 
lyckas överföra till den digitala världen för offentliga organisationer.  
 
Att uppehålla engagemanget hos medborgare som gör ansökningar om bygglov är därför en 
av de stora utmaningarna, det går inte att hålla kvar användaren med belöningar i form av 
medaljer eller toplister som fungerar på andra applikationer. Användaren ska få en 
omhändertagande känsla av att den inte sitter och fyller i information ensam utan att den hela 
tiden får hjälp som motiverar under processen. Små belöningar under processen som ett enkelt 
”bra jobbat” eller en tumme upp kan ofta resultera i att personen känner mer glädje under 
utförandet.  
 
Det som är säkert är att det inte kommer bli mindre av gamification eller öppna data den 
närmaste tiden utan att det kommer att öka och användas mer inom utveckling av e-tjänster 
och andra applikationer. Gamification kommer förhoppningsvis slå sig in mer även bland 
kommunala e-tjänster och gör de mer engagerande för medborgarna. Allt eftersom det 
kommer mer e-tjänster med gamification kommer det att bli mer osynligt. Idag är det väldigt 
tydligt på många applikationer att gamification är en del av det för att användaren ska testa 
applikationen men eftersom medborgare är väldigt smarta måste utvecklingen leda till att 
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gamification kommer bli mer leen och smälter in bättre så att inte användaren lika lätt kan 
observera att det finns där. 
 
3.2.2 Internationell projektkoordinator 
3.2.2.1 Mekanik 
Projektkoordinatorn tror det skulle vara väldigt bra om en sparfunktion fanns med på e-
tjänsterna som gör att en person inte behöver börja om från början ifall det redan har börjat. 
Att det blir som när en person startar ett spel och användaren kan ladda e-tjänsten från där du 
avslutade. Det skulle göra att personer använde e-tjänster mer ofta tror projektkoordinatorn 
om personen vet att det inte gör något om de inte hinner klart på en gång utan att 
informationen sparas och det går att fortsätta senare. Allt som har med kartor att göra kan 
ställas upp i en mer visuell form för att det ska förenkla för både medborgare och handläggare 
att arbeta med e-tjänsten. Det skulle hjälpa vid ansökning av bygglov, ansökning av 
parkeringsplats eller alla tjänster där du behöver kolla på en karta och jämföra med vart du 
bor.  
 
Om utvecklarna applicerar det som finns i spelvärlden med att det finns olika steg och 
användaren tar sig igenom och att det sedan sparas efter varje steg så tror projektkoordinatorn 
det hjälper en användarna både hur mycket den har kvar att göra och när den kommer att bli 
färdig. Det är väldigt viktigt att användaren ser tydligt hur långt det är kvar att vara på e-
tjänsten för annars blir människor fort blir trötta på en tjänst om det hela tiden kommer ny 
information som ska fyllas i och som användare inte kan se något slut på processen. Att göra 
så att ansökan inte går att lämna in förrän den är helt ifylld så att det inte skickas in förrän den 
är helt färdig och användaren vet om detta. 
 
3.2.2.2 Dynamik 
Projektkoordinatorn hoppas de börjar väga ihop alla de faktorer som finns med och påverkar 
e-tjänsterna och faktiskt tar reda på vad som användarna vill och vad de tycker om e-
tjänsterna för att verkligen kunna göra dem bättre. Genom att studerar hur en person upplever 
tjänsten eller använder den går det nog väldigt mycket lättare som utvecklare att förbättra e-
tjänsten. Att göra e-tjänsterna användaranpassade så de vet vart en person kollar först när den 
kommer till sidan och sedan lägger den viktigaste informationen där människor brukar kolla 
först. 
 
Projektkoordinatorn tror inte slutanvändarna kommer att reagera på att det används 
gamification eftersom många inte vet om vad det är utan kommer nog mer reagera på att 
tjänsten har blivit roligare och mer engagerade. Eftersom det blir allt mer vanligt i andra 
sammanhang så tror projektkoordinatorn människor kommer acceptera det även i e-tjänster 
hos kommunen och tänka att det är så här det ska vara. 
 
3.2.2.3 Känslor 
Det är oftast mycket positiva känslor tror projektkoordinatorn eftersom många som arbetar 
under kontorstider inte har möjligheten att ta sig in till den platsen där de måste göra en 
ansökan av olika slag. Har personen istället möjligheten att göra processen hemma på kvällen 
så tror projektkoordinatorn det kommer som en väldigt lättnad och tidsbesparing för personen. 
Om tjänsterna blev ännu enklare så anser projektkoordinatorn det skulle bli ännu mer positiva 
känslor speciellt ifall medborgarna skulle klara av att göra mest parten av processen själv utan 
att behöva fråga om hjälp. Det har inte gjorts mycket undersökningar om hur medborgarna 
känner och tycker om e-tjänsterna vad projektkoordinatorn känner till men däremot så görs 
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det undersökningar om hur e-tjänsterna går att förbättra och vilka som går att göra mer 
automatiserade. 
 
Gamification och öppna data kommer bli vanligare i framtiden vid utvecklingen av e-tjänster. 
Det kommer bli fler av stegen i e-tjänster som blir automatiserade och att gamification 
kommer läggas till för att göra e-tjänsterna enklare och roligare. Det kommer både bli enklare 
för mig som medborgare men även för personer som arbetar med e-tjänster om de blir mer 
engagerande och mer tydliga. 
 
3.2.3 Stadsbyggnadsingenjör 
3.2.3.1 Mekanik 
Att hjälpa användaren genom att skapa funktioner som förenklar framtagandet av handlingar 
och minskar kostnaden skulle uppskattas och underlätta för både handläggare men även hos 
användaren av e-tjänsten enligt Stadsbyggnadsingenjören. Ritprogram är både dyrt och ibland 
mer avancerade för användarna och än vad som krävs i många av våra ansökningar. Det 
skulle därför kunna ges en möjlighet att genom ett webbaserat ritprogram ta fram ritningar för 
enklare åtgärder som en liten tillbyggnad eller uppsättning av plank, likt liknande ritprogram 
som IKEA använder sig av. Medborgarna skulle redan i programmet fånga upp frågetecken 
och felaktigheter där lagen ställer högre krav än vad användaren avser att göra. 
 
Stadsbyggnadsingenjören tror att en e-tjänst skulle kunna ha olika nivåer beroende på hur 
avancerad användare du är. Personer som är vana vid att söka bygglov ska inte behöva lägga 
lika långt tid på att läsa igenom lika mycket information som de personer som är ovana och 
gör ansökningen för första gången. En medborgare som inte har lika mycket erfarenhet av att 
söka bygglov ska kunna få möjligheten att bli mer vägvisad under processen, personen borde 
erhålla feedback på vad de ska skriva in för information och varför informationen är viktig. 
Det skulle antagligen hjälpa användaren av e-tjänsten om det fanns någon form av mätare som 
visade hur mycket som fyllts i och vad vilken information som det är krav på att läsa. 
Beroende på vad det är för ansökning så behöver personen inte läsa all information som finns 
tillgänglig utan bara den som är relevant. Genom att lägga till en procentmätare som visar hur 
långt i processen användaren har kommit eller redovisa antal färdiga steg och hur många 
kvarstående steg det finns i e-tjänsten att utföra. Det skrämmer många personer när det inte 
går att se hur långt det är kvar av processen. 
 
Någon form av ritverktyg skulle hjälpa processen så att personen vet vad den måste få med i 
sin ritning för idag är de ifyllda på fel sätt oftast eftersom personer inte vet hur ska fyllas i 
rätt. Det kan exempel vara så att en person målar en vägg som ett streck men den egentligen 
ska vara två streck för handläggarna som tar emot ansökan måste veta vilken tjocklek det ska 
vara på väggen så det går att beräkna anpassningar för till exempel handikakapade måste ha 
tillräckligt med utrymme för att kunna röra sig inom det nybyggda utan svårigheter. 
 
Än så länge är det viktigaste att det finns en vanlig ritning över hur den nya utbyggnaden ska 
se ut men stadsbyggnadsingenjören tror och hoppas helt klart på att 3D ritningar kommer få 
mer användning i framtiden. Det skulle ge både användarna och handläggarna på 
förvaltningen mer information att fördjupa sig i för att lättare kunna avgöra om 
bygglovsansökan kan godkännas. Något som vore bra med 3D-modeller vore att det skulle ge 
en klar bild av hur nybyggnaden skulle se och ifall ett system kunde räkna ut själv vad som 
modellen behövde för att bli godkänd i form av material och krav. För personer med god 
datavana kan spelmekaniken vara ett väldigt positivt tillägg för e-tjänster, dock kan det vara 
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negativt ifall spelmekanikerna upplevs komplicerat och skrämmer bort vissa användare från 
att utnyttja tjänsten. 
  
3.3.3.2 Dynamik 
Vissa uppgifter i en ansökan om bygglov måste medborgarna ange så ett sådant steg skulle 
kunna vara obligatoriskt. Det är svårt för handläggarna att kontrollera en osanning eftersom 
en ansökan handlar om önskemål att få utföra en viss åtgärd och de på 
stadsbyggnadsförvaltningen godkänner eller nekar önskemålet säger 
stadsbyggnadsingenjören. Det vill säga om uppgifterna är ett önskemål eller bluff. Vidare 
skulle en e-tjänst kunna informera och upplysa användaren om fördelar med en åtgärd som 
inte är obligatorisk. 
 
3.3.3.3 Känslor 
Det är absolut viktigt att försöka föreställa sig vad användaren har för känslor och upplevelser 
under användningen av e-tjänsten. Det är enligt stadsbyggnadsingenjören deras uppgift att 
försöka eftersträva så att användaren känner glädje av att använda tjänsten. Medborgare ska 
vilja göra ansökningar och inte undvika den på grund av att tjänsten uppfattas tråkig eller 
svår.  
 
