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Sammanfattning 
Denna rapport omfattar en fältstudie som, på uppdrag av VästKom, framställts i syfte att ta 
reda på vad det finns för behov och efterfrågan av e-tjänster ur ett medborgarperspektiv, samt 
om de e-tjänster som kommunerna redan tagit fram är de e-tjänster som medborgarna 
efterfrågar.  
 
Som underlag för studien gjordes en omvärldsbevakning där tidigare studier kring e-tjänster i 
ett antal kommuner, samt i Sverige överlag, framställts. Utifrån dessa studier kunde det bland 
annat konstateras att kommuner med större invånarantal erbjuder fler e-tjänster än mindre 
kommuner, samt att arbete kring e-tjänster prioriteras mer i större kommuner. Det kunde även 
utifrån en av undersökningarna konstateras att majoriteten av medborgarna efterfrågar 
utvecklande av e-tjänster inom området “Barn och Utbildning”. Å andra sidan svarade 
majoriteten av de som kontaktat kommunen rörande ärenden inom “Barn och Utbildning”  att 
de oftast använder sig av e-tjänster.   Enligt Svenskarna och Internet 2016 är Facebook utan 
tvekan det största sociala nätverket, följt av Instagram och LinkedIn. 
 
Utifrån de tidigare genomförda undersökningarna fattades ett beslut om att genomföra 
fältstudien i den största kommunen i respektive kommunalförbund i Västra Götaland, vilka är 
Borås, Skövde, Trollhättan och Göteborg. För att nå ut till invånarna i dessa kommuner 
valdes Facebook som primär kanal då det är det största sociala nätverket och därmed ansågs 
det vara det mest lämpade tillvägagångssättet att nå ut till privatpersoner över internet. Utöver 
Facebook kontaktades även stadsbibliotek, pensionärsföreningar och högskolor för att nå ut 
till en så bred målgrupp som möjligt.  
 
Trots många försök att få publicera enkätstudien på olika kommunikationskanaler inom 
Borås kommun gav samtliga negativa besked och studien kunde därför inte genomföras i 
Borås. I Skövde och Trollhättan publicerades studien både på respektive kommuns 
Facebooksida samt på kommunernas stadsbiblioteks Facebooksidor. Dessutom skickades 
studien ut till medlemmar i pensionärsföreningen Aktiva Seniorer i Skövde kommun. I 
Göteborg delades studien på Göteborgs Stads Facebooksida, på Facebooksidan “Vi som bor 
på Eriksberg”, av bekanta till projektgruppens medlemmar samt skickades ut på mail till alla 
på Institutionen för Tillämpad IT på Göteborgs universitet. Försöket att nå ut via dessa 
kanaler resulterade i 137 svar från Skövde kommun, 27 svar från Trollhättans kommun och 
148 svar från Göteborgs kommun. Gemensamt bland deltagarna från alla tre kommuner var 
att majoriteten svarade att de främst kontaktar kommunen med ärenden relaterade till “Barn 
och Utbildning”. Bland deltagarnas övriga kommentarer och åsikter kunde ett tydligt mönster 
identifierades då en stor del hade synpunkter kring kommunernas hemsidor. Invånarna 
önskade mer lättnavigerade hemsidor där alla tillgängliga tjänster finns samlade på samma 
ställe. Dessutom önskade de att på ett enklare sätt kunna ta del av information rörande alla de 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning/bakgrund 
Projektets uppdragsgivare är kommunalförbundens samorganisation, Västkom. Västkom 
biträder och samordnar de 49 kommuner som Västra Götaland omfattar. Deras främsta 
arbetsuppgifter är att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna samt skapa goda 
förutsättningar för en proaktiv mötesplats där nätverk kan skapas. 

 
De IT-tjänster som kommunen idag arbetat fram har ofta bakgrund i kommunens interna 
önskemål och behov. Därför har detta förändringsarbete startats för att istället ta fram en 
rapport som redogör för invånarnas behov samt önskemål kring framtida IT-tjänster. 
Önskemålen kring IT-tjänsterna omfattar följande samverkansområden: Socialtjänst & hälso- 
och sjukvård, eSamhället & digitalisering samt regional utveckling. 

 
Till grund för detta arbete kommer projektgruppen att studera andra kommuners genomförda 
arbete avseende detta ändamål för att bedöma om de är rätt förslag som har arbetats fram med 
fokus på invånarnas behov, för att sedan konstatera om det är e-tjänster som skulle kunna 
vara intressanta för Västkom och dess tillhörande kommuner.  

1.2 Frågeställning 
Projektet inleddes med att projektgruppen mottog en uppdragsbeskrivning (se bilaga 1) från 
projektets akademiska handledare. Uppdragsbeskrivningen förklarade projektets syfte genom 
att ta fram en rapport som beskriver invånarnas behov och önskemål kring e-tjänster. Denna 
information kompletterades med en ytterligare uppdragsbeskrivning (se bilaga 2) från 
projektets uppdragsgivare, Karl Fors, som mer i detalj beskrev önskemål kring genomförande 
och resultat. En önskad frågeställning som redogjordes i beskrivningen var att undersöka om 
de e-tjänster som kommunerna tar fram är de som medborgarna faktiskt efterfrågar. Vid ett 
senare tillfälle bokade projektgruppen ett telefonmöte med uppdragsgivaren för att få en 
slutgiltig kravspecifikation över projektet som kompletterade tidigare givna information. Med 
denna information har därför följande frågeställningar fastställts, som ligger till grund för 
arbetets resultat och dess analys: 
 

1. Vad finns det för behov och efterfrågan från ett medborgarperspektiv? 
2. Är de redan utvecklade e-tjänster de e-tjänster som medborgarna efterfrågar?  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga medborgarnas behov kring e-tjänster inom 
kommunerna i Västsverige, samt om de e-tjänster som redan existerar möter invånarnas krav 
och önskemål. Studien ska även lyfta fram om det finns önskemål om ytterligare e-tjänster. 

1.4 Rapportupplägg 
Rapporten är uppdelad i tre olika avsnitt; introduktion, fältstudie och utvärdering. Avsnittet 
introduktion innehåller information kring projektets omfång och ändamål tillsammans med en 
sammanfattande omvärldsbevakning av externa rapporter med liknande/tillhörande 
frågeställningar till ämnet. Avsnittet fältstudie är projektets fokusområde där statistik har 
samlats in från respektive kommun kring användandet av kommunernas e-tjänster och 
blanketter. Slutligen presenteras även den medborgarundersökning som projektgruppen har 
skickat ut till invånarna via diverse kommunikationskanaler med slutsatser över det givna 
resultatet. I utvärderingen diskuteras och utvärderas sedan det resultat som utvunnits ur 
enkätundersökningen.  
  
 
 
  

6 



1.5 Omvärldsbevakning 
Detta avsnitt innehåller en sammanställning kring berörda kommuners övriga arbete relaterat 
till invånare och e-tjänster. Informationen har studerats då den är av hög relevans för detta 
arbete. 

1.5.1 Borås Stad 
Borås Stad har under perioden 2014-01-07 till 2014-12-31 arbetat fram en förstudie kring 
kartläggning av de nuvarande e-tjänster som Borås Stad tillhandahåller med fokus kring 
medborgarnas behov och anspråk (se bilaga 3). Syftet var att kartlägga möjligheten och 
behovet av att ersätta befintliga formulär och pappersblanketter med digitala e-tjänster, för att 
därmed främja kommunikationsmöjligheterna för medborgarna mot kommunen och på så sätt 
kunna erbjuda en bättre service.  
 
Det finns även indikationer på att införandet av flera e-tjänster även skulle främja de interna 
resurserna då fel i blanketterna skulle minimera. Borås Stad har identifierat följande problem 
med dagens användning av de formulär som medborgarna skickar in via post: 
 

● Blanketterna når inte alltid rätt person inom kommunen vilket fördröjer 
handläggningstiden 

● När väl handläggning påbörjas kan det visa sig finnas felaktigheter i dem vilket 
resulterar i att de får kompletteras av sökaren alternativt att handläggaren får fylla i 
informationen åter 

● Det råder en osäkerhet kring vem man skall kontakta inom kommunen vilket skapar 
onödiga frågor och en allmän osäkerhet 

● Det har identifierats att det råder brister i interoperabilitet bland relevanta system 
vilket resulterar i att det spenderas tid och pengar på manuell handläggning för att 
hämta information från ett system till ett annat.  

