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Inledning

2008 påbörjade arbetet i CUP-projektet var
kundfokus inte någon självklarhet i den offentliga sektorns verksamheter.
Inom e-förvaltning var e-tjänster ofta utvecklade för att möta interna
utmaningar snarare än för att tillgodose medborgarnas behov. Genom projektet har
vi haft förmånen att få värdefull inblick både i många medborgares syn på
kommunala e-tjänster, och i det offentliga Sveriges arbete med e-förvaltning. Vi är
också tacksamma att vi fått möjligheten att sprida resultat från projektet i många
olika sammanhang och därigenom kunnat bidra till ökad kunskap och medvetenhet
om vikten av att lyfta in ett medborgarperspektiv i e-förvaltningsarbetet.
ÄR VI I NOVEMBER

Idag kan vi glädjande nog konstatera att mycket har hänt inom e-förvaltning under
de senaste åren. Bl.a. har E-delegationen inrättats för att skapa en sammanhållen,
effektivare, flexibel och behovsdriven offentlig förvaltning, och för bara några
månader sedan presenterade regeringen en sammanhållen strategi för it-politiken; It
i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. På det kommunala området var
Enklare i eSamhället en av SKL:s prioriterade frågor under 2011, med målet att fler
och bättre e-tjänster ska erbjudas för att förenkla vardagen och förbättra
verksamheters kvalitet, effektivitet och transparens. Det finns dock fortfarande
mycket kvar att göra innan regeringens övergripande mål för e-förvaltning uppnås
– att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina
rättigheter, fullgöra sina skyldigheter och ta del av offentlig service.
Resultaten från CUP-projektet bör kunna bidra med insikter och kunskaper som
är viktiga för det fortsatta arbetet med att utveckla e-förvaltning och e-tjänster.
Dessa resultat presenteras i en serie om totalt fyra rapporter, varav följande tre
forskningsrapporter publicerades under 2011:
 Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster
 Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?
 E-medborgare och p-medborgare – vilka är det?
Denna slutrapport, med titeln Offentliga e-tjänster – En nytta för medborgaren eller en
nödvändighet för kommunen?, är en populärvetenskaplig sammanfattning av
projektresultaten.
Till sist vill vi tacka VINNOVA och Anna Bjurström för det stöd vi fått genom
hela projektet. Vi vill också framföra ett stort tack till alla partners i projektet samt
referensgruppen som under hela projekttiden har bidragit med värdefulla kunskaper
och erfarenheter.
Luleå 2012-02-01
Författarna
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Bakgrund

-TJÄNSTER GER KOMMUNER OCH MYNDIGHETER möjlighet att tillgodose
medborgares rättigheter, önskemål och krav på ett effektivare sätt. Bland de
potentiella fördelarna finns ökad tillgänglighet och bekvämlighet, snabbare
service, bättre informationskvalitet och direkta eller indirekta besparingar. Hittills
har dock medborgarna inte använt offentliga e-tjänster i så stor utsträckning som
myndigheterna hade hoppats och de förväntade resultaten av satsningar på eförvaltning har därför inte uppnåtts. Detta kan åtminstone delvis förklaras med
otillräcklig förståelse för medborgares behov samt att medborgarna inte känner till
de e-tjänster som idag finns tillgängliga.
En förutsättning för effektiva offentliga e-tjänster är att tjänsterna utvecklas med
medborgaren i fokus. För att kunna göra detta behöver man veta om och i så fall
hur olika medborgare skiljer sig åt när det gäller behov, beteenden och attityder.
Här kan ett marknadsföringsperspektiv vara till hjälp. Genom att segmentera
marknaden kan olika grupper av kunder (dvs. medborgare) identifieras och deras
specifika behov analyseras. Med medborgarna som utgångspunkt kan kommuner
och myndigheter öka användningen och därmed höja sin produktivitet och
effektivitet. Medborgaranpassade e-tjänster kommer samtidigt att leverera ett ökat
kundvärde, eftersom dessa kan förenkla medborgarnas vardag och ge dem bättre
möjligheter att ta del av myndighetsärenden och information.
Mot denna bakgrund var syftet med forskningsprojektet Kundfokus för ökad
användning av offentliga e-tjänster (Customer focus for increased Use of Public eservices – CUP) att bidra till ökad användning av kommunala e-tjänster genom
fördjupad kunskap om medborgares behov, beteenden och attityder, samt upplevda
problem och möjligheter relaterade till kommunala e-tjänster. Ett ytterligare syfte
var att bidra med kunskap om verktyg och metoder som kan förändra beteenden
och attityder hos olika grupper av medborgare.
Projektet, som pågått mellan november 2008 och november 2011, har genomförts
i samverkan mellan forskare i industriell marknadsföring och e-handel vid Luleå
tekniska universitet, kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå, Kalix och
Skellefteå) och tjänsteutvecklare (Microsoft). VINNOVA, Handelsbanken1 och de
deltagande parterna stod för finansieringen.