En e-tjänst ska få en användare att känna lättnad eftersom e-tjänsten ska kännas smidig, enkel 
och hjälpsam. Det kommer få människor att känna glädje av att de faktiskt använde e-tjänsten 
istället för att behöva ta ledigt eller liknande för att besöka ett kommunkontor och få samma 
information som e-tjänsten erbjöd. Vissa personer känner heller inte att de alltid får rätt svar 
när de ringer eller skickar mejl eftersom de kanske haft svårt att formulera frågan så det är 
nog väldigt uppskattat ifall de hittar all information de behöver när de använder e-tjänsten. 
 
Tyvärr finns inga undersökningar hos stadsbyggnadsförvaltningen om vilka känslor 
användarna får av att använda e-tjänsten ansökan om bygglov utan det är iså fall leverantören 
av e-tjänsten Mittbygge.se har gjort någon undersökning om människors känslor. 
 
3.2.4 GIS-utvecklare 
3.2.4.1 Mekanik 
GIS-utvecklaren tror absolut det finns värde i att använda spelmekaniker i utveckling av e-
tjänster i jämförelse med hur spel fungerar och jämför e-tjänsterna med dem. Spel är väldigt 
bra få att dra in människor och göra saker och ting roligare. Om det går att göra en e-tjänst 
mer intressant och engagerande än en tråkig blankett eller tråkigt dokument så tycker GIS-
utvecklaren absolut att det är något som bör göras enklare och mer motiverande. Sedan vet 
inte GIS-utvecklaren riktigt hur utvecklarna ska göra det eftersom han inte jobbar med 
gamification men användarna vill ha det så enkelt som möjligt när de ska utföra en e-tjänst, så 
att försöka göra det så enkelt som möjligt skulle uppskattas hos både medborgare och 
kommunen. 
 
GIS-utvecklaren skulle vilja se att det fanns möjlighet för användaren att med hjälp av ett 3D 
modellverktyg kunna rita upp så att det nästan gick att se exakt hur den nya byggnadsdelen 
kommer att se ut och vad som krävs för den ska bli godkänd. Om personen med hjälp av 
några olika steg på vägen får fylla i information och vara och utforma modellen själv så 
kanske användaren själv förstår bättre vad det faktiskt är som den lämnar in och varför den 
måste göra det. Genom att göra användaren mer kunnig och delaktig i processen ökar det både 
engagemanget och mängden fullständiga ansökningar som skickas in. 
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3.2.4.2 Dynamik 
För att få bättre koll på användarnas beteende måste generellt utvecklarna och 
tillhandahållarna av någon tjänst känna till hur användaren beter sig i tjänsten så tror GIS-
utvecklaren det är väldigt viktigt att göra användartester för att få fram den informationen. 
Om e-tjänsten endast består av en blankett så är det väl svårt att testa men annars så behövs 
det. Det är väldigt viktigt att målgruppen som e-tjänsten vänder sig till förstår den och att 
användarna vet vad de ska göra i e-tjänsten. Det hjälper inte att bara handläggaren vet hur 
tjänsten fungerar utan det måste översättas så att varje medborgare som har användning för 
tjänsten också förstår. Den slutlige användaren bör finnas med i processen och användartester 
bör genomföras som sedan får ligga till grund för utvecklingsarbetet med gränssnitt och 
informationsstruktur på e-tjästen 
 
3.2.4.3 Känslor 
GIS-utvecklaren tror inte det kommer speciellt mycket nya känslor om användaren bara 
behöver fylla i en vanlig blankett som nu är digital istället men om personen däremot fick rita 
dit sitt eget hus skulle nog många tycka att det var riktigt kul. GIS-utvecklaren tror att 
personen kommer känna att det är väldigt modernt ifall det finns lite mer effekter och 
liknande i e-tjänsten istället för att det bara är en vanlig blankett som idag kan kännas väldigt 
svårt och krångligt när personen inte är van vid det. 
 

3.3 Öppna data 
3.3.1 Creative director 
Creative directorn säger att vi lever i ett samhälle som är data orienterat, det som är intressant 
är när utvecklare börjar korslänka olika data som finns tillgängligt och verkligen kan få fram 
innovationer. Ett exempel vore ifall Google börja använda sina data och korsar den med 
sjukhusdata så att det blir möjligt och se vart vinterkräksjukan är just nu. Det finns otroligt 
mycket data som allt fler börjar känna till men problemet är att mycket av all data finns är 
oåtkomligt för medborgarna i största allmänhet. Företag vet inte alltid själv vad deras data kan 
använda till annat förutom det som är deras affärsidé. Det är först när data kommer ut som 
den kan användas, de största innovationerna kommer antagligen att göra av personer som inte 
ägde data från början. Det finns en enorm kraft som ligger där och väntar. 
 
Creative directorn tror att människor i Sverige är jätte försiktiga och vill gärna inte lämna bort 
sina personuppgifter. När medborgarna ser värdet av all personrelaterad information i data så 
är personen inte lika orolig längre. Människor gillar att använda person data och kommer till 
nytta så länge det inte går att spåra vems person data det är. Allmänheten gillar att det finns 
mycket data tillgängligt men de vill inte att data om dem själva ska finnas. När människor 
däremot upptäcker att det sparar tid så är de inte lika försiktiga längre utan väljer oftast det 
snabbaste sättet att utföra en process även om det betyder att du kanske lämnar ut ditt 
personnummer eller din adress. Det är därför viktigt att det blev mer allmänt känt vilken nytta 
olika data kan ge samhället och hur viktigt det är att det lagras i en speciell standard så att alla 
kan komma åt den och dra nytta av dess fördelar.  
 
Geografisk data kommer absolut stödja utvecklingen för e-tjänster. Det är inom geografisk 
data som kommuner oftast har kommit längst när det gäller att använda öppna data. Genom 
att använda geografisk öppna data slipper människor söka bygglov i blindo utan kan lättare ta 
reda på data uppgifter som är relevant till deras bygglovsansökan som tidigare var en 
tidskrävande process att hitta och ta fram. En person kommer känna sig smartare när personen 
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får använda sig av 3D verktyg för att göra modeller av deras byggprojekt eftersom den 
använder verktyg och information som den inte visste att den klarade av. Allt underlag till 
bygglovsansökan som gör det lättare eller mer engagerande kommer att hjälpa 
ansökningsprocessen enligt Creative directorn.  
 
3.3.2 Internationell projektkoordinator 
För att Karlstad ska kunna fortsätta att vara en ung och framåt kommun måste vi ligga i 
framkant även här enligt projektkoordinatorn, eftersom både sociala medier och öppen data 
spelar en avgörande roll i framtiden. Tillgängliggörandet av data ger även möjlighet för fler 
ögon att hjälpa till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Karlstads kommun behöver i 
en än högre grad utnyttja de vägar som finns för att göra det mer effektivt och ännu enklare 
för människor och företag att ta till vara på sina rättigheter och uträtta ärenden gentemot 
kommunen. Det handlar även om att vara transparent gentemot våra medborgare, att vara en 
öppen kommun. 
 
Offentlig information har ett stort värde för aktörer utanför offentlig sektor. Genom att 
förädla, sammanställa och på andra sätt använda information kan sådana aktörer skapa nya 
kommersiella och ideella tjänster och därmed ge förutsättningar för samhället att tillgodogöra 
sig det värde informationen kan ha när den används för andra ändamål än myndigheternas 
egen verksamhet. Öppna data kan leda till stora samhällsnyttor eftersom informationen blir 
tillgänglig i innovativa tjänster för privatpersoner och företag. 
 
Eftersom e-tjänster använder ett BankID så tycker projektkoordinatorn absolut användaren 
ska kunna använda personuppgifterna i e-tjänsten. Idag tror projektkoordinatorn de flesta är 
vana vid att de måste fylla i sina personuppgifter så människor blir glada om de upptäcker att 
det räcker med att logga in med sitt BankID eller ifall det räcker med att skriva 
personnummer och så vet systemet om vem personen är och vart denna bor. Användarna 
tycker det är skönt att spara tid och slippa fylla i alla uppgifter eftersom personen gjort det så 
många gånger förut och vet att det inte händer något fel av att göra det på säkra platser. Det 
förutsätter såklart att kommunen har ett så pass säkert system så att inget kan hända med den 
information som en person har givit kommunen tilliten att förvalta. 
 
Projektkoordinatorn tror att om utvecklarna integrerar kartdata med olika statistiker skulle det 
leda till att det blev möjligt med många olika nya lösningar på tidigare okända problem. 
Genom att sammanställa olika data och kartor kan den data användas till nya innovationer.  
 
Geografiska informationssystem som gör 3D-modeller kommer inte hjälpa processen så 
mycket hos personalen som jobbar med hantering av bygglovsansökningar förutom ifall det 
får användarna att skicka in fullständiga ansökningar. Det kommer nog mest hjälpa 
användarna att bli mer engagerande i ansökningsprocessen. Det kan bli lättare att vilja göra en 
ansökan om du kan se hur det faktiskt kommer se ut när det blir färdigt. 
 
Nyttan har visat sig vara stor i andra länder som ligger längre fram med öppen data och har 
exempelvis visat sig kunna hjälpa till att både effektivisera verksamheter och ta tillvara på 
lokal kunskap för förbättrad service för medborgarna. Kommunala öppna data handlar 
framför allt om att stärka den lokala demokratin så att organisationen är transparent och att 
offentlighetsprincipen ska hänga med i den tekniska utvecklingen. 
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3.3.3 Stadsbyggnadsingenjör 
Det vore väldigt bra om det fanns möjligheten att personen som vill ansöka kunde skriva in 
vem personen är och vart denna bor och att systemet ska veta vilka bestämmelser som ska 
finnas för just den personen om han/hon bor på landet eller inne i stan eftersom det är mycket 
mer klara direktiv på vad som gäller för personen som ska söka bygglov när du bor inne i 
staden till skillnad från lite mindre strikta regler för personer som bor på landet. 
Stadsbyggnadsingenjören tror att det skulle uppskattas att det räckte med att skriva in 
personnummer och sedan logga in med hjälp av BankID och tror att medborgare litar på 
tjänsten BankID och likande tjänster och skulle uppskatta att slippa långa listor med 
personuppgifter utan att den informationen ska finnas sparad i systemet. Så länge det inte 
gäller uppgifter som på något vis skulle vara kränkande att det fanns i systemet.  
 