 
Med hjälp av enkäter har Borås Stad kartlagt och införskaffat information om huruvida 
medborgarna ser på behovet av att öka användningen av e-tjänster. Synpunkter som har 
identifierats med majoritet är följande: 
 

● Tjänster skall fungera dygnet runt 
● Möjlighet att kunna följa sitt ärende 
● De skall vara lättillgängliga på kommunens webbplats  

 
När det kommer till fokusområde har det av kommunens enkätundersökning framkommit att 
63% tycker att utvecklande av e-tjänster främst är efterfrågat inom området barn och 
utbildning. Med 706 st medverkande deltagare har följande svar erhållits: 
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1. Barn & utbildning - 62,5% 
2. Bygga, bo och miljö - 33,5% 
3. Omsorg & hjälp - 28,2% 
4. Kommun & politik - 25,9% 
5. Trafik och infrastruktur - 19,8% 
6. Näringsliv och företagande  - 16,4% 

 
I samband med undersökningen har det även framkommit att 86% av de tillfrågade kan tänka 
sig att interagera med e-tjänster istället för blanketter. 
 

För mer detaljerad information, se bilaga 3.  

1.5.2 Norrköpings kommun 
Sofia Brolin, kommunikatör på Norrköpings kommun kontaktades med syfte att få ta del av 
deras arbete kring e-tjänsteutveckling. Sofia berättade att ett arbete kring att få fram 
medborgarnas synpunkter är i startgropen och kommer att pågå fram till hösten 2017. Sofia 
berättade att de kommer att hålla undersökningar via sociala medier främst men också 
fokusera på att få fram synpunkter hos dem som aktivt använder nuvarande e-tjänster, så 
kallade kundnöjdhetsundersökningar. Stadsbibliotekets resurser kommer även att användas i 
den mån det går.  

1.5.3 Luleå Universitet 
Luleå har under perioden 2008 till 2011 arbetat med ett forskningsprojektet CUP - 
Kundfokus för ökad användning av offentliga e-tjänster (se bilaga 4). Detta i syfte att bidra 
till ökad användning av e-tjänster genom fördjupad kunskap om medborgares behov, 
beteenden och attityder samt upplevda problem. Genom projektet har de fått en värdefull 
inblick både i många medborgares syn på kommunala e-tjänster samt i det offentliga Sveriges 
arbete med e-förvaltning. De är glada över att sprida resultatet och bidra till ökad kunskap 
och medvetenhet om vikten av att lyfta in medborgarperspektiv i e-förvaltningsarbetet. 
 
Effektiva offentliga e-tjänster måste utvecklas med medborgaren i fokus. Det är viktigt att 
veta hur olika medborgare skiljer sig åt när de gäller behov, beteenden och attityder. Genom 
att segmentera marknaden kan olika grupper kunder identifieras och behov analyseras. 
Medborgaranpassade e-tjänster kommer leverera ett ökat kundvärde då de förenklar dess 
vardag samt ger dem bättre möjligheter att ta del av myndighetsärenden och information. 
 
För att få användningen av e-tjänster att öka har ett antal punkter identifierats inom områdena 
Kvalitet, Kundnytta samt Kommunikation. Några av dessa punkter är att: 
 

● Se över om e-legitimationen verkligen behövs till alla tjänster där den används idag 
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● Tillgodose högre krav på tillgänglighet och mobilitet då medborgaren är beroende av, 
och har förväntningar på, tid och plats. 

● Medborgaren ska spara tid på att använda e-tjänsten 
● Tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt 
● Det ska vara möjligt att följa upp ärendet 
● Informera om vilka e-tjänster som finns tillgängliga samt att anpassa denna 

information till de olika segmenten.  
 
Det har även tagits fram en 7-stegsmodell som en vägledning när kommunen ska ta fram en 
e-tjänst: 

1. Identifiera tjänsten - från tekniska möjligheter, interna behov samt medborgarnas 
behov 

2. Utveckla en kundanpassad e-tjänst 
3. Marknadsför e-tjänsten internt 
4. Gör tjänsten tillgänglig elektroniskt 
5. Marknadsför e-tjänsten externt 
6. Effektivt kundanpassad e-tjänst 
7. Utvärdera 

 
Ytterligare tre viktiga saker att tänka på, och som ska testas, vid utvecklandet av en e-tjänst 
är: 

● Enkelhet 
● Transparens, Medborgaren ska få bekräftelse på att ett ärende mottagits samt att den 

ska kunna följa upp ärendet 
● Nyttofokus, ”Varför ska medborgarna använda e-tjänsten?” 

 
I projektet har medborgarnas behov, beteenden och attityder varit i fokus snarare än 
kommunernas processer för att utveckla och lansera e-tjänster, därav äkta e-tjänster. 
 

För mer detaljerad information, se bilaga 4.  

1.5.4 SKL 
Denna rapport redogör för hur långt kommunerna har kommit i sitt arbetet med att utveckla 
verksamheten med stöd av digitalisering samt att erbjuda e-tjänster och appar (se bilaga 5). 
Studien är från 2014 och bygger på en enkätstudie där kommuner har fått svara på ett antal 
påståenden. Enkäten skickades till kommundirektören i respektive kommun och besvarades 
därpå av denne eller med hjälp av medarbetare vilka arbetar med e-förvaltningsfrågor. 
Majoriteten av kommunerna svarade på alla påståenden och på så sätt fick studien 
tillfredsställande underlag för att kunna redovisa statistik.  
 
Rapporten påvisar hur kommuner med större invånarantal även har en mer utvecklad 
verksamhet när det kommer till att erbjuda e-tjänster samt prioriterar arbetet med 
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utvecklingen av e-tjänster mer än de kommuner med lägre invånarantal. Studien redovisar 
dessutom positiva siffror rörande samarbetet mellan kommuner vid upphandling, drift, 
förvaltning samt utveckling av e-tjänster. Fyra av fem kommuner erbjuder sina invånare 
e-tjänster och även här är kommunens invånarantal en avgörande faktor. Ju högre antal 
invånare, desto större sannolikhet är det att e-tjänster erbjuds. 
 
Studien redogör även för de vanligast förekommande e-tjänsterna: 
 

● Boka och låna böcker 
● Låna e-böcker och annan digital media 
● Ansöka om förskola 
● Göra felanmälan, lämna synpunkter och ge förslag 
● Söka jobb inom kommunen 
● Lämna anbud på kommunens upphandlingar 
● Förmedla personlig information om elevens utveckling i grundskolan 
● Ansöka om gymnasieprogram 
● Boka idrotts- och fritidsanläggningar 
● Ansök om skolbarnomsorg 
● Anmäla frånvaro i grundskola 
● Ansök om grundskola  

 
Från 2011 fram till idag har det skett stora förändringar gällande erbjudandet av mobila 
applikationer inom kommuner. Idag erbjuder 45 % av kommunerna sina medborgare mobila 
applikationer. Dessa applikationer rör allt från skolmatsedel, turistinformation och att betala 
parkeringsavgift, till dokumentation inom äldreomsorgen via mobil eller surfplatta. 
 
SKL har gjort en uppföljning på projekt och satsningar som finns med i SKL:s handlingsplan 
för e-samhället 2013-2015. Där presenteras satsningar som “Mina meddelanden”, “Öppna 
data” och “Digitala verktyg för medborgardialog”. Mina meddelanden är en säker e-brevlåda 
där privatpersoner kan ta emot meddelanden och information från myndigheter och 
kommuner istället för att få hem breven som fysiska kuvert. År 2014 var det 42 kommuner 
som påbörjat att ansluta sig till denna tjänst. Öppna data är information som getts ut av 
offentliga organisationer. Denna data kan vem som helst ta del av samt sprida utan förbehåll. 
Öppna data syftar till att möjliggöra fritt meningsutbyte samt en allsidig upplysning. I var 
tredje kommun, år 2014, pågick arbetet med att möjliggöra öppna data och endast åtta 
procent av kommunerna tillhandahöll tjänsten. 
Digitala verktyg för medborgardialog syftar till att skapa en bättre dialog mellan kommuner 
och dess invånare genom att använda digitala verktyg för att utveckla dialogen med 
invånarna. 2014 erbjöd 70 procent av alla kommuner någon form av digitalt verktyg för 
dialog varav 62 procent använde sig av sociala medier. 
 

För mer detaljerad information, se bilaga 5.  
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1.5.6 Svenskarna & Internet 2016 
Detta är en studie som görs årligen och som beskriver det svenska folkets internetanvändning 
(se bilaga 6). Rapporten baseras på en undersökning bestående av 3000 intervjuer på personer 
från 11 år och uppåt. Av rapporten framgår det att 82% av den svenska befolkningen 
använder internet dagligen. Den genomsnittliga internetanvändningen ligger på 24 timmar i 
veckan, men personer mellan åldrarna 16-25 år använder internet ca 40 timmar i veckan. I 
åldrarna upp till 55 år använder drygt 99% av svenskarna internet. 
  