1

Maria Ek Styvéns medverkan i projektet finansierades helt av Jan Wallanders och Tom Hedelius
Stiftelse, Handelsbanken.
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D

Metod

i nästa kapitel bygger på data från ett flertal
undersökningar som gjorts inom projektet. Som sammanställningen nedan
visar, har ett brett urval av medborgare i Sverige deltagit i enkäter och
intervjuer. Såväl Internet-användare som icke-användare finns representerade,
liksom alla åldrar mellan 16 och 80 år. Alla enkäter har skickats ut per post, utom
studentenkäten som delades ut i klassrum.
E RESULTAT SOM REDOVISAS

Delstudie
Fokusgrupper
(Pilotstudie
del 1)
Enkät
(Pilotstudie
del 2)
Enkät I
Enkät II

Enkät III
Personliga
intervjuer

Urval

Antal svarande*

Kvinnor och män, 17-76 år, i Luleå,
Stockholm, Göteborg och Malmö

8 grupper,
totalt 52 personer

Slumpvist urval kvinnor och män,
16-74 år, i Luleå och Göteborg

207

Slumpvist urval kvinnor och män,
16-74 år, i Luleå, Kalix, Stockholm,
Göteborg och Malmö
Slumpvist urval kvinnor och män från
hela Sverige. Enkäten sändes ut i två
varianter, en där den beskrivna
e-tjänsten handlade om bygglov och
en där e-tjänsten gällde barnomsorg.
Bygglovsenkäten skickades till 30-64åringar och barnomsorgsenkäten till
personer mellan 20 och 44 år.
Slumpvist urval kvinnor och män,
16-74 år, från hela Sverige + studenter
vid Luleå tekniska universitet
Kvinnor och män, 22-80 år, i
Norrbotten

1 386
230 (bygglov) och
192 (barnomsorg)

389 (slumpurval) och
172 (studenter)
15 personer

*) För enkäterna redovisas endast giltiga och fullständiga svar; dvs. inkomna men ofullständiga eller
på annat sätt ogiltiga svar har inte räknats med.

För detaljerad redovisning av resultaten från enkäterna I-III hänvisas till de tre
delrapporter som finns publicerade på projektets webbsida2. Det bör också noteras
att resultaten i projektet som helhet gäller den del av befolkningen som är möjlig
att tillfråga via enkäter. De särskilda behov som finns hos exempelvis personer med
språksvårigheter eller vissa psykiska/fysiska funktionshinder måste undersökas på
andra sätt.
2

http://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-marknadsforing/Forskningsprojekt
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T

Resultat

RE OLIKA GRUPPER (SEGMENT)

av medborgare har identifierats. Det finns
förstås många individuella skillnader inom varje grupp, men skillnaderna
mellan segmenten är större. Detta gör att kunskap om grupperna kan
användas praktiskt i utveckling och kommunikation av e-tjänster. Segmenteringen,
dvs. indelningen i grupper, gjordes genom en s.k. klusteranalys av medborgarna
utifrån vilka kanaler de helst använder när de söker information och genomför ett
ärende hos en kommun eller myndighet. Det vill säga, föredrar man att söka
information och göra ärenden via Internet eller på andra sätt, som per telefon? De
tre segmenten av medborgare är, som bilden nedan visar:
p-medborgare (p som i papper och personligt), som helst sköter både ärenden
och informationssökning på andra sätt än via Internet;
e-medborgare (e som i elektroniskt), som helst både söker information och
gör ärenden via Internet;
p/e-medborgare, som kan tänka sig att hantera ärenden och informationssökning såväl via Internet som på andra sätt.

Utifrån resultaten i projektet, Internet-användningen i Sverige, samt gruppernas
demografiska egenskaper kan vi dra slutsatsen att p-medborgarna sannolikt utgör
det minsta segmentet i det undersökta åldersintervallet (16-74). Rimligtvis kommer
detta segment också att krympa med tiden allteftersom p-medborgarnas
Internetvana ökar. Dessutom finns det generellt sett betydligt fler äldre personer
som är e-medborgare, än yngre som är p-medborgare. Det finns troligen något fler
e- än p/e-medborgare.
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P-MEDBORGARE

– DE OROLIGA

P-medborgarna föredrar överlag att kommunicera med kommunen genom
personlig kontakt (besök eller telefon) snarare än via hemsida eller e-post. En
kommentar i ett enkätsvar illustrerar detta: ”Eftersom jag inte använder datorn så tycker
jag att det bör finnas telefon för äldre som inte använder datorn. Nu använder min man
datorn jämt. Men skulle jag bli tvungen så skulle jag också lära mig den” (kvinna, 67).
Demografiskt karaktäriseras p-medborgarna framförallt av att de är betydligt äldre
än personerna i de övriga segmenten. Nästan fyra av fem svarande i den här
gruppen återfinns i ålderskategorin 55-74 och ytterst få är under 45 år. De har även
en genomsnittligt lägre utbildningsnivå än personerna i de andra två segmenten då
en större andel endast har grundskola/folkskola, vilket hänger samman med den
högre åldern. Ingen av de studenter som har svarat på enkäterna är p-medborgare.

P-medborgarna kännetecknas också av att de i allmänhet:
 har mycket lågt förtroende för Internet
 har relativt lågt förtroende för kommunen
 är oroliga för risker i samband med hantering av personlig information som
lämnas via Internet
 ser få fördelar med e-tjänster och tror att det är tidsödande och svårt att
använda dessa
 anser sig ha en betydligt sämre förmåga än genomsnittliga Internet-användare
att använda offentliga e-tjänster
 har negativ inställning till e-legitimation, mobila tjänster och gemensam
Internetportal för offentliga tjänster
 inte är särskilt intresserade av att få information om offentliga e-tjänster. Om de
ska ta emot sådan föredrar de flesta att få information via post och/eller någon
typ av folder
 inte tror att de kommer att använda offentliga e-tjänster i framtiden heller
4