Stadsbyggnadsingenjören tror människor uppskattar det väldigt mycket att kunna logga in 
med hjälp av BankID och inte har några problem med att bara behöva skriva in sitt 
personnummer och att systemet sedan vet vem personen är.  
 
Geografiska informationssystem skulle vara jättebra för stadsbyggnadsförvaltningen i 
framtiden tror stadsbyggnadsingenjören, men än så länge är det viktigaste att det finns 2D 
ritningar men det skulle även vara bra att kunna få detaljerade 3D ritningar så att det finns mer 
information att fördjupa sig i. Det skulle vara något som kommer hjälpa väldigt mycket 
ansökningar i framtiden att användaren med hjälp av 3D modeller ska kunna göra en ritning 
på hur nybyggnaden ska se ut och så ska systemet själv räkna ut om den har allt som krävs för 
att bli godkänd.  
 
3.3.4 GIS-utvecklare 
Själva utvecklingen av e-tjänster kommer tjäna väldigt mycket på att mer öppna data släpps 
eftersom det blir det mycket billigare att få tag i informationen. Sedan kommer även den 
administrativa delen att bli mycket enklare eftersom företag slipper ha speciella avtal när data 
redan finns tillgänglig. Det är inte bara viktigt att lämna ut öppna data utan den som lämnar ut 
den måste se till att data lämnas ut i ett standardformat som alla sedan kan använda Den ska 
inte bara finnas i pappersform nere i en källare utan tillgänglig att nå för alla. Även de 
företagen som sitter på all data kommer kunna få mer ordning på sin information om den 
finns i ett standardformat. Personligen gillar GIS-utvecklaren inte att det alltid är bra att olika 
sidor sparar ens personuppgifter. Det blir dock väldigt mycket enklare och det gör att folk 
glömmer att det inte alltid är bra att lämna ut sina uppgifter eftersom det kan vara tidsparande 
att ha informationen sparad i exempel BankID. GIS-utvecklaren tycker det är en jättesvår 
fråga eftersom han själv inte tycker om att lämna ut sina uppgifter men ibland gör det ändå 
eftersom det blir så mycket enklare och det oftast går fortare.  
 
Väldigt många e-tjänster har någon form av geografisk data i anknytning till den processen 
som ska utföras. GIS-utvecklaren tycker nog att geografisk öppna data är den data som är 
mest intressant när det handlar om öppna data eftersom det går att kombinera den med så 
mycket olika statistiker. Det gör många e-tjänster väldigt mycket enklare att förklara med 
hjälp av kartdata än att istället bara skriva en tråkig text. 
 
Idag använder sig många kommuner av 3D-modeller för att visa kommande projekt så att 
allmänheten ska veta vad som ska byggas och hur det kommer att se ut. Det blir mycket 
enklare att förstå hur det faktiskt kommer se ut istället för att bara kolla på 2D ritningar. 
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Öppna data och gamification kommer bli allt mer vanligt i framtiden och användas vid 
utveckling av e-tjänster eftersom samhället är uppbyggt på det sättet att människor alltid vill 
kunna spara tid på processer. Om väl tiden läggs på att göra utvecklingen så kommer det att 
leda till många framsteg. Det finns otroligt mycket data hos kommuner och myndigheter så de 
måste bara se till att den släpps ut. Kommer all data ut så kommer både kommuner men även 
andra företag kommer ha väldigt stor nytta av den och kunna få möjligheten att utveckla 
många nya e-tjänster och applikationer. 
 
 

 
 
 

3.4 Sammanfattning av resultat 
Enkla e-tjänster 

 En e-tjänst ska vara självförklarande och användaren ska inte behöva ta reda på 
massor information innan utan ska hitta relevant information som är nödvändig att 
kunna första gången den besöker e-tjänsten. 

 E-tjänsten ska vara tillräckligt tydlig så att inte personen behöver annan hjälp än den 
som e-tjänsten erbjuder. E-tjänsten ska alltså vara så användarvänlig så varje 
medborgare klarar av att använda den 

 Tidsbesparing är väldigt viktigt hos e-tjänster hos både personen som söker bygglov 
men även hos den anställde som jobbar med det administrativa. En e-tjänst måste vara 
transparent och ska öka tillgängligheten för att nå ut till fler människor på ett 
effektivare sätt än den vanliga tjänsten. 

Det är viktigt att utvecklarna försöker föreställa sig vad användaren har för känslor och 
upplevelser under användningen av e-tjänsten. Det hjälper inte att bara handläggaren vet hur 
tjänsten fungerar utan det måste översättas så att varje medborgare som har användning för 
tjänsten också förstår. Den slutlige användaren bör finnas med i processen och användartester 
bör genomföras som sedan får ligga till grund för utvecklingsarbetet med gränssnitt och 
informationsstruktur på e-tjästen. 
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Gamification 
Gamification är spelmekaniker och spelupplevelser när det existerar i alla olika sammanhang 
utanför spel. Att hjälpa användaren genom att skapa funktioner som förenklar framtagandet av 
handlingar och minskar kostnaden skulle underlätta för både handläggare men även hos 
användaren av e-tjänsten. 
 

 Ett sätt att förbättra dynamiken är att se till att det finns olika vägval för olika nivåer 
beroende på om användaren är nybörjare eller inte. 

 Personer som är nybörjare borde erhålla mer feedback på vad de ska skriva in för 
information. 

 Det går att hjälpa personer att slutföra en process i en e‐tjänst genom att ha en enkel 
förloppsindikator så personen vet hur långt den har kommit i processen och hur långt de har 
kvar. Det borde heller inte vara möjligt att skicka in förrän ansökan är helt färdig. 

 En sparfunktion på e‐tjänsterna skulle göra så att en person inte behövde börja om från 
början ifall denna avslutar tidigt. 

 Det är inte rekommenderat för utvecklaren att endast lägga till val som användaren måste 
göra så att den känner sig tvingad utan användaren måste få förklarat varför den behöver 
göra just det här valet eller fylla i den här informationen.  

 Spår funktion som hjälper användaren spåra ansökan under processens gång i realtid. 

 3D‐modeller kommer hjälpa användaren att bli mer engagerade i ansökningsprocessen, det 
kan även bli lättare att vilja göra en ansökan om användaren kan se hur det faktiskt kommer 
se ut när det blir färdigt. 

 Ifall gamification ska implementeras måste det passa till kontexten på e‐tjänsten ifall 
resultatet ska bli motiverande. 

 
Öppna data 
Det är därför viktigt att det blev mer allmänt känt vilken nytta olika data kan ge samhället och 
hur viktigt det är att det lagras i en speciell standard så att alla kan komma åt den och dra 
nytta av dess fördelar. Genom att använda geografisk öppna data slipper människor söka 
bygglov i blindo utan kan lättare ta reda på data uppgifter som är relevant till deras 
bygglovsansökan som tidigare var en tidskrävande process att hitta och ta fram. 
 

 Det är intressant hur mycket öppna data det går att korslänka om den fanns tillgänglig, 
då skulle det komma fram nya innovationer genom att integrera exempelvis kartdata 
med olika statistiker 

 De flesta innovationer kommer antagligen komma från en annan person/företag som 
inte ägde data från början utan har fått tillgång till den senare. 

 Det finns en enorm kraft som ligger där och väntar. Själva utvecklingen av e-tjänster 
kommer tjäna på att mer öppna data släpps för eftersom det blir det stora 
kostnadsbesparingar på att få tag i informationen. 

 Tillgängliggörandet av data ger även möjlighet för fler ögon att hjälpa till att 
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 

 De flesta är vana vid att de måste fylla i sina personuppgifter så blir människor glada 
om de upptäcker att det räcker med att logga in med sitt BankID eller ifall det räcker 
med att skriva personnummer och så vet systemet om vem personen är och vart denna 
bor. 

 Genom att sammanställa olika data och kartor kan den data användas till nya 
innovationer. Det gör många e-tjänster väldigt mycket enklare att förklara med hjälp 
av kartdata än att istället bara skriva en tråkig text 
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4 Analys 
4.1 Elektroniska tjänster 

Alshibly och Chiong (2015) refererar till Huffman och Kahn (1998) som i en studie om 
kundnöjdhet tog fram att människor fördrar att få vara med och bestämma preferenser och 
attribut vid val av sina produkter. Creative directorn på Sticky Beat anser att bästa sätt att 
undersöka e-tjänster och förbättra utvecklingen av dem är att göra användartester hos 
målgruppen. Utan att ta reda på hur faktiska slutanvändaren använder e-tjänsten är det 
omöjligt för en utvecklare att sitta och spekulera i vad som användaren tycker och tänker 
angående deras e-tjänster. Karlsson et al. (2012) säger att det finns en stor del av befolkningen 
som tycker att processerna i e-tjänster kan vara svåra att förstå, de menar att användartester 
kan ge många fördelar till utveckling av e-tjänster som är svåra att följa. GIS-utvecklaren 
säger att generellt så måste utvecklarna och tillhandahållarna av någon tjänst känna till hur 
användarna beter sig i en tjänst för att förstå deras preferenser och den informationen går att 
få fram genom att göra användartester på målgruppen. Projektkoordinatorn hoppas att 
utvecklarna börjar väga ihop alla de faktorer som finns med och påverkar e-tjänsterna och 
faktiskt tar reda på vad som användarna vill ha och vad de tycker om e-tjänsterna för att ha 
större möjlighet att göra e-tjänsterna bättre. Creative directorn tillägger att under testerna kan 
utvecklarna upptäcka om de gjort den bästa varianten av e-tjänsten när de kan se vart 
användarna vanligtvis gör fel på eller processerna som tar längre tid än vad utvecklarna 
förutspådde. Det blir en god cirkel eftersom ifall fler människor spenderar mer tid i att testa 
systemet eller använda e-tjänsten så samlas samtidigt mer data in på hur människor beter sig 
och använder tjänsten och på det sättet får utvecklarna information om hur det går att förbättra 
den. Om användarna i sin tur märker att saker de inte gillade med tjänsten försvinner eller 
förbättras så ökar i sin tur engagemanget. Det är viktigt att arbeta agilt och utveckla en 
produkt allt eftersom. Medborgare kräver alltid förändring och accepterar inte att det finns 
buggar eller fel kvar i ett system för då byter de bort det enligt creative directorn. 
 