Facebook är det största sociala nätverket, följt av instagram och LinkedIn. Twitter är det enda 
sociala nätverk som minskar i användande bland det svenska folket. Facebook är en viktigare 
nyhetskälla än TV, radio och dagstidningar för unga mellan 16 och 25 år. Sociala medier 
används i genomsnitt 1 timme per dag och kvinnor använder sociala medier mer än män. 
Kvinnorna tittar mycket på saker som handlar om hälsa och medicinska frågor, medan 
männen är mer aktiva på diskussionsforum, dejtingsajter, spelar om pengar samt kollar på 
film. Allt färre uppdaterar sin status på sociala medier och fler delar andras inlägg än postar 
egna inlägg. 
  
Tiden som ägnas åt internet ökar för varje år och tiden som spenderas på internet ökar i alla 
åldersgrupper. Däremot sjunker tiden med stigande ålder, det vill säga att ju äldre personerna 
är desto mindre tid spenderar man åt att surfa på internet. 
  
Det bästa med internet är, enligt 61% av Sveriges befolkning, all information som erbjuds 
och finns tillgänglig. Internet möjliggör kommunikation med andra människor. 44% av det 
svenska folket menar att det sämsta med internet är att det inte har någon baksida, vilket 
framför allt gäller innehållet och säkerheten. Andra menar att det sämsta är förekomsten av 
falsk information. 
  
Det finns en allmän oro för att stora internetföretag som Google och Facebook ska kränka 
den personliga integriteten. 

För mer detaljerad information, se bilaga 6.  

1.5.7 Ulricehamns kommun 
Fredrik Nilströmer kontaktades för att se över möjligheten till att få ta del av deras framtagna 
arbete kring utvecklandet av e-tjänster. Svaret vi fick var att deras rapport ännu var klassat 
som arbetsmaterial och att delning skulle kunna ske efter att arbetet redovisats för dess 
ledning.  

1.5.8 Vellinge kommun 
Vellinge kommun har påbörjat ett projekt som löper mellan 2016-2020 för att öka 
digitaliseringen inom kommunen med visionen att bli den kommun som “bäst tar tillvara på 
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digitaliseringens möjligheter” (se bilaga 7, Digital agenda för Vellinge kommun 2016-2020). 
Detta med fokus på kunna leverera en högkvalitativ kommunal service gentemot 
medborgarna. Digital agenda grundar sig i Digitala agendor i Region Skåne samt 
EU-kommissionens digitala agenda. 
 
Konkreta mål som projektet syftar till att uppnå är bland annat: 

● Att e-hälsan skall utvecklas och innefatta digitalt stöd för medicinhantering, 
journalföring och ansökning om vård. 

● Ett ökat digitalt stöd inom den pedagogiska verksamheten 
● Att vellinge.se skall utvecklas för att möjliggöra för medborgare och företagare att 

kunna ta del av de välfärdstjänster som kommunen erbjuder genom “Mina sidor”.  
● Att “Mina sidor” även skall verka för att minska belastningen på miljön genom att 

centrera all kontakt hit för att spara tid och pengar. 
 
I nuläget summerar Vellinge kommun att varje unik avdelning kommit olika långt på sin 
digitala resa. Samma gäller för den digitala kompetensen inom avdelningarna.  
Aktiviteter som Vellinge kommun har infört: 

● Nya Vellinge.se 
● Digitalt långtidsbevarande(E-arkiv) 
● Digital ingång för att ansöka om olika tillstånd kopplat till dess verksamhet 
● Implementerat beslutsstödssystem 
● Visualiserade processer 
● Ansökan om busskort för gymnasieelever 

 
När det kommer till digitaliseringen av blanketter samt ärenden har Vellinge kommun endast 
påbörjat arbetet. Detta arbete har upprättats för att minska ledtider samt minska 
administrationstiden. Exempelprocesser över digitala modeller har upprättats för att påvisa 
hur dagens manuella ansökningar behandlas respektive hur ansökningarna kommer behandlas 
efter en kommande digitalisering. De sökande skall ansöka via e-blanketter, ta del av beslut 
samt meddelanden via “Mina sidor” samt att alla blanketter skall arkiveras i ett “E-arkiv”. 
 
 

För mer detaljerad information, se bilaga 7. 
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2. Fältstudie 
Fältstudien grundar sig i en mer djupgående undersökning av de kommunerna med högst 
invånarantal i respektive kommunalförbund, vars utveckling av e-tjänster ligger i framkant i 
jämförelse med de övriga kommunerna inom kommunalförbundet. Valet av kommun har 
gjorts med underlag från den studie som SKL genomförde under 2014 där de skickat ut 
förfrågningar till respektive region gällande hur många e-tjänster de tillhandahåller. Följande 
kommuner kommer därför att ingå i denna studie: 

● Borås kommun 
● Göteborgs kommun  
● Skövde kommun  
● Trollhättans kommun 

 
Studien av respektive kommun är fördelad i tre olika avsnitt: 

● Statistik över hur ofta som de framtagna e-tjänsterna faktiskt används av medborgarna 
● Statistik på hur och vilka blanketter som används 
● Medborgarundersökning via webbformulär 

 
Genom att studera användandet av e-tjänster och ställa det i relation till användandet av 
formulär, tillsammans med att få medborgares åsikter anses kunna agera som bra grund för 
rapportens frågeställning.  
 

2.1 Metod för genomförandet av medborgarundersökning 
Projektgruppen skapade en digital enkät i fyra exemplar för respektive kommun med hjälp av 
google drives formulärverktyg (se bilaga för respektive kommun).  
 
Nedan illustreras en tankekarta kring kanaler som anses kunna nå ut till medborgare av olika 
ålder och kön.  
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2.2 Borås kommun 

2.2.1 Användandet av e-tjänster 

Borås kommun kunde inte bistå med detaljerad statistik kring användandet av kommunens 
e-tjänster, men Dexter, som är förskole-och skolportalen, är den grupp e-tjänster som används 
mest frekvent. Tillsammans med de e-tjänster som används på internet kompletteras Dexter 
via internet med en mobilapplikation där vårdnadshavarna kan sjukanmäla sina barn.  

2.2.2 Användandet av blanketter 

I förstudien som tidigare underlag i denna rapport hämtats ifrån framkommer det vilka 
blanketter som används mest frekvent av stadens invånare. De blanketter som lämnas in med 
ett färre antal än 100 stycken per år har ignorerats.  
 
Omsorg & hjälp 

Typ Antal per år 

Ansökan om färdtjänst 750-800 st 

Ansökan om riksfärdtjänst 655 st 

Ansökan om läkarintyg osäkert 

Ansökan om Försörjningsstöd 14 400 st 

Årsräkning (god man/förvaltare),  600-700 st 

Redogörelse (god man/förvaltare) 600-700 st 

Dagboksblad 300-400 st 

Körjournal 300-400 st 
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Redogörelse (god man för ensamkommande 
barn),  

240-260 st 

 
Andra moment som medborgaren kontaktar kommunen för via telefon: 

● Omprövning av färdtjänst 
● Bokning av färdtjänst 

 
 
Trafik och infrastruktur 

Typ Antal per år 

Ansökan boendeparkering 250 st 

Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

300 st 

Önskemål om trädfällning/röjning  150 st 
 

2.2.3 Medborgarundersökning 

Följande kanaler har försökts att tillämpas för att nå ut till medborgarna i Borås: 

Facebook: 

Borås Stad 
Sidan har 8965 stycken följare med varierande målgrupper.  
 
Borås Stadsbibliotek 
Sidan har 566 stycken följare med varierande målgrupper. 
 
Högskolan i Borås 
Sidan har 9292 stycken följare i främst åldrarna 20-30 år.  
 
Vänner & Bekanta  

Föreningar: 

PRO 
Pensionärernas riksorganisation är en organisation som finns över landet men som har aktiva 
medlemmar inom kommunen. Att få dela enkäten i denna förening skulle innebära att 
projektgruppen får åsikter från personer med olika bakgrund från åldern 55 år och upp. 
 
Aktiva Seniorer 
Förening för att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen har 
ett medlemsantal över 900 personer. Att få dela enkäten i denna förening skulle innebära att 
projektgruppen får åsikter från personer med olika bakgrund från åldern 55 år och upp. 
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Resultat över hur det gick att publicera på ovan nämnda kanaler: 

Kanal Resultat 

Borås Stads Facebooksida Tillåtelse att publicera enkätstudien nekades 
då de inte publicerar sådana studier på 
sidan. 

Borås Stadsbiblioteks Facebooksida Tillåtelse att publicera enkätstudien nekades 
då de ansåg att det var mer lämpligt att 
länka studien via Borås Stads Facebooksida. 

Högskolan i Borås Tillåtelse att nå ut till studenterna via 
mailutskick från institutionen nekades. De 
menade däremot att högskolans 
Facebooksida var ett alternativ. Detta 
nekades då de inte publicerar 
undersökningar som denna på deras sida. 

Gruppmedlemmarnas egna nätverk samt 
genom bekanta 

Misslyckades då inga svar mottagits från 
Borås Stad. 

PRO Försök att nå ut till medlemmarna i PRO 
misslyckades då inget svar mottagits på den 
förfrågan som skickats ut via mail till 
föreningen. 