Eftersom p-medborgarna överlag inte är intresserade av Internet som kanal i
kontakten med kommunen, finns det inte heller någon tjänst som de tycker är
viktig att erbjuda genom hemsidan. De anser sig ha en låg grad av Internetvana och
använder Internet mycket mer sällan än snittet, vilket också hänger ihop med
högre ålder. Omkring en tredjedel uppger att de aldrig använder Internet. Nästan
nio av tio p-medborgare har aldrig använt e-legitimation för att göra ett ärende hos
en kommun eller myndighet. De tror i stor utsträckning att e-legitimation är
krångligt att skaffa och använda, vilket kan bli ett hinder för att börja använda etjänster där legitimering krävs.
Även om denna grupp av medborgare generellt har en betydligt lägre Internetvana
än p/e- och e-medborgarna vill vi poängtera att var tredje p-medborgare trots allt
använder Internetbank och drygt var fjärde har handlat via nätet det senaste året.
Ungefär en fjärdedel har någon gång sökt/läst information på sin kommuns
hemsida, men det är ytterst få som har använt någon kommunal e-tjänst. De pmedborgare som vi har intervjuat och som använder Internetbank tycks dock ha
goda erfarenheter av dessa tjänster. Internetbanken uppges fungera alldeles utmärkt
och beskrivs som ett sätt att hantera ”enkla ärenden som jag vill utföra och som sparar
tid. Jag kan göra mina ärenden samlat, se att det blir gjort på en gång och få en bekräftelse
på att det är genomfört” (man, 48 år).
När det gäller medievanor läser p-medborgarna morgontidningar (och i någon mån
kvällstidningar) i pappersformat oftare än de andra segmenten. Tre fjärdedelar läser
morgontidningen dagligen. Däremot läser de betydligt mer sällan dagstidningar på
nätet. De ser också oftare på SVT och lokal-TV, men det är få som brukar titta på
webb-TV eller lyssna på webb-radio.
Genom de svar som vi fått i enkäter och intervjuer kan tre grupper urskiljas bland
p-medborgarna:
 de som kan men inte vill använda offentliga e-tjänster, som intervjupersonen
ovan. Orsaker till att dessa medborgare inte vill använda e-tjänster även om de
skulle kunna är bl.a. att man inte litar på att personlig information hanteras på
ett säkert sätt och att man inte känner sig säker på att hela ärendet verkligen blir
genomfört.
 de som vill men inte kan, som detta citat är ett exempel på: ”Kommunerna måste
meddela vad som finns tillgängligt och hur man använder sig av deras e-tjänster. Idag
finns det ingen information alls”(sagt av 80-årig man som har en dator med
Internetuppkoppling men får hjälp av anhörig att göra ärenden på nätet).
 de som varken kan eller vill, som denna kvinna (65 år): ”Jag är inte intresserad av
datorer. Finns inget alternativ”. För dessa medborgare är det extra viktigt att ha
tillgång till personlig service, och de framstår som mycket svåra att övertyga om
eventuella fördelar med e-tjänster. ”Jag anser att kommunen ej skall använda etjänster – istället personlig service”, kommenterar en kvinna (71 år).
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E-MEDBORGARE

– DE OTÅLIGA

E-medborgarna vill helst göra allt på nätet – det finns inte några typer av ärenden
där de föredrar andra kontaktsätt. De är generellt yngre än p- och p/emedborgarna; två tredjedelar av alla svarande mellan 16 och 44 återfinns i detta
segment (av de resterande är de allra flesta p/e-medborgare). Högskoleutbildade är
överrepresenterade. E-medborgarna använder Internet dagligen, använder Internetbank och handlar ofta online. Följaktligen anser de sig ha en mycket hög grad av
Internetvana och upplever sig också ha en betydligt bättre förmåga än
genomsnittliga Internetanvändare när det gäller att använda offentliga e-tjänster.

E-medborgarna kännetecknas också av att de i allmänhet:
 har stort förtroende för Internet
 i stor utsträckning litar på kommunen
 är föga bekymrade för risker i samband med hantering av personlig information
som lämnas via Internet
 ser många fördelar med att använda e-tjänster, framför allt i form av
tidsbesparing och effektivitet – både för egen del och för kommunen
 ser i stort sett inga nackdelar med att använda e-tjänster
 är mycket positivt inställda till e-legitimation, mobila tjänster och gemensam
Internetportal för offentliga tjänster
 tycker det är viktigt att få information om offentliga e-tjänster, gärna i form av
ett informationsblad/folder hem i brevlådan eller via e-post, men främst genom
att det kommuniceras tydligt på kommuners och myndigheters egna
webbplatser
 ser det som sannolikt att de kommer att använda offentliga e-tjänster i
framtiden och skulle även rekommendera andra att göra detta
6