Alshibly och Chiong (2015) säger att om en e-tjänst har för mycket variation och komplexitet 
är det möjligt att medborgarnas tillfredsställes minskar och de undviker e-tjänsten. 
Projektkoordinatorn tycker att en e-tjänst bör ha så lite information som möjligt som 
användaren behöver ha kännedom till och att e-tjänsten är tillräckligt tydlig så att användaren 
klarar av att utföra tjänsten själv och inte ger upp. Stadsbyggnadsingenjören håller med och 
lägger även till att det ska så få steg/klick så att personen inte tröttnar innan processen är 
färdig. Även Creative directorn håller med om att en e-tjänst ska vara självförklarande så 
användaren inte behöver ta reda på information innan besöket och han säger även att 
användaren måste ringa support och be om hjälp till e-tjänsten så betyder det att e-tjänsten är 
för komplex. Alshibly och Chiong (2015) säger att vid utveckling av e-tjänster måste 
utvecklarna fokusera på informationspresentationen s så att e-tjänsten blir användarvänlig för 
kunden så att personen har lätt att förstå och hitta på e-tjänsten. GIS-utvecklaren menar att en 
e-tjänst ska vara självinstruerande så att användaren lätt förstår vad denna ska göra när 
han/hon börjar använda e-tjänsten. Den ska innehålla rätt uppgifter som är relevanta för den 
processen som användaren ska utföra. Det ska inte vara svårt att hitta bland uppgifterna och 
det ska vara tydligt att användaren kan lita på de uppgifter som står där stämmer och inte 
behöver dubbelkolla att de är korrekta. Stadsbyggnadsingenjören håller med och säger att det 
ska vara lätt för användaren att komma åt all information som e-tjänsten innehåller och att en 
person ska inte behöva ha någon förkunskap om hur tjänsten används innan första gången en 
person använder e-tjänsten. Projektkoordinatorn tycker att det ska vara enkelt för en 
användare att komma in i e-tjänsten och användaren ska veta vad som ska göra och vilken 
information som den måste läsa eller skriva in själv i tjänsten.  
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Lindgren(2013) anser att ett mål med e-tjänster är att de måste öka den offentliga 
förvaltningens transparens och ska få effekten att det blir ett mer demokratiskt samhälle. 
Statsbyggnadsingenjören menar att e-tjänster ska till skillnad från en handledare alltid vara 
transparent. Han menar att en handledare alltid försöker att ge samma information till alla och 
behandla varje person likadant men ibland händer det oavsiktliga händelser som exempel att 
handledare glömmer att berätta om något för den ansökande personen. Creative directorn är 
osäker på om e-tjänsterna har lyckats att göra processerna mer transparenta utan tycker att 
mängden transparens beror väldigt mycket på leverantören av e-tjänsten. Dagens användare 
blir allt mer kräsna eftersom medborgarna är vana vid att elektroniska affärer generellt blivit 
mer transparent så är det något som medborgarna kommer kräva mer. 
 
Statsbyggnadsingenjören säger att ett av målen med deras e-tjänst är att ge samma 
information och krav för en ansökan till Karlstadsborna oavsett vem personen är, minska 
missförstånd som kan uppstå vid ett samtal och förhoppningsvis ge bättre beskrivningar och 
förståelse för lagar och bestämmelser. GIS-utvecklaren tycker syftet med en e-tjänst är väldigt 
enkelt, en e-tjänst ska på ett transparent sätt göra en tjänst mer tillgänglig för medborgare. 
Målet blir att uppfylla syftet att se till så att e-tjänsten uppfyller samma krav som finns på en 
tjänst hos kommunen fast den nu ska gå att utföra mer effektivt och digitalt. Den ska 
underlätta för medborgarnas som vill utföra en tjänst men även för de anställda som jobbar 
med att ta hand om resultatet. Stadsbyggnadsingenjören tycker även att en e-tjänst ska 
underlätta ansökningar för personer som exempelvis inte har en skrivare eller annan 
utrustning som kan krävas för att ta fram handlingar i pappersformat. Karlsson et al(2012) 
refererar till Rowley(2006) som anser att e-tjänster är en växande kanal för kommunikationen 
mellan regeringen och deras medborgare. Samtliga intervjupersoner ser det som positivt att e-
tjänster gör tjänsterna mer tillgängliga för medborgarna eftersom de går att nå hemifrån och 
vid alla tidpunkter.  
 
Lindgren (2013) menar att en e-tjänst både ska hjälpa medborgarna genom att förbättra 
interaktioner med offentliga organisationer men även effektivisera och förbättra 
administrativa processer inom den offentliga förvaltningen. Projektkoordinatorn menar att en 
e-tjänst ska vara så enkel och användarvänlig att de flesta medborgare ska kunna använda den 
men de ska också utvecklas tillsammans med verksamheten och handläggarna så att den även 
underlättar deras jobb och blir integrerad med deras befintliga system. Creative directorn 
håller med om att effektivisering är ett av de största målen som en e-tjänst måste uppfylla. Det 
kan vara så att processen är smartare än den tidigare tjänsten som fanns innan e-tjänsten så att 
den spar tid, onödig handläggningstid kan sparas hos både personen som söker bygglov och 
hos den anställda hos byggnadsförvaltningen som spar tid på att slippa gå igenom information 
som ändå finns tillgänglig enkel på e-tjänsten. Ett problem som kan uppstå är att när 
medborgare börjar få e-tjänster som tydligt visar att de sparar tid är det något som 
medborgarna sedan förväntar sig av resten av e-tjänsterna. Stadsbyggnadsingenjören tycker 
att syftet med en e-tjänst är att utöka tillgängligheten och nå ut till fler personer. En e-tjänst 
ska nå ut till människor på det sättet genom att ge bättre förutsättningar så att alla personer 
hinner få hjälp med sina ansökningar. Vidare påstår han att vissa personer känner att de inte 
alltid får rätt svar när de ringer eller skickar mejl eftersom de kanske haft svårt att formulera 
frågan så det är nog väldigt uppskattat ifall de hittar all information de behöver när de 
använder e-tjänsten. Idag måste vi svara på många samtal och mejl som innehåller samma typ 
av frågor enligt stadsbyggnadsingenjören.  
 
Det finns mycket tid som kan sparas om den informationen fanns mer tydligt på e-tjänsten så 
att medborgarna kan hitta den själva. När e-tjänster införs som en del av elektronisk-
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förvaltningen ses det ofta som ett sätt att automatisera manuella processer i syfte minska 
ledtiden och minska kostnaderna för att tillhandahålla offentliga tjänster (Karlsson et al. 2012 
refererar till Asgarkhani 2005). Stadsbyggnadsingenjören menar att troligtvis kommer det 
mesta inom vårt yrke och andras att bli helt digitalt och därmed kommer e-tjänster att bli ännu 
mer viktiga att de är enkla att använda. E-tjänster kommer ta över delar av vårt jobb genom att 
göra de mer automatiserade när medborgarna kan sitta hemma vid en dator eller annan enhet 
och utföra mycket mer av bygglovsansökan själv istället för att lägga tid på att besöka 
handläggare. GIS-utvecklaren säger att idag är de flesta e-tjänster hos Karlstads kommun bara 
digitala blanketter men hoppas på att detta kommer utvecklas mer. Han tycker att det skulle 
vara bättre om det vara ett mer automatiserat flöde så att medborgarens uppgifter som denna 
fyller i fortsätter in i systemet och hanteras på ett bättre och smidigare sätt så att det hjälper 
både medborgarna men även handläggarna. Projektkoordinatorn hoppas på att om mer 
fullständiga ansökningar kommer in till kommunen kommer det finnas större möjlighet att 
automatisera mer av handläggningsprocessen och det kommer leda till att mycket tid och 
pengar sparas. 
 
Alshibly och Chiong (2015) menar att medborgare känner sig osäkra till att använda e-tjänster 
eftersom de inte alltid vet om de utfört den rätt och vad som händer i processen efter 
medborgarna utfört sin del. Creative directorn föreslår att eftersom processen inte slutar med 
att medborgaren skickar in sin ansökan vore det uppmuntrande att kunde logga in och se när 
ansökan är mottagen av handledare och sedan följa de olika stegen i realtid och faktisk se vad 
som händer med ansökan. En person känner osäkerhet när den inte vet ifall den gjort rätt eller 
inte. När en person lämnar över en blankett direkt till en handledare så vet medborgaren att 
handläggare har fått pappret och att det är under behandling och får antagligen direkt 
feedback på ifall den glömt fylla i en viss ruta. Den känslan måste utvecklare jobba med att 
lyckas överföra till den digitala världen för offentliga organisationer. 
  