Aktiva Seniorer,  Försök att nå ut till medlemmarna i Aktiva 
Seniorer misslyckades då inget svar 
mottagits på den förfrågan som skickats ut 
via mail till föreningen. 

 
Inga svar har därmed samlats in genom den digitala enkäten. 

2.2.4 Slutsatser 

Många av de blanketter som idag tillhandahålls är i redigeringsbara format som möjliggör för 
medborgaren att fylla i blanketten via datorn och sedan skriva ut och skicka in när den är 
komplett. Detta underlättar för medborgaren då hen kan redigera och ändra datan. I detta 
avseende skiljer sig inte teknologin om blanketten skulle ersättas med en e-tjänst. Det som 
inte är jämförbart är osäkerheten kring att ansökan når fram till rätt enhet på kommunen eller 
når fram överhuvudtaget och avsaknaden av uppföljningsmöjligheten kring hur 
handläggningen fortlöper.  
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Trots att de vårdrelaterade blanketterna såsom färdtjänst och hemtjänst handläggs i 
omfattande antal är digitalisering kanske inte den rätta lösningen med tanke på vilken 
målgrupp som brukar dessa tjänster. Men om man bortser från det faktum att det är den äldre 
målgruppen som brukar tjänsterna mest frekvent så väntar en mer datorvan generation. Att 
ersätta den muntliga kontakten i största möjliga mån med en portal där medborgaren i lugn 
och ro kan boka färdtjänst i ett schematiskt gränssnitt skulle innebära större frihet för 
medborgaren. Återigen är det en fråga om det är rätt prioriterar i dagens läge.  
 

2.3 Göteborgs kommun 

2.3.1 Användandet av e-tjänster 

Nedan följer statistik kring användandet av de främsta e-tjänster som den egna plattformen 
tillhandahåller.  
 

Typ Antal per år 

Ange mätarställning 6191 st 

Anmäl bostadsklagomål 227 st 

Anmäl intresse för att bli kontaktperson 304 st 

Anmäla ägarbyte av fastighet 183 st 

Anmäl bassängbad, hygienisk behandling, 
solarie 

192 st 

Anmälan av matförgiftning 275 st 

Anmälan till flexlinjen 615 st 

Ansök om boendeparkeringstillstånd 2286 st 

Ansökan om förskoleklass 2685 st 

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd 323 st 

Ansökan till kulturskolan (samtliga 
stadsdelar) 

4382 st 

Boka borglig vigsel  668 st 

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd 704 st 
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Återansök om ekonomisk bistånd 1590 st 

 
För mer detaljerad information, se bilaga 8. 

2.3.2 Användandet av blanketter 

Statistik var ej möjlig att få ta del av.  

2.3.3 Medborgarundersökning 

Följande kanaler har försökts att tillämpas för att nå ut till medborgarna i Göteborg: 

Facebook: 

Göteborgs Stad 
Sidan har 8574 stycken följare med varierande målgrupper.  
 
Göteborgs Stadsbibliotek 
Sidan har 20 032 stycken följare med varierande målgrupper. 
 
Vi som bor på Eriksberg 
En sluten grupp för främst boende i området Eriksberg med 209 medlemmar. Målgruppen är i 
30-60 årsåldern med olika bakgrund och relation till kommunen.  
 
Kulturhuset Kåken  
Sidan har 1877 stycken följare med varierande målgrupper. Kulturhuset innefattas av 
bibliotek, café och andra sociala ytor för diskussionsforum.  
 
Vänner & bekanta  

Mailutskick: 

Göteborgs Universitet, IT-fakulteten 
En fakultet där det bedrivs universitetsstudier med en studieexpedition som når ut till ett stort 
nätverk med både studenter och personal.  

Fysiska formulär: 
Göteborgs Stadsbibliotek 
En plats med en stor mängd genomströmning av folk i olika målgrupper och åldrar.  
 
 
Resultat över hur det gick att publicera på ovan nämnda kanaler: 

Kanal Resultat 

Göteborg Stads Facebooksida Inlägg publicerades den 14 december, samt 
en påminnelse den 28 december 2016 
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Göteborgs Stadsbiblioteks Facebooksida Ingen korrespondens trots tre stycken email 
och två stycken telefonsamtal 

Lägga ut fysiska enkäter på 
stadsbibliotekets lokaler  

Ingen korrespondens trots tre stycken email 
och två stycken telefonsamtal 

Göteborgs Universitet, IT-fakulteten Email skickades ut den 12 december 2016 

Göteborgs centralstations Facebooksida Fick avslag på grund av att de inte tillåts av 
deras kommunikationspolicy.  

Kulturhuset Kåken  Inget svar trots två mailförfrågningar 

Vänner & bekanta Publicerats sporadiskt 

 
Följande information kan utläsas från datainsamlingen: 
 
Fråga 1 
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Fråga 2 

 
Fråga 3 

 
 
Fråga 4 

 
 
Fråga 5 
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Fråga 6 

 
 
Fråga 7 “Om du svarat att "e-tjänster ej finns" i föregående fråga, beskriv vilken/vilka 
blanketter du har använt?” 
 

● Ansöka om hjälpmedel 
● Val av förskola 
● Varken blanketter, formulär eller e-tjänst finns för mina ärenden 
● Inkomstblankett för barnomsorg 
● Förhandsbesked, bygglov 
● Tex kopplade till förskola/skola 
● De dokument som finns för mitt ändamål är endast utvecklat för internet explorer, 

väldigt omodernt för en stad 
● Kulturskolan 
● Jag vill över nätet kunna söka i Göteborgs olika diarier och inte minst få en 

förteckning över alla de olika diarier, som förs i staden 
● Förskoleplats och tider 
● Inga 
● Kö till kulturskolan- antal år sedan 
● Kommer ej ihåg men det gällde att ta över vattenabonnemang 
● De samtal jag kan relatera till är en personlig kontakt ett måste 
● Ansökan om ekonomiskt bistånd 
● Bygglov 
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Fråga 8 

 
 
Fråga 9 “Har du några förslag på e-tjänster som du tycker saknas inom din kommun? 
(Barn & utbildning /Bygga, bo och miljö / Omsorg & hjälp / Kommun & politik /Trafik 
och infrastruktur / Näringsliv och företagande)” 

● Sjukresor 
● Att nå olika tjänster. T.ex. om man upptäcker en vattenläcka som är svår att lokalisera 

inom stadens mark, eller vad som antas vara stadens mark 
● Ganska nöjd med det som redan finns 
● Någon slags anslagstavla/forum där man kunde ge tips och ställa frågor kring 

trafikplanering kanske vore nåt. 
● Nej 
● Någon typ av allmän knowledge base för information som berör alla områden.. en 

mer lätthanterlig plattform med mer avancerade och flexibla funktioner gällande 
anpassning efter min medborgarprofil. One-stop plattform för support i ärenden med 
offentliga verksamheter princip. Skulle kunna tänka mig en ökad användning i dessa 
fallen då jag ofta undrar om saker men sällan tar mig tiden att söka upp information 
(tröga och dåligt strukturerade system); 

● Ansökan modersmål, ansökan specialkost grundskola 
● Förenkla hemsidan, väldigt krångligt att hitta 
● Beställa geodata 
● Tillgång till stadens diarier över nätet 
● Chatta för att få svar på frågor, kunna ställa frågor via fb 
● Anmäla tider och inkomst för barnomsorg 
● Felanmälan (till exempel trasig gatubelysning) 
● Hjärntorget fungerar inte bra för vårdnadshavare. Inte användarvänligt. 
● Handlingar på Stadsbyggnadskontoret 
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● Ni glömde alternativ Kultur - kommunens första (långt tidigare än andra 
förvaltningar) e-tjänst = biblioteket. Kan finnas önskemål även där ;) 

● Ingen direkt. Min kommun har bra e-tjänster som täcker mina behov 
● Nej,eller vet ej då jag föredragit att ha ett personligt samtal 
● Borde finnas en app för att mata in vattenkonsumtion. Nu görs detta manuellt via 

lappar som skickas till kommunen. 
● Fylla i kontaktuppgifter till föräldrar förskola, skola, sophantering, borde finnas som 

app 
● Barn-utbildning. Hjärntorget finns men är inte användarvänligt. 
● Information om ex vattenläckor, trafik mm irt 
● Det borde finnas utvecklade e tjänster för precis allt. Vi lever faktiskt i 2000 talet. Att 

jag ens ska behöva skriva ut en blankett är löjligt. 
 