E-medborgarna är mycket positivt inställda till att använda kommunala hemsidor
och e-tjänster. Även när det gäller nya e-tjänster i allmänhet (inte bara offentliga)
har de en tendens att vara lite ”före” och vilja prova dessa tidigare än andra. De
allra flesta, fler än åtta av tio, har någon gång sökt eller läst information på
kommunens hemsida. Förhållandevis många, jämfört med de andra segmenten, har
använt hemsidan för att skriva ut blanketter (drygt en tredjedel) eller fylla i och
skicka formulär elektroniskt (knappt en tredjedel). Det är också dessa saker, samt
felanmälan, som man tycker är viktigast att kunna göra på kommunens webb.
Mindre viktigt, om än inte direkt oviktigt, är det att kunna lämna
medborgarförslag eller boka möte med tjänsteman. Detta beror sannolikt på att
medborgarförslag och möte med tjänsteman är något som de flesta inte ser något
direkt behov av göra överhuvudtaget – men skulle behovet uppstå kan vi utgå ifrån
att e-medborgarna i första hand kommer att välja en elektronisk kanal även för
detta. En man (50 år) kommenterar: ”Allt som går att göra via telefon ska självklart gå
att göra via kommunens hemsida (vet inte om det är så idag). Min son, 22 år, ringer nog
aldrig, han använder Internet som informationskälla och gör alla ärenden via ’nätet’.”
Tre fjärdedelar av e-medborgarna har någon gång använt e-legitimation för
ärenden hos någon kommun eller myndighet. De är också betydligt mer positiva
till e-leg än de andra grupperna och relativt få tror att det är besvärligt att skaffa och
använda. Fördelen med att man kan göra hela ärendet på nätet överväger, medan
frånvaron av möjligheten att signera elektroniskt irriterar: ”Jag är störd över att man
inte kan signera på datorn. Det är irriterande att man ska skaffa frimärke, ta fram kuvert och
skicka in en blankett” (man, 36 år).
E-medborgarna ser bara fördelar med att använda e-tjänster, även att inte behöva
ha personlig kontakt med kommunens personal, vilket varken p/e- eller pmedborgare ser som någon fördel. Att ringa till kommunen upplevs besvärligt då
man måste passa telefontider och det ofta är svårt att få tag i rätt person. ”Tycker det
är ett utmärkt alternativ eftersom jag slipper sitta i telefonkö exempelvis. Och jag har ändå
alltid en dator med Internetuppkoppling i min närhet!”, skriver en kvinna (42 år). De
tänker även på effektiviteten i kommunen: ”Det borde vara ett av målen för kommunen
att lägga ut tjänster online. Även bra för personalen att kunna följa ärendet och slippa många
samtal, exempelvis när det gäller bygglov” (deltagare i fokusgrupp).
Vad gäller medievanor så är det visserligen få e-medborgare som uppger att de
aldrig läser morgontidningar i pappersformat, men de gör det mindre ofta än poch p/e-medborgare. Kvällstidningar i pappersformat läser de också mer sällan, och
tämligen sporadiskt. De allra flesta e-medborgarna läser dock dagstidningar på
nätet; två tredjedelar gör detta varje dag. De ser något mer sällan än de övriga på
SVT och klart mer sällan på lokal-TV. Som man kan förvänta sig är emedborgarna däremot mycket flitigare webb-TV-tittare än de andra segmenten –
åtta av tio tittar åtminstone ibland. De lyssnar också oftare på webb-radio.
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P/E-MEDBORGARE

– DE OSÄKRA

Det tredje segmentet, p/e-medborgarna, kan tänka sig att både söka information
och hantera ärenden via Internet såväl som på andra sätt, även om de generellt
föredrar personlig kontakt (telefon och besök) i något högre grad än Internet. För
p/e-medborgarna handlar valet av kontaktkanal till stor del om vilken typ av
ärende det gäller. De föredrar webben för att söka information och göra bokningar
medan exempelvis felanmälningar helst görs via telefon. Liksom e-medborgarna ser
p/e-medborgarna fördelar med att använda e-tjänster (främst i form av
tidsbesparing och effektivitet). Däremot noterar p/e-medborgarna, i likhet med pmedborgarna, att det även finns en hel del nackdelar - genom att använda e-tjänster
uteblir t.ex. den personliga kontakten med kommunens personal. Detta
kommenterades av en intervjuperson som menade att ”man kan sakna mänskliga
kontakter – men det beror på ärendet. Exempelvis vill man nog prata med någon om det
gäller barnens skolgång men inte för att få tag i en blankett”. Även om p/e-medborgarna
överlag gärna använder e-tjänster framhålls också vikten av att det finns alternativa
kontaktkanaler: ”Jag tycker att kommunala e-tjänster är bra, men vill inte att telefon och
möten ska försvinna. Ofta är det så att ett kort telefonsamtal kan ge mer klarhet än flera
timmars surfande på Internet” (kvinna, 29 år).
Demografiskt karaktäriseras gruppen av en större åldersmässig spridning än de båda
andra segmenten. Nästan nio av tio p/e-medborgare använder Internetbank och
åtta av tio har handlat via Internet under det senaste året. De anser sig vara relativt
Internetvana och betraktar sig som genomsnittliga Internet-användare när det gäller
att använda offentliga e-tjänster.
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P/e-medborgare kännetecknas också av att de i allmänhet:
 inte är oroliga för risker i samband med hantering av personlig information som
lämnas via Internet
 har ett medelhögt förtroende för Internet
 har ett medelhögt förtroende för kommunen
 har en övervägande positiv inställning till e-legitimation, mobila tjänster och
gemensam Internetportal för offentliga tjänster, även om de inte är lika starkt
positiva som e-medborgarna
 tycker det är viktigt att få information om e-tjänster, främst genom brev eller
andra typer av tryckt material ”hem i brevlådan”
 ser det som relativt sannolikt att de kommer att använda offentliga e-tjänster i
framtiden och skulle troligen även rekommendera andra att göra detta
Även om p/e-medborgarna i relativt stor utsträckning litar på Internet som
kontaktkanal och på kommuner som e-tjänsteleverantörer, visar resultaten på en
koppling främst mellan förtroendet för Internet och avsikten att använda e-tjänster
för denna grupp av medborgare. Det vill säga, ju mer förtroendet för Internet
sviktar, desto mindre troligt är det att man kommer att använda e-tjänster. Denna
koppling finns varken hos p-medborgare (där både förtroende och avsikt att
använda e-tjänster är svagt) eller e-medborgare (där både förtroende och avsikt att
använda e-tjänster är starkt). En p/e-medborgare uttryckte i en av fokusgrupperna: ”Jag litar på kommunen men inte alltid på Internet”.
Färre än hälften av p/e-medborgarna har använt e-legitimation för att göra något
ärende på en kommuns eller myndighets hemsida. Drygt en tredjedel upplever eller
tror att det är krångligt att skaffa e-legitimation, medan knappt en fjärdedel
upplever/tror att det är besvärligt att använda. Dessa andelar är högre bland dem
som aldrig använt e-legitimation, vilket betyder att p/e-medborgarna kan vara
tveksamma till att använda e-tjänster där e-legitimation krävs. Samtidigt har man,
liksom e-medborgarna och till stor del även p-medborgarna, förståelse för att elegitimation kan behövas för att vissa typer av tjänster ska vara tillräckligt säkra att
använda.
Inte helt oväntat visar resultaten att p/e-medborgarnas medievanor ligger
mittemellan de två andra gruppernas. Exempelvis läser de papperstidningar i lägre
utsträckning än p-medborgarna men oftare än e-medborgarna. P/e-medborgarna
ser betydligt mer på webb-TV än p-medborgarna men mer sällan än emedborgarna. Ungefär två av tre p/e-medborgare ser åtminstone emellanåt på
webb-TV.
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HUR KAN ANVÄNDNINGEN ÖKA?
Vad kan då kommunerna göra för att fler medborgare ska välja att använda etjänster istället för andra kontaktsätt? Detta kan sammanfattas i tre övergripande
punkter: Kvalitet, Kundnytta och Kommunikation.
Med KVALITET menar vi att webbplatser och e-tjänster utformas så att de uppfyller
medborgarnas förväntningar på funktioner och egenskaper. Bland nödvändiga behov
finns att e-tjänsten är pålitlig, all information är aktuell och uppdaterad, hemsidans
sökfunktion är effektiv, och att det finns bra instruktioner för att använda etjänster. Bekräftelse på mottaget ärende är också viktigt. Kommunerna måste
försöka minimera ”krångel” och förenkla användningen så mycket som möjligt. Etjänster ska vara lätta att hitta på hemsidan, lätta att använda och tidsbesparande. En
kvinna (32 år) kommenterar: ”Jag söker ofta informationen aktivt så en tydlig,
användarvänlig hemsida är A och O”. Det kan aldrig bli för enkelt! Oroliga pmedborgare och osäkra p/e-medborgare blir trygga om tjänsten är enkel att
använda och e-medborgarnas otålighet gör att en alltför komplicerad tjänst blir
ointressant. Det kan också vara bra att fundera över för vilka tjänster det verkligen
är nödvändigt att använda e-legitimation – det kanske inte behövs för alla tjänster
där man har det idag?