4.2 Gamification 
4.2.1 Mekanik 
Mekaniken i gamification är benägen att ge struktur till verksamheten, snarare än att spelaren 
ska behöva självständigt utforska i blindo efter hur den ska hantera upplevelsen (Huotari & 
Hamari 2012). För att utveckla dagens e-tjänster tror projektkoordinatorn att utvecklarna ska 
vända sig till spelvärlden och jämföra med hur spel är utformade. I spel vet användarna nästan 
alltid lätt vad det är som ska göras och vad som är uppdraget. Att jämföra med att barn även i 
tidig ålder klarar av att öppna upp spel och direkt vet vad som de ska göra borde gå att 
överföra till e-tjänster. Alla intervjupersoner tycker som tidigare nämnt att en e-tjänst ska så 
användarvänlig att vem som helst ska klara av att använda den utan att behöva någon 
förkunskap. GIS-utvecklaren håller med och tillägger att spel är väldigt bra för att dra in 
människors engagemang och gör saker och ting roligare. Att försöka byta ut många av de 
tjänster som endast är en e-blankett till en mer rolig och engagerande tjänst skulle nog 
uppskattas både hos medborgare och hos kommunerna. Stadsbyggnadsingenjören skulle vilja 
att det skapades funktioner som förenklar framtagandet av handlingar och minskar kostnaden 
för att underlätta för alla inblanda som antingen jobbar med e-tjänsten eller använder den. 
 
Enligt Zichermann och Cunningham (2011) är en av de mest enkla och viktiga mekanikerna i 
gamification, och en som är i allt högre grad blivit en grundpelare för gamification är att 
spelaren får feedback och förstärkning. De definierar feedback som information som 
återkopplas till spelaren och informerar dem om vart de befinner sig för närvarande, helst med 
koppling till en förloppsindikator om sådan finns. Stadsbyggnadsingenjören säger att en 
medborgare som inte har lika mycket erfarenhet av att söka bygglov ska kunna få möjligheten 
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att bli mer vägvisad under processen, personen borde erhålla feedback på vad de ska skriva in 
för information och varför informationen är viktig. Det kan även gärna finnas popupfönster 
som förklarar delar i e-tjänsten som kan uppfattas som svåra eller krångliga.  
 
Det skulle antagligen hjälpa användaren av e-tjänsten om det fanns någon form av mätare som 
visade hur mycket som fyllts i och vad vilken information som det är krav på att läsa. 
Zichermann och Cunningham (2011) säger att anledning till att en spelare avslutar en process 
behöver inte vara de tycker den är tråkig eller svårt utan att de helt tror att de är färdiga. 
Creative directorn säger att det finns olika sätt som gamification går att införa på för att göra 
e-tjänster mer motiverade och lättförståeliga. Ett exempel är att ha som på Linkedin att när 
personen loggar in så står det hur många procent som användaren har gjort färdigt av sin 
profil. Projektkoordinatorn tror att användaren behöver veta både hur mycket den har kvar att 
göra och när den kommer bli färdig. Det är väldigt viktigt att användaren ser tydligt hur långt 
det är kvar att vara på e-tjänsten för annars kommer människor fort blir trötta på en tjänst om 
det hela tiden kommer ny information som ska fyllas i och som användare inte kan se något 
slut på processen. Lösningen på det kan enligt stadsbyggnadsingenjören vara att lägga till en 
procentmätare som visar hur långt i processen en användare har kommit. Projektkoordinatorn 
skulle vilja att det inte gick att lämna in ansökan föränn den är helt ifylld så att det inte 
skickas in förrän den är helt färdig och användaren vet om detta. 
 
4.2.2 Dynamik 
Robson et al. (2015) säger att mekaniken bildar strukturer när utvecklare ska införa 
gamification men att den inte på egen hand är tillräcklig för att skapa en upplevelse som 
kommer att motivera beteendeförändringar hos de anställda eller kunder. Creative directorn 
håller med om att det svåra i att göra en bra gamifierad upplevelse är att ändra personens 
beteende. Tricket för att få något att fungera är alltså att förstärka belöningskänslan av det 
beteende som redan finns hos användaren. Skistar är ett bra exempel på gamification eftersom 
det har ett belöningssystem att ge ut badges eller belöningsmärken till skidåkarna för att 
stärka det beteende som de redan hade. Det är därför svårt att applicera ett belöningssystem på 
något där inte grundkänslan finns som stödjer det beteendet. Ett väl utformat spel är som en 
missil till motiverande hjärtan av det mänskliga psyket (Werbach & Hunter 2012). Creative 
directorn säger att utvecklaren måste se efter hur användaren interagerar med systemet. Det är 
oerhört viktigt att användaren får utföra val under processen så att användaren känner sig 
delaktigt i utförandet. Genom att få användaren engagerad i de val den gör och hjälpa till att 
motivera hur viktigt de olika valen är med feedback till användaren. 
 
Robson et al. 2015 säger att dynamiken är det sätt som användarnas beteende som dyker upp 
när de använder mekaniken som utvecklarna satt upp, alltså är det svårt för utvecklarna att 
veta exakt hur spelarna kommer använda mekaniken. Creative directorn säger att det roliga 
som utvecklare av gamification är att hur utvecklarna än sätter upp mekaniken kommer 
användarna allt att försöka gå runt mekaniken, att fuska för att öka känslan av att ha exempel 
lyckas bättre än andra eller utföra processen fortfarare. Enligt Robson et al. (2015) kan 
dynamiken bli fusk, samarbete eller andra metoder för att försöka klara av mekaniken bättre. 
Creative directorn säger att människor är i allmänhet för smarta för att låta sig tvingas till att 
utföra jobbiga processer så istället för att tvinga dem att utföra något som medborgarna inte 
vill måste utvecklarna försöka att ge dem liknande fast snabbare lösningar. 
Stadsbyggnadsingenjören menar att det ibland är omöjligt för handläggarna att veta ifall 
användarna har fuskat och skrivit saker som inte är sant, ibland fyller de i något bara för att de 
känner sig tvingade och det vore bättre ifall de fick feedback på varför det är obligatoriskt att 
fylla i och vad de får ut av att fylla i det rätt. Creative directorn menar att för att utvecklarna 
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enklare ska förstå vilken dynamik som uppstår hos användaren måste de studera användaren 
och göra användartester hur personer upplever och använder e-tjänsten. 
 
Zichermann och Cunningham (2011) säger att de som utvecklar ett spel måste räkna med att 
inte alla som spelar spelet kommer vilja bli bäst på det utan att det därför ska erbjuda olika 
svårighetsgrader för att uppmuntra engagemanget hos spelarna. Stadsbyggnadsingenjören tror 
att det är bra om en e-tjänst har olika nivåer beroende på hur avancerad användare du är. 
Personer som är mer vana vid att söka bygglov ska inte behöva lägga lika mycket tid på att 
lära sig söka bygglov i e-tjänsten som nybörjare. Personer som är vana ska alltså inte behöva 
läsa igenom lika mycket information som de personer som är ovana och gör ansökningen för 
första gången. Creative directorn säger att spel som har högre nivåer som visar att 
svårighetsgraden stiger är bra så länge spelaren känner att även den stiger i samma tempo. Ett 
sätt att förbättra dynamiken för en användare enligt creative directorn är att utvecklarna sätter 
ut olika vägval beroende på om du är nybörjare eller mer avancerad användare av e-tjänsten. 
Ge personer känslan av att de faktiskt kan tjänsten bättre och se till så att de inte behöver läsa 
igenom information ännu en gång ifall de känner att de inte behöver det. Alla personer är 
olika och därför kan olika personer vilja ha olika utmaningar för att känna att de verkligen har 
lyckas när de tillslut blir färdiga och vinner. Det är därför viktigt att tänka på att anpassa så att 
inte utmaningarna blir för svåra till alla spelare utan att det finns olika nivåer beroende på hur 
svårt spelaren vill ha det (Werbach & Hunter 2015). 
 
Det som gör att gamification funkar och är intressant är enligt creative directorn inte att det är 
spel inblandade utan det är människan och människans känslor och beteende som gör att det 
fungerar. Spel är intressant för det finns en inbyggd mekanik i spel som påverkar en 
användare på det sättet att den tycker det är roligt när det tydligt går att märka att den blir 
bättre på spelet, att den utvecklas. Projektkoordinatorn säger att utvecklare borde applicerar 
det som finns i spelvärlden så att e-tjänster får olika nivåer som användaren tar sig igenom 
och att det sedan sparas efter varje steg. Zichermann och Cunningham (2011) säger att en 
användare reagerar positivt på när spelet sparas efter att spelaren har kommit till en ny nivå 
eller att spelarens karaktär har fått en uppdatering. Projektkoordinatorn skulle gärna se att det 
fanns en sparfunktion till e-tjänsterna som gör att en person inte behöver börja om från början 
på en process ifall den redan har börjat. Att det blir som när ett spel startas och systemet kan 
ladda e-tjänsten från där du avslutade. Det skulle göra att personer använde e-tjänster mer om 
användaren vet att det inte gör något om användaren inte hinner klart på en gång utan att 
informationen sparas och det går att fortsätta senare. 
 
Zichermann och Cunningham (2011) säger att det är viktigt att förstå att gamification inte är 
en bestämd metod eller tillvägagångsätt utan att det finns olika sätt att anpassa det till olika 
verksamhet för att det ska ge en positiv effekt. Creative directorn ser gamification som ett 
buzzword, det vill säga att det är något som är väldigt populärt för tillfället. Det är många som 
använder det som slagord utan att de egentligen vet vad det betyder. Många bolag har hittat 
sättet att tjäna pengar på och kastar därför på ordet gamification på sina produkter för att 
locka kunder och prestige. Han säger att det är viktigt att tänka på att det finns mycket att ta 
lärdom om från spel för spel är ett oerhört bra sätt att lära människor saker samt att få dem att 
känna sig engagerade.  
 