Fråga 10 “Om du använder e-tjänster för att kontakta kommunen, vilken e-tjänst 
använder du dig av mest frekvent? ex. anmälan till förskola, ansökan om 
handikappstillstånd, ansökan om försörjningsstöd etc” 
 

● Anmälan till förskola 
● Anmälan till förskola 
● Felanmälningar 
● Felanmälningar 
● Ansökan om handikappstillstånd, hjälpmedel 
● Färdtjänst 
● Inloggningar till one drive 
● Söka och beställa litteratur på biblioteket 
● Mail 
● Barnomsorg 
● Jag vet inte om det räknas som kommunal verksamhet när det kommer till vården, för 

jag tror det ligger på VGR. Dock använder jag e-tjänst om jag bokar läkarbesök. I 
övrigt är det rätt dött på den sidan i och med att jag inte har barn eller dylikt. 

● Kontakt om kommunens sophämtning 
● Kommunens sophämtning 
● Skola förskola, lärplattformar 
● Anmäla vistelsetider på förskola/fritids. 
● Bokning av läkartid 
● Via Hjärntorget 
● Skickar fakturor 
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● Det har jag svårt att uppskatta 
● Hjärntorget 
● Bibliotekstjänster som skaffa lånekort, låna om, reservera, inköpsförslag, ladda ner 

e-böcker osv. Tjänster som inte har med myndighetsutövande att göra, men som är en 
skattefinansierad verksamhet som du når via webben som e-tjänst. 

● Politikerrummet 
● Bank id 
● Har inte använt någon e-tjänst som är kopplad till kommunen. 
● Jobbansökan. 
● Ansökan om ledigt, bygglov 
● Tillstånd för brandfarliga varor 
● Ansökan förskola, ansökan förskoleklass 
● Cykelstadens felanmälan 
● Frånvaroanmälan barn 
● Hjärntorget; allmän information om kommunens politik; annan information 

 
Fråga 11 

 
 
Fråga 12 “Övriga funderingar som du vill föra fram kring befintliga e-tjänster eller 
blanketter i din kommun?” 
 

● Att handläggningstiderna kunde vara effektivare/snabbare och inte så stelbenta 
● email är bäst 
● Kommunerna bör samarbeta och inte utveckla egna e-tjänster 
● Allt som egentligen involverar att jag behöver skriva ut och skriva på en blankett 

känns betydligt mer tidskrävande för alla inblandade. T.ex. när man behöver göra en 
dödsboanmälan. 

● Jag vill be er utveckla den befintliga e-tjänsten för "Felanmälan - gator, torg och 
parker" så att man kan bifoga foton. Som exempel när jag vill felanmäla trasig 
belysning längs GC-banor. Det är då omöjligt att ange en korrekt adress. Jag kan dock 
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enkelt ta en skärmdump på exvis Google maps med en markerad position så att ni 
hittar rätt. 

● Mer kan göras för att underlätta administrationen inom skolan för lärare, rektorer, 
föräldrar och övrig personal. Låt stadsgemensamt utveckla tjänster för spridning till 
skolan så slipper varje skola lägga tid på att göra samma sak 

● Förenkla och förtydliga 
● Vore bra att få snabbare och mer korrekt uppdatering över nätet vid tex krissituationer 

som när vattenledningen gått sönder centralt och vi inte hade något vatten hemma. 
● Det borde vara lättare att hitta telefonnummer till funktioner och personer. Det är ofta 

som er telefonväxel inte verkar känna till kommunens organisation och funktioner 
● Nya hemsidan är svår att navigera på, ha tydligare bilder för hjälp till barn och unga!! 
● Chattfunktion, typ "Behöver du hjälp att fylla i?" 
● Förhoppningsvis kan e-tjänster leda till snabbare behandling av ärenden 
● Mycket kan nog skötas med e-tjänster,men möjligheten att få en personlig kontakt är 

ett måste 
● På sista frågan så är detta en antagande och förhoppning eftersom jag har lite 

erfarenhet av att använda e-tjänster kopplade till kommunen. 
● Jag visste inte att det fanns e-tjänster i Göteborgs stad. Men det är nog så att om jag 

har behov av att göra något så läser jag först om det på goteborg.se och sen tar jag den 
kontaktvägen som enklast finns på den sidan. E-post, e-tjänst, telefon, det beror på 
ärendet. 

● Använda öppna format. 
● Nej. 

 
För utdrag från Google Drive, se bilaga 9. 

2.3.4 Slutsatser 

Göteborg är den kommun där rapportens enkät uppmätte högst svarsfrekvens.  148 svar 
insamlades och nedan presenteras en sammanställning av undersökningen: 
 

Ålder Antal 
svar 

Aldrig Kontinuerligt 1gång/ 
månad 

1gång/ 
halvår 

1gång/år 

16-20 5 st 3 0 1 0 1 

21-30 37 st 23 1 1 3 9 

31-40 23 st 6 6 3 5 4 

41-50 36 st 5 5 3 12 5 
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51-60 33 st 11 3 3 8 8 

61-70 10 st 0 4 2 0 4 

71-80 10 st 4 0 0 6 0 

Vill ej 
uppge 
ålder 

4 st 2 0 0 2 0 

 
Utifrån de svar som insamlats, relaterat till ålder, kunde bland annat följande slutsatser 
fastställas: 
  

● Åldersgrupperna 16-21 samt 21-30 kontaktar kommunen minst antal gånger och 
kontaktar kommunen en gång per år eller halvår. När de väl kontaktar kommunen är 
ärendet oftast relaterat till “Bygga, bo och miljö” samt “Omsorg och hjälp”.  

● Åldersgruppen 51-60 är den grupp som kontaktar kommunen mest frekvent. Av de 
svar som samlats in rör kontakten med kommunen främst områdena: “Omsorg och 
hjälp” samt “Bygga, bo och miljö”. 
 

 
Andel som använder e-tjänster respektive blanketter samt anledning: 
54 % uppger att de använder sig av e-tjänster via kommunens hemsida medan 18% uppger att 
de fyller i blanketter och postar sedan dessa till kommunen. Av dem som uppgivit att de fyllt 
i blanketter uppger 84% av dessa att anledningen till varför de inte använder e-tjänster är för 
att det inte finns utvecklade e-tjänster för detta ändamål. 9% av de som som uppgivit att de 
använder sig av blanketter uppger att de trivs bättre med blankettbaserad kommunikation med 
kommunen. 
 
Kontakt/ärenden som oftast sker via e-tjänster: 

- Barn och utbildning( 26 av 47 använder sig av e-tjänster) 
Majoriteten upplever även att e-tjänster skulle underlätta samt vara tidsbesparande gentemot 
blankettbaserade ärenden och kontakt med kommunen. Hela 69% tycker att det skulle vara 
tidsbesparande med e-tjänster samt att ytterligare 34% upplever att det effektiviserar 
handläggningstiden av det aktuella ärendet.  
 
Kontakt/ärenden som oftast sker via blankett eller övrigt: 

- Bygga, bo och miljö( 18 av 30 använder sig av blankett eller övrigt) 
Enkäten visar hur 87% av de som använt sig av fysiska blanketter upplever att dem skulle 
börja använda e-tjänster om det fanns tillgängligt. 
 
Enkätundersökningen visar att de e-tjänster som används mest frekvent är: 

- Anmäla till förskola 
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- Felanmälningar 
- Sophämtning 

 

2.4 Skövde kommun 

2.4.1 Användandet av e-tjänster 

Efter att ha varit i kontakt med Sara Sålegård, som arbetar med e-tjänster inom Skövde 
kommun, har projektgruppen tagit del av statistik över de tjänster som körs via deras 
e-tjänstplattform samt ett antal e-tjänster som går direkt via ett specifikt verksamhetssystem. 
Nedan visas en sammanställning av de 20 mest använda tjänsterna i deras plattform under 
perioden 1/1 2016 - 30/9 2016. 
 

Typ Antal per år 

Vikariat, SVO 858 st 

Socialjouren 587 st 

Vikariat, SBU 540 st 

Specialkostintyg 419 st 

God Man, intresse 370 st 

Ersättning förtroendevalda 366 st 

Skolskjuts anmälan 344 st 

Musikskola anmälan 282 st 

Tomtköanmälan 243 st 

Kontaktperson funktionshinder 111 st 

Parkeringstillstånd 107 st 

TA-plan ansökan 105 st 

Bygglov 69 st 

Socialjouren behörigheter 64 st 

Kontaktförfrågan SSO 63 st 

Betygssökning 56 st 
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Spontanansökning HR 55 st 

Serveringstillstånd 54 st 

Scenverkstan 53 st 

Provanmälan Gymn. VUX 46 st 

 
För att läsa mailkorrespondens, se bilaga 10. 

2.4.2 Användandet av formulär 

Statistik var ej möjlig att få ta del av.  

2.4.3 Medborgarundersökning 

Följande kanaler har försökts att tillämpas för att nå ut till medborgarna i Skövde: 

Facebook: 

Skövde kommun 
Sidan har 7753 stycken följare med varierande målgrupper.  
 
Skövde kulturhus 
Sidan har 2130 stycken följare med varierande målgrupper. 
 