I synnerhet när det gäller e-medborgarna handlar det också om att e-tjänsterna har
full funktionalitet, dvs. att man verkligen kan göra hela ärendet online. Detta
kräver att ärendet administreras elektroniskt hela vägen. Om man exempelvis
skickar in en schemaändring för sitt förskolebarn via en e-tjänst måste detta fungera
fullt ut. Det ska alltså inte vara så att schemat skrivs ut på papper av en tjänsteman
på förvaltningen och skickas med internpost till förskolan som får det tre veckor
efter att ändringen gjordes. För e-medborgarna är det även viktigt att det finns etjänster för alla ärenden som de kan behöva göra hos kommunen, vilket denna
kommentar illustrerar: ”Skulle använda kommunens hemsida mer om alla ärenden gick
att göra där” (man, 50 år). Dock måste e-medborgarnas önskan om att kunna göra
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”allt” på nätet vägas mot möjligheten att erbjuda funktionalitet. Kan man inte göra
tjänsten tillräckligt bra från början är det bättre att vänta.
Kommuner kommer också att behöva tillgodose de högre krav på tillgänglighet och
mobilitet som följer av medborgarnas förväntan på tid- och platsoberoende när det
gäller e-tjänster som används återkommande (t.ex. för barnomsorg). Detta kan
innebära att eventuell inloggning är möjlig från många olika platser och att etjänsten kan användas via mobil, exempelvis genom en applikation.
Det bör noteras att medborgarnas förväntningar på funktioner och egenskaper
sannolikt kommer att förändras efter hand som utbudet av e-tjänster i samhället
ökar och vartefter medborgarna blir mer vana att använda dessa. Eftersom
kännedom om medborgarnas behov ger kommunerna bättre förutsättningar att
utveckla e-tjänster som faktiskt används så krävs kontinuerlig kartläggning och
uppföljning av dessa behov.
Att identifiera KUNDNYTTAN handlar om att besvara frågan ”Varför ska jag som
medborgare använda en e-tjänst istället för att ringa, skicka in ett papper eller
besöka kommunen?” Om kommunen inte själv kan svara på detta blir det svårt att
övertyga medborgarna. Incitament för att använda e-tjänster kan t.ex. vara:
 att medborgaren sparar tid på att använda e-tjänsten, jämfört med andra
kontaktsätt
 att e-tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan
 att man får en bekräftelse på att ens ärende är mottaget, gärna även med
information om vem som är handläggare och när ett svar kan förväntas
 att man kan följa hanteringen av sitt ärende. Som denna respondent uttrycker
det: ”Vill ha snabb och kontinuerlig info om hur ens ärende fortlöper t.ex. via e-post”
(man, 46 år)
 att ärendehanteringen förkortas då man använder en e-tjänst
 att e-tjänster bidrar till ökad effektivitet hos kommunen, vilket sparar
skattemedel
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P-medborgarna, som har lägre Internetvana, lågt förtroende för Internet och
myndigheter och upplever att e-tjänster innebär större risk och är mer tidsödande
än andra kontaktsätt, har förstås betydligt högre trösklar att ta sig över innan de
väljer en e-tjänst istället för personlig kontakt. De p-medborgare som använder
Internetbank verkar visserligen göra det för att de tycker att det är smidigt och
fungerar bra – men också därför att bankerna gjort andra alternativ dyra och
besvärliga att använda. Att använda ”piska” istället för ”morot” kanske inte är
något som kommunerna bör ägna sig åt i större utsträckning. Dock är det värt att
fundera på om det finns tjänster som är möjliga att erbjuda uteslutande via Internet.
När det gäller KOMMUNIKATION måste kommunerna till att börja med informera
om vilka e-tjänster som finns tillgängliga. Idag är det få medborgare som anser sig
ha en bra uppfattning om vilka e-tjänster som finns hos deras kommun. En kvinna
(64 år) kommenterar i sitt enkätsvar: ”Snälla kommun, ni måste gå ut och marknadsföra
er hemsida. Jag tror att många är helt ovetande om att den finns.” Kommunernas
diversifierade verksamheter och det successiva införandet av nya e-tjänster gör det
svårt för medborgarna att känna till vilka tjänster som faktiskt kan hanteras
elektroniskt. Bland dem som någon gång sett information eller reklam om
tillgängliga e-tjänster är kännedomen betydligt högre. Dessutom: ju bättre man
upplever sig känna till vilka e-tjänster som finns, desto mer sannolikt att man
tänker använda dem. Detta gäller alla tre medborgarsegmenten.