4.2.3 Känslor 
Ett bra sätt att veta om du använder dig av en bra gamifierad process är helt enkelt att se efter 
om det uppfattas som roligt av användarna (Zichermann & Cunningham 2011). Creative 
directorn säger att offentliga sektorn har ofta problem men sätta sig in i vilken känsla som 
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människor eftersträvar utan verkar ofta tro att det enbart räcker med att leverera en produkt 
och inte tjänsten bakom produkten. Stadsbyggnadsingenjören tror att det är viktigt att ta reda 
vad användaren har för känslor och upplevelser under användningen av e-tjänsten och att det 
är extremt viktigt att medborgarna känner glädje av att använda e-tjänster och inte undviker 
det. GIS-utvecklaren tror inte att e-tjänster som endast är blankett ger några direkt positiva 
känslor förutom att det blir enklare för medborgarna att utföra tjänsten när den själv känner att 
det passar bäst. Projektkoordinatorn håller med om att tillgängligheten hos en e-tjänst är något 
väldigt positiv men att om tjänster i allmänhet blev mer engagerade och enklare skulle det 
resultera i mer positiva känslor hos medborgarna. 
 
Känslor i förhållande till gamification är det mentala känslomässiga tillstånd och reaktioner 
som blir framkallande bland enskilda spelare, det kan alltså bli olika reaktioner från personer 
när de deltar i en gamifierad aktivitet säger Robson et al. (2015). Creative directorn och 
stadsbyggnadsingenjören tror att människor får en positiv känsla av att kunna spara tid och få 
tjänster gjort fortare eftersom personen slipper sitta i telefonkö eller ta ledigt från jobbet för 
att åka till kommunen och göra ansökan i person. Samtidigt vill inte en person få en negativ 
känsla av den måste göra allt jobb själva, att e-tjänsten bara finns där för att spara tid hos 
handläggarna och minska på deras arbetsuppgifter. Det är väldigt viktigt att få personen att 
känna att den sparar tid och energi och inte bara ersätter någon annans arbete. Användaren 
måste känna att processen är användarorienterad och menad för att göra processen bättre för 
medborgaren. 
 
Projektkoordinatorn tror att gamification och öppna data kommer bli mer vanligt i framtiden 
vid utvecklingen av e-tjänster. Det kommer bli mer av stegen i e-tjänster som blir 
automatiserade och att gamification kommer läggas till för att göra e-tjänsterna enklare och 
roligare. Det kommer både bli enklare för mig som medborgare men även för personer som 
arbetar med e-tjänster om de blir mer engagerande och mer tydliga. 
 
Gamification kan komma att bli revolutionerande inom områden som utbildning, sjukvård, 
marknadsföring, kommun och regeringsprocesser m.m. (Werbach & Hunter 2012;Robson et 
al. 2015). Creative directorn säger att det som är säkert är att det inte kommer bli mindre 
gamification den närmaste tiden utan det kommer öka och användas mer inom utveckling av 
e-tjänster och andra applikationer. Alla intervjupersonerna är överens om att de tror att 
gamification och öppna data kommer att bli allt mer vanligt i framtiden för att förenkla och 
förbättra processerna i e-tjänster. GIS-utvecklaren menar att det idag finns otroligt mycket 
data hos kommuner och myndigheter, problemet är bara att de måste se till att förmedla ut all 
data till allmänheten. 
 

4.3 Öppna data 
Zuiderwijk et al. (2015) säger att resultatet av att allt fler har börjat använda öppna data ger 
stora möjligheter till att nya innovationer kommer fram och att det blir ett ökande deltagande 
hos medborgarna i myndigheternas verksamhet. Creative directorn säger att det som är 
intressanta är när utvecklare får tag i öppna data och får möjligheten att korslänka med annan 
öppna data. Det är då det finns möjlighet att få fram de riktigt stora innovationerna. 
Projektkoordinatorn menar att öppna data kommer spela en avgörande roll i framtiden, 
tillgängliggörandet av data ger möjligheten för fler ögon att hjälpa till att kvalitetssäkra och 
utveckla verksamheten. Projektkoordinatorn säger att nyttan av öppna data har visat sig vara 
stor i andra länder som ligger längre fram i utvecklingen med hjälp av öppna data och har 
exempelvis visat sig kunna hjälpa till att både effektivisera verksamheter och att ta tillvara på 
lokal kunskap till förbättrad service för medborgarna. 
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GIS-utvecklaren tror att själva utvecklingen av e-tjänster verkligen kommer att tjäna på att 
mer öppna data släpps eftersom det blir det mycket billigare att få tag i informationen. 
Offentlig information har ett stort värde för aktörer utanför offentlig sektor. Genom att 
förädla, sammanställa och på andra sätt använda information kan sådana aktörer enligt 
projektkoordinatorn skapa nya kommersiella och ideella tjänster och därmed ge 
förutsättningar för samhället att tillgodogöra sig det värde informationen kan ha när den 
används för andra ändamål än myndigheternas egen verksamhet. Öppna data kan leda till 
stora samhällsnyttor eftersom informationen blir tillgänglig i innovativa tjänster för 
privatpersoner och företag.  
 
I undersökningen som gjordes av Zuiderwijk et al. (2015) kommer de fram till att för att 
uppnå så hög nivå av fördelar av öppna data måste Sveriges data policy förbättras i den 
offentliga sektorn. GIS-utvecklaren säger att det är inte bara viktigt att verksamheter lämnar 
ut öppna data utan att den finns tillgänglig i ett standardformat så att alla har möjlighet att 
öppna upp den. Öppna data som finns i pappersform i ett företags källare gör inget nytta for 
allmänheten. Zuiderwijk et al. (2015) säger att användningen av dessa öppna uppgifter kan ge 
avsevärda fördelar för forskare, tjänstemän och andra intressenter, såsom ökad öppenhet och 
att olika verksamheter blir mer transparenta. Projektkoordinatorn tycker att kommunen 
behöver i en än högre grad utnyttja de vägar som finns för att göra det mer effektivt och ännu 
enklare för människor och företag att ta till vara på sina rättigheter och uträtta ärenden 
gentemot kommunen. Det handlar även om att vara transparent gentemot våra medborgare 
och på det sättet att vara en öppen kommun. 
 
BankID är en applikation sparar tid åt användaren eftersom personen slipper fylla i långa 
formulär med personuppgifter eftersom allt finns lagrat, men går att ändra ifall någon uppgift 
inte skulle stämma eller att den har ändrats (Skatteverket 2016). Creative directorn tror att 
människor i Sverige är väldigt försiktiga och vill gärna inte lämna bort sina personuppgifter 
till olika tjänster. Det måste vara bevisat att det är en säker tjänst och att personen sparar tid 
för annars föredrar de att fylla i sina personuppgifter själva. GIS-utvecklaren håller med och 
säger att han personligen inte tycker om att olika tjänster sparar användarens personuppgifter 
men eftersom det är tidsparande så väljer ofta användaren att göra det ändå. Creative directorn 
säger vidare att människor vill jätte gärna att öppna data ska bli mer tillgängligt men föredrar 
fortfarande att deras egna data inte finns tillgänglig. Projektkoordinatorn tror att medborgarna 
litar på tjänster som BankID och bara tycker det är en fördel att slippa fylla i alla 
personuppgifter varje gång personen ska utföra en e-tjänst. Det är dock viktigt att 
tillhandahållarna verkligen ser till att tjänsten är säker och att inte medborgarnas 
personuppgifter läcker ut till fel personer och även visar vilka fördelar det finns med att 
personuppgifterna finns sparade. Stadsbyggnadsingenjören tror också att medborgarna litar på 
BankID och vill gärna se att tjänsten finns tillgänglig och användes mer för att ta fram 
fördelar i e-tjänster. När det kommer till bygglovsansökan skulle det vara jättebra om 
systemet visste var personen bodde när den loggar in ifall det finns speciella regler eller 
bestämmelser för bygglovsansökningar på den platsen som personer hade tänk bygga. 
Zuiderwijk et al. (2015) säger att många individer är oroliga för sin integritet måste 
regeringen öka människornas förväntningar på öppna data. De måste förmedla att öppna data 
kan gynna dem genom att hjälpa dem utföra sina uppgifter snabbare, vilket ökar sin 
produktivitet och förbättra deras arbetsinstans. Creative directorn håller med om att det är 
viktigt att det blev mer allmänt känt vilken nytta olika data kan ge samhället och speciellt hur 
viktigt det är att det finns tillgängligt i en speciell standard så att alla kan komma åt den och 
dra nytta av dess fördelar.  
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4.3.1 Geografisk öppna data 
Sui (2014) har gjort en forskningsartikel om GIS (geografiska informationssystem) där han 
säger att öppna data alltid varit och kommer fortsätta vara en av de största flaskhalsfrågor för 
framtida forskning inom geografiska informationssystem och applikationer. Creative directorn 
tror att geografisk data absolut kommer stödja utvecklingen av e-tjänster och menar att det är 
inom geografisk data som kommuner oftast har kommit längst när det gäller att använda 
öppna data. Enligt projektkoordinatorn går det att integrerar kartdata med olika statistiker och 
få fram många olika nya lösningar på okända problem. Genom att sammanställa olika data 
och kartor kan utvecklare använda den data till nya innovationer.  
 
GIS-utvecklaren säger att väldigt många e-tjänster har någon form av geografisk data i 
anknytning till den processen som ska utföras. Geografisk öppna data är den data som är mest 
intressant när det handlar om öppna data eftersom det går att kombinera den med så mycket 
olika statistiker. Det gör många e-tjänster väldigt mycket enklare att förklara med hjälp av 
kartdata än att istället bara skriva en tråkig text. Creative directorn menar att genom att 
använda geografisk öppna data slipper medborgarna söka bygglov i blindo utan kan lättare ta 
reda på data uppgifter som är relevanta för dem och deras bygglovsansökan som tidigare var 
en tidskrävande process att hitta och ta fram.  
 