Vänner & bekanta  

Mailutskick: 

Högskolan i Skövde 
En kanal som skulle kunna nå ut till ett stort antal studerande och personal som därigenom 
täcker olika målgrupper.  

Föreningar: 

PRO 
Pensionärernas riksorganisation är en organisation som finns över landet men som har aktiva 
medlemmar inom kommunen. Att få dela enkäten i denna förening skulle innebära att 
projektgruppen får åsikter från personer med olika bakgrund från åldern 55 år och upp. 
 
Aktiva Seniorer 
Förening för att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen har 
ett medlemsantal över 900 personer. Att få dela enkäten i denna förening skulle innebära att 
projektgruppen får åsikter från personer med olika bakgrund från åldern 55 år och upp. 
 
Resultat över hur det gick att publicera på ovan nämnda kanaler: 

Kanal Resultat 
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Skövde kommuns Facebooksida Inlägg publicerades den 9 december 2016 

Skövde Kulturhus Facebooksida 
(Stadsbiblioteket) 

Inlägg publicerades den 14 december 2016 

Högskolan i Skövde Tillåtelse att nå ut till studenterna via 
mailutskick från institutionen nekades. 

Gruppmedlemmarnas egna nätverk samt 
genom bekanta 

Enkäten delades på anhörigs arbetsplats den 
15 december 2016. 

PRO, pensionärsförening i Skövde kommun Försök att nå ut till medlemmarna i PRO 
misslyckades då inget svar mottagits på den 
förfrågan som skickats ut via mail till 
föreningen. 

Aktiva Seniorer, pensionärsförening inom 
Skövde kommun 

Undersökningen skickades ut på mail till 
föreningens 500 medlemmar den 11 januari 
2017. 

 
Vi valde att skapa två separata frågeformulär för kunna separera målgrupperna och för att då 
kunna dra slutsatser för respektive målgrupp.  
 
Följande information kan utläsas från datainsamlingen på Facebook: 
 
Fråga 1 
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Fråga 2 

 
 
Fråga 3 
 

 
Fråga 4 
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Fråga 5 

 
 
Fråga 6 

 
 
Fråga 7 “Om du svarat att "e-tjänster ej finns" i föregående fråga, beskriv vilken/vilka 
blanketter du har använt?” 
 

● Val av skola till mina barn 

● Ledighetsansökan elev 

● Förlorad arbetsförtjänst för politiker. 

● Vattenavläsning 

 
 
Fråga 8 
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Fråga 9 “Har du några förslag på e-tjänster som du tycker saknas inom din kommun? 
(Barn & utbildning /Bygga, bo och miljö / Omsorg & hjälp / Kommun & politik /Trafik 
och infrastruktur / Näringsliv och företagande)” 

● Allt som finns blanketter borde gå att lösa digitalt 

● Ledighetsansökan Elev, kontaktuppgifter förälder 

● Tjänst där man samlar frågor och markerar vad som fått vettiga svar. Nu är 90% av 

kommunens svar Goddag yxskaft och tjänstemännen tror att de lyckats 

kommunicera med medborgare. 

● Vattenavläsning, kontaktuppgifter till skolan, 

● Allt borde göras om till internetbaserade tjänster. Detta skulle resultera i mindre 

ledtider och besparing av tid hos privatpersoner respektive företag. 

 
Fråga 10 “Om du använder e-tjänster för att kontakta kommunen, vilken e-tjänst 
använder du dig av mest frekvent? ex. anmälan till förskola, ansökan om 
handikappstillstånd, ansökan om försörjningsstöd etc” 

● Anmälan förskola 

● Fronter, schema förskola, sjukanmälan skola, bygglov, felanmälan, 

● Anmälan till förskola 

 
Fråga 11 

 
 
Fråga 12 “Övriga funderingar som du vill föra fram kring befintliga e-tjänster eller 
blanketter i din kommun?” 

● Var rädd om naturen, skippa blanketterna och hoppa på tåget in i 2000-talet 

 
För utdrag från Google Drive, se bilaga 11. 
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Följande information kan utläsas från datainsamlingen genom aktiva seniorer: 
 
Fråga 1 

 
 
Fråga 2 

 
 
Fråga 3 
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Fråga 4 

 
 
Fråga 5 

 
 
Fråga 6 

 
Fråga 7 Om du svarat att "e-tjänster ej finns" i föregående fråga, beskriv vilken/vilka 
blanketter du har använt? 

● Fällning av träd 

● Vägmötet och kommunutveckling 

● Ansökan om parkeringstillstånd miljöbil 

● larm blankett 
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Fråga 8 

 
 
Fråga 9 Har du några förslag på e-tjänster som du tycker saknas inom din kommun? 
(Barn & utbildning /Bygga, bo och miljö / Omsorg & hjälp / Kommun & politik /Trafik 
och infrastruktur / Näringsliv och företagande) 

● Vet ej 
● Nej 
● Bygglov för solpaneler 
● Kommunens planprocess på ett enkelt sätt 
● har för dålig kunskap i nuläget om vad som finns 
● (lägg till Kultur- och Fritid i er enkät) 
● fungerar bra i nuläget 

 
 
Fråga 10 Om du använder e-tjänster för att kontakta kommunen, vilken e-tjänst 
använder du dig av mest frekvent? ex. anmälan till förskola, ansökan om 
handikappstillstånd, ansökan om försörjningsstöd etc 

● El o vatten 

● Lån på biblioteket 

● Bett om hjälp med trädfällning, klagat på parkeringshusen 

● Byggnation 

● Kultur och bidrag 

● Förslag på förbättring av gator, vandringsleder etc, samt kontakt med 

K&F-förvaltningen 

● Inga för närvarande 

● Föreningsbidrag 

● Anhörigstödsverksamhet 

● Vet ej 

35 



● Ingen 

● Mail 
 
 
Fråga 11 

 
 
Fråga 12 Övriga funderingar som du vill föra fram kring befintliga e-tjänster eller 
blanketter i din kommun? 
 

● Skövde kommun bryr sig inte så mycket om sina invånare så jag tror inte mer eller 

mindre e-tjänster har så stor betydelse egentligen. Annars är jag en stor 

förespråkare av e-tjänster 

● Stor okunnighet/lite information inom området 

● Jag tycker att det är svårt att hitta under sökrubrikerna, inte riktigt så 

användarvänligt och logiska som jag skulle vilja ha. 

● Enklare marknadsföring 

● Anslagstavla med lägesrapport angående vår närmiljö 

● Blanketter måste vara tydliga och lättförståeliga.Det är inte alltid fallet och då kan 

det kännas bättre att förklara i ett mail. 

● Man får aldrig glömma alla de invånare som inte har tillgång/förmåga att använda 

e-tjänster 

● Nej 

● Lång behandlingstid 
För utdrag från Google Drive, se bilaga 12. 

 

 

2.4.4 Slutsatser 

Enkäten som var riktad mot Skövde kommun genom facebook uppmätte 29 deltagare. Nedan 
presenteras en översikt över de svar som insamlats: 
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Ålder Antal 
svar 

Aldrig Kontinuerligt 1gång/ 
månad 

1gång/ 
halvår 

1gång/år 

16-20 0 st 0 0 0 0 0 

21-30 8 st 6 1 1 0 0 

31-40 9 st 3 1 0 4 1 

41-50 3 st 3 0 0 0 0 

51-60 6 st 2 1 0 1 2 

61-70 1 st 0 0 0 1 0 

71-80 2 st 0 1 0 1 0 

Vill ej 
uppge 
ålder 

0 st 0 0 0 0 0 

 
Utifrån de få svar som insamlats kunde nedanstående slutsatser dras: 

● Åldergruppen 21-30 kontaktar aldrig kommunen men de som svarat att de haft eller 
kontaktar kommunen kontinuerligt, gör det med ärenden som rör “Bygga, bo och 
miljö” samt “Barn och utbildning”  

● Åldergruppen 31-40 kontaktar kommunen mest frekvent och när det väl kontaktar 
kommunen är det oftast en gång per halvår. Majoriteten av åldersgruppen kontaktar 
kommunen med ärenden rörande “Barn och utbildning”. 

 
Hur Skövdebor går tillväga när de kontaktar kommunen: 

- 40% kontaktar kommunen via de e-tjänster kommunen erbjuder 
- 26% kontaktar kommunen via blanketter. Av dessa deltagare uppger 80% att det 

använt blanketter då inte e-tjänster finns utvecklade för deras ändamål. Resterande 
deltagare uppger att de trivs bättre med blankettbaserad kommunikation. 66% av de 
berörda deltagare uppger att de skulle börja använda e-tjänster om de skulle finnas 
tillgängliga. 