Bland p/e- och e-medborgarna påverkas också avsikten att använda offentliga etjänster av att man har sökt och läst information på hemsidan eller tidigare har
använt någon e-tjänst. Det vill säga, kan man göra p/e- och e-medborgarna
medvetna om att det finns e-tjänster att tillgå och få dem att börja använda webben
för information, så är det mer troligt att de även kommer att använda e-tjänster.
Här, liksom i alla kontakter med medborgarna, har kommunernas personal en
viktig roll i att uppmuntra medborgarna att välja e-tjänstealternativet.
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Kommunens kommunikation om tillgängliga e-tjänster bör anpassas till respektive
segment, både beträffande budskap och kommunikationskanal. När det gäller
budskapet behöver samtliga segment nås av information om vilka e-tjänster som
finns tillgängliga. Detta kan vara tillräckligt för att e-medborgarna ska använda etjänsterna, förutsatt att kvaliteten är bra. Den kundnytta som identifierats i form av
exempelvis tidsbesparing och ökad tillgänglighet är viktig att kommunicera till
framför allt p/e-medborgarna. Att tydliggöra på vilket sätt e-tjänster bidrar till ökad
effektivitet hos kommunen kan också vara en god idé när det gäller e- (och i viss
mån p/e-) medborgare, som ser detta som en viktig fördel med e-tjänster.
Därutöver bör kommunikationen med framförallt p- och p/e-medborgare även
innehålla element som kan öka tilliten till Internet som kontaktkanal. Detta kan
exempelvis ske genom att processen tydliggörs så att medborgaren vet hur ärendet
kommer att hanteras, att personlig information hanteras på ett säkert sätt, vilka steg
som ingår och, i bästa fall, att man även kan följa ärendets gång. För ärenden som
kräver identifiering/inloggning kan man också informera om fördelar med elegitimation utifrån en säkerhetsaspekt, samt visa att det inte är så svårt som
medborgarna kan tro innan de provat använda detta.
Ytterligare sätt att arbeta med förtroende kan vara att visa statistik på ärenden som
hanterats via e-tjänster, eller genomföra och redovisa kundnöjdhetsindex för
kommunala e-tjänster. När det gäller p-medborgare kan det behövas mer än bara
ren information, åtminstone för den grupp som vill men inte upplever sig kunna
använda e-tjänster. Till dessa krävs någon form av utbildning och support, kanske
via medborgarkontor. Man kan också fundera på om man kan nå p-medborgarna
genom någon annan person, såsom maka/make eller barn.
De skillnader i medievanor som identifierats mellan segmenten pekar på behovet
att kommunicera via flera olika kanaler. Medan p-medborgare i stor utsträckning
nås via morgontidningar i pappersformat och lokal-TV förefaller Internet (via
dagstidningar på nätet och webb-TV) vara en mer effektiv kanal för att
kommunicera med e-medborgare. Gemensamt för de tre segmenten är dock att de
flesta gärna, åtminstone till att börja med, vill ha information direkt hem i
brevlådan, t.ex. i form av en översiktlig folder. Många av p/e- och e-medborgarna
tar därefter gärna emot information via e-post, förutsatt att detta inte överutnyttjas
så att det upplevs som skräppost. Det är också mycket viktigt att information om
tillgängliga e-tjänster presenteras tydligt och samlat på kommunens hemsida så att
besökaren lätt får en överblick över vad som finns.
Utöver detta bör man också tänka på att rikta kommunikation om tillgängliga etjänster till dem som har störst behov. Exempelvis riktas information och e-tjänster
som gäller förskola till nyblivna föräldrar; fritidshem till föräldrar med barn som
närmar sig 6 år; bygglov till dem som står i tomtkö eller nyligen har köpt tomt.
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Kundfokus i praktiken

(dvs. medborgarnas) behov, beteenden och
attityder varit i fokus, snarare än kommunernas processer för att utveckla och
lansera e-tjänster. I praktiken är det dock just i dessa processer som ett
kundfokus bör tillämpas för att effektiva kundanpassade e-tjänster ska kunna tas
fram. Vi väljer därför att presentera en övergripande beskrivning av processen och
dess sju steg (se bild nedan). Tyngdpunkten i presentationen läggs vid att beskriva
var i processen det är särskilt viktigt att arbeta med medborgarperspektivet samt hur
detta kan ske. Därmed kan denna beskrivning användas som vägledning för
kommunerna när de ska ta fram e-tjänster. Hur arbetet sedan genomförs i detalj i
respektive steg kommer givetvis att bero på de olika verksamheternas mål,
förutsättningar och resurser.
PROJEKTET HAR KUNDERNAS