Ett av de mest betydande tillämpningsområdena för geografisk information är den 
samhällsplanering som sker inom bland annat statliga verk, länsstyrelser och kommuner, mest 
för att optimera funktion och markanvändning inom ständer och landsbygd (Eklundh et al. 
2013). GIS-utvecklaren säger att det idag är vanligt att använda sig av 3D-modeller hos 
kommunen för att visa kommande projekt så allmänheten ska veta vad som ska byggas och 
hur det kommer att se ut. Det blir mycket enklare och roligare att se en 3D-modell istället för 
att bara kolla på 2D ritningar. Agency9 (2016) säger att tillgångs till 3D stadsmodeller 
kommer att skapa förutsättningar till nya möjligheter och förändra stadsplanering hos 
kommuner och deras kommunikation till medborgare. Projektkoordinatorn tror inte att 
geografiska informationssystem som gör 3D-modeller kommer hjälpa administrera processen 
hos personalen som jobbar med hantering av bygglovsansökningar förutom ifall det får 
användarna att skicka in fullständiga ansökningar. Det kommer nog mest hjälpa användarna 
att bli mer engagerande i ansökningsprocessen. Det kan bli lättare att vilja göra en ansökan 
om du kan se hur det faktiskt kommer se ut när det blir färdigt. Creative directorn tror att om 
en person kommer känna sig smartare får använda sig av geografiska informationssystem och 
göra 3D-modeller av deras byggprojekt. Personen kommer känna sig smartare eftersom den 
använder verktyg och information som den inte visste att den klarade av. 
 
Stadsbyggnadsingenjören tror att geografiska informationssystem kommer bli mer användbart 
i längre fram i tiden, men tycker att än så länge är det viktigaste att medborgarna förstår sig på 
att göra 2D-ritningar. IKEA, El-Giganten och flera byggvaruhus har avancerade 3D-modell 
verktyg som skulle kunna anpassas till kommunala tjänster och kan göra bygglovsansökan 
enklare och roligare. GIS-utvecklaren skulle vilja se att det fanns möjlighet för användaren att 
med hjälp av ett 3D modellverktyg kunna rita upp så att det nästan gick att se exakt hur den 
nya byggnadsdelen kommer att se ut och vad som krävs för den ska bli godkänd. Om 
personen med hjälp av några olika steg på vägen får fylla i information och vara och utforma 
modellen själv så kanske användaren själv förstår bättre vad det faktiskt är som den lämnar in 
och varför den måste göra det. Genom att göra användaren mer kunnig och delaktig i 
processen så skulle det ökar både engagemanget och mängden fullständiga ansökningar som 
skickas in. Stadsbyggnadsingenjören tycker som tidigare nämnt det är viktigast att det finns 
2D-ritningar och förslår därför att det fanns ett mer förklarande ritverktyg så att användaren 
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vet hur och varför den måste göra ritningen rätt. Han förslår att e-tjänster måste vara så enkla 
som möjligt så det gäller för utvecklarna att inte lägga till för komplicerad mekanik utan att 
passar bra till kontexten för målgruppen. Creative directorn håller med om detta och menar att 
utvecklarna inte kan lägga till mekanik som bara de själva anser rolig och belönande utan 
kontexten måste stämma överens med varför personen ska vilja använda e-tjänsten. Det är 
viktigt att identifiera alla befintliga sätt som motiverar målgruppen till processen, de personer 
som påverkas av den och skapar värde i någon form av att använda processen. Werbach och 
Hunter (2012) föreslår att utvecklaren ska försöka sätta sig i rollen som kunden av processen 
och identifiera vilket budskap organisationen sänder till denna. 
  

4.4 Sammanfattningar av Analys 
Enkla e-tjänster 
Det finns en stor del av befolkningen som tycker att processerna i e-tjänster kan vara svåra att 
förstå. Det bästa sättet att undersöka reaktioner från e-tjänster och hur de kan utvecklas bättre 
är genom användartester som kan ge många fördelar till utveckling av e-tjänster. Om inte 
utvecklarna vet hur faktiska slutanvändaren använder e-tjänsten är det omöjligt att anpassa 
den till slutanvändaren. Om en e-tjänst har för mycket variation och komplexitet så är det 
möjligt att medborgarna undviker tjänsten, utvecklarna måste tänka på hur layout på e-
tjänsten och hur informationen presenteras så att kunden lätt kan hitta den information som är 
nödvändig för att slutföra processen. E-tjänsten måste bli så självförklarande och 
användarvänlig så att alla klarar av att använda den och inte behöver support för att avsluta 
tjänsten. Ett mål med e-tjänster är att de ska öka den offentliga förvaltningens transparens till 
medborgarna och göra de administrativa processerna mer effektiva. Det finns stora 
tidsbesparingar att hämta ifall e-tjänsterna blir mer tydliga så användarna klarar av att utföra 
de själva men även på förvaltningen eftersom e-tjänster ses som ett sätt att automatisera 
manuella processer i syfte att minska ledtiden och kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.  
 
Gamification 
Gamification har många olika möjligheter som kan hjälpa användaren så att e-tjänsterna blir 
enklare och därför mer motiverande att använda. Feedback som hjälper användaren under 
processen med förklaringar och motiveringar till olika textfält och vilken information som är 
viktigt att kunna. Genom att lägga till en förloppsindikator får användaren mer information 
om hur långt i processen den kommit och hur långt det är kvar innan tjänsten är färdig. 
Eftersom det visat sig vara positivt att ha en sparfunktion på tjänster skulle det hjälpa 
användaren att kunna fortsätta ifall denna nu inte hinner klart första gången den använder 
processen. Eftersom ingen medborgare kan exakt lika mycket så är det viktigt att det finns 
olika svårighetsnivåer som är olika hjälpsamma beroende på hur mycket information kunden 
känner till innan. När en kund är färdig med sin del av processen ska han/hon fortfarande 
kunna logga in och spåra sin ansökan för att känna sig mer delaktig och mer informerad om 
hur det går i processen. 
3D-verktyg som tar fram 3D-modeller hos kommunen för att visa kommande projekt så 
allmänheten ska veta vad som ska byggas och hur det kommer att se ut. Det blir mycket 
enklare och roligare att se en 3D-modell istället för att bara kolla på 2D ritningar. 
Medborgarna kommer känna sig smartare om de kan använda verktyg som de inte visste de 
klarade av och kommer bli mer engagerande när de kan se hur byggprojektet faktiskt kommer 
se ut när det är färdigt. 
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Öppna data 
Öppna data ger stora möjligheter till nya innovationer och ökar deltagande hos medborgarna i 
myndigheternas verksamhet när data blir tillgängligt. Det finns mycket innovationer som går 
att ta fram genom att korslänka olika öppna data, exempelvis geografisk data med olika 
statistiker för att få e-tjänster som löser tidigare okända problem. BankID är en applikation 
sparar tid åt användaren eftersom personen slipper fylla i långa formulär med personuppgifter 
eftersom allt finns lagrat. Det gäller bara att myndigheterna påvisar att sådana tjänster är säkra 
så att medborgarna litar på e-tjänsterna och vågar använda de.  
 
Efter att ha ställt det empiriska resultatet mot litteraturstudien (se tabell 2) har jag kommit 
fram till några punkter där en e-tjänst skulle kunna förbättras för att bli enklare och vilka 
möjligheter som finns hos gamification och öppna data för att göra e-tjänsten enklare samt 
vilka utmaningar som finns med att använda sig av dessa. För att visa bättre hur dessa 
möjligheter skulle fungera i praktiken har illustrerande bilder tagits fram som visar förslag på 
hur det skulle kunna se ifall gamification och öppna data implementerades i e-tjänsten 
bygglovsansökan (se figur 5-9 i avsnitt 4.5). 
 
Tabell 2: Enkel e-tjänst 
Enkel e-tjänst Möjligheter med 

gamification 
Möjligheter med Öppna 
data 

Tidsbesparing Feedback  Personuppgifter 
Användarvänlig Förloppsindikator Geografisk data 
Transparent Nivåer Korslänka 
Design 

 Layout 

 Informationspresentation 

 Användartester 

Sparfunktion  

 Spårfunktion Kostnadsbesparing 
 3D-modellverktyg Innovationer 
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4.5 Illustration av resultat till bygglovs e‐tjänst 
 

 
Figur 5: Feedback popup-fönster 
Källa: Modifiering av Karlstads kommuns hemsida, se även Tabell 2: Feedback, Nivåer. 
 
Feedback ruta som informerar användaren om viktigt information, där en person får 
möjligheten att välja själv om denna känner att det behövs mer information eller inte. 
Informationen ska förklara varför det är viktigt att kryss i eller fylla i den information som 
behövs. Beroende på hur avancerad användare du är så kan det finnas olika nivåer på den 
mängd information som blir tillgänglig för dig som användare.  
 

 
 
Figur 6: Läsförslag 
Källa: Modifiering av Karlstads kommuns hemsida, se även Tabell 2: Feedback. 
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Ifall även användaren får visat vilken information som denna behöver läsa så slipper personen 
lägga flera timmar på att läsa igenom sidor med information som inte är relevant för just 
denna. På det sättet skulle informationen bli mer transparens och missuppfattningar skulle 
lättare undvikas eftersom all information blir mer tillgänglig för användaren på ett mer 
användarvänligt och enklare sätt. 
 
 

 
 
Figur 7: Förloppsindikator och sparfunktion 
Källa: Modifiering av Karlstads kommuns hemsida, se även Tabell 2: Förloppsindikator, 
Sparfunktion. 
 