- 46% kontaktar kommunen via mail/brev 
- 13% uppger att det kontaktar kommunen via övriga metoder. 
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Enkäten som var riktad mot Skövde kommun genom aktiva seniorer uppmätte 108 deltagare. 
Nedan presenteras en översikt över de svar som insamlats: 
 
 

Ålder Antal 
svar 

Aldrig Kontinuerligt 1gång/ 
månad 

1gång/ 
halvår 

1gång/år 

61-70 35 st      

71-80 66 st      

81-90 5 st      

91-100 2 st      

Sammanst
ällning av 
alla 
ovanståen
de 
åldersgrup
per 

- 56  4 5 24 19  

 
Utifrån de svar som insamlats kunde nedanstående slutsatser dras: 
 
Det råder spridda skurar när det kommer till vilket ärende det rör sig om när de aktiva 
seniorerna kontaktar kommunen: 

- 37% kontaktar kommunen med ärenden som rör “Bygga, bo miljö”. 
- 37% kontaktar kommunen med ärenden som rör “Trafik och infrastruktur”. 
- 15% kontaktar kommunen med ärenden som rör “Omsorg & hjälp” 

 
Tillvägagångssätt vid kontakt med kommun: 

- 22% använder sig av e-tjänster via kommunens hemsida 
- 26% kontaktar kommunen via brev respektive mail 
- 10% kontaktar kommunen via blanketter(66% av dessa uppger att de trivs bäst med 

blanketter respektive 18 % av dessa uppger att det inte finns utvecklade e-tjänster för 
deras ändamål.  
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2.5 Trollhättans kommun 

2.5.1 Användandet av e-tjänster 

För att ta del av statistik rörande externa e-tjänster inom Trollhättan kommun vände gruppen 
sig mot Rasmus Ländström. Rasmus kunde förse gruppen med följande statistik:  
 

Typ Antal per år 

Månadsrapport för kontaktperson 1193 st 

Anmäla till lottade sommarjobb 406 st 

Grävningsanmälan och grävningstillstånd 225 st 

 
För att läsa mailkorrespondens, se bilaga 13. 

2.5.2 Användandet av formulär 

Statistik var ej möjlig att få ta del av.  

2.5.3 Medborgarundersökning 

Följande kanaler har försökts att tillämpas för att nå ut till medborgarna i Trollhättan: 

Facebook: 

Trollhättan kommun 
Sidan har 6650 stycken följare med varierande målgrupper.  
 
Trollhättans Stadsbibliotek 
Sidan har 601 stycken följare med varierande målgrupper. 
 
Vänner & bekanta  

Mailutskick: 

Högskolan Väst 
En kanal som skulle kunna nå ut till ett stort antal studerande och personal som därigenom 
täcker olika målgrupper.  

Föreningar: 

PRO 
Pensionärernas riksorganisation är en organisation som finns över landet men som har aktiva 
medlemmar inom kommunen. Att få dela enkäten i denna förening skulle innebära att 
projektgruppen får åsikter från personer med olika bakgrund från åldern 55 år och upp. 
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Aktiva Seniorer 
Förening för att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen har 
ett medlemsantal över 900 personer. Att få dela enkäten i denna förening skulle innebära att 
projektgruppen får åsikter från personer med olika bakgrund från åldern 55 år och upp. 
 
Resultat över hur det gick att publicera på ovan nämnda kanaler: 

Kanal Resultat 

Trollhättans Stads Facebooksida Inlägg publicerades den 6 december 2016 

Trollhättans Stadsbiblioteks Facebooksida Inlägg publicerades den 14 december 2016 

Högskolan Väst Tillåtelse att nå ut till studenterna via 
mailutskick från institutionen nekades.  

Gruppmedlemmarnas egna nätverk samt 
genom bekanta 

Inga delningar riktade mot Trollhättans 
kommun har skett via bekanta till gruppens 
medlemmar. 

PRO, pensionärsförening i Trollhättan Försök att nå ut till medlemmarna i PRO 
misslyckades då inget svar mottagits på den 
förfrågan som skickats ut via mail till 
föreningen. 

Aktiva Seniorer, pensionärsförening i 
Trollhättan 

Försök att nå ut till medlemmarna i Aktiva 
Seniorer misslyckades då inget svar 
mottagits på den förfrågan som skickats ut 
via mail till föreningen. 

 
 
Följande information kan utläsas från datainsamlingen: 
 
Fråga 1 
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Fråga 2 

 
 
Fråga 3 

 
 
Fråga 4 
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Fråga 5 

 
 
Fråga 6 

 
Fråga 7 “Om du svarat att "e-tjänster ej finns" i föregående fråga, beskriv vilken/vilka 
blanketter du har använt?” 
 

● K dagar och behov av barnomsorg 

Fråga 8 

 

Fråga 9 “Har du några förslag på e-tjänster som du tycker saknas inom din kommun? 
(Barn & utbildning /Bygga, bo och miljö / Omsorg & hjälp / Kommun & politik /Trafik 
och infrastruktur / Näringsliv och företagande)” 

● Mejl direkt till den person man söker 
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Fråga 10 “Om du använder e-tjänster för att kontakta kommunen, vilken e-tjänst 
använder du dig av mest frekvent? ex. anmälan till förskola, ansökan om 
handikappstillstånd, ansökan om försörjningsstöd etc” 

● Anmälan till förskola 
● Kontakt med Omsorgen LSS 
● Boka gympahall hos kultur o fritid 
● Ledigt skola 

Fråga 11 

Fråga 12 “Övriga funderingar som du vill föra fram kring befintliga e-tjänster eller 
blanketter i din kommun?” 

● Saknar kultur o framtid som möjligt svar ovan 

För utdrag från Google Drive, se bilaga 14. 
 

2.5.4 Slutsatser 
Nedan presenteras en översikt över de svar som insamlats genom enkätundersökningen: 
 

Ålder Antal 
svar 

Aldrig Kontinuerligt 1gång/ 
månad 

1gång/ 
halvår 

1gång/år 

16-20 4 st 3 0 1 0 0 

21-30 9 st 6 0 1 1 1 

31-40 3 st 0 0 0 1 2 

41-50 4 st 2 1 0 0 1 
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51-60 3 st 0 0 1 2 0 

61-70 4 st 1 1 1 0 1 

71-80 0 st 0 0 0 0 0 

Vill ej 
uppge 
ålder 

0 st 0 0 0 0 0 

 

Övergripande: 

Utifrån de få svar som mottagits från invånarna i Trollhättans kommun kan det konstateras 
att: 

● De flesta kontaktar kommunen en gång i månaden eller en gång per halvår.  
● Två av trettio personer kontaktar kommunen kontinuerligt. 
● Barn & utbildning samt Omsorg & hjälp är de största områden när det kommer till 

kontakt med kommunen. 
● En e-tjänst som anses saknas är förmågan att direkt kunna maila den person man 

söker. 
● Åldergruppen 51-60 är den grupp som kontaktar kommunen mest frekvent. Då de 

kontaktar kommunen rör ärendet oftast “Omsorg & Hjälp” samt “Näringsliv och 
företagande”. 

● Åldersgruppen 21-30 är den grupp som kontaktar kommunen minst antal gånger. Men 
när de väl kontaktar kommunen rör det oftast “Bygga, bo och miljö”, “Kommun och 
politik” samt “Trafik och infrastruktur”. 

Hur Trollhättebor går tillväga när de kontaktar kommunen: 
● 40% kontaktar kommunen via de e-tjänster som kommunen erbjuder 
● 20% kontaktar kommunen genom blanketter. 66% av denna grupp uppger att de trivs 

bättre med att blankettbaserad kommunikation med kommunen. Resterande uppger att 
det inte finns e-tjänster som är utvecklade för just deras ärende. Dock hävdar 100% av 
de berörda deltagare att de skulle börja använda e-tjänster för just deras ändamål om 
de skulle finnas att tillgå. 

● 20% kontaktar kommunen via mail/brev 
● 20% kontaktar kommunen via övriga alternativ 
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3. Utvärdering 
 
Till en början var planen att genomföra fältstudien i Borås, Skövde, Trollhättan samt 
Göteborgs kommun. Trots många försök att få publicera studien genom olika 
kommunikationskanaler inom Borås Stad nekades dessa och projektgruppen lyckades därför 
inte nå ut till några invånare i Borås. I kommunerna Trollhättan, Skövde och Göteborg 
upplevde projektgruppen däremot stor samarbetsvilja och studien publicerades genom flera 
kommunikationskanaler i respektive kommun. I Skövde kommun publicerades enkätstudien 
på Skövde Kommuns Facebooksida, Skövde Kulturhus Facebooksida samt via 
projektgruppens personliga nätverk. Dessa kanaler uppskattas tillsammans ha ett följenätverk 
på omkring 10.000 personer. Trots att undersökningen publicerades vid ett flertal tillfällen på 
Facebooksidorna fick projektgruppen endast in 29 åsikter. Då gruppen ville nå en bredare 
målgrupp kontaktades även Aktiva Seniorer i Skövde kommun, som skickade ut enkäten till 
sina 500 medlemmar, vilket genererade i ytterligare 108 svar. Detta ledde till sammanlagt 
137 svar från Skövde kommun. För att nå ut till invånarna i Trollhättans kommun 
publicerades enkätstudien på både Trollhättans Stads Facebooksida och Trollhättans 
Stadsbiblioteks Facebooksida. Dessa två sidor har tillsammans ett följenätverk på 7135 
personer, varav projektgruppen endast fick tillgång till 27 svar. Försök gjordes även här att nå 
ut till pensionärerna i Trollhättan men misslyckades då pensionärsföreningarna tackade nej 
till att dela enkätstudien till sina medlemmar. Försök att nå ut till studenter i både Skövde 
kommun och Trollhättans kommun misslyckades också då högskolan tackade nej till att dela 
enkätstudien till sina studenter.  
 