1) Identifiera tjänst som är lämplig att erbjuda elektroniskt
När man gör denna bedömning är det viktigt att beakta de tekniska möjligheterna,
verksamheternas interna behov och, inte minst, medborgarnas behov. Den
tekniska utvecklingen erbjuder idag teknik som snarare möjliggör än hindrar
utvecklingen av e-tjänster. Verksamheternas interna behov handlar i stor
utsträckning om resurser. Många kommunala verksamheter står inför utmaningen
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att, med bibehållen eller till och med ökad servicegrad, kunna leverera
lättillgängliga tjänster med en högre kvalitet till en lägre kostnad. Ett sätt att möta
dessa utmaningar är att identifiera tjänster som har stor potential att kunna
utvecklas till effektiva kundanpassade e-tjänster och som därmed kan frigöra t.ex.
personalresurser. Förståelse för medborgarnas behov är inte bara nödvändig för
utvecklingen av befintliga e-tjänster utan är även betydelsefull kunskap som kan ge
uppslag till nya (e-)tjänster.
Redan i detta första steg bör man göra en kartläggning av medborgarnas behov,
beteenden och attityder. En välkänd och praktiskt genomförbar metod för detta är
fokusgruppintervjuer. Genom att sätta samman ett antal fokusgrupper för varje
segment (p-, p/e- och e-medborgare, som tidigare beskrivits) kan man på ett
enkelt och kostnadseffektivt sätt fånga upp tankar, idéer och synpunkter från flera
medborgare vid ett och samma tillfälle. Baserat på forskning och egna erfarenheter
rekommenderar vi att respektive grupp sätts samman av 6-8 män och kvinnor, om
möjligt i varierande åldrar och med olika utbildningsnivå. Det är viktigt att
deltagarna inte rekryteras enbart via Internet, t.ex. från Internet-paneler, eftersom
hela fokusgruppen i sådana fall kommer att bestå av medborgare med mycket hög
Internetvana. Man riskerar då att missa viktiga synpunkter och behov från
medborgare som inte alls, eller i liten omfattning, använder Internet.
Valet av deltagare till fokusgrupperna kan ske efter följande förenklade modell:
 Börja med att kontakta personer som är potentiella fokusgruppdeltagare och låt
dessa besvara fyra frågor på en sjugradig skala, enligt nedan:
Utgå från att det ärende du
ska göra finns tillgängligt på
Internet. Du kan alltså välja
mellan att göra ärendet via
Internet eller via andra
kanaler (telefon, brev eller
personligt besök). På vilket
sätt skulle du i de flesta fall
föredra att kontakta
kommunen när du ska…
… söka information innan du
gör ett ärende?

Lika troligt via
Internet som
på annat sätt

Definitivt inte
via Internet

Definitivt
via Internet

1

2

3

4

5

6

7

… genomföra ett ärende
(t.ex. ansökan, anmälan,
bokning)?

1

2

3

4

5

6

7

… vid behov söka ytterligare
information efter att du gjort
ditt ärende, eller när du fått
ditt svar?

1

2

3

4

5

6

7

… lämna in kompletterande
information eller ändring
efter att du gjort ditt ärende?