 
En förloppsindikator kan motivera användaren eftersom personen nu ser hur långt in i 
processen han/hon har kommit. Ifall det dessutom finns en beräknad återstående tid från 
användare som ligger på samma nivå blir det enklare för användaren att planera ifall denna 
tror att processen kommer hinna klart. En utmaning med att veta hur långt det är kvar kan bli 
att användaren blir skrämd när den ser att det faktiskt kommer ta mycket längre tid än vad 
han/hon hade planerat. Lösningen skulle kunna vara en sparfunktion som skulle ge 
användaren möjlighet att spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. 
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Figur 8: Adress sökning 
Källa: Modifiering av Karlstads kommuns hemsida, se även Tabell 2: Korslänka, 
Personuppgifter, Geografisk data 
 
 
Förslagsvis ska det gå att söka på adress med hjälp av både personnummer och vald adress. 
Systemet ska kunna känna till på vilken adress personnumret passar och ifall det finns någon 
bestämd policy eller regler som gäller för det valda området. Det ger stora 
tidsbesparingsmöjligheter eftersom användaren får enklare fram geografiska data som denna 
behöver veta på ett betydligt enklare sätt än vad det brukar vara. En utmaning som finns med 
att korslänka personuppgifter och geografisk data är att långt ifrån alla personer vill att det ska 
vara möjligt för utomstående att söka på personuppgifter för att finna personens adress. 
Lösningen för det skulle kunna vara att öka säkerheten så att du endast kan söka på ditt eget 
personnummer och sedan behöver bevisa att det är du med hjälp av BankID eller liknande 
tjänst. 
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Figur 9: Ärendesökning 
Källa: Modifiering av Karlstads kommuns hemsida, se även Tabell 2: Spårfunktion, 
Personuppgifter. 
 
Något som skulle motivera användarna att återvända till e-tjänsten är ifall det fanns möjlighet 
att följa processen i ärendet av bygglovsansökan genom att logga in och söka på personens 
ärende. Det skulle i sin tur leda till att handledare slapp svara på onödiga mejl och 
telefonsamtal angående vart i processen medborgarens ansökning ligger. 
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5 Slutsatser 
 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka om det med hjälp av 
gamification och öppna data går att förenkla e-tjänster och på vilket sätt, med ansökan av 
byggnadslov som exempel på en kommunal e-tjänst i Karlstads kommun. 
 
E-tjänster behöver förenklas och att det blir en fördel för både medborgarna och 
tillhandahållarna av e-tjänsterna om de blir enklare. Stora tids- och kostnadsbesparingar skulle 
göras om bygglovsansökningarna blev inskickade fullständiga istället för dagens 
ofullständiga. En e-tjänst behöver vara självförklarande och ska lätt kunna utföras av alla 
medborgare utan att de har någon speciell kännedom inom området eftersom användaren bör 
erhålla transparent information som relevant till e-tjänsten. Exempelvis policy och regler, 
information angående i detta fall bygglov och varför det är viktigt att fylla i de olika fälten.  
 
Förslaget är att undvika digitala blanketter eftersom det uppfattas svårt och istället anpassa e-
tjänsten till en process som användaren går igenom stegvis och erhåller löpande feedback från 
systemet vad saker och ting betyder. Genom att applicera enklare spelmekanismer som passar 
till kontexten hos en e-tjänst och informationen som går att få ut genom öppna data är det 
möjligt att förenkla e-tjänster och göra de mer motiverande för slutanvändaren. För att 
undvika att ofullständiga ansökningar skickas in och öka motivationen kan systemet ha en 
förloppsindikator som visar användaren hur långt i processen den kommit och beräknad tid 
kvar av tjänsten. E-tjänster måste bli mer självförklarande så att relevant information är lätt att 
hitta för användaren och att personen även får rätt feedback på vad den fyllt i och varför den 
måste fylla i det. Det skulle leda till mycket tidsbesparing om många användare inte behövde 
ringa in för att ställa liknande frågor som varandra, utan att de istället med hjälp av e-tjänsten 
hittar informationen själv. Med förloppsindikator och sparfunktion på en e-tjänst skulle 
användarna bli mer motiverade av att e-tjänsten eftersom de får mer kontroll över processen. 
 

- Kan gamification påverka motivationen att använda kommunala e-tjänster?  

Gamification kan göra e-tjänster enklare och mer motiverande med till exempel: 
 Ge användaren mer feedback och förstärkning under användningen av e-tjänsten 
 Sparfunktion så att användaren får möjlighet att spara sina framsteg för att återvända 

vid ett senare tillfälle 
 Förloppsindikator så att användaren kan följa hur långt i processen den kommit och 

hur långt de har kvar. 
 Olika svårighetsnivåer beroende på hur mycket användarna kan om bygglovsansökan 

så att nybörjare känner att de får tillräckligt mycket hjälp men även att avancerade 
användare kan känna sig smartare eftersom de inte behöver lika mycket hjälp. 

 Genom att lägga till en funktion som låter användaren logga in efter att ansökan har 
blivit inskickat lockar det både tillbaka användaren till hemsidan och gör dem mer 
delaktiga i processen efter inskickningen av ansökan. 

 3D-verktyg som tar fram 3D-modeller hos kommunen för att visa kommande projekt 
så allmänheten ska veta vad som ska byggas och hur det kommer att se ut. Det gör att 
användarna känner sig smartare att använda avancerat verktyg. 

 
- Kan öppna data hjälpa till att förenkla och motivera användning av kommunala e-

tjänster? 

Öppna data kan göra e-tjänster enklare och mer motiverande med till exempel: 
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 Geografisk data – kartdata och annat blir mer tillgängligt för användarna  
 Korslänkning av olika öppna data, exempelvis geografisk data med olika 

personstatistiker 
 Öppna data leder till nya innovationer för tillhandahållarna och användarna av e-

tjänster. 
 Kostnadsbesparingar och tidsbesparingar att få fram data som tidigare både varit svår 

att få tag på och vid vissa fall även kostade pengar. 
 Personuppgifter ger möjligheter för tidsbesparingar med applikationer som BankID 

 

5.1 Studiens begränsningar 
Eftersom inte Karlstads kommun använder sig av gamification har studien blivit en hypotetisk 
fallstudie och därför går inte effekterna som jag kommit fram till att säkerställa. Eftersom jag 
inte lyckas få intervju med e-kontor på Karlstads kommun så saknas eventuellt den rätta 
kunskapen för vilka användartester som utförs på Karlstad kommun idag. En intervju med 
företaget som utvecklar e-tjänsten för bygglov på Karlstads kommun eller någon annan 
kommun är även det något som saknas för att göra undersökningen mer fullständig. 
 

5.2 Framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att undersöka vilka effekter som gamification och öppna 
data ger på kommunala e-tjänster. Det skulle kunna göras genom att undersöka en e-tjänst 
som använder sig av gamification eller öppna data och se vilka effekter det ger användarna 
och tillhandahållarna av e-tjänsten. Möjligheten finns att bygga vidare från mina exempel och 
tillverka en prototyp och sedan testa den i Ozlab med Wizard of Oz-tekniken. Det vore 
intressant att följa hur UseIT projektet går tillväga och vilka effekter det ger för Karlstads 
kommun.  
 

5.3 Omnämnande 
Jag vill passa på och tacka min handledare Marie-Therese Christiansson som verkligen har 
gått det lilla extra för att hjälpa mig med konstruktiv kritik och tips under arbetet på min 
kandidatuppsats. Jag vill även ge ett tack till John Sören Petterson och resten av min 
handledningsgrupp som har ställt upp på att läsa och hjälpt mig färdigställa kandidat-
uppsatsen. Jag vill tacka Jenny Brodén på Karlstads kommun som har hjälpt mig med tips 
under hela resan, samt hjälp mig få kontakt med alla respondenter som varit snälla nog att 
ställa upp på intervju.  
 
Tack ännu en gång till alla som hjälp mig fått denna kandidatuppsats färdig.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Vad anser du kännetecknar en e-tjänst som är enkel att använda? 
2. Hur uppfattar du att dagens e-tjänster är utvecklade för att vara enkla att använda? 
3. Hur tror du att e-tjänster kommer förändras framöver? Kommer open data och 

gamification bli mer vanligt och hur kommer det användas? 
4. Vad tycker du en e-tjänst ska uppfylla för mål för att vara en fungerande och 

användbar e-tjänst? 
5. Hur tror du att spelmekaniker kan användas vid utveckling av e-tjänster? Kan de 

förenkla e-tjänsten? 
6. Hur kan spelmekaniker påverka användarvänligheten på en e-tjänst? 
7. Hur kan man hjälpa användaren av en e-tjänst att slutföra en process, så att användaren 

vet att den är färdigt? 
8. Hur tror du användares beteende och handlinningar (dynamiken) vid användningen av 

e-tjänsten påverkar vidare utveckling av e-tjänsten? 
9. Vilka känslor tror du medborgare vill få av att använda e-tjänster?  
10. Hur tycker du att användarens upplevda känslor bör påverka utvecklingen av e-

tjänster? Kan de förenkla e-tjänsten och hur? 
11. Vet du om det görs några undersökningar om vilken reaktion eller känslor en 

användare får av att använda e-tjänster? 
12. Hur tror du öppna data kan påverka utvecklingen av e-tjänster? Kan det förenkla e-

tjänsterna och hur? 
13. Tycker du att personuppgifter ska finnas tillgängliga i e-tjänster ( så länge det inte 

bryter mot personuppgiftlagen)? Och hur tror du det kan förenkla e-tjänster och hur? 
14. Hur tror du att geografisk öppna data kan stödja utveckling av e-tjänster? Kan de 

förenkla e-tjänsten? och hur? 
15. I geografiska informationssystem kan man utveckla 3D-modeller av städer och 

byggnader, kan dessa användas för att förenkla e-tjänsten? Och hur? 
16. Vem tror du har mest att vinna på att gamification och öppna data används i e-tjänster? 

(Medborgare eller/kommuner/medarbetare) 
17. Känner du till några e-tjänster som finns utvecklad med inslag av gamification eller 

som använder sig av öppna data? 
18. Kan du berätta om vilken spelmekanik, speldynamik och känslor den tjänsten spelar 

på/använder eller hur tjänsten använder sig av öppna data? 
 
 

 