Den kommun som bidrog med flest svar var Göteborgs kommun. Här publicerades studien på 
Göteborgs Stads Facebooksida, till deras knappa 8600 följare, och de publicerade den även 
en andra gång som påminnelse. Dessutom skickades studien ut till studenter på Institutionen 
för tillämpad IT på Göteborgs universitet, samt delades med vänner till gruppmedlemmarnas 
bekanta.  Utöver detta var projektgruppen även på plats på Göteborgs Stadsbibliotek och 
frågade om det var möjligt att få lägga ut fysiska blanketter som bibliotekets besökare kunde 
fylla i. Dessvärre blev svaret nej och gruppen fick se sig om efter andra tillvägagångssätt. Ett 
försök till att publicera enkäten på Göteborgs Stadsbiblioteks facebooksida gjordes också då 
sidan har över 18.000 följare vilket ansågs vara en ypperlig kanal att publicera på men 
nekades likaså. Sammanlagt mottogs 148 svar från invånare i kommunen. 
 
Varför svarsfrekvensen blev så mycket lägre i Skövde och Trollhättans kommun än i 
Göteborgs kommun kan bland annat bero på att gruppmedlemmarna själva inte känner lika 
många i dessa kommuner och då inte har kunnat dela studien med personer där på egen hand. 
Gruppen har därför varit beroende av samarbete med andra organisationer som varit villiga 
att dela studien, men trots flertalet försök att få hjälp av organisationer var det inte många 
som var samarbetsvilliga.  
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Utifrån alla svar som mottagits kan det konstateras att majoriteten av de som svarat är 60 år 
och yngre. Bortsett från Skövde kommun lyckades projektgruppen inte nå ut till de äldre i 
kommunerna, trots flera försök att få pensionärsföreningar att dela studien med sina 
medlemmar. Detta kan bero på att äldre inte har lika stor datorvana och inte surfar lika 
mycket som resten av befolkningen. De känner sig mer bekväma med att fylla i blanketter, 
vilket gör det svårt att få kontakt med dem över internet. 
 
Tidigt under uppstarten av studien hade projektgruppen en vision om att kunna identifiera 
antalet personer som använde sig av fysiska blanketter när de kontaktar kommunen inom 
respektive område, för att på så sätt identifiera vilka tjänster samt ärenden där utvecklandet 
av e-tjänster känns högst relevant. Efter att ha efterfrågat statistik från berörda kommuner 
utan framgång fick projektgruppen lämna denna vision och fokusera helhjärtat på 
enkätundersökningen.  
 
Vid reflektion efter att all data från enkätundersökningen insamlats, insåg projektgruppen att 
två viktiga kommunikationskanaler har förbisetts: LinkedIn och Twitter. Där skulle 
enkätstudien kunnat publiceras på respektive kommuns profil och på så sätt förhoppningsvis 
generera högre svarsfrekvens. En orsak till detta var nog att projektgruppen själva inte har 
någon stark relation till dessa kanaler och har därför inte varit medvetna om att dessa kanaler 
skulle lämpa sig för en undersökning likt denna. 
 
En ytterligare hypotes så här i efterhand är att svarsfrekvensen hade kunnat bli högre om det 
bland annat funnits fysiska formulär för enkätstudien ute på offentliga organisationer som 
besökare, kunder samt medarbetare kunnat ta del av. Även intervjuer med invånare ute på 
stan hade förmodligen genererat fler deltagare. 
 
När det kommer till projektets timing rent tidsmässigt är en hypotes att den inte var optimal. 
Fältstudien ägde rum i december, det vill säga mitt under semestertider och annat julstök. Av 
gruppmedlemmarnas egna erfarenhet brukar december vara en hektisk månad och att 
intervjua personer på stan känns inte optimalt under dessa tider. Det bästa alternativet hade 
därför varit att genomföra undersökningen under en annan månad på året. Det hade även varit 
fördelaktigt när det kommer till kommunikationen med andra organisationer då de gick på 
julledighet innan jul och inte kunde svara på mail på flera veckor. För att även få en mycket 
högre svarsfrekvens krävs det nog att ett sådant här arbete pågår längre än under en månads 
tid. Projektgruppen hade därför önskat att studien skulle pågå snarare under ett år med en 
genomtänkt strategi för när på året man planerar att tillämpa respektive 
kommunikationskanal. Om man sätter denna studie i relation till den kartläggning Borås stad 
utförde under perioden 2014-01-07 till 2014-12-31 kan man dra slutsatsen att ett längre 
tidsspann hade genererat ett bättre resultat och bättre underlag för statistik. Borås 
kartläggning pågick under ett års tid och genererade drygt 700 svar. Olika 
kommunikationskanaler anses vara bäst lämpade under olika perioder av året. Att närvara 

46 



fysiskt på stan och samla in svar genom intervjuer skulle troligtvis vara bäst lämpad under 
vårsäsongen då fler är ute på stan och det föreligger ingen hektiskt högtid.  
 
Det kan tänkas att sociala medier inte är optimalt när det kommer till att nå ut till en bred 
målgrupp och kanske därför inte är rätt väg att gå. Utvecklandet av e-tjänster är samtidigt 
också en generationsfråga där olika åldersgrupper använder olika typer av kommunala 
tjänster. Genom de erhållna svaren kan projektgruppen dra slutsatsen att den yngre 
generationen inte har någon vidare kontakt med kommunen utan är något som sker väldigt 
sällan. Projektgruppen kan därför konstatera att den viktiga målgruppen att få kontakt med är 
från 30 år och uppåt. När det kommer till användandet av teknologiska apparaturer och 
hjälpmedel används de idag i större utsträckning genom åldersgrupperna än tidigare, men 
fortfarande finns den generationen kvar från åldern 70 och uppåt, som inte är den mest 
digitalt aktiva användarmålgruppen. Med detta konstaterat är det viktigt att även gå två steg 
tillbaka och tillämpa de verktyg som användes innan sociala medier blev så populärt och för 
att nå samtliga målgrupper i en större omfattning.  
 
Projektgruppen reserverar sig för att begreppet e-tjänster inte är lika tydligt och självklart för 
alla och kan därför ha påverkat utfallet av studien. Kanske att en bättre förklaring av vad en 
e-tjänst innebär och omfattar hade resulterat i högre svarsfrekvens då fler hade haft åsikter 
och synpunkter som de ville förmedla. 
 
Avslutningsvis rekommenderar projektgruppen sin uppdragsgivare, Västkom, att för att 
uppnå högsta möjliga svarsfrekvens samt fånga upp en så bred målgrupp som möjligt, bör 
enkäter skickas ut via post till kommunernas invånare. På så sätt kan även de personer som 
inte använder sig av eller är aktiva på sociala medier fångas upp. Å andra sidan är kanske inte 
de personer som inte använder Facebook eller är aktiva digitalt de främsta användarna av 
e-tjänster. Detta tål att tänkas på. 
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4. Slutsats 
Genom projektgruppens genomförda omvärldsbevakning kan det konstateras att det pågår ett 
aktivt arbete i de flesta kommuner landet över när det kommer till utvecklandet av e-tjänster. 
Det kan också konstateras att det finns en övergripande vision och målbild om att ett arbete 
likt detta kommer att bidra till att stärka kvalitén av kommunikationen för invånare mot 
kommun. En underliggande konsekvens till detta är också att flödet och effektiviteten inom 
kommunen förbättras vilket också har en positiv inverkan för invånarna. 
 
Att tjänster skall fungera dygnet runt, möjlighet till uppföljning av ärende samt 
lättillgänglighet är gemensamma nämnare vid utvecklandet av e-tjänster och är de egenskaper 
som nämns som målbilder för de e-tjänster som skall finnas i samhället. Att skapa enkelhet 
och transparans med ett nyttofokus i sikte är också något som är genomgående för 
kommunernas framtidsbild. 
 
Projektgruppen är övertygad om att detta projekt ligger rätt i tiden för att följa den 
teknologiska utvecklingen och att detta kommer att främja relationen mellan kommun och 
invånare med en långvarig och positiv samvaro.  
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