1

2

3

4

5

6

7
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 I nästa steg beräknas ett medelvärde för respektive person, baserat på deras svar
på de fyra frågorna.
 Valet av personer till respektive fokusgrupp kan sedan göras utifrån det
framräknade medelvärdet. Typiska p-medborgare kommer att ha låga
medelvärden eftersom de tenderar att välja svarsalternativ nära 1 (dvs.
”definitivt inte via Internet”). E-medborgarna karaktäriseras istället av höga
medelvärden, medan p/e-medborgarnas svar ligger omkring skalans mittpunkt.
Sammanfattningsvis sker identifieringen av vilka e-tjänster som är meningsfulla att
utveckla utifrån en samlad bedömning av de tekniska möjligheterna, verksamhetens
behov samt förståelsen för medborgarnas behov. Det är alltså viktigt att i modellens
första steg utvärdera nyttan för såväl verksamheten som medborgarna. Vilka
nyttoeffekter eller effektiviseringsvinster beräknas införandet av e-tjänsten ge?
2) Utveckla kundanpassad e-tjänst
När en tjänst har bedömts som lämplig för elektronisk hantering och själva etjänsten ska utvecklas är det återigen dags att ta in medborgarperspektivet. Vi vill
understryka vikten av att hämta in detta direkt från medborgarna istället för att
förutsätta att man inom verksamheten redan ”vet vad medborgarna vill”. Ett reellt
kundfokus kräver helt enkelt ett utifrån-in-perspektiv.
Vår rekommendation är att i första hand använda fokusgrupper med p- respektive
p/e-medborgare, eftersom en e-tjänst som utvecklas för dessa två segment även
kommer att uppfylla kraven från de otåliga e-medborgarna. Fokusgrupper med emedborgare kan dock ge viktig input till utvecklingen av kommunala e-tjänster
eftersom de ofta har erfarenhet av att använda e-tjänster inom olika områden.
Varje e-tjänst som ska utvecklas bör testas mot följande tre kriterier:
1. den ska vara enkel att använda
2. den ska vara transparent, dvs. medborgaren ska få en bekräftelse på att
ärendet mottagits, kunna följa sitt ärende och få besked om vem som
handlägger ärendet samt när besked kan väntas.
3. det ska finnas incitament för att använda e-tjänsten. Nyttan med e-tjänsten
måste definieras vilket kan ske genom att följande kontrollfråga besvaras:
”Varför ska medborgarna använda e-tjänsten?” (se även avsnittet
Kundnytta på s. 11-12).
3) Marknadsför e-tjänsten internt
När e-tjänsten är utvecklad är det angeläget att den först marknadsförs internt innan
den görs tillgänglig för medborgarna. Med intern marknadsföring menas att
organisationens personal ses som interna kunder, med målet att personalen ska vara
motiverad och kundmedveten. Personalen får en viktig roll i att marknadsföra etjänstealternativet bl.a. genom att, i sina kontakter med medborgarna, uppmuntra
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och stödja användning av e-tjänsten. För att kunna göra detta behöver
organisationen alltså ”sälja in” e-tjänsteidén internt innan tjänsten lanseras externt.
4) Gör tjänsten tillgänglig elektroniskt
Efter den interna marknadsföringen görs tjänsten tillgänglig online.
5) Marknadsför e-tjänsten externt
Den externa marknadsföringen omfattar först och främst information om vilka etjänster som finns tillgängliga. Eftersom de tre segmenten av medborgare har olika
behov av information och behöver olika argument för att övertygas om att använda
e-tjänsten bör kommunens marknadskommunikation anpassas till respektive
segment. Detta beskrivs närmare i avsnittet Kommunikation under rubriken ”Hur
kan användningen öka?” (se s. 12). Vi vill dock poängtera att den externa
marknadsföringen inte enbart bör fokusera på att få fler nya användare till etjänsten. Kommunernas arbete behöver också inriktas på att få medborgarna att
även fortsättningsvis välja e-tjänstealternativet. Vad som får medborgarna att första
gången använda en e-tjänst är inte nödvändigtvis detsamma som får dem att välja
att utföra tjänsten elektroniskt också nästa gång. Man bör också tänka på att
marknadsföring, vare sig den är intern eller extern, skapar förväntningar. Dessa är
mycket viktiga för t.ex. hur nöjda medborgarna kommer att känna sig efter att ha
använt en e-tjänst. Därför är det en bra marknadsföringsstrategi att organisationen
inte lovar mer än den kan hålla. Nöjda användare är den bästa marknadsföringsresursen för att uppnå en ökad och fortsatt användning av tjänsterna.
6) Effektiv kundanpassad e-tjänst
En grundligt genomförd process enligt stegen 1-5 ger en effektiv, kundanpassad etjänst som har goda förutsättningar att bli medborgarnas förstahandsval bland de
alternativa sätt som finns att utföra ärendet på.
7) Utvärdering
Även om utvärdering illustreras som det sista steget i processen (se bild på s. 14)
bör det noteras att en detta inte är en slutprodukt utan istället utgör grund för
förändringar och förbättringar. Utvärderingen ska alltså fungera som ett
beslutsunderlag för framtiden. För att omsätta verksamhetens kundfokus i praktiken
är det väsentligt att involvera såväl personal som medborgare (från de olika
segmenten) också i utvärderingsfasen. Resultatet av utvärderingen kan ge upphov
till allt från smärre justeringar i e-tjänsten till utveckling av helt nya e-tjänster. I det
senare fallet startas processen då om från steg 2.
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AVSLUTANDE KOMMENTARER
Att införa e-tjänster ställer krav på beteendeförändringar både hos medborgare, som
förväntas lära sig ett nytt sätt att hantera ärenden, och hos personal, vars arbetssätt
och arbetsuppgifter förändras. För att öka möjligheten att skapa långsiktiga och
bestående förändringar är det mycket viktigt att kommunerna bemöter den
ledarskapsutmaning som behovet av förändringsledning innebär. Detta fokuserar på
att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att
själv vilja förändra sitt beteende.
En annan utmaning för bl.a. kommunernas verksamheter är att alltfler personer,
framförallt unga, har som vana att söka information via Internet innan de kontaktar
exempelvis kommunen. Det kommer därför att bli allt vanligare att personalen i
olika offentliga verksamheter möter medborgare som är mer ”pålästa” än någonsin
tidigare. Vilka konsekvenser får detta för myndigheter, kommuner och deras
personal? Vilken beredskap och strategi finns ute i organisationerna för att möta
denna förändring? Medborgarnas behov av information kommer sannolikt att
förändras. Istället för att vända sig till en offentlig verksamhet för att ”bli
informerad” kommer det alltmer handla om att kunna få den information som man
sökt via olika källor bekräftad, och att få hjälp med att sortera ut vilken information
som är relevant i det aktuella sammanhanget.
Vidare har vi konstaterat att p-medborgarna utgör det minsta segmentet och att
denna grupp även kommer att minska med tiden allteftersom p-medborgarnas
Internetvana ökar.
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Baserat på detta antagande kan det nog diskuteras hur mycket resurser det är rimligt
att lägga på att försöka styra över p-medborgarna till att använda Internet i sin
kontakt med kommunen. Vår slutsats är att om kommunernas verksamheter måste
prioritera sina satsningar på e-tjänster är det lämpligt att främst rikta in sig på att få
p/e-medborgarna att göra e-tjänstealternativet till sitt förstahandsval. Bland pmedborgarna kan man i första hand försöka nå dem som har tillräcklig kunskap för
att använda e-tjänster, men för närvarande inte vill (jfr s. 5).
Oavsett vilka resurser och förutsättningar som verksamheter inom Sveriges
kommuner har när det gäller e-tjänster, samt vilka prioriteringar de måste göra i
detta sammanhang, så finns det aktiviteter som är oumbärliga för möjligheterna att
ta fram effektiva, kundanpassade e-tjänster. Kort sammanfattat kan ”kundfokus i
praktiken” kokas ner till två centrala aktiviteter: 1) involvera användarna (dvs.
personal och medborgare) och 2) informera om e-tjänsterna.
Slutligen: titeln på denna rapport, Offentliga e-tjänster – En nytta för medborgaren
eller en nödvändighet för kommunen?, gör anspråk på ett svar. Med utgångspunkt i
resultat och erfarenheter från CUP-projektet bedömer vi att e-tjänster kommer att
bli en nödvändighet för såväl kommuner som medborgare i framtiden. Det finns
också goda förutsättningar att de e-tjänster som kommunerna tar fram blir till nytta
för både den egna verksamheten och medborgarna – i synnerhet om kommunerna
arbetar med kundfokus i praktiken.
